
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА-РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Петок, 24 февруари 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. XXXIV 

144. 
Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и 

член 18 од Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБ-

ЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Со-
јузниот собор и во Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ. 

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ ќе се одржи во собранијата 
на општините во сите републики, односно авто-
номни покраини во време од 12 до 21 април 1978 
година. 

3. Изборот на делегати во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се 
одржи во републичките, односно покраинските со-
бранија во сите републики, односно автономни по-
краини во време до 10 мај 1978 година. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
за избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ почнуваат да течат на 10 март 1978 
година. 

5. За спроведување на оваа одлука, во однос 
на изборот на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, ќе се грижи Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Бр. 020-22/78-1 
22 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. p. 

145. 
Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 

28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО 

1. За преработките од месо престануваат да в*-
|кат сите бонификации (супер рабати, количествеад| 

рабати, ризик, рабати за развоз, каса-сконто И 
други верификации) што производителските орга-
низации на здружен труд им ги одобруваат на орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
работи на прометот на производи и на другите 
купувачи (во фактура за продажба на производи 
или во посебна фактура или дополнително на кој 
и да било друг начин). 

Производителските организации на здружен 
труд ќе им продаваат и фактурираат преработки оД 
месо на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со работи на прометот на тие производи, 
како и на други купувачи според своите производи-
тел ски продажни цени формирани врз основа на 
важечките прописи, .без бонификации — нето произ-
водителот продажни цени. 

2. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работи на прометот на преработки од 
месо ќе ги формираат своите продажни цени калку-
лативно на тој начин што врз набавната цена ќе ги 
додадат фактичните зависни трошоци и маржата, 
според важечките прописи. Како набавна цена со 
смета нето фактурната продажна цена на произ-
водителот, односно на добавувачот зголемена за за-
висните трошоци., 

3. Ако производителската организација на здру-
жен труд им одобри бонификација на купувачите 
или ако купувачот — организацијата на здружен 
труд што се занимава со работи на прометот на 
преработки од месо, не ја намали својата продажна 
цена, за износот на таа бонификација, тој износ ќе 
се смета како неоправдано остварена имотна корист. 

4. Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, 
по потреба, да дава објасненија за тоа на кои усло-
ви на продажбата и начин на формирање на про-
дажните цени на преработките од месо се однесу-
ваат одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука. 

5. Производителските организации на здруже« 
труд ќе ги формираат цените на преработките од 
месо според важечките прописи. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на; 
СФРЈ". 

Е. п. бр. НО 
12 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Кулафмќ, е. Џ 
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146. 
Врз основа на член 26 став 3 и член 27 cf. 6 и 9 

од Законот за прометот ка стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист ка СФРЈ", бр. 15/77), врз ос-
нова на согласноста од надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТО-
КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРУДУВА СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од Сојузниот секретаријат- за пазар 
и цени и од надлежните републички и покраински 
органи, а по прибавено мислење од Сојузниот ко-
митет за земјоделство и од Стопанската комора на 

" Југославија, во согласност со материјалните билан-
си, ги утврдува количествата (стоковен контингент) 
до кои можат да се увезуваат следните стоки: 

Реден Тарифен број Наименување 
број 

1 2 3 

Месо свинско со масни де-
лови, свежо, разладено и 
смрзнато 
Месо свинско без масни де-
лови, од месести свињи, све-
жо, разладено и смрзнато 
Путер, свеж 
Кафе и замена на кафе што 
содржи кафе 
Пченица, друга 
Ориз во лушпа, друг 
Ориз, лупен 
Свинска маст, само сурова и 
пресувана 

сопствени и мешовити претпријатија, основани во 
земјите во развој врз основа на Законот за вршење 
на стопански дејности во странство. („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77), при услов стоките да се нудат: 
под конкурентни услови. 

3. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, како носител на стоковниот контин-
гент за увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука, 
врши увоз со избор на најповолен увозник, врз ос-
нова на јавно наддавање, односно преку јавно при-
собирана на понуди. По исклучок, Дирекцијата за 
резерви на прехранбени производи може за увоз 
на стоки од одделни земји непосредно да склучува 
купувачка со тоа што увозот да и го довери на 
организацијата на здружен труд што преку надда-
вање ќе понуди најповолни услови на увозот. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука, 
должни се преку самоуправна спогодба да обезбе-
дат единствен настап на странскиот пазар. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи е должна да ги извести сите заинтереси-
рани организации на здружен труд што се зани-
маваат со увоз на стоките од точка 1 на оваа од-
лука за условите под кои се врши увозот и од нив 
да побара понуди. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи на избраниот увозник ќе му издаде ре-
шение за увоз на определени стоки од стоковниот 
контингент. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на стоките за кои стоковните контингенти ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 111 
9 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател; 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

2. За носител на стоковниот контингент на уво-
зот на свинско месо и маст, путер и пченица се оп-
ределува Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени производи поради нејзината обврска да 
формира, чува и обновува пазарни и постојани сто-
ковни резерви од овие производи, водејќи сметка 
стоковните резерви првенствено да се пополнуваат 
со стоки од домашно производство. 

Заради унапредување на соработката и разме-
ната на стоки со производителите на кафе и ориз, 
како и заради единствено настапување на тие паза-
ри и потребата од остварување регионална насоче-
ност на увозот на кафе и ориз, носител на стоков-
ниот контингент за тие стоки е Сојузната дирекци-
ја за резерви на прехранбени производи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, при увозот на ориз, ќе води сметка за 
унапредувањето на домашното производство и за 
порационално користење на преработувачките ка-
пацитети на ориз на организациите на здружен 
труд. 

Распределбата на стоките од точка 1 на оваа 
одлука врз потрошувачите — корисници ја утвр-
дуваат договорно надлежните републички и покра-
ински органи, во рамките на Меѓурепубличниот ко-
митет за областа на пазарот' и цените, врз основа 
на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи првенствено обезбедува увоз на стоките 
од точка 1 на оваа одлука што се произведени во 

147. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за амор* 

тизација на основните средства на основните opra-* 
низации на здружен труд и на други корисници на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА ШТО ГИ СОЧИНУВААТ КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ НА ВООРУ-

ЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА 

1. Основната организација на здружен труд и 
друг корисник на општествени средства вршат 
пресметка на амортизацијата на основните средства 
што ги сочинуваат капацитетите за производство на 
предмети на вооружувањето и воената опрема во 
текот на годината во роковите определени со само-
управниот општ акт, со тоа што се должни да извр-
т а т пресметка и издвојување на амортизацијата на' 
посебна сметка по периодичните пресметки* односно 
по завршната сметка. » - • 

2. Издвојувањето на амортизацијата во смислам 
на точка 1 од оваа одлука се врши со пренос на 
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посебна сметка кај Службата на општественото кни-
говодство* во рок од 30 дена од денот на истекот 
на рокот за составуваше и поднесување на перио-
дичната пресметка, односно на завршната сметка 
за периодот на кој се однесува пресметаната аморти-
зација. 

3. При издвојувањето на- амортизацијата на по-
себна сметка кај Службата на општественото книго-
водство, кон налогот за пренос, се поднесува прес-
метка што ги содржи следните податоци: назив на 
амортизационата група во која се распоредени основ-
ните средства на кои се однесува амортизацијата, 
вредност на средствата што служи како основица 
за пресметка на амортизацијата, стапка по која 
пресметката на амортизацијата е извршена и износ 
на амортизацијата утврден за тие средства со перио-
дичната пресметка, односно со завршната сметка за 
периодот на кој се однесува пресметката. 

Еден примерок од пресметката од став 1 на оваа 
точка се доставува до Сојузниот 'секретаријат за 
народна одбрана. 

4. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
заради применување на оваа одлука, ќе достави до 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија список на основните организации на здру-
жен труд и на другите корисници на општествени 
средства кај кои се наоѓаат основните средства што 
ги сочинуваат капацитетите за производство на 
предмети на вооружувањето и воената опрема. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Е. п. бр. 117 
16 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

14«. 
Врз основа на член 142 став 2 од Законот за 

девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз 
основа на согласност од извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ПОСТАП-
КАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ САМОУПРАВНИ СПО-
ГОДБИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЧЛЕН 141 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 
КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДОЛЖУВА-

ЊЕ ВО СТРАНСТВО ВО 1978 ГОДИНА 

1. Основните и другите организации на здружен 
Труд и другите општествени правни лица, со само-
управна спогодба во рамките на републичката и 
покраинската заедница, ќе ги утврдат критериуми-
те и постапката за остварување на правото на за* 
должување во странство во 1978 година во соглас-
ност* со утврдената заедничка девизна политика за 
1978 година, тргнувајќи од следните критериуми! 

1) можноста кредитите да ги отплатуваат сф 
остварени, односно здружени девизни средства, од* 
шено со средства со кои за тие цели располагаа* 
сообразно со закону 1 1 1 

2) насочување на кредитите за: 
— побрз развој на дејностите што се од посебно 

значење за реализација на договорената политика 
на вкупниот развој на земјата утврден со Резолуци-
јата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година во 1978 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), како и со резолуциите за оства-
рување на општествените планови на републиките 
и на општествените планови на автономните покра-
ини за периодот од 1976 до 1980 година; 

— вложувања во производството и објекти што 
придонесуваат кон порационално зголемување на 
извозот и тоа, пред се, извозот со поголем нето 
девизен ефект, кон порационална супституција на 
увозот и кон стабилизација на домашниот пазар; 

—вложувања во производство што придонесува 
кон поосетно подигање на продуктивноста на трудот 
и техничко-технолошкиот процес; 

— развој на дејности што се засноваат првен-
ствено врз домашни извори на суровини и репро-
дукциони материјали; 

3) потребите што произлегуваат од утврдените 
планови на кредитните работи со странство по ре-
публиките и автономните покраини. 

2. Покрај критериумите од точка 1 на оваа од-
лука треба да се придржуваат кон: 

, 1) договорите, односно самоуправните спогодби 
за организирано настапување на меѓународниот 
финансиски пазар; 

2) политиката на регионалниот распоред на за-
должувањето во странство; 

3) потребата од развивање и унапредување на 
финансиската соработка со неврзаните земји и дру-
гите земји во развој. 

3. Задолжувањето во странство на основните 
организации на здружен труд и на другите опште-
ствени правни лица во рамките на одделните репуб-
лики и автономни покраини може да се движи во 
рамките утврдени со Привремениот договор за на-
сочување на дополнителните странски средства за 
остварување на договорената политика за развој во 
периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година и со 
привремениот договор за насочување на странските 
кредити за увоз на суровини и репродукциони ма-
теријали во периодот од 1976 до 1980 година во 1978 
година. 

Правото на задолжување по основ на кредити 
за увоз на опрема и на финансиските кредити од 
Привремениот договор за насочување на дополни-
телните странски средства за остварување на дого-
ворената политика за развој во периодот од 1976 до 
до 1980 година во 1978 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/77), може од страна на републиките 
и автономните покраини да се користи во сразмер 
во кој вкупните износи за тие намени учествуваат 
во вкупниот износ на странските кредити што е 
утврден во член 7 на тој договор. 

4. Критериумите и постапката за остварување 
на правото на задолжување во странство ќе се ре-
гулираат со самоуправна спогодба во рамките на 
републичката и покраинската заедница. 

Ако самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка не се склучи во утврдениот рок, критериумите 
Pt постапката ги утврдува надлежниот орган на ре-
публиката, односно на автономната покраина. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
ОД денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 115 
16 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
. : . Доброслав ЌулафнЌ* е. Џ 
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149. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО 
ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И ЗА ВАДЕЊЕТО 

НА БОНИФИКАЦИИТЕ 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство и организациите на здружен 
1*руд што се занимаваат со работи на прометот на 
производи чии цени се во надлежност ка феде-
рацијата, ако со самоуправна спогодба за соработ-
ка, со самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот и средствата или со друга самоуправна спогодба 
заеднички ја утврдуваат продажната цена, должни 
се таа цена да ја утврдат во рамките на нивото на 
цените според важечките прописи. 

Организациите на здружен труд од став 1 на 
оваа точка го доставуваат до Сојузниот завод за 
цени ценовникот со цените утврдени на начинот 
утврден во став 1 по одделни групации на произ-
води. 

2. Организациите на здружен труд можат це-
ните утврдени на начинот од точка 1 на оваа одлу-
ка да ги применат по истекот на 30 дена од денот 
на доставувањето на ценовникот до Сојузниот за-
вод за цени. 

Сојузниот завод за цени може во докот од 
Став 1 на оваа точка да ја запре примената на тие 
цени, ако не се утврдени во согласност со важеч-
ките прописи, односно со утврдената политика на 
цените. 

3. За производите за кои организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со работи на прометот 
на производи не ги утврдат продажните цени спо-
ред одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука до 
30 јуни 1978 година, можат по 30 јуни 1978 година 
продажните цени на тие производи да ги утврдат 
само врз основа на посебни прописи за износите 
за покритие на трошоците на прометот, односно за 
учеството на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со работи на прометот на стоки и 
услуги во продажната цена. 

4. Додека цените на производите не ќе се утвр-
дат според одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука, 
не можат да се зголемуваат бонификациите (су-
пер рабат, количествен рабат, ризик, каса-сконто и 
др.), што производителските организации на здру-
жен труд, до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, во согласност со важечките прописи им ги 
одобрувале на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со работа на прометот на стоки и 
услуги и на други купувачи. 

5. Ако производителите организации на здру-
жен труд продаваат производи по малопродажни 
цени, формирани според важечките прописи, можат 
на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на производи да им го 
одобруваат само редовниот рабат од таквата мало-
продажна цена, без дополнителни бонификации, во 
согласност со важечките прописи. 

6. Одредбите на точ. 1 до 4 од оваа одлука ва-
жат и за цените утврдени со самоуправните спо-
годби од точка 1 на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените за стоките од увоз („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/77). 

7. Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, 
до потреба, да дава објасненија за тоа на кои бо-
нификацип и цени се однесуваат одредбите на точ. 
1 до 6 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 114 
16 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

150. 
Врз основа на член 31 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 
1. Организациите на здружен труд што вр-

шат аеродромски услуги можат според, условите на 
пазарот да ги формираат цените на своите услуги 
што ги даваат во меѓународниот воздушен сообра-
ќај, а во согласност со утврдената политика на 
цените 

2. Организациите на здружен труд што вршат 
аеродромски услуги и организациите на здружен 
труд што вршат превоз на патници и стоки во воз-
душниот сообраќај можат да ги формираат цените 
според одредбата на точка 1 од оваа одлука ако 
склучат самоуправна спогодба со која ќе определат 
кои линии на домашните превозници ќе се сметаат 
како линии во меѓународниот воздушен сообраќај, 
за кои аеродромски услуги на тие линии ќе се 
формираат цените во согласност со одредбите на 
оваа одлука, како и начинот на утврдување на тие 
цени. 

3. Ценовниците со цените формирани во соглас-
ност со одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука 
организациите на здружен труд што вршат аеро-
дромски услуги ги доставуваат до Сојузниот завод 
за цени заради евиденција. 

Цените од ценовниците од став 1 на оваа точка 
организациите на здружен труд од тој став можат 
да ги применуваат по истекот на рокот од 30 дена 
од денот на доставувањето на ценоЕниците заради 
евиденција. Сојузниот завод за цени може да го 
скрати овој рок. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. Иб 
16 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

151. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите, 

за купување на непреработено злато („Службен. 
лист на СФРЈ", бр. 32/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АВАНСОТ НА СТОКОВ-
НИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1978 ГОДИНА 

1. Авансот на стоковниот контингент за злато 
до кој корисниците на злато можат во 1978 година 
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да купуваат непреработено злато од произодителите 
во Југославија или во странство се определува во 
височина од 25% од контингентот одобрен во 1977 
година со Одлуката за определување на стоковниот 
контингент за злато во 1977 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/77), и изнесува: 

во килограми 
1) за ордени и медали 0,500 
2) за заботехнички цели 263,750 
3) за потреби на индустријата 225,250 
4) за потреби на преработката 

на злато во накит и други 
предмети од злато 1.371,250 

5) за други потреби 625,— 

Организаците на здружен труд — производители 
на злато во Југославија можат за потреби на пре-
работката на злато во своите организации, покрај 
количеството на злато од најмалку 418,750 килогра-
ми од авансот на стоковниот контингент определен во 
одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, да користат 
уште и 50% од количеството на зголеменото произ-
водство на непреработено злато во 1978 година во 
однос на производството на таквото злато во 1977 
година. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 112 
9 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

152. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ 
СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Се продолжува важењето на долунаведените 
решенија за царинските контингенти што се донесе-
ни во 1976 година и поранешните години, а чие ва-
жење било продолжено до крајот на 1977 година 
со Решението за продолжување на важењето на Ре-
шенијата за царинскиот контингент, со кои се на-
малени царините на увозот на специфичната опрема 
за определени гранки и групации на стопанството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77), со Решението 
за дополненија на Решението за намалување на 
царината на увоз на специфичната опрема што се 
користи за изградба на електроенергетски произ-
водствени и преносни објекти и диспечерски цен-
три на Заедницата на југословенското електросто-
панство („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/77) и со 
Решението за измена на Решението за ослободува-
л е од плаќање царина на специфичната опрема 
што се користи bq заштитните работилници за про-
фесионална рехабилитација на инвалиди („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/77), како и решенијата за 
царинските контингенти што со донесени вр 197? 
Година, и тоа mi ^ — * ^ 

1) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производствени и 
преносни објекти и диспечерски центри на Заедин-* 
цата на југословенското електростопанство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/75, 48/75, 61/75, 30/70, 
5/77 и 53/77); 

2) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на јаглен и при облагородување на јаг-
лен („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 
61/75); 

3) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи в<* 
експлоатацијата на нафта и природен гас („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 61/75 и 14/77); 

4) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/76); 

5) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Слул^бен лист на СФРЈ", 
бр. 28/75, 61/75 и 14/77); 

6) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на железна руда, подготовка на желез-
на руда и производството на кокс, железо и чели«: 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

7) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците за бакар и во производството на като-
ден бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 
и 61/75); 

8) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците за боксит и во производството на аноди 
за електролиза на алуминиум, на глиница и на алу-
миниум („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 
89/74, 48/75 и 61/75); 

9) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците на олово, цинк и антимон и во произ-
водство на олово, цинк и антимон и на нивни при-
дружни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
28/75 и 61/75); 

10) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците за жива и во производството на жива 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 61/75 и 30/76) Ј 

11) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рудниците^ за производство на фероникел („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/77); 

12) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75, 30/76, 14/77 
и 32/77); 

13) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

14) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73, 28/75, 61/75 и 14/77); 

15) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на разблажена (46*Vo) азотна кисе-

. лина („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 
16) Решението за намалување на царината на1 

увозот на специфичната опрема за производство 
на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ4', 
бр. 13/74, 61/75 и 14/77); 

17) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи *СХ 
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Производството на анхидрид на фтална киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76 и 98/77); 

18) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на стеаринска и олеинска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76); 

19) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на лимонска и винска киселина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/76); 

20) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за електролитичко 
производство на хлор и натриум-хидроксид („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 61/75); 

21) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73 и 61/75); 

22) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
формални („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 
61/75); 

23) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
28/75 и 61/75); 

24) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на амонијак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

25) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73, 28/75 и 61/75); 

26) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
етилен и на полиетилен и за транспорт на етилен 
и полипропилец од Југославија во Романија преку 
цевоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 25,74, 
28/75, 48/75, 61/75 и 62/77); 

27) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
винилхлорид мономер — РУС во прав (, .Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/754 

28) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полистирол („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 
61/75 и 41/76); 

29) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси 
за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

30) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на производи врз база на хлорал-
кални електролизи и полимеризација врз база на 
пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74, 28/75 и 61/75); 

• 31) .Решението за навалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
хлор-алкална електролиза (»Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74, 28/75 и 61/75); 

32) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на водород-пероксид („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/74 и 61/75); 

33) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки смоли и полиакрилат-
ни дисперзии („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74 и 
61/75); 

34) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на вештачки хемиски ѓубриња 
(».Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75, 61/75, 14/77 и 
62/77); 

35) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум-триполифосфат и натри-
ум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ", бри 
28/75, 61/75 и 19/77); 

36) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се корнети во 
производството на криолит, бели саѓи и алуминиум-
-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75 
и 61/75); 

37) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли (минерални фос-
фати за добиточна исхрана) — („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75 и 61/75); 

38) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на комплекско минерално ѓубре врз 
база на тресет („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/76); 

39) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиамидни и полиолефински влакна (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75); 

40) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиестерски плакна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73, 39/74, 28/75 и 61/75); 

41) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за производство на 
полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73, 28/75 и 61/75); 

42) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на полиуретанска пена („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/76); 

43) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на диоктилфталат (ДОП) — („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/77); 

44) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на хидрогенирани ерготалкалоиди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77); 

45) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на нејоногени тензиди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/77); 

46) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на безалкално стаклено влакно 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/77); 

47) Решението за. намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/73, 64/73, 39/74, 
28/75, 61/75 и 32/77); 

48) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/73, 28/75 и 61/75); 

49) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на јастиви масла („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/75, 61/75 и 30/76); 

50) Решението за намалување на царината на 
увозот на поморски рибарски бродови и делови за 
лов на риби во океански води („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/77); 

51) Решението за намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/77); 

52) Решението за ослободување од плаќање ца-
рина на специфичната опрема што се користи во 
заштитните работилници за професионална реха-
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билитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73, 61/75 и 5/77); 

53) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што служи за пре-
товар во линискиот, контејнерскиот и масовниот 
превоз во пристаништа и луки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/77); 

54) Решението за намалување на царината на 
увозот на локомотиви, вагони и електромоторни во-
зови за потребите на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/77); 

55) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
манипулација со стоки и за одржување и рекон-
струкција на пругите во железничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77); 

56) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се врши за пот-
ребите на безбедноста на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77); 

57) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производствбто на пеницилин („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77); 

58) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за доработка (су-
шење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на 
тутун („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77); 

59) Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
производство, пренос и емитирање на телевизиски 
и радиопрограми („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/77). 

2. Ова решение се применува од 1 јануари до 31 
март 1978 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 113 
16 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

153. 

Врз основа на член 58 став 5 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува * 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ, 
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС И ЗБИРЕН БИЛАНС 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ И ЗА НАЧИНОТ 

НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работните организации што во својот состав 

имаат две или повеќе основни организации на здру-
жен труд, сложените организации на здружен труд, 
©пштествено-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници од општествените дејности ги 
пополнуваат обрасците на збирниот биланс на успе-
хот, Образецот Консолидиран биланс на успехот и 
обрасците на збирниот биланс на приходите и рас-
ходите, пропишани со Одлуката за обрасците на 
рбирниот и консолидираниот биланс („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 1/78) и ги доставуваат на начинот 
предвиден со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник, во поглед на содржината на одделни 
позиции во тие обрасци, работните организации што 
во својот состав имаат две или повеќе основни орга-
низации на здружен труд, сложените организации 
на здружен труд, општествено-политичките заедни-
ци и самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности постапуваат според одредбите од 
овој правилник. 

Член 3 
Паричните вредности искажани во обрасците од 

член 1 на овој правилник се искажуваат во полни 
износи (динари со пари), а другите податоци — со 
броеви без децимали. 

Член 4 
Работната организација што во својот состав има 

две или повеќе основни организации на здружен 
труд, сложената организација на здружен труд, 
општествено-политичката заедница и самоуправната 
интересна заедница од општествената дејност доста-
вуваат до надлежната служба на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: Службата) 
збирен биланс, односно консолидиран биланс на об-
расците од член 1 на овој правилник, во роковите 
предвидени во член 43, односно член 45 став 1 на 
Законот за книговодството, во по три примероци. 

Збирниот биланс на приходите и расходите на 
општествено- политичката заедница го доставува до 
надлежната служба органот на управата на опште-
ствено-политичката заедница надлежен за работите 
на буџетот. 

Член 5 
Кон збирниот биланс на успехот, односно збир-

ниот биланс на приходите и расходите на работната 
организација, сложената организација на здружен 
труд, општествено-политичката заедница и самоуп-
равната интересна заедница од општествените деј-
ности доставуваат, и тоа: 

1) работните организации — попис на основните 
организации на здружен труд и на работните заед-
ници во нивниот состав; 

2) сложените организации на здружен труд —« 
попис на работните организации здружени во сло-
жената организација на здружен труд и на работ-
ните заедници формирани во сложената организа-
ција на здружен труд; 

3) општествено-политичките заедници — попис 
на своите органи и организации; 

4) самоуправните интересни заедници — попис 
на организациите на здружен труд од општествени-
те дејности што се опфатени со збирниот биланс на 
успехот. 

Пописот од став 3 на овој член се доставува во 
три примероци, а ги содржи следните ^ податоци: 
назив, седиште, шифра на дејноста и број на жиро-
-сметката. Пописот кон збирниот биланс на успехот 
на работната организација содржи и износ на загу-
бата на основната организација на здружен труд 
ако ја искажала во својата завршна сметка. 

II. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА 

РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 6 
Збирниот биланс на успехот на работната орга-

низација што во свој состав има две или повеќе 
основни организации на здружен труд се составува 
на Образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот од 1 јануари до —— 
19 година и на образецот Посебни податоци кон 
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билансот на успехот од 1 Јануари до • — — 
19 година, кои се налечатени кон Уредбата за 
контниот план и билансите за организациите на 
удружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77) 
if се нејзин составен дел. 

Член 7 
Обрасците од член 6 на овој правилник работ-

ната организација ги пополнува врз основа на пода-
роците што ги искажале основните организации на 
Здружен труд и работните заедници во нејзиниот 
состав на Образецот Деловен резултат во текот на 
годината — Биланс на успехот од 1 јануари до 
ч 19 година и Образецот Посебни 
податоци од билансот на успехот од 1 јануари до 
• 19 година. 

Збирниот биланс на успехот се составува така 
јпто податоците од соодветните обрасци на секоја 
Основна организација на здружен труд и работната 
заедница во состав на работната организација се 
.собираат и се искажуваат во соодветните обрасци. 

Член 8 
Работната организација што во својот состав има 

две или повеќе основни организации на здружен 
5ГРУД ќе ги искаже во Образецот Посебни податоци 
Кон билансот на успехот од 1 јануари до 
19 година и податоците за заедничките приходи, 
што се остваруваат преку работната организација, 
рако и другите податоци што ги искажала таа во 
£ој образец, а кој го поднела кон својата завршна 
вметка. 

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА 
СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 9 
Збирниот биланс на успехот на сложена органи-

зација на здружен труд се составува на Образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот од 1 јануари до 19—-
година и на Образецот Посебни податоци кон билан-
сот на успехот од 1 јануари до 19 • 
Година, што се напечатени кон Уредбата за .контниот 
план и билансите за организациите на здружен 
труд и се нејзин составен дел. 

Член 10 
Обрасците од член 9 на овој правилник сложе-

ната организација на здружен труд ги пополнува 
врз основа на податоците што ги искажале работни-
те организации што се здружени во сложена органи-
зација на здружен труд на обрасците на збирниот 
биланс на успехот од член 6 на овој правилник. 

Во обрасците на збирниот биланс на успехот од 
фгав 1 на овој член сложената организација на здру-
жен труд внесува и податоци што ги искажале ра-
ботните заедници формирани во сложена органи-
зација на здружен труд врз Образецот Деловен 
резултат во текот на годината — Биланс на успехот 
од 1 јануари до 19 година и Обра-
зецот Посебни податоци кон билансот на успехот 
од 1 јануари до 19 година. 

Збирниот биланс на успехот се составува така 
Црто податоците од соодветните обрасци на секоја 
работна организација, што се здружени во сложена 
Организација на здружен труд, како и на работните 
Заедници формирани во сложена организација на 
.здружен труд, се собираат и се искажуваат во 
Соодветните обрасци. 

Член 11 
Збирниот биланс на успехот на работната орга-

низација што е здружена во две или повеќе сложени 
организации на здружен труд се опфаќа со збирниот 
биланс на успехот на онаа сложена организација 
на здружен труд во која работната организација 
Прво се здружила« 

Член 12 
Сложената организација на здружен труд ќе 

ш искаже во Образецот Посебни податоци кон би-
лансот на успехот од 1 јануари до •• • 
1 9 — година и податоците за заедничките приходи 
што се остваруваат преку сложената организација 
на здружен труд, како и другите податоци што ги 
искажала таа во тој образецот, а кој го поднела 
кон својата завршна сметка. 

IV. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 13 
Збирниот биланс на приходите и расходите на 

општествено-политичката заедница се составува на 
Образецот Приходи и расходи во текот на годината 

Биланс на приходите и расходите од 1 јануари 
до 19 година, кој е напечатен кон 
Уредбата за контниот план и билансите за органите 
на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/77) и е нејзин составен дел* 

Член 14 
Образецот од член 13 на овој правилник органот 

на управата на општествено-политичката заедница 
надлежен за работи на буџетот го пополнува врз 
основа на податоците што ги искажале органите и 
организациите од таа општествено-политичка за-
едница во Образецот Приходи и расходи во текот 
на годината — Биланс на приходите и расходите од 
1 јануари до 19 година. 

Збирниот биланс на приходите и расходите се 
составува така што податоците од образецот на се-
кој орган и организација на односната општествено-
политичка заедница се собираат и се искажуваат 
во образецот од член 13 на овој правилник. 

V. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА 

САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
1 

Член 15 
Збирниот биланс на успехот на самоуправната 

интересна заедница од општествените дејности се 
составува на Образецот Деловен резултат во текот 
на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до 

19 година и на Образецот Посебни 
податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до 
• 19 година, што се напечатени кон 
Уредбата за контниот план и билансите за органи-
зациите на здружен труд и се нејзин составен дел. 

Член 16 
Обрасците од член 15 на овој правилник само-

управната интересна заедница од општествените 
дејности ги пополнува врз основа на податоците што 
ги искажале организациите на здружен труд од оп-
штествените дејности што вршат слободна размена 
на трудот преку, односно во рамките на таа заед-
ница во тие обрасци. 

Збирниот биланс на успехот се составува така 
што податоците од соодветните обрасци на секоја 
организација на здружен труд од општествените 
дејности што врши слободна размена на трудот 
преку, односно во рамките на таа заедница се со-
бираат и се искажуваат во соодветните обрасци. 

Член 17 
Податоците за организациите на здружен труд 

од општествените дејности што вршат слободна раз-
мена на трудот преку, односно во рамките на две 
или повеќе самоуправни интересни заедници од 
општествените дејности, ги искажува самоуправната 
Интересна заедница од онаа општествена дејност 

( 
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Што ја врши и организацијата на здружен труд од 
Општествената дејност. 

Член 18 
> Податоците за организациите на здружен труд 

од општествените дејности што вршат слободна раз-
мена на трудот преку, односно во рамките на две 
или повеќе самоуправни интересни заедници од 
иста општествена дејност, ги искажува самоуправ-
ната интересна заедница што е основана за тери-
торијата на општината или за територијата на друга 
општествено-пол птичка заедница ако самоуправна 
интересна заедница не е основана за територијата 
на општината. 

Член 19 
Самоуправната интересна заедница на пензи-

ското и инвалидското осигурување, вработувањето 
и од другите општествени дејности преку која, од-
носно во рамките на која организациите на здружен 
труд од општествените дејности не вршат слободна 
размена на трудот, не составува збирен биланс на 
успехот. 

VI. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
КОНСОЛИДИРАНИОТ БИЛАНС НА РАБОТНАТх\ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 20 
Работната организација што во својот состав има 

две или повеќе основни организации на здружен 
труд составува консолидиран биланс на успехот 
врз Образецот Консолидиран биланс на успехот од 
1 јануари до 19 година, кој е напе-
чатен кон Одлуката за обрасците на збирниот и 
Консолидарниот биланс и е нејзин составен дел. 

Член 21 
Образецот од член 20 на овој правилник работ-

ната организација го пополнува,врз основа на пода-
тоците од збирниот биланс на успехот на работната 
организација што го составила на Образецот Дело-
вен резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари до 19 година 
од член 6 на овој правилник — (во натамошниот 
текст: Образец БУ) и другите податоци од книговод-
ството на основните организации на здружен труд 
и работните заедници во нејзиниот состав. 

Член 22 
Во образецот од член 20 на овој правилник се 

Искажуваат податоци, и тоа: 
1) под редниот број 1 — износот искажан под 

редниот број 35 на Образецот БУ, намален за изно-
сот на приходите што основните организации на 
здружен труд и работните заедници ги оствариле 
во работната организација, освен износот на при-
ходите што тие организации и заедници го оства-
риле по основ на финална потрошувачка (инвести-
ции, ситен инвентар, заедничка потрошувачка и ел.); 

2) под редниот број 2 — износот искажан под 
редниот број 16 на Образецот БУ, зголемен за изно-
сот искажан под редниот број 80 од Образецот Де-
ловен резултат во текот во годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари до : 19 година 
на работните заедници во состав на работната орга-
низација (член 7) и намален за износот за кој е 
намален износот искажан под редниот број 35 на 
Образецот БУ во смисла на одредбата од точка 1 на 
овој член; 

3) под редниот број 4 — износот искажан под 
редниот број 43 на Образецот БУ; 

4) под редниот број 5 — износот кој се утврдува 
Така што износот искажан под редниот број 44 на 
Образецот БУ се множи со коефициентот кој се 
утврдува од односот на износот искажан под ред-
ниот број 3 на овој образец и износот искажан под 
редниот број 17 на Образецот БУ; 

5) под редниот број 6 — износот искажан под 
редниот број 4, намален за износот искажан под 
редниот број 5; 

6) под редниот број 7 — износот искажан под 
редниот број 5, намален за износот искажан под 
редниот број 4; 

7) под редниот број 9 — износот искажан под 
редниот број 80, намален за износот искажан под 
редниот број 55 на Образецот БУ; 

8) под редниот број 10 — износот кој се утврдува 
така што износот искажан под редниот бро 3 ќе се 
намали за износот искажан под редниот број 5 на 
овој образец и ќе се зголеми за износот искажан 
под редниот број 42 на Образецот БУ; 

9) под редниот број 11 — износот искажан под 
редниот број 9, намален за износот искажан под 
редниот број 10; 

10) под редниот број 12 — износот искажан под 
редниот број 10, намален за износот искажан под 
редниот број 9; 

11) под редниот број 14 — износот искажан под 
ред. бр. 87 до 92 на Образецот БУ; 

12) под редниот број 15 — износот искажан под 
редниот број 93 на Образецот БУ; 

13) под редниот број 16 — износот искажан под 
редниот број 95, намален за износите искажани под 
ред. бр. 73 до 78 на Образецот БУ; 

14) под редниот број 17 — износот искажан под 
ред. бр. 14 и 15, намален за износот искажан под 
редниот број 16; 

15) под редниот број 18 — износот искажан под 
редниот број 16, намален за износот искажан под 
ред. бр. 14 и 15. 

VII. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
КОНСОЛИДИРАН^^ БИЛАНС НА СЛОЖЕНАТА • 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 23 
Сложената организација на здружен труд го 

составува консолидираниот биланс на успехот врз 
Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 
јануари до — 19 година, кој е напе-
чатен кен Одлуката за обрасците на збирниот и 
консолидираниот биланс и е нејзин составен дел. 

Член 24 
Образецот од член 23 на овој правилник сложе-

ната организација на здружен труд to пополнува 
врз основа на податоците што ги искажале работни-
те организации што се здружени во сложена орга-
низација на здружен труд во обрасците на Коисоли-
дираниот биланс на успехот од член 20 на овој 
правилник. 

Консолидираниот биланс на успехот се составу-
ва така што податоците од обрасците на секоја 
работна организација што се здружени во сложената 
организација на здружен труд се собираат и се ис-
кажуваат во образецот од член 23 на овој правилник. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Општествено-политичките заедници при соста-

вувањето на Збирниот биланс на приходите и рас-
ходите за 1977 година врз Образецот Приходи и 
расходи во текот на годината — Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до 19— 
•година, не ги искажуваат податоците во колоната 4. 

Член 26 
Самоуправните интересни заедници од опште-

ствените дејности при составувањето на Збирниот 
биланс на успехот за 1977 година, не го пополнуваат 
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Образецот Посебни податоци кон-билансот на успе-
хот од 1 јануари до 19 година. 

Самоуправните интересни заедници од опште-
ствените .дејности при составувањето на Збирниот 
биланс за успехот за 1977 година врз Образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 
на успехот од 1 јануари до :— 19 
година, не ги искажуваат податоците во колоната 4. 

Член 27 
Работните организации и сложените организа-

ции на здружен труд при составувањето на Консо-
лидиран!^ биланс за успехот за 1977 година врз 
Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 
јануари до 19 година, не ги иска-
жуваат податоците во колоната 3. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-2141/1 
15 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р. 

154. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ус-

ловите и постапката за санација („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/76, 20/77 и 5/78), сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДА-
ТОЦИТЕ ЗА ДЕЈСТВИЈАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
САНАЦИЈА ШТО СЕ ЗАПИШУВААТ ВО РЕГИС-
ТАРОТ ШТО ГО ВОДИ СЛУЖБАТА НА ОПШ-

ТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Правилникот за податоците за дејствијата 

во постапката за санација што се запишуваат во 
регистарот што го води Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/77) 
во член 2 по точка 10 се додава нова точка 10а, 
која гласи: 

,,10а) износ на надоместувањето на средствата 
Од страна на: 

— банките; 
г - фондовите на заедничките резерви; 
— општествено-политичките заедници; 
— основните организации на здружен труд во 

состав на работната организација; 
— другите преземачи на санација.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-1775/1-78 
8 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цековиќ, е. .р 

155. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ«! 

ТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни заед-
ници и други самоуправни организации и заедници, 
за начинот на уплатување на тие приходи и за на-
чинот на известување на корисниците'на тие при-
ходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77) во Спи-
сокот на општините со нивните статистички ознаки, 
по републиките и автономните покраини и надлеж-
ните служби на општественото книговодство, што е 
составен дел на таа наредба, во делот за Соција-
листичката Република Босна и Херцеговина, се вр-
шат следните измени и дополненија: 

1) во колони 5 и 6 по зборовите: „Чапљина 021" 
се додаваат зборовите: „Неум 107", по зборовите: 
„Сарајево — Центар 077" — зборовите: „Стари град 
Сарајево 109", по зборовите: „Сарајево Ново 079" — 
зборовите: „Сарајевско поље 108", а по зборовите: 
„Власеница 101" — зборовите: „Шековићи 087"; 

2) во колони 5 и 6 зборовите: „Шековићи 087" 
се бришат. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-12371/1 
8 февруари 1978 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Момчило Цековиќ, е. р. 

156. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL GIORNO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
југославија на весникот „II Giorno", број 249 од 3 
ноември 1977 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија* 

Бр. 650-1-12/327 
10 декември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. 
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157. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „TZ" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
југославија на весникот „TZ", број 253 од 3 ноем-
ври 1977 година, што излегува на германски јазик 
во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/603 
10 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

158. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот. за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
{„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EUROPEO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „L* Europeo", број 43 од 
28 октомври 1977 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/351 
10 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

159. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HE-

BALD TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „International Herald Tri-

bune", број 29462 од 28 октомври 1977 година, што 
излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-27/577 
10 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

160. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЈ 

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TIME" 

Се забранува внесувањето и растурањето в(Л 
Југославија на списанието „Time", број 19 од 7 
ноември 1977 година, што излегува на англиски 
јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-32/364 
10 декември 1977 година 

Белград 

За меник-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р» 

161. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за: 
странската информативна дејност во Југославија; 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниов 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ANNA BELLA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Anna Bella", број 45 
од 9 ноември 1977 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/329 
10 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. ри 
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162. 
Брз основа на член 19 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), на предлог од Комисијата за фармакопеја, 
Сојузниот комитет за здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ФАРМАКОПЕЈА 

1. Се утврдува Југословенската фармакопеја, 
што се објавува како посебно издание на „Службен 
лист на СФРЈ". 

2. Ова решение влегува во сила по истекот на 
Шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 05-241/1 
Ј февруари 1978 година 

Белград 

163. 

Врз основа на точка 6 од Одлуката за службе-
ната облека на работниците на службата за безбед-
ност на воздушната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), директорот на Сојузната управа 
за контрола на летањето пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРОЈОТ, БОЈАТА, ОЗНАКИТЕ, ВИДОТ НА 
МАТЕРИЈАЛОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА СЛУЖБЕ-
НАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СЛУЖ-
БАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛО-

ВИДБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат кројот, бо-

јата, ознаките, видот на материјалот и начинот на 
користење на службената облека на работниците на 
службата за безбедност на воздушната пловидба во 
Сојузната управа за контрола на летањето (во ната-
мошниот текст: работниците). 

Член 2 
Службената облека на работниците од член 1 на 

овој правилник е зимска и летна. 
Зимската службена облека се состои од капа, 

сако, панталони, односно здолница, мантил со влош-
ка, кошула, кравата, кожени нараквици и чевли. 

Летната службена облека се состои од шапка, 
летно сако, летни панталони, односно з дол ница, ко-
шула, кравата и чевли. 

Како делови ва зимската, односно летната обле-
ка, во смисла на став 2, односно став 3 на овој член, 
се сметаат две рала панталони, односно две здол-
ници, две кошули, две кравати и две рала чевли. 

И. Боја и крој на зимската службена облека 

Член 3 
Панталоните, односно полата, сакото и мантилот 

во тегет боја и се изработени од волнена ткаени-

на, освен мантилот кој е изработен од диолен 
ткаенина. 

Кошулата е во бела боја од памучна ткаенина. 
Краватата е во тегет сина боја и изработена е 

од диолен. 
Чевлите и нараквици^ се во црна боја израбо-

тени од кожа. 
Капата е во тегет боја од волнена ткаенина. 

Член 4 
Зимската службена облека е од следниот крој: 
1) капата е од типот беретка за жени, односно 

капа за мажи. Беретката е од класичен крој. Капа-
та е со обичен марински крој, со сонцобран од плас-
тична маса кој по работ е опшиен со кожа и свиткан 
за 40°. Има соодветен подбрадок кој е прицврстен 
со две мали копчиња; 

2) сакото е на едноредно закопчување со две 
копчиња, од стандарден крој со џебови нашиен** 
отстрана. Горниот џеб е од левата страна во класи-
чен крој и нашиен. Сакото е поставено и на плеќите 
има разрез долг 25 cm. Ракавите се од нормален 
крој со едно копче. Колчињата за сакото и мантилот 
се обични, во тегет сина боја; 

3) панталоните се од класичен крој со два џеба 
отстрана и со еден одзади без манжетни; 

4) здолницата е со рамен крој со должина под 
колената; 

5) мантилот е со класичен крој со ранглан ра-
кави, на четири копчиња и со косо нашиени џебови, 
со должина преку колената со влошка од прошиена 
пополна волнена ткаенина; 

6) кошулата е од типот „монтгомери", со два 
нашиени џеба во височина на градите со преклоп, 
кој се закопчува со мало копче. Широчина на џебо-
вите е 10 до 12 cm. Ракавите се долги со манжетна. 
Врз рамената се наоѓаат нараменици прицврстени 
со едно копче. 

III. Боја и крој на летната службена облека 

Член 5 
Капата, сакото и панталоните, односно здолни-

цата се изработени од полесна тергал ткаенина и св 
во иста боја како и зимската службена облека. 
Краватата и чевлите од член 5 на овој правилник 
се употребуваат при носењето на летната службена 
облека. 

Член 6 
Деловите на летната службена облека, освен 

кошулата се од ист крој како и соодветните делови 
на зимската службена облека. 

Кошулата е од типот „монтгомери" во бела боја 
и се носи со сако или без него. Ракавите се куси со 
манжетна. 

IV. Ознаки врз службената облека 

Член 7 
Работниците носат ознаки врз службената обле-

ка врз капата и горниот џеб од сакото или кошу-
лата од левата страна. 

Ознаката содржи симбол на државноста и воз* 
духопловството, односно се состои од петокрака ѕве-
зда во црвена боја, со пречник од 2,8 cm, која се 
наоѓа над стилизираните крилја во златна боја, со 
широчина од 7 cm, најголема височина 1,8 cm. 

Ознаките се исти и врз летната и врз зимската 
службена облека. Ознаката врз капата е постојана, 
додека другите се изработени така што да се пре-
носливи врз одделни делови од службената облека« 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за здравство и 
социјална заштита, 
Зора ТомиК, е. р. 
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V. Носење и користење на службената облека 

Член 8 
Службената облека се носи само за време на 

работата. 

Член 9 
Работникот е должен службената облека да ја 

одржува чисто и уредно на своја сметка. 
Службената облека не смее да се отуѓи ниту врз 

неа смеат да се вршат измени во кројот, бојата и 
ознаките. 

Член 10 
Работникот кој не се придржува кон одредбите 

од чл. 8 и 9 на овој правилник одговара дисциплин-
ски и материјално. 

Член И 
Работнициве не се должни да носат службена 

облека (член 8) кога вршат службена интервенција 
која бара носење на опрема и облека наменета за 
заштита при работата. 

Работниците од службата за безбедност на воз-
душната пловидба за време на службениот престој 
во странство и за време на вршењето на посебни 
или инспекциски работи не се должни да ја носат 
слулсбената облека, освен ако директорот на Сојуз-
ната управа за контрола на летањето не определи 
поинаку. 

Член 12 
Ако на работникот му престане работниот од-

нос, ќе ја врати службената облека на која не и 
истекол рокот на траењето, или може да ја задржи 
со плаќање соодветен надомест. 

Износот на надоместот се пресметува спрема 
цената по која е набавена облеката и спрема вре-
мето на употребата. Секој започнат месец се смета 
како полн месец. 

Во случај на претставување на работата поради 
стекнување на правото на старосна или инвалидска 
пензија или поради смрт, службената облека не се 
враќа ниту за неа се плаќа надомест. 

Од службената облека која по кој и да било 
основ преминува во приватна сопственост се симну-
ваат сите ознаки, 

Член 13 
За издавањето и враќањето на службената об-

лека се води евиденција. 

VI. Завршна одредба 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4282/1 
19 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

контрола на летањето, 
Јордан Фаганел, е. р* 

164. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, 

член 164 став 2, член 192 став 1, член! 199 став 1, 
член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76) и точка 
9 од Одлуката за работите на вршење услуги при 
облагородување на стоки („Службен лист наѓ 
СФРЈ" бр. 56/77), директорот на Сојузната управа; 
за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ* 
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОД* 
НЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување и 

поднесување на исправите во царинската постапи 
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76 и 58/76) вф 
член 4 точка 49 се менува и гласи: 

„49) во рубрика 49 (Реден број) се пополнува: 
само шифарското поле со должина од 2 места, во 
кое се запишува соодветната шифра на изворов 
на средствата од Кодексот на шифрите што е 
составен дел на Упатството за обрасците за прија-
вување на договори за надворешнотрговски промет! 
и за начинот на пополнување на тие обрасци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/78), што е внесена: 
во засенченом поле на рубриката 24 во пријавата: 
за склучен договор за увоз;". 

Член 2 
Во член 9 точката 42 се менува и гласи: 
„42) во рубрика 42 (Реден број) се пополнува 

само шифарското поле со должина од 2 места, во 
кое се запишува соодветната шифра на изворот на; 
средствата од Кодексот на шифрите што е составен 
дел на Упатството за обрасците за пријавување на 
договори за надворешнотрговски промет и за 
начинот на пополнување на тие обрасци, што е 
внесена во засенченото поле на рубриката 24 во 
пријавата за склучен договор за увоз;". 

Член 3 
Во член 13 точката 39 се менува и гласи: 
„39) во рубрика 39 се пополнува само шифар-

ското поле со должина од 3 места, во кое се за-
пишува соодветната шифра на изворот на сред-
ствата од Кодексот на шифрите* што е составен дел 
на Упатството за обрасците за пријавување на до-
говори за надворешнотрговски промет и за начинот 
на пополнување на тие обрасци;". 

Член 4 
Во член 24 по став 1 се додаваат пет нови 

става, кои гласат: 
„Покрај исправите од став 1 на овој член, под-

носителот на декларацијата ги поднесува кон де-
кларациите од чл. 2 и 8 на овој правилник, и след-
ните исправи: 

1) потврда од надлежната народна банка на1 

републиката, односно од народната банка на ав-
тономната покраина дека е извршено плаќање, од-
носно дека се обезбедени средства за плаќање на: 
стоките и услугите во смисла на член 122 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 
Потврдата се поднесува на Образецот XXV; 

2) потврда од надлежната самоуправна инте-
ресна заедница за економски односи со странство 
на републиката, односно на автономната покраина 
дека увозникот ги извршил обврските утврдени со 
самоуправната спогодба од член 69 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство. Потврдата се поднесува на Образецот XXVI. 



Страна 234 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 февруари 1978 

Ако потврдата гласи на вредност поголема од 
онаа што е внесена во декларацијата, подносителот 
ра декларацијата е должен кон оригиналот да под-
несе и препис или фотокопија од потврдата. Заве-
рениот препис односно фотокопија од потврдата се 
одлага со декларацијата. Царинарницата на грбот 
од оригиналот од потврдата става забелешка за 
бројот и датумот на декларацијата и за вредноста 
на стоките, односно услугите, тоа го заверува со 
службениот царински печат и оригиналот од пот-
врдата му го враќа на подносителот на деклараци-
јата. 

Потврдата што гласи на износ помал од вред-
носта на стоките, односно услугите од деклараци-
јата и потврдата врз чиј грб е извршен отпис до 
вредноста на која гласи потврдата, во царинската 
постапка се сметаат како неисправи. 

По исклучок од став 2 на овој член, потврди-
те не се поднесуваат при увозот на стоки што ор-
ганизациите на здружен труд ги примаат од стран-
ство без плаќање на противвредност. 

Обрасците XXV и XXVI се отпечатени кон овој 
правилник и се негов составен дел." 

Досегашниот став 2 станува став 7. 
Член 5 . 

Во член 53 став 1 бројот: „XXIV" се заменува 
со бројот: „XXVI". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила на 1 март 1978 

година. 

сување на исправите во царинската постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76, 58/76 и 9/78). 

Оваа потврда важи до • 
(М. П.) 

(потпис на овластеното лице) 

Образец XXVI 
(210X297 mm) 

На барање од организацијата на здружен труд 
ОД , 

Самоуправната интересна заедница за економски 
односи со странство издава 

П О Т В Р Д А 

Организацијата на здружен труд , •• 
: од — ги извр-

шила обврските утврдени со самоуправната спо-
годба од член 69 на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77) и обезбедила средства за пла-
ќање на стоките, односно услугите, во смисла на 
член 122 од тој закон, по пријавата за склучен 
договор за увоз, бр. од • 
во износ од — • 

Бр. 01.01 Д-2891/2 
15 февруари 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

Образец XXV 
(210X297 mm) 

П О Т В Р Д А 

Организацијата на здружен труд 
од изврши-

ла плаќање, односно обезбедила средства за пла-
ќање, во смисла на член 122 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), за стоките, 
односно услугите по пријавата за склучен договор 
за увоз, бр. од од след-
ните извори на средства 

Оваа потврда се издава заради поднесување до 
царинарницата во смисла на член 24 став 2 од 
Правилникот за начинот на пополнување и подне-

(во валута) 

Оваа потврда се издава заради поднесување до 
царинарницата во смисла на член 24 став 2 од 
Правилникот за начинот на пополнување и подне-
сување на исправите во царинската постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76, 58/76 и 9/78). 

Оваа потврда важи до 
(М. П.) 

(потпис на овластеното лице) 

165 
Врз основа на член 223 став 2 и член 248 од 

Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦА-* 
РИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦА-: 

РИНСКИ НАДЗОР 

Член 1 
Во Правилникот за царинскиот надзор и за 

постапката за царинење на стоките сместени под ца-: 
рински надзор („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76)', 
во член 57 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„За стоките што од консигнационен склад ги 
купила организацијата на здружен труд, држателот 
на консигнациониот склад кон увозната царинска^ 
декларација за конечно царинење на консигнациони 
стоки поднесува и потврда од надлежната народна 
банка на републиката, односно народната банка 
автономната покраина и потврда од ^надлежната* 
самоуправна интересна заедница за економски од-
носи со странство на републиката, односно на авто-* 
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номната покраина, пропишани- во член 24 став- 2 од 
Правилникот за* начинот на пополнување и подне-
сување на исправите во царинската постапка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/76, 58/76 и 9/78). Орга-
низацијата на здружен труд — купувач му ги 
предава овие потврди на држателот на консигна-
циониот склад пред преземањето на. купените стоки 
од консигнациониот склад." 

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 1 март 1978 

година. 

Бр, 01.01 Д-2891/3 
15 февруари 1978- година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

v . Кемал Тарабар, е. р. 

166. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во спогодба со сто-
панските комори на републиките и стопанските ко-
мори на автономните покраини, Стопанската комо-
ра на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И 
ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИТЕ ШТО ИМААТ ПО-
СЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ И 
ДРУГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ 
РАБОТИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРО-

МЕТ 

I. Општи одредби 

1. Со оваа одлука се утврдуваат минималната 
стручна подготовка и другите услови што мораат 
да ги исполнуваат работниците што имаат посебни 
овластувања и одговорности и другите стручни ра-
ботници за успешно вршење работи на надворе-
шнотрговскиот промет. 

2. Основните и други организации на здружен 
труд и другите носители на надворешнотрговскиот 
промет од член 7 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство (во натамошниот текст: За-
конот) што се регистрирани за вршење работи на 
надворешиотрговскиот промет (во натамошниот 
текст: организација на здружен труд) мораат со-
гласно со член 13 од Законот, да имаат соодветни 
работници што имаат посебни. овластувања и од-
говорности за вршење работи на надворешнотргов-
скиот промет, како и други соодветни стручни ра-
ботници што вршат работи, односно работни зада-
чи во рамките на работите на надворешнотргов-
скиот промет. 

3. Организацијата на здружен труд, со статут 
или со друг самоуправен општ акт ги определува 
работите, односно работните задачи што се сметаат 
како работи, односно работни задачи во рамките 
на работите на надворешнотрговскиот промет, 
утврдува кои работници имаат посебни овластува-
ња и одговорности, а кои работници вршат работи, 
односно работни задачи во рамките на работите на 
надворешнотргрвскиот промет и, согласно со член 
13 од Законот, поблиску ги определува стручната 
подготовка и другите услови (знаење на странски 
јазик, морално-политички услови и др.) што мо-
раат да ги исполнуваат работниците од точка 1 на 
оваа одлука, во согласност со оваа одлука. 

4. При определувањето на посебните овласту-
вања и одговорности за вршење работи на на дво-
решнотрговскиот промет и при определувањето на 
работите, односно работните задачи во рамките на 
комерцијалните работи на надворешнотрговскиот 
промет, организацијата на здружен труд определу-
ва со актот од точка 3 на оваа одлука најмалку 
еден светски јазик или друг странски јазик, што 
работникот мора да го знае за успешно вршење на 
определени работи на надворешнотрговскиот про-
мет. 

5. Организацијата на здружен труд мора да 
има согласно со член 13 од Законот, покрај работ-
ниците од точка 2 на оваа одлука, и стручни работ-
ници за вршење на определени работи на надворе-
шнотрговскиот промет за кои се запишува во суд-
скиот регистар, а ако во судскиот регистар се запи-
шува за вршење работи на надворешнотрговскиот 
промет за определени струки, односно определени 
стопански услуги — и за струките, односно сто-
панските услуги за кои се запишува во судскиот 
регистар (инженери, агрономи, ветеринарр1, техни-
чари, контролори на квалитетот на стоки и услуги 
и ел.). 

6. При поблиско определување- на стручната 
подготовка и на другите услови за работниците од 
точка 2 на оваа одлука, организациите на здружен 
труд можат да определуваат и потешки услови од 
условите утврдени со оваа одлука. 

7. Стопанските комори на републиките и сто-
панските комори на автономните покраини можат, 
секоја на своето подрачје, повремено да органи-
зираат дополнително стручно образование и про-
верка на стручното знаење на работниците од точ-
ка 2 на оваа одлука, на начинот и под условите, 
што со посебна одлука ќе ги утврди надлежниот 
орган на комората^ 

Повременото дополнително стручно образование 
и проверката на стручното знаење во смисла на 
став 1 од оваа точка не влијаат врз остварувањето 
на правата на работниците утврдени со оваа од-
лука. 

II. Стручна подготовка 

8. Стручната подготовка на работниците, во 
смисла на оваа одлука, се стекнува врз основа на 
школска подготовка и работно искуство што се 
утврдени со оваа одлука, положен посебен стручен 
испит за вршење работи, односно работни задачи 
во рамките на работите на надворешнотрговскиот 
промет и знаење на странски јазик. 

9. Стручна подготовка за самостојна работа на 
комерцијални работи стекнува работникот од точ-
ка 2 на оваа одлука, што има најмалку: 

1) завршен економски или правен факултет, 
природно-математички факултет — туристичка 
насока, виша туристичка школа економска насока 
или виша поморска школа економска насока, или 
висока комерцијална (економска школа) или висо-
ка или виша школа за надворешна трговија или ви-, 
ша комерцијална (економска) школа надворешнотр-
говска насока и две години работно искуство на еко-
номски работи со странство во организации на 
здружен труд, други самоуправни организации и 
заедници, или во државни органи и знаење најмалку 
еден странски јазик, за работи и работни задачи за 
чие вршење со актот на организацијата на здружен 
труд е предвидено знаење на странски јазик; 

2) потполна висока или виша школска подго-
товка (освен школската подготовка од одредбата 
под 1 на оваа точка) и три години работно искус-
тво на надворешнотрговски работи или : пет години 
работно искуство на други економски работи во 
организации на здружен труд или д р у г и самоуп-
равни организации и заедници или на управни 
работи во областа на надворешната тр*о#ија « 
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државни органи и положен посебен стручен испит 
за работа на надворешнотрговски работи; 

3) потполна средна школска подготовка и пет 
години работно искуство на надворешнотрговски ра-
боти или осум години работно искуство на други 
економски работи во организации на здружен труд, 
други самоуправни организации и заедници или на 
управни работи во областа на надворешната трго-
вија во државни органи и положен посебен стручен 
јиспит за работа на надворешнотрговски работи. 

10. Стручна подготовка за работи на правни 
работи стекнува работникот од точка 2 на оваа од-
лука што има завршен правен факултет или ви-
сока .управна школа и најмалку две години работ-
но искуство на правни надворешнотрговски работи 
во организации на здружен труд, или самоуправни 
организации и заедници, или во органи на држав-
ната управа, јавното правобранителство, или сто-
пански суд, или положен правосуден испит. 

11. Стручна подготовка за работа на девизно-
-финансиски работи, работи на меѓународен тран-
спорт и шпедиција, работи на осигуруваше и дого-
ворна контрола на квалитетот и квантитетот на 
•стоки во меѓународниот промет и царински работи 
стекнува работникот од точка 2 на оваа одлука 
што има: 

1) економски или правен факултет, или висока 
или виша школа за надворешна трговија, или вла-
шка или виша комерцијална (економска) школа 
сообраќаен факултет, виша поморска школа — на-
утичка насока или висока или виша школа од соо-
дветна насока и најмалку онолку години работно 
искуство колку што со самоуправниот општ акт 
на организацијата на здружен труд е предвидено 
за приправнички стаж; 

2) средна школска подготовка и најмалку три 
години работно искуство на девизно-финансиски 
работи, на транспортни работи, на работи на оси-
гурување или на царински работи. 

12. Во годините на работа од точ. 9 до 11 на 
оваа одлука се засметуваат и годините на работно 
искуство на надворешнотрговски работи во свој-
ство на приправник. 

13. Работникот од точка 2 на оваа одлука, на 
кој висока или виша стручна подготовка му е при-
знаена според посебни прописи, може да работи на 
работите односно на работните задачи утврдени во 
смисла на точка 2 од оваа одлука, ако има положен 
посебен стручен испит за работа на надворешнотр-
говски работи. 

III. Посебен стручен испит 
14. Посебен стручен испит за работа на надво-

решнотрговски работи се полага според програмата 
и на начинот што ќе го утврди Извршниот одбор 
на Стопанската комора на Југославија. 

Со актот на Извршниот одбор на Стопанската 
комора на Југославија се утврдува начинот на из-
давање на уверение за положениот посебен стру-
чен испит за работа на определени надворешнотр-
говски работи, како и образецот на тоа уверение. 

15. На работниците од точка 2 на оваа одлука 
што положиле стручен испит за работа на надво-
решнотрговски работи според програмите и на на-
чинот предвиден со прописи што биле во сила * до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука им 
се признава дека го положиле посебниот стручен 
испит предвиден со оваа одлука. 

Надлежната стопанска комора од точка 20 на 
оваа одлука цени кој стручен испит и според која 
програма одговара на посебниот испит и програма-
та од став 1 на оваа точка. 

16. Работниците од точка 2 на оваа одлука, 
што имаат над 10 години работно искуство на на-
дворешнотрговеки работи, -не мораат да полагаат 
посебен стручен испит за работа на надворешно-
трговски работи. 

IV. Посебни одредби 

17. Индивидуалниот работоводен орган на ор-
ганизацијата на здружен труд регистрирана за 
вршење работи на надворешнотрговскиот промет, 
мора да има најмалку виша стручна подготовка и 
да знае најмалку еден светски јазик.. 

Индивидуалниот работоводен орган на произ-
водствена и друга организација на здружен труд, 
регистрирана за вршење работи на надворешнотр-
говскиот промет, не мора да ги исполнува услови-
те утврдени со оваа одлука, ако тие услови ги ис-
полнува работник што има посебни овластувања 
и одговорности за вршење на тие работи и што за 
тоа е определен од надлежниот орган на управу-
вањето со трудот и работењето на организацијата 
на здружен труд. 

18. Се смета дека работниците од точка 2 на 
оваа одлука што стекнале услови за вршење рабо-
ти на надворешнотрговскиот промет во смисла на 
Општествениот договор за минималната стручна 
подготовка и за другите услови што мораат да ги 
исполнуваат, раководителите и другите стручни 
работници за успешно вршење на надворешнотр-
говскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 71/73 и 29/74), ги исполнуваат условите утвр-
дени со оваа одлука, ако организацијата на здру-
жен труд поднесе докази за тоа до надлежната 
стопанска комора од точка 20 на оваа одлука. 

V. Постапка за утврдување на исполнувањето на 
условите 

19. Организацијата на здружен труд, што со 
актот од точка 3 од оваа одлука, ќе утврди посеб-
ни овластувања и одговорности за вршење работи 
на надворешнотрговскиот промет, одаосно работни 
задачи во рамките на работите на надворешнотр-
говскиот промет, може да распоредува на тие ра-
боти, односно работни задачи само работници што 

. ги исполнуваат условите утврдени со оваа одлука. 
За работниците што ги исполнуваат условите 

утврдени со оваа одлука, организацијата на здру-
жен труд ги доставува исправите определени со 
оваа одлука до надлежната стопанска комора од 
точка 20 на оваа одлука. 

20. Стопанската комора на републиката, однос-
но стопанската комора на автономната покраина 
на чие подрачје се нвоѓа седиштето на организа-
цијата на здружен труд што се регистрира за врше-
ње работи на надворешнотрговскиот" промет, утвр-
дува кои работници од точка 2 на оваа одлука ги ис-
полнуваат условите за вршење на нздворешнотр-
говски промет, во смисла на оваа одлука. 

На барање од организацијата на з7тоужен 
труд и врз основа на исправите од точка 21 на 
оваа одлука, надлежната стопанска комора 6 из-
дава на организацијата на здружен труд исправа 
за тоа кои работници што имаат посебни овласту-
вала и одговорности и други стручни работници 
ги исполнуваат условите за вршење работи, од-
носно работни задачи во рамките на работите на 
надвореиЈнотрговскиот промет во смисла на оваа 
одлука, и истовремено за тоа го известува коорди-
национиот одбор при надлежниот орган во репуб-
ликата, односно надлежниот орган во автономната 
покраина (член 13 став 4 на Законот). 

Исправата од став 2 на оваа точка мора да би-
де образложена. 

21. Заради утврдување дали се исполнети ус-
ловите од оваа одлука, организацијата на здружен 
труд доставува до надлежната стопанска комора: 

1) заверен извод од статутот или друг самоуп-
равен општ акт, со кој се определуваат посебните 
овластувања и одговорности и работите, односно 
работните задачи во. рамките на работите на на-
дворешнотрговскиот промет и поблиску се опреде-
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лува стручната подготовка и другите услови што 
мораат да ги исполнуваат работниците што имаат 
посебни овластувања и одговорности и другите 
стручни работници што вршат работи, односно ра-
ботни задачи во рамките на работите на надворе-
шнотрговскиот промет; 

2) преписи на дипломите, односно свидетелс-
твата за завршените високи, виши или средни 
школи, како и потврди (уверенија) за положениот 
посебен стручен испит, издадени од редовна шко-
ла, односно од стопанска комора, или друга орга-
низација кај која испитот е положен; 

3) преписи на уверенијата од овластените ор-
ганизам* мили други исправи за знаењето на соо-
дветен светски или странски јазик (завршен курс, 
школа, филолошки факултет и ел.); 

4) податоци за годините на работно искуство 
на определени работи, со назначување на органи-
зацијата на здружен труд, други самоуправни ор-
ганизации и заедници или државни органи кај кои 
се вратени тие работи или заверен препис на ис-
права од надлежната стопанска комора со која по-
рано е утврдено дека определен работник ги испол-
нува условите за работа на работи на надворешно-
трговскиот промет од точка 18 на оваа одлука; 

5) потврда дека работникот не е казнуван 
(член 112 на Законот), односно потврда дека из-
минал рокот од член 113 став 2 на Законот, изда-
дена од органот надлежен за евидентирање на 
односните казни; 

6) препис на исправа или писмена изјава за 
исполнување на условите во смисла на точка 16 
од оваа одлука. 

Исправите од одредбите под 2 до 6 став 1 на 
оваа точка, организацијата на здружен труд ги 
поднесува за секој работник, согласно со условите 
утврдени со оваа одлука, и ги заверува со својот 
печат и со потписот на својот индивидуален рабо-
товоден орган. 

22. Организацијата на здружен труд ја извес-
тува писмено надлежната стопанска комора за си-
те промени што ќе настанат во организацијата на 
здружен труд во поглед на податоците доставени 
до комората, во рок од осум дена од денот на на-
станатата промена. Кон известувањето се доставу-
ваат и соодветните исправи. 

VI. Преодни и завршни одредби 

23. Организациите на здружен труд што на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука се за-
пишани во судскиот регистар за вршење работи на 
надворешнотрговскиот промет се должни да го 
усогласат своето работење со одредбите на оваа 
одлука до 19 март 1978 година. 

24. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се утврдува дека престанува да важи Оп-
штествениот договор за минималната стручна под-
готовка и за другите услови што мораат да ги ис-
полнуваат раководните и другите стручни работ-
ници за успешно вршење на надворешнотргов-
скиот промет („Службен лист %а СФРЈ", бр. 13/73, 
71/73 и 29/74). 

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0200/28 
6 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. р. 

167. 

Врз основа на член 109 став 3 од Законот 
девизното работење и кредитните односи со стран* 
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советов 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИЛ} 
ПОД КОИ ПЛАЌАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО BQ 
РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО СЕ ВРШИ ВО? 

ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА ВАЛУТА 

1. Во Одлуката за условите под кои плаќањето 
и наплатувањето во работењето со странство се врши 
во ефективна странска валута („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/77) во точка 3 по зборот: „мазиво,1* 
се додаваат зборовите: „земјоделски и прехранбени 
производи, технички материјали и други стоки". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 5 
8 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксеше Богоев, е. р. 

168. 
Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за из-

бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78), Комисијата за избор и отћовик на делегати во 
Сојузниот собор пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИОВ 
МАТЕРИЈАЛ И ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА1 

ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
БОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ! 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Изборниот материјал (гласачки кутии, простор 
уреден за гласање, печати на изборните комисии и 
др.) се подготвува според стандардите што се утвр-
дени за изборите во соборите на собранијата на ре-
публиките односно на автономните покраини на чија, 
територија се избираат делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ. 

2. Одделни дејствија во постапката за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ ќе се вршат според обрасците што 
се отпечатени кон ова упатство и се негов составев 
дел. 

3. Републичките, односно покраинските изоорни 
комисии доставуваат до Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор исправи за од* 
делни изборни дејствија како и извештај за резул-
татите на изборите со изборните материјали на на-
чинот и според постапката што е утврдена со посеб-
но упатство. 

4. Ако за одделно дејствие во постапката за из* 
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор нес 
Собранието на СФРЈ не се утврдени обрасците вб 
смисла на точка 2 од ова упатство, извршителот на' 
соодветното дејствие сам ќе ја определи потребната 
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'форма на-тоа дејствие во писмен облик, во соглас-
ност со соодветните одредби од Законот и со соод-
ветните одредби од правилата на ССРН и на синди-
катот во републиките односно во автономните по-
краини. 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за единствените 
.стандарди за изборниот материјал и за обрасците за 
В р ш е њ е на пооделни дејствија во постапката за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/74 и 14/74). 

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 145 
17 февруари 1978 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик, на делегати во Сојуз-
ниот собор 

Секретар, Претседател, 
Светозар Зечар, е. p. Јосип Студии, е. p. 

ОБРАСЦИ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШАТ ОД-
ДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
Образец бр« 1 

Записник за работата на делега-
цијата на основната самоуправна 
организација и заедница и на оп-
штеетвено-политичката организа-
ција во постапката за предлагање 
кандидати за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ (чл. 
28 до 31 и член 33 на Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доставу-
ва до општинската изборна комиси-
ја, а вториот примерок до општин-
ската организација на ССРН однос- v 
ио на синдикатот. 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА 
(на основната 

самоуправна организација, односно заедница или на опште-
ствено -политичката организации а) 

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГОТ НА КАН-
ДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ1) 

1. Состанокот на делегацијата се одржува на 
* , во — и почна со работата во 
t часот. 

2. Состанокот на делегацијата го свика — — 

(име и презиме) 
претседател на делегацијата и тој го отвори. 

3. По отворањето на состанокот на делегацијата 
се премина кон избор на работно претседателство на 
состанокот на делегацијата. Делегацијата едногласно 
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(со мнозинство гласови) за членови на работното 
претседателство на состанокот на делегацијата ги из-
бра: 

1) * 
(име и презиме, занимање и адреса) 

2) 
(име и презиме, занимање и адреса) 

3) 
(име и презиме, занимање и адреса) 

Состанокот на делегацијата потоа за записничар го 
избра . 

(име и презиме, занимање и адреса) 
4. Претседавачот објавува дека делегацијата 

брои (со букви: ) членови и дека 
на состанокот на делегацијата присуствуваат • 
(со букви: ) членови.2) 

5. Претседавачот утврдува дека состанокот на 
делегацијата има кворум пропишан со правилата на 
ССРН и на синдикатот, ја објавува целта на соста-
нокот и го објаснува начинот на работа на состано-
кот на делегацијата (ги чита одредбите на член 5 
и на чл. 28 до 31 од Законот и соодветниот дел на 
правилата на ССРН и на синдикатот). 

6. На предлог од претседавачот, состанокот на 
делегацијата утврди 

Д н е в е н р е д : 
1. Запознавање со мерилата за предлагање кан-

дидати и со предлозите на можните кандида-
ти за делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ кои се истакнати на собирите 
на работните луѓе во основните самоуправни 
организации и заедници, на состаноците во 
огаптествено-политичките организации или 
на седниците на органите на управување во 
основните самоуправни организации и заед-
ници. 

2. Предлагање кандидати за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

3. Утврдуваше на предлозите на кандидати за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

7. Потоа се мина на точка 1 од дневниот ред, па 

(име и презиме) 
претставник 

(на организацијата на ССРН, синдикатот, друга ОПО, 
односно на органот ва управувањето — да се наведе на 
кој) во смисла на член 29 од Законот го изнесе известу-
вањето за мери пата за предлагање кандидати и за ста-
вовите и мислењата за следните можни кандидати за кои 
се расправало на собирите — состаноците што и претхо-
деле на постапката за предлагање и утврдуваше на кан-

дидати, и тоа: 

1) , 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност, означување на делегацијата 

чиј член е) 
2) , ити. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална^ припадност, означување на 

делегацијата чиј член е) 

8. По запознавањето со предлозите за можните 
кандидати за делегати кои се истакнати на собирите 
на работните луѓе во основните самоуправни ор-
ганизации и заедници, на состаноците на работ-
ните луѓе и граѓаните во општестѕено-политич-
ките организации или на седниците на органите 
на управување се премина кон предлагање кан-
дидати за делегати од страна на членовите на 
делегацијата. 

Земајќи ги предвид и членовите на делегација-
та кои се истакнати како можни кандидати на соби-
рите на работните луѓе во основните самоуправни 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

\ 
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организации и заедници, на состаноците на ра« 
вотките луѓе и граѓаните во општествено-политич-
ките организации, од страна еа членовите на деле-, 
гацијата се предложени од редот на нејзините чле-
нови или членовите на другите делегации3) канди-
датите за делегати: 

1> , 
(име п презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност, означување на делегацијата 

чиј член е) 
2) , ити. 

(досе и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност, означување на 

делегацијата чиј член е) 

ffc По составувањето на предлогот на кандидати-
те претседавачот соопштува дека е потребно да се 
изберат два члена на делегацијата со чија помош ќе 
раководи со гласањето за предложените кандидати. 

По овој предлог се избрани: 

(име и презиме) 
2) , . 

(име и презиме) 

Потоа претседавачот соопшти дека состанокот на 
делегацијата се прекинува заради подготвување за 
гласањето за предложените кандидати, па продол-
жувањето на состанокот на делегацијата е закажано 
за часот. 

10. Делегацијата го продолжи состанокот во 
часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласање 
за предложените кандидати. 

Потоа се премина кон гласањето за предложени-
те кандидати.4) 

Гласањето за предложените кандидати е завр-
шено во часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласање 
за предложените кандидати. 

11. Бидејќи гласањето за предложените канди-
дати е завршено, претседавачот со двајца членови 
на делегацијата пристапува кон утврдување на ре-
зултатите на гласањето. 

12. По утврдувањето на резултатите на гласање-
то, претседавачот соопштува дека предложените кан-
дидати добиле број гласови, и тоа: 

1) 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови; 

2> — : • (име и презиме) 
доби • (со букви: ) гласови, 
ити. 

13. Потоа претседавачот објави дека, согласно со 
одредбата на член 29 став 5 од Законот, за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со мно-
зинство гласови на сите членови на делегацијата, се 
предложени: 

, 1) : ; 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност и означување на делегација-

та чиј член е) 
2) ; итн. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност и означување на 

делегацијата чиј член е) 
14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-

вачот објави дека состанокот на делегацијата е за-
вршен. 

Состанокот на делегацијата е завршен во — 
часот 

* Записничар, Претседавач, ^ — | — —4 

Членови ва делегацијата кои му помагале 
на претседавачот: 

*) Ако се држи заеднички состанокот на поведе делега-
ции за предлагање кандидати за делегати во Сојузни-
от собор (член 30 од Законот) треба да се запишат ва-
ш и т е на сите основни самоуправни организации и 
заедници — учесници: на состанокот, 

в) Ако се држи заеднички состанок на повеќе делега-
ции за предлагање кандидати за делегати, означените 
податоци треба да се внесат во записникот за секоја 
одделна делегација* 

3) Кандидатите за делегати во Сојузниот собор можат да 
ги предлагаат делегациите на основните самоуправа* 
организации и заедници од редот ва своите и другите 
делегации на тие самоуправни организации и заедници 
а ошптествено-поЈгитичките организации во рамките ка 
ССРИ само од редот на членовите на своите делега-
ции. 

4) Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно 
или Јавшк Ако ниту со правилата ва ССРН, одвоено 
синдикатот не е утврден начинот на гласање, за тоа 
дали гласан,ето ќе биде тајно или Јавно се одлучува 
на состанокот ва делегацијата. 

5) Во записникот се внесуваат и другите околности и л о 
с е значајни за работата иа дел ет аци јата (член 33 став 2 
од Законот). 

Образец бр. 2 

Записник за работата на седни-
цата на општинската изборна ко-
мисија, на која се цени правноис-
правноста на кандидатската пос-
тапка на состаноците на делега-
циите на основните самоуправни 
организации и заедници (кандида-
циона конференција на делегации-
те во општината) и составува спи-
сок на правноисправно предложе-
ните кандидати за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ (чл. 34 и 35 на Законот). 

Записникот се составува во два 
примерока, од кои еден се доставу-
ва до кандидационата конферен-
ција на делегациите во општината 
или во градската односно регионал-
ната заедница на општините (репуб-
личка односно покраинска изборна 
комисија). 

З А П И С И И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА СПИСО-
КОТ НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Седницата на Општинската изборна комисија 
се одржува на во и почна 
со работа во часот. 

2. На седницата на Општинската изборна коми-
сија присуствуваат: претседателот •• 

секретарот -
и членовите 

3. Од вкупно делегации Општинската из-
борна комисија ги прими записниците на кандида-
ционите состаноци од — делегации однос-
но од Канд идационата конференција на делегациите 
шо општината. 
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k 
4. Потоа, врз основа на примениот материјал, Оп-

штинската изборна комисија ценеше дали постапка-
ва за предлагање кандидати на состаноците на де-
легациите е спроведена во согласност со одредбите 
ра Законот и со соодветниот дел од правилата на 
ССРН односно на синдикатот и дали предложените 
кандидати ги исполнуваат условите пропишани со 
јзакон. 

5. Откако ги оцени околностите од точка 4 на за-
писникот, Општинската изборна комисија го состави 
списокот на правноисправно предложените кандида-

, ти за делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, и одлучи: 

— со свое решение да ја поништи целата кан-
дидациона постапка односно дел од кандидационата 

постапка на 
(означување на делегацијата) бидејќи утврди дека 
постапката за предлагањето кандидати на состано-
кот на делегацијата не е спроведена во согласност 
Со одредбите на Законот и со соодветниот дел од пра-
вилата на ССРН односно на синдикатот; 

, — со свое решение да ја поништи целата кан-
. Дидациона постапка односно дел од кандидационата 
Постапка на • 
Дозначување на делегацијата) бидејќи утврди дека 
предложените кандидати не ги исполнуваат услови-
те пропишани со закон1). 

6. Седницата на Општинската изборна комисија 
је завршена во — часот. 

Секретар, Претседател, 

ЗАБЕЛЕШКА: Овој образец се применува и за деј-
ствијата пропишани со член 34 ст. 4 
и 5 од Законот, што ги врши репуб-
личката, односно покраинската из-
борна комисија. 

%) Решението за поништување на целата кандидациоиа 
постапка или на дел од кандидационата постапка Оп-
штинската изборна комисија веднаш го доставува до 
делегацијата за чија постапка за кандидирање одлу-
чувала (член 35 став 2 на Законот). 

Образец бр. 3 

Список на правноисправно пред-
ложените кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на состаноците на делега-
циите (на состанокот на кандида-
т с к а т а конференција на делега-
циите во општината) што го сос-
тави општинската изборна коми-
сија (член 34 став 2 односно 3 од 
Законот). 
- Списокот се составува во три 
Примероци, од кои еден се доставу-
ва до кандидационата конференци-
ја на делегациите во општината 
или градската односно регионал-
ната заедница на општините (ре-
публичка, односно покраинска из-
борна комисија), а вториот приме-
рок се доставува до општинската 
организација на ССРН. 

СПИСОК НА ПРАВИОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИ-
ТЕ КАНДИДАТИ ВО ДЕЛЕГАЦИИТЕ (НА КАН-
ДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГА-
ЦИИТЕ ВО ОПШТИНАТА) ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
ШТО ГО СОСТАВИЛА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА1) 

На кандидационите состаноци на делегации-
ве (на состанокот на кандидационата конференција 

на делегациите во општината) одржани во -
(од—ДО) 

правноисправно се предложени овие кандидати за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

1) : ; 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност, означување на делегацијата 

чиј член е и во колку делегации е предложен) 
2) , PITH. 

(име и презиме, датум на раѓањето, зани-
мање, национална припадност, означување 
на делегацијата чиј член е и во колку деле-

гации е предложен) 

Општинска изборна комисија •••• 

Во = , на 

Секретар, Претседател, 

1) Законот не го определува редоследот на правносиправ-
но предложените кандидати во списокот, па општин-
ската изборна комисија по своја оцена или по упат-
ство од републичката односно од покраинската избор-
на комисија го утврдува тој редослед. 

Образец бр. 4 

Решение на општинската избор-
на комисија со кое се утврдува дека 
не е правноисправно спроведена 
постапката за предлагање кандида-
ти за делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ на канди-
дациониот состанок на делегација-
та, односно на состанокот на кан-
дид ационата конференција на де-
легациите во општината (член 35 
од Законот). 

Врз основа на разгледувањето на записниците на 
кандидационите состаноци и на другиот материјал 
што ги поднесоа делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници (каидидациона кон-
ференција на делегациите во општината), а откако 
утврди дека на состанокот на делегацијата на 

(назив на делегацијата односно на кандидационата конфе-
ренција на делегацијата во општината) 

постапката за предлагање кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ не е спро-
ведена во согласност со одредбите од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ и со соодветниот дел од прави-
лата на ССРН односно на синдикатот, врз основа на 
одредбата на член 35 став 1 од Законот за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, Општинската изборна комисија 
* — донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Кандидационата постапка (делот од кандида-

ционата постапка што се однесува на 
) 

(назив на делегацијата односно на к а н д и д а т о н ата конфе-
ренција на делегацијата во општината) 

спроведена во делегацијата (кандидациона конфе-
ренција во општината) — 
се поништува. 

2. Кандидационата постапка (дел од кандида-
т о н ата постапка) што е поништена, може да се пов-
тори во рок од три дена од денот на приемот на ре-
шението. 

3. Решението да се достави веднаш до наведе-
ната делегација, Ј 
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О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се пони-
штува кандидационата постапка или дел од канди-
дацггоната постапка) 

Општинска изборна комисија . 
Во , на * 
Бр. 

Секретар, Претседател, 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со закон на републиката односно на авто-
номната покраина, а може да ја изјави член на де-
легацијата што за водела постапката за кандидира-
ње, односно на ка нд и дационата конференција на 
делегациите што ја спроведувал постапката за кан-
дидирање како и лицето што во таа постапка е пред-
ложено за кандидат, во рок од четириесет и осум ча-
са од предавањето на решението на делегацијата 
(член 96 од Законот). 

Образец бр. 5 

Решение на општинската избор-
на комисија со кое се утврдува де-
ка кандидатите предложени на 
кандидациониот состанок на деле-
гацијата (кандидациона конферен-
ција на делегациите во општината) 
не ги исполнуваат условите пропи-
шани со закон (член 35 од Законот). 

Врз основа на разгледувањето на записниците на 
кандидационите состаноци и на другиот материјал 
што го поднесоа делегациите (кандидациона конфе-
ренција на делегациите во општината), а откако 
утврди дека одделните (сите) кандидати предложени 
на состанокот — 

(назив на делегацијата односно на кандидационата конфе«. 
рекција на делегацијата во општината) 

не ги исполнуваат условите пропишани со закон, врз-
основа на одредбата на член 35 став 1 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комиси-
ја 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Кандидационата постапка (дел од кандида-
т с к а т а постапка) што се однесува на кандидатите 

-) 
спроведена во 

(назив на делегацијата односно на кандидационата конфе-
ренција на делегацијата во општината) 

се поништува. 
2. Кандидационата постапка (дел од кандида-

ционата постапка) што е поништена, може да се пов-
тори во рок од три дена од денот на приемот на ре-
шението. 

3. Решението да се достави веднаш до наведе-
ната делегација. 

О б р а з л о ж е н и е 1 

(Да се наведат причините поради кои се пони-
штува кандидационата постапка или делот од ка«-* 
дидационата постапка}* ^ 

Општинска изборна комисија 

Во , на година 
Бр. . 

Секретар, Претседател, 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со закон на републиката односно на ав-
тономната покраина, а може да ја изјави член на 
делегацијата што ја водела постапката за кандиди-
дирање, односно на кандидатската конференција на 
делегациите што ја спроведувала постапката за кан-
дидирање како и лицето што во таа постапка е пред-* 
ложено за кандидат во рок од четириесет и осум ча-
са од предавањето на решението на делегацијата 
(член 96 од Законот). 

Образец бр. 6 
Записник за работата на кан-

дидационата конференција на де-
легациите во општината, или во 
градската, односно регионалната 
заедница на општините во постап-
ката за утврдување на единствен 
список на предложените кандидати 
од територијата на општината или 
градската, односно регионалната 
-заедница на општините (чл. 32 и 33 
од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доставу-
ва до општинската или републич-
ката, односно покраинската изборна 
комисија а вториот примерок до 
општинската или републичката, од-
носно покраинската организација 
на ССРН. 

З А П И С И PI К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО 

(општина, градска 

односно регионална заедница на општините) 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН СПИСОК НА! 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНР1ЕТО НА СФРЈ. ; 

1. Состанок на Кандидационата конференција. 
на делегациите се одржува на 1 

во и почна во часот. 1 
2. Состанокот на Кандидационата конференција 

го свика , 
(име и презиме) 

претседател на општинската организација на ССРН, 
односно на организацијата на ССРН на градската 
или регионалната заедница на општините. 

3. Кандидационата конференција ја отвори прет- ј 
седателот на општинската (градската или регионал- : 
ната заедница на општините) организација на ССРН ј 

• ' • " 1 '••• * 

4. По отворањето на Кандидационата конферен- ! 

ција на делегациите се мина кон изборот на работно 
претседателство на конференцијата. Конференцијата , 
едногласно (со мнозинство гласови) ги избра за чле- ; 
нови на претседателството на Кзндидационата кон- ј 
ференција на делегациите: ( 

1) — 
: (име и презиме, занимање и адреса) i 
1 2) , 

(име и презиме, занимаше и адреса) I 
.. 8) - И 

(име и презиме, занимање и адреса) 



Страна 242 — Број ft 

Кандидационата конференција л а делегациите за 
Записничар го избра 

(име и презиме, занимање и адреса) 

5. Претседавачот објавува дека на Кендидацио-
ћата конференција присуствуваат 
(со-букви: = ) членови, а дека 
ice .делегирани вкупно (со букви 

) членови. 
6. Претседавачот утврдува дека на Конференци-

јата присуствуваат мнозинство членови и дека Кон-
ференцијата може полноважно да одлучува, а по-
тоа објавува дека Конференцијата е свикана заради 
утврдување единствен список на кандидатите за де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, _ 
^Сандидационата конференција е одложена и зака-
жана за , во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција (и ги про-
дата одредбите на чл, 32 и 33 од Законот и соодвет-
ниот дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог од претседавачот, Конференцијата, 
tea делегациите утврди 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со списокот на правноксправно 
предложените кандидати во делегациите што 
го составила општинската изборна комисија. 

2. Составување на предлогот на единствен спи-
сок на кандидатите за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

3. Гласање за предложените кандидати и утвр-
дување на единствен список на предложените 
кандидати за делегати од територијата на оп-
штината, или градската, односно регионалната 
заедница на општините. 

8. Претседавачот го чита списокот на правноие-
правно предложените кандидати што го составила 
општинската изборна комисија. 

Списокот содржи вкупно предложени 
кандидати на состаноците на делегациите. 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
логот на единствен список на кандидатите *). 

Во предлогот на единствен список на кандидати-
те се внесени: 

1) 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност и означување на делегаци-

јата чиј член е) 
2) , итн. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност и означување 

на делегацијата чиј член е) 

10. По составувањето на предлогот на единствен 
список на кандидатите, претседавачот соопштува де* 
ка е потребно да се изберат два члена на Кандида-* 
ционата конференција со чија помош ќе раководи 
со гласањето. 

По овој предлог се избрани: 

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува 
состанокот на Кандидационата конференција заради 
подготвување за гласање и закажува продолжени^ 
на состанокот за часот. 

11. Конференцијата на делегациите го продолжи 
(состанокот во часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласања 
за предложените кандидати2). 

Гласањето за предложените, кандидати е завр-
шено, во г—: часот. 

12. Бидејќи гласањето завршено^ претседава-
чот со двајца избрани членови пристапува кон ут-
врдување на резултатите на гласањето. 

13. По утврдувањето на резултатите на гласање-
то, претседавачот соопштува дека кандидатите од 
предлогот на единствен список на кандидатите до-
биле број гласови, и тоа: 

1) _ 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

2) 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови, итн. 

Потоа кандидационата конференција го утврди 
единствениот список на предложените кандидати за 
делегати, и тоа: 

1. 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на* 
ционална припадност, и означување на делегаци-

јата чиј член е ) 

2. ^ — ити; 
(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност и означување 

на делегацијата чиј член е) " 

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-' 
чот објави дека состанокот на Кандидационата кон-
ференција на делегациите е завршен. 

Состанокот е завршен во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на конференцијата што му 
помагале на претседавачот: 

1) > 
2) 

») Законот не ја пропишува постапката при составување 
на предлогот на единствен список на предложените 
кандидати за делегати. Ако ниту со правилата на 
ССРН не е утврдена постапката, за тоа ќе одлучи кан-
дидационата конференција. 

») Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно 
или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН, односно 
на синдикатот не е утврден начинот на гласање, за 
тоа дали гласањето Ќе биде тајно или јавно одлучува 
кандидационата конференција на делегациите. 

Образец бр. 7 

Список на правноисправно пред-
ложените кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на состаноците на кандида-
ционите конференции на делегаци-
ите што го составила републичката 
односно покраинската изборна ко-
мисија (член 36 од Законот). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Списокот се составува во три 
примероци, од кои еден се доставу-
ва до републичката односно до по-
краинската* кандидациона конфе-
ренција на ССРН, а вториот при-
мерок се објавува. 

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИ-
ТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО ГО СО-
СТАВИ РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО ПОКРАИН-

СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА1) 
- Врз основа на одредбите на член 36 од Законот 

за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраин-
ската изборна комисија на 

го состави и го објавува 

СПИСОКОТ НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕ-
НИТЕ КАНДИДАТИ ВО КАНДИДАЦИОНИТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА ДЕЛЕГА-
ТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
1) , 

(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност, означување на делегацијата 
чиј член е и во колку делегации е предложен) 

2) —1 ; ити. 
(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност, означување на 
делегацијата чиј член е и во 'колку деле-

гации е предложен) 
Републичка — Покраинска изборна комисија на 

Ро — , на година. 
Секретар, * Претседател, 

I) Законот нема одредби за редоследот за составување 
на овој список, но би можело да биде корисно при 
тоа да се води сметка за одредбата на член 40 односно 
на член 41 од Законот. 

Образец бр. 8 
Записник за работата на канди-

дационата конференција на ССРН, 
на која се утврдува листата на кан-
дидатите за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ спо-
ред одредбата на член 40 од За-
конот. 

Записникот се составува во три 
примероци од кои еден се доставува 
до републичката, односно до покра-
инската изборна комисија, а втори-
от примерок до Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
РАБОТНИОТ НАРОД НА , 
ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАН-
ДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Кандидационата конференција се одржува на 
во и почна со ра-

ботата во часот« 

2. Кандидационата' конференција ја свика 
име 

и презиме) 
претседател на Републичката — Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ —. 

3. Кандидационата конференција ја отвори прет-
седателот на Републичката — Покраинската конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот, 
народ » 

4. По отворањето на Кандидационата конфе-
ренција се мина кон избор на работно претседател-
ство на Кандидационата конференција. Конферен-
цијата едногласно (со мнозинство гласови) ги изб-
ра за членови на претседателството на Кандидацио-
ната конференција: 

1) , 
(име и презиме, занимање и адреса) 

(име и презиме, занимање и адреса) 
3) ити. 

(име и презиме, занимање и адреса) 
Кандидационата конференција потоа го избра 

за записничар . 
(име и презиме, занимање и адреса) 

5. Претседавачот утврдува дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат — 
(со букви: —; ) членови, а дека 
се делегирани вкупно со букви: 
• ) . 

6. Претседавачот утврдува дека на Кандидатс-
ката конференција се присутни мнозинство членови 
и дека Конференцијата може полноважно да одлу-
чува, а потоа објавува дека Конференцијата е сви-
кана заради утврдување на листата на кандидатите 
во најмалку онолкав број колку делегати се изби-
раат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови* 
Кандидационата конференција е одложена и зака-
жана за —, во часот)* 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-* 
ботата на Кандидационата конференција (ги чита: 
одредбите на чл. 37 до 49 од Законот и соодветниот 
дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог од претседавачот, Кандидационат$ 
конференција утврди^ 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со списокот на правноисправнф 
предложените кандидати и со кандидациони-
те конференции на делегациите за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈј 
што го состави Републичката — Покраинска* 
та изборна комисија. 

2. Составување предлог на листа на кандидатите 
за делегати во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ. 

3. Гласање за предлогот на листата на канди-
датите и утврдување на листата на кандида-
тите за делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 

8. Претседавачот го чита' списокот на правноно* 
правно предложените кандидати што го состави 
Републичката — Покраинската изборна комисија. 

Списокот содржи вкупно правноно* 
правно предложени кандидати. 

9. Потоа се пристапи кон составување предлог 
на листа на кандидатите. Во предлогот на листата 
на кандидатите се внесени по азбучен (абецеден) 
ред, сите правноисправно предложени кандидати од 
списокот што ро состави Републичката — Покраин-
ската изборна комисија, а чија кандидатура ја под-
држала најмалку една десеттина од сите членови 
на Кандидационата конференција. Во предлогот на 
листата на кандидатите се. внесени; 
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(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност, означување на делегацијата 

чиј член е и во колку делегации е предложену 
2) — — ИТИ. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност, означување на 
делегацијата чиј член е и во колку деле-

гации е предложен) 

Претседавачот објавува дека во предлогот на 
листата има кандидати од составот на деле-
гациите на основните организации на здружен труд. 

10. По завршеното составување на предлогот на 
Листата на кандидатите, претседавачот соопштува 
дека е потребно да се изберат два члена на Канди-
дационата конференција со чија помош ќе раково-
ди со гласањето за предлогот на листата на канди-
датите. 

По овој предлог се избрани: 
1) , 

(име и презиме) 
2) . 

(име и презиме) 

Потоа претседавачот соопшти дека се прекршува 
работата на Кандидационата конференција заради 
подготвување за гласање за предлогот на листата на 
кандидатите и дека продолжувањето на работата 
на Кандидационата конференција е закажано за 

часот. 
11. Кандидационата конференција ја продолжи 

работата во часот. Претседавачот го објас-
нува начинот на гласање1), а потоа со прозивка по 
списокот му предава на секој член на Кандидацио-
ната конференција предлог на листата на кандида-
тите и ги повикува да пристапат кон гласање, пови-
кувајќи се на член 40 од Законот според кој во лис-
тата на кандидатите најмалку половина мораат да 
бидат од составот на делегациите на основните орга-
низации на здружен труд. 

Вкупно гласале членови на Кан-
дидационата конференција. 

12. Бидејќи гласањето е завршено, претседава-
чот со двајца членови на Кандидационата конфе-
ренција пристапува кон утврдување на резултати-
те на гласањето. 

13. По утврдувањето на резултатите на гласање-
то, претседавачот објавува колку кој кандидат до-
бил гласови и кои кандидати добиле мнозинство 
гласови од сите членови на Кандидационата конфе-
ренција. 

14. Потоа претседавачот утврдува дали мнозин-
ство гласови од сите членови на Кандидационата 
конференција добиле најмалку половина од канди-
датите што добиле потребно мнозинство од. составот 
на делегациите на основните организации на здру-
жен труд. 

Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандидационата конференција до-
биле најмалку триесет (дваесет) кандидати и дека 
најмалку половина од кандидатите што добиле пот-
ребно мнозинство се од составот на делегациите на 
основните организации на здружен труд, се мина на 
утврдување на редоследот на кандидатите што се 
внесуваат во листата на кандидатите (член 45 став 
1 од Законот). 

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандр1дационата конференција не 
добиле најмалку триесет односно дваесет кандидати 
или дека најмалку половината од кандидатите што 
добиле потребно мнозинство не се од составот на 
делегациите на основните организации на здружен 
труд, претседавачот објавува дека се пристапува 
кон повторно гласање и дека гласањето ќе се пов-
торува се додека не ќе се постигне потребниот број 
кандидати односно соодветниот социјален состав 
на кандидатите). 

Не ток, 24 февруари 1978 

15. Бидејќи гласањето е завршено и резултатите 
на гласањето утврдени, претседавачот објавува дека 
за кандидати за.делегати во Сојузниот собор на, 
Собранието на СФРЈ се прифатени и дека се внесу-
ваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 
од Законот): 

1) 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална припадност и означување на делегаци-
јата чиј член е и во колку делегации е предлог 

жен) 

добил (со букви: ) гласови, 
2) 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална припадност и означување 
на делегацијата чиј член е и во колку де-

легации е предложен) 
добил (со букви: ) гласови 
итн. 

16. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, Кандидаци-
оната конференција ја заврши работата во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

.Членови на работното претседателство, 
1) > 
2) —— итн. 

Членови на Кандидационата конферен-
ција, што му помагале на претседавачот: 
1) 
2) . 

1) За кандидатите распоредени во предлогот на листата 
на кандидатите, кандидационата конференција одлу-
чува со тајно гласање (член 42 став 5 од Законот). 

Образец бр. 9 

Записник за работата на Канди-
дационата конференција на ССРН, 
на која се утврдува листата на кан-
дидатите по делови или на друг со-
одветен начин за делегати во Со-
јузниот собор на Собранитео на 
СФРЈ според одредбата на член 41 
од Законот. 

Записникот се составува во три 
примероци од кои еден се доставува 
до републичката, односно до по-
краинската изборна комисија, а 
вториот примерок до Комисијата за 
избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА ЗА-
РАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИ-
ДАТИТЕ, ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ СООДВЕТЕН 
НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР, 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како тон. 
1 до 8 во Записникот за работата на Кандидационата 
конференција на ССРН заради утврдување листа: 
на кандидатите за делегати што се избираат во Со-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ! 
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јузниот собор на Собранието на СФРЈ според од-
редбата на член 40 од Законот — Образец бр. 8). 

9. Заради обезбедување соодветен состав на 
делегатите, Кандидационата конференција донесува 
одл/ка листата на кандидатите да се утврди по со-
одветни делови: 

I (назив на делот), и дел 
дел II 

15.. Бидејќи гласањето е завршено и резултати-
те на гласањето утврдени, претседавачот објавува: 
дека за кандидати се прифатени и дека се внесуваат 
во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од 
Законот, за секој дел од листата на кандидатите): 

(назив на делот), итн. 
Конференцијата го утврдува најмалиот број на 

кандидати за секој дел од листата на кандидатргге, 
како и бројот на делегатите што од секој дел се из-
бира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

од делот I се утврдуваат најмалку —————— 
кандидати, а се избираат делегати; 

од делот II се утврдуваат најмалку ; 
кандидати, а се избираат делегати; ити.1) 

10. По донесувањето на одлуката од точка 9 на 
записникот, работното претседателство презема што 
е потребно списокот на правноисправно предложе-
ните кандидати што го доставила Републичката — 
Покраинската изборна комисија да се подготви за 
составување предлог на листа на кандидатите по 
делови. За таа цел определува прекинување на ра-
ботата на канференцијата и ттподолжување 
в о часот'-). 

11. Потоа се пристапи кон составување предлог 
на листа на кандидатите по делови. 

Во предлогот на секој дел од листата на канди-
датите се внесени сите кандидати по азбучен, одно-
сно абецеден ред од списокот на правноисправно 
предложените кандидати чија кандидатура ја под-
држала најмалку една десеттина од сите членови на 
Кандидационата конференција: 

(име и презиме на кандидатот, датум на ра-
ѓањето, занимање, национална, односно дру-
га припадност, означување на делегацијата 

чиј член е) 

(Точ. 12 и 13 од овој записник се исти како соод-
ветните точки од Образецот бр. 7). 

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат 
од предлогот на листата на кандидатрхте добил гла-
сови и кои кандидати добиле мнозинство гласови. 
Потоа, претседавачот соопштува дека резултатот па 
гласањето и одговара на одлуката од точка 9 на 
Записникот, така што секој дел на листата на кан-
дидатите има најмалку онолкав број кандидати 
колку што е утврдено со таа одлука3). 

(Бидејќи е утврдено дека резултатот на гласање-
то не и одговара на одлуката од точка 9 на Запис-
никот, претседавачот објавува дека се пристапува 
кон повторно гласање и дека гласањето ќе се пов-
торува се додека не ќе се постигне резултат на гла-
сањето што и одговара на одлуката од точка 9 на 
Записникот). 

1) Збирот на бројот на делегатите што според одлуката 
на Кандидационата конференција се избира од секој 
дел мора да биде еднаков со бројот на делегатите што 
се избира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од секоја република, односно автономна покраина 
(член 2 од Законот), додека збирот на најмалиот број 
кандидати за секој дел на кандидатската листа зависи 
од одлуката на Кандидационата конференција и не е 
ограничен со Законот. 

2) Дејствието од оваа точка е предвидено само за да се 
олесни составувањето предлог на листа на кандидатите 
по делови, и не е задолжително. 

3) Ако Кандидационата конференција не одлучила и со-
цијалниот состав означен во член 40 на Законот да се 
обезбеди на начинот предвиден во член 41 од Законот, 
мора уште да се утврди и тоа дали најмалку половина 
од кандидатите од секоја делегација на листата на 
кандидатите заедно, е од составот на основните орга-
низации на здружен труд, со што се обезбедува при-
мена на одредбата на член 40 од Законот. 
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Образец бр 10 Образец бр. 11 

Листа на кандидатите за деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ што ја утврди Кан-
дидационата конференција на ССРН 
(член 45 на Законот). 

Листата се пополнува во три 
примероци од кои еден се доставу-
ва до републичката односно до по-
краинската изборна комисија, а вто-
риот примерок до Комисијата за 
избор и отповик' на делегати во 
Јћојузниот собор. 

'ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

Кандидационата конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на на 
седницата одржана на година, во 

ја утврди листата на канди-
(место на одржувањето) 
датите во смисла на член 45 од Законот. 
а) Листана кандидатите составена во смисла 

одредбата на член 40 од Законот1): 
на 

Записник за ра цитата на канди-
датската конференција на ССРН 
на која се врши избор на нов кан-
дидат за делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ (член 
47 од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до републичката односно до 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок до Комисијата 
за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор. 

З А П И С Н И К 
ЗА ПОВТОРНИОТ СОСТАНОК НА КАНДИДАЦИО-
НАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ-
ОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА 

КОЈА СЕ ВРШИ ИЗБОР НА НОВ КАН-
ДИДАТ ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 47 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Кандидациоиата конференција повторно се 

состанува на година* во часот, 
заради утврдуваше предлог за нов (нови) кандидати 
од редот на лицата од списокот на кандидатите. 

2. Претседавачот утврдува дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат (со 
букви: ——) членови а дека се 
избрани вкупно (со букви: и ) 
членови. 

3. Претседавачот утврдува дека се присутни 
мнозинство членови на кандидационата конферен-
ција и дека конференцијата може полноважно да 
одлучува. 

4. Потоа претседавачот соопштува дека по утвр-
дувањето на листата на кандидатите настапила 
околноста од член 47 на Законот и тоа во однос на 
кандидатите од листата на кандида-
тите утврдена на Кандидационата . конференција 
одржана на година. 

5. На предлог од претседавачот, Кандидационата 
конференција утврди: 

Д н е в е н р е д : 
1. Составување предлог за нов кандидат од ре-

дот на лицата од списокот на кандидатите што 
го утврди Републичката — Покраинската из-
борна комисија. 

2. Гласање за предлогот на новиот кандидат и 
утврдување на дополнувањето на листата на 
кандидатите. 

6. Претседавчот ги чита од списокот на правно-
исправно предложените кандидати имињата на кан-
дидатите што не се внесени во конечно утврдената 
листа на кандидатите при првото составување на 
листата. Предупредува дека во листата на кандида-
тите може да се внесе само кандидатот чија канди-
датура нема да го измени односот што е утврден во 
смисла на чл. 40 и 41 од Законот, чиј текст го чита. 

7. Се пристапи кон составување предлог за нов 
кандидат од редот на лицата од списокот на правно-
исправно предложените кандидати. 

Во овој предлог се внесени кандидатите чија 
кандидатура ја поддржала најмалку една десетина 
од сите членови на Кандидационата конференција: 

1) 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална односно друга припадност и означување 

на делегацијата чиј член е) 
2) : ИТИ. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занима-
ње, национална односно друга припадност и 

означување на делегацијата чиј член е> 
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9, Претседавачот соопштува дека е . потребно да 
се изберат два члена на Кандидатската конферен-
ција со чија помош ќе раководи со гласањето за 
предлогот за дополнување на листата на кандида-
тите. , 

Избрани се: 
1) > 

(име и презиме) 
2) . 

(име и презиме) 

Потоа претседавачот објави дека се прекинува 
работата на Кандидационата конференција заради 
подготвување за гласањето за предлогот за внесува-
ње на новиот (новите) кандидати во листата на кан-
дидатите и дека продолжувањето на работата е за-
кажано за : часот.' 

9. Кандидациона^а конференција ја продолжи 
работата во часот. Претседавачот го об-
јаснува начинот на гласање, а потоа GO прозивка по 
списокот на секој член на кандидационата конфе-
ренција му го предава предлогот на новиот (новите) 
кандидати и ги повикува да пристапат кон тајно 
гласање. 

10. Откако тајното гласање е завршено, претсе-
давачот со двајца членови на Кандидационата кон-
ференција пристапува кон утврдување на резулта-
тите на гласањето. 

11. Претседавачот објавува колку кој кандидат 
добил гласови и утврдува дека мнозинство гласови, 
односно меѓу кандидатите што добиле мнозинство 
гласови најголем број гласови, до-
бил кандидатот *): 

(име и презиме) 
Потоа претседавачот констатира дека по внесу-

вањето на новиот (новите) кандидати во листата на 
кандидатите не е изменет составот на делегатите во 
листата на кандидатите што е утврден според од-
редбата на член 40 (41) од Законот2). 

12. По завршеното утврдување на резултатите 
на гласањето, претседавачот објавува дека во лис-
тата на кандидатите како нов кандидат (кандидати) 
под реден број (броеви) —: е внесен 
(се внесени): 

: , итн. 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална односно друга припадност, означување на 

делегацијата чиј член е). 

Кандидационата конференција ја заврши рабо-
тата во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работното претседателство на 
Кандидационата конференција: 

1) . > 
2) -9 ити. 

i) За случај повеќе кандидати да добијат еднаков број 
гласови, потребно е да се повтори гласањето за тие 
кандидати. 

*) Ако тоа не е постигнато, се повторува гласањето. 

Образец бр. 12 

Писмена изјава на кандидатот 
за прифаќање на кандидатурата 
за делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (член 49 од 
Законот). 

Образецот се пополнува во два 
Примерока, од кои еден се доставу-
ва до републичката односно до по-
краинската изборна комисија. 

И З Ј А В А 
-—> , изјавувам дека 

(име^ и презиме) 
ја прифаќам; кандидатурата за делегат во Сојузниот 

-собор на Собранието на СФРЈ како кандидат од СР 
<— САП — .—на изборите што ќе се 
одржат на — година. 
Во — , на — година 

(потпис) 

Образец бр. 13 

Потврда за прием на листата на 
кандидатите што ја утврдила ре-
публичката односно покраинската 
Кандидациона конференција на 
ССРН (член 50 од Законот). 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека работното претседателство на 
Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на доста-
ви на година, во :— часот 
до оваа комисија листа на кандидатите за избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, заедно со записникот за работата на Кон-
ференцијата и со писмена изјава за согласноста на 
секој одделен кандидат за прифаќање на кандида-
турата. 

Републичка — Покраинска изборна комисија на 
Во , на — година. 

Бр. 
Претседател (секретар), 

(М.П.) : 

Образец бр. 14 
Решение на републичката одно-

сно на покраинската изборна коми-
сија за потврдата на листата на 
кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 
што ја утврди републичката однос-
но покраинската Кандидациона 
конференција на ССРН (член 50 
став 2 од Законот). 

Републичката — Покраинската 
изборна комисија на — 
утврди дека листата на кандида-
тите за делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, со 
другиот материјалче поднесена во 
определениот рок и составена спо-
ред одредбите од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието ,на 
СФРЈ и правилата на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ. 

Затоа, а врз основа на член 50 став 2 на Зако-
нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
Собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — По-
краинската изборна комисија на доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се потврдува листата на кандидатите за избор 

на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ што ја поднесе Канда дационата конференци-
ја на ССРН . 

Републичка — Покраинска изборна комисија на 

Во , на година. 
Бр. 

Секретар, Претседател, 

'М.П.) 
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Образец Gp. 15 

Решение на републичката од-
носно на покраинската изборна ко-
мисија со кое се утврдува дека не 
е правноисправко спроведена пос-
тапката за кандидирање за деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ во републичката 
односно покраинската кандидацио-
на конференција на ССРН (член 52 
став 2 од Законот). 

Решението се составува во два 
примерока, од кои еден се доста-
вува до републичката односно до 
покраинската канцидациона кон-
ференција на ССРН. 

Републичката — Покраинската изборна комисија 
на откако утврди дека во 
постапката за кандидирање во Кандидациопата кон-
ференција на ССРН се сто-
рени неправилности од суштествено влијание врз 
правилноста на таа постапка, а врз основа на од-
редбата на член 52 став 2 од Законот за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Кандидационата постапка (дел од кандидатс-

ката постапка што се однесува на кандидатот-тите 
) за кандидирање 

делегати во Сојузниот собор на Собранието "на СФРЈ 
спроведена во Кандидационата конференција на 
ССРН на 
година се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 
(Да се наведат причините поради кои се пониш-

тува постапката односно дел од постапката за кан-
дидирање). 

Република — Покраинска изборна комисија 
на 
Во , на година. 
Бр. 

Секретар, Претседател, 

(М.П.) 

Поука за правниот лек 
Жалба против решението се поднесува до судот 

определен со закон на републиката односно на авто-
номната покраина, а може да ја изјави претседал-
ството на републичката односно на покраинската 
кандидациона конференција и член на таа конфе-
ренција и секој кандидат од правноисправно утвр-
дениот список на кандидатите, во рок од четириесет 
и осум часа од предавањето на решението на ре-
публичката односно на покраинската кандидациона 
конференција (член 97 на Законот). 

Образец бр. 1<* 

Решение на републичката од-
носно на покраинската из борна ко-
мисија со кое се утврдува дека 
кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФР Ј 
од листата на кандидатите што ја 
утврди републичката односно по-
краинската кандидатон а конфе-
ренција на ССРН не ги изполну-
ваат условите пропишани со закон 
(член 52 став 1 од Законот). 

Републичката — Покраинската изборна комисија 
на • - откако утврди дека 
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кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ од листата на кандидатите што ја 
утврди Каидидационата конференција на ССРН 

не ги исполнуваат услоните 
пропишани со закон, а врз основа на член 52 стаз 1 
од Законот за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се одбива кандидатурата на Кандидацлоната 
конференција на ССРН на • 

з а кандидатот 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање и адреса) 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се одбива 
кандидатурата). 

Републичка — Покраинска изборна комисија на 

Во • ' , на :— година. 
Бр. 

Секретар, Претседател, 

(МЛ.) 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со закон на републиката односно на авто-
номната покраина, а може да ја изјави претседател-
ството на републичката односно на покраинската 
кандидациона конференција, член на таа конферен-
ција и секој кандидат од правоисправно утврдениот 
список на кандидатите, во рок од четириесет и осуа* 
часа од приемот на решението (член 97 од За-
конот). 

Образец бр. 17 

Оглас со кој се објавува листата 
на кандидатите за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, потврдена од страна на ре-
публичката односно покраинската 
изборна комисија, во службеното 
гласило на републиката односно на 
автономната покраина (член 54 
став 1 од Законот). 

О Г Л А С 

Републичката — Покраинската изборна комисија на 
—, врз основа на член 

54 став 1 од Законот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
ја потврди листата на кандидатите за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

(точен препис на листата) 
Листата на кандидатите за делегати во Сојуз-* 

ниот собор на Собранието на СФРЈ е утврдена од 
страна на Републичката —* Покраинската Кандиќ 
дациона конференција на Социјалистичкиот Сојуз 
на работниот народ на — година. 

Републичко — Покраинска изборна комисија: 
комисија на . 
Во : , на година* 
Бр. , 

i 
Секретар, Претседател, ^ 

— <М. И.) •«», 
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Образец бр. 18 

Гласачко ливче за избор на де-
легати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ (чл. 40 и 59 од 
Законот). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

И^бор на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ одржан на 

Собрание на општината 
година. 

Образец бр. 19 

Гласачко ливче за избор на де-
легати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ (чл. 41 и 59 од 
Законот). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Избор на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ одржан на година. 

Собрание на општината 
I. Кандидати 

состав: 

Образец бр. 20 

3. Седницата ја отвори претседателот на Собра-
нието на општината. 

4. По отворањето на седницата се премина кон 
избор на работното претседателство. 

На седницата едногласно (со мнозинство гласо-
ви) се избрани за претседавач и за членови: 

(име и презиме, занимање и адреса) 

Потоа на седницата е избран за записничар: 

(име и презиме, занимање и адреса) 

5. Претседавачот утврдува дека на седницата 
присуствуваат (со букви: — ) 
делегати од вкупниот број (со букви: ) 
делегати од сите собори на општинското собрание. 

Од Соборот на здружениот труд присуствуваат 
делегати од вкупниот број делегати • 

на тој собор. 
Од Соборот на месните заедници присуствуваат 

делегати од вкупниот број 
делегати на тој собор. 

Од Општествено-политичкиот собор присуству-
ваат делегати од вкупниот број • 
делегати на тој собор. 

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е 
присутно мнозинство на делегати на секој собор и 
дека Собранието може полноважно да пристапи кон 
избор на делегатите, а потоа објавува дека заед-
ничката седница на сите собори е свикана заради 
избор на делегати во Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ. 

(Бидејќи не е присутно мнозинство на делегати 
на секој собор седницата е одложена и нова е за-
кажана за година, во часот). 

Претседавачот потоа го објаснува начинот на 
гласање (ги чР1та одредбите на чл. 53 до,63,од За-
конот). 

7. Претседавачот објавува дека се примени 
(со букви: ) заверени 

Записник за работата на седни-
цата на собранието на општината 
на која се врши избор на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ (член 64 од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои два се доставу-
ваат до општинската изборна ко-
мисија. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕ-
ТО НА ОПШТИНАТА — НА 
КОЈА СЕ ВРШИ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Заедничката седница на сите собори на Со-
бранието на општината е одржана на 
година, во , со почеток на ра-
ботата во часот. 

гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на 
кандидатурите за делегати. 

8. Претседавачот со прозивка по списокот на 
секој делегат му предава гласачко ливче и ги по-
викува да пристапат кон гласање. 

Вкупно гласале делегати на Собрани-
ето на општината. Гласањето е завршено во 
часот. 

9. Откако гласањето е завршено, претседавачот 
со двајца членови на работното претседателство 
пристапува кон утврдување на резултатите на гла-
сањето. 

10. По утврдувањето на резултатите на гласа-
њето (член 40 од Законот) претседавачот објавува 
колку кој кандидат од листата на кандидадите до-
бил гласови:1) 
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Според резултатите на гласањето мнозинство 
гласови на присутните делегати добиле кандидатите 
запишани во листата на кандидатите под редните 
броеви: 

12. Претседавачот го објави резултатот на гла-
сањето и ја заклучи седницата. 

Седницата е завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од 
Законот за неважечки се прогласени 
(со букви ) гласачки ливчиња2). 

10а. По утврдувањето на резултатите на гласа-
њето (член 41 од Законот) претседавачот објавува 
колку кој кандидат од листата на кандидатите по 
делови добил гласови;1) 

1) Во овој дел од записникот редоследот на кандидатите 
се воведува според редоследот во заверената листа на 
кандидатите. 

2) Тука би требало да се наведе бројот на неважечките 
ливчиња по групите причини за неважноста како што 
се означени во одредбата на член 63 став 4 од Законот. 

Образец бр. 21 

Записник за работата на седни-
цата на општинската изборна ко-
мисија, на која се цени правноис-
ггравноста на изборот на делегатите 
во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ извршен на седницата на 
Собранието на општината (член 65 
став 2 од Законот). 

Записникот се составува во два 
примерока, од кои еден се доста-
вува до републичката, односно до 
покраинската изборна комисија.1) 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВ-
НОИСПРАВНОСТА НА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ, ИЗВРШЕН НА СЕДНИЦАТА НА СОБРА-
НИЕТО НА ОПШТИНАТА • 
ОДРЖАНА НА ГОДИНА 

1. Седницата на Општинската изборна комисија' 
се одржува на година, во и 
почна со работа во часот. 

2. На седницата присуствуваат: претседателов 
, секретарот —* 

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од 
Законот за неважечки се прогласени 
со букви: ) гласачки ливчиња-). 

11. При утврдувањето на резултатите на гла-
сањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број 
на предадените гласачки ливчиња и бројот на при-
сутните делегати. 

(Бидејќи при утврдувањето на резултатите на 
гласањето се утврди дека бројот на предадените 
гласачки ливчиња е помал од бројот на присутните 
делегати, резултатот на гласањето се утврди спо-
ред бројот на предадените гласачки ливчиња. 

Бидејќи при утврдувањето на резултатите на 
гласањето се утврди дека бројот на предадените 
гласачки ливчиња е поголем од бројот на присут-
ните делегати, гласањето се повторува.) 

и членовите: . 
3. Општинската изборна комисија го прими за-

писникот за работа на седницата на Собранието на! 
општината на која 
се вршел избор на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ со целокупниот изборен мате-
ријал. 

4. Потоа Општинската изборна комисија го раз-
гледуваше целокупниот изборен материјал од стано-
виштето на примената на одредбите на Законот И 
утврди дека изборите се (не се) правноисправно 
спроведени во согласност со одредбите на Законот 
(ако не се, да се наведат неправилностите). 

5. Седницата на Општинската изборна комисии 
ја е завршена во • часот. 

1) Во прилог на овој записник се доставува целокупниот 
изборен материјал што општинската изборна комисија 
го добила од општинското собрани«. 
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Образец бр. 22 

Решение на републичката, од-
носно на покраинската изборна ко-
мисија со кое се поништува гласа-
њето во собранието на општината 
јва избор на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 
(член 70 од Законот). 

Решението се составува во пот-
ребен број примероци и по два 
примерока се доставува до општин-
ската, односно до општинските из-
борни комисии. 

Врз основа на разгледувањето на записникот за 
работата на седницата на Собранието на општината 

и на другиот изборен 
материјал што го поднела Општинската изборна 
комисија, а откако ги утврди неправилностите од 
сушествено влијание врз резултатите на изборите, и 
врз основа на одредбата на член 70 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраинска-
та изборна комисија на — донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Гласањето за избор на делегати во Сојузниот 

£обор на Собранието на СФРЈ спроведено во Со-
бранието на општината на 

година се поништува, бидејќи се утвр-
дени неправилности при спроведувањето на избори-
те од суштествено влијание врз резултатите на 
изборите. 

2. Гласањето ќе се повтори во рок од осум дена 
според одредбата на член 74 од Законот. 

3. Решението да се достави до наведеното собра-
ние на општината. 

О б р а з л о ж е н и е 
(Да се наведат причините поради кои се пони-

штува гласањето.) 
Републичка — Покраинска изборна комисија на 

Во , година 
Б р . -

Секретар, Претседател, 
(М. П.) 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со закон на републиката односно на ав-
тономната покраина а може да ја изјави секој де-
легат на соборот на собранието на општината и 
секој кандидат" од листата на кандидатите за која 
се гласало, во рок од три дена од денот на огла-
сувањето на решението на огласната табла на соб-
ранието на општината (член 97 на Законот). 

Образец бр. 23 

Уверение за изборот на делегат 
во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ (член 71 став 1 од За-
конот). 

Републичката — Покраинската изборна коми-
сија на врз основа на резулта-
тите на изборите одржани на • 
година, издава 

У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и адреса) 
е избран за делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ. 

Ова уверение му се издава на именуваииот-ната 
врз основа на член 71 став 1 од Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 
Во , —— година 
Бр. 

Секретар, Претседател, 
? (М.П.) — 

Образец бр. 24 
Записник за работата на седни-

цата на собранието на општината, 
на која се повторува гласањето по-
ради неправилности во спроведу-
вањето на постапката за избор на 
делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (член 74 од 
Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци од кои два се доставу-
ваат до општинската изборна ко-
мисија. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА ОПШТИНАТА НА 
КОЈА СЕ ПОВТОРУВА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 
(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како ТОЧЕ. 

1 до 5 во записникот за работата на седницата на 
собранието на општината на која се врши избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ според одредбата на член 64 од Законот — 
Образец бр. 21). 

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е 
присутно мнозинството на делегати на секој собор 
и дека Собранието може полноважно да пристапи 
кон повторување на гласањето за избор на делега-
тите. 

Потоа, објавува дека заедничка седница на сите 
собори е свикана заради повторување ка гласање-
то, бидејќи гласањето за кандидатите за избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
спроведено на година е поништено со 
решение на Републичката — Покраинската изборна 
комисија на бр. од 

година поради неправилности при спро-
ведувањето на изборите од суштествено влијание 
врз резултатот на изборите: 

Претседавачот го чита образложението од на-
веденото решение во кое се наведени причините по-
ради кои првите избори се поништени. 

7. Потоа се пристапува кон повторување на гла-
сањето и претседавачот повторно го објаснува на-
чинот на гласање (ги чита одредбите на чл. 58 до 
63 и на член 74 од Законот). 

Претседавачот објавува дека се примени 
(со букви: ) завере-

ни гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на 
кандидатурата за делегатите. 

(Точ. 8 до 11 од овој записник се исти како точ. 
8 до 11 во записникот за работата на седницата на 
собранието на општината на која се врнш избор 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ според одредбата на член 64 од Законот — 
Образец бр. 21). 

12. Претседавачот го објави резултатот на по-
втореното гласање и ја заклучи седницата. 

Седницата е завршена во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Членови на работното 
претседателство: 

1) 
2) — 



Страна 252 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 февруари 1978 

Образец бр. 25 

Записник за работата на канди-
дационата конференција на ССРН, 
на која дополнително се утврдува 
листата на кандидатите за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ според одредбите на член 
40 и член 75 став 2 од Законот. 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до републичката односно до 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок до Комисијата 
за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор. 

• З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
РАБОТНИОТ НАРОД НА , ЗАРАДИ 
ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ШТО СЕ ИЗ-
БИРААТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како точ. 
1 до 5 во записникот за работата на Кандидациона-
та конференција на ССРН, заради утврдување на, 
листата на кандидатите за делегати што се изби-
раат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
— Образец бр. 8). 

6. Претседавачот утврдува Дека на Кандидаци-
оната конференција е присутно мнозинство и дека 
Конференцијата може полноважно да одлучува, а 
потоа објавува дека Конференцијата е свикана за-
ради дополнително. утврдување на листата на кан-
дидатите. Листата треба да се пополни со канди-
дати во најмалку онолкав број колку делегати се 
избираат во Сојузниот собор и тоа од списокот на 
правноисправно предложените кандидати кој пора-
но е добиен од републичката, односно од покраин-
ската изборна комисија. 

(Бидејќи не е присутно мнозинството на члено-
ви, Конференцијата е одложена и закажана за 

во часот). 
Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-

ботата на Кандидациоката конференција (ги чита 
одредбите на чл. 37 до 49 од Законот и соодветниот 
дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог на претседавачот, Кандидационата 
конференција утврди 

Д н е з е н р е д : 
1. Запознавање со списокот на правноисправно 

предложените кандидати за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ, кој 
порано е добиен од Републичката — Покра-
инската изборна комисија. 

2. Дополнително составување предлог на ли-
стата на кандидатите за делегати што се из-
бираат според одредбите од член 75 на За-
конот. 

3. Гласање за предлогот на дополнителната ли-
ста на кандидатите и утврдување на допол-
нителната листа на кандидатите за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

8. Претседавачот го чита списокот на правно-
исправио предложените кандидати што Кандидаци-
оната конференција порано го добила од Републич-
ката — Покраинската изборна комисија. 

Списокот содржи вкупно правноисправ-
но предложени кандидати за пополнување на бро-
јот што се избира дополнително. 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
логот на листата на кандидатите за пополнување на 
бројот што се избира дополнително. 

Во предлогот на листата на кандидатите се вне-
сени, по азбучен (абецеден) ред, правноисправно 
предложените кандидати од списокот што Кандида-
ционата конференција порано го доби од Републич-
ката — Покраинската изборна комисија, а чија кан-
дидатура ја поддржала намалку една десеттина од 
сите членови на Конференцијата. Во предлогот на 
дополнителната листа на кандидатите се внесени: 

* / — • 

(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, на-
ционална односно друга припадност, означување 

на делегацијата чиј член е); 
2) , ити. 

(име и презиме, датум на раѓањето, зани-
мање, национална, односно друга припад-
ност, означување на делегацијата чиј член е); 

Претседавачот објавува дека во предлогот на 
дополнително составената листа има кан-
дидати од составот на делегациите на основните ор-
ганизации на здружен труд. 

(Точ. 10 до 13 од овој записник се исти како 
точ. 10 до 13 во записникот за работата на Кандида-
т с к а т а конференција на ССРН заради утврдување 
на листата на кандидатите за делегати што се из-
бираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
според одредбата на член 40 од Законот — Образец 
бр. 8). 

14. Потоа претседавачот утврдува дека мнозин-
ство гласови од сите членови на Кандидационата 
конференција добиле најмалку половина од канди-
датите од составот на делегациите на основните ор-
ганизации на здружен труд. 

Откако е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандидационата конференција до-
биле најмалку онолкав број кандидати колку што 
дополнително се избираат делегати во Сојузниот 
собор и дека најмалку половина од кандидатите што 
добиле потребно мнозинство се од составот на деле-
гациите на основните организации на здружениот 
труд, се премина кон утврдување на редоследот на 
кандидатите што се внесуваат во листата на кан-
дидатите (член 45 став 1 од Законот). 

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандидационата конференција не 
добил најмалку онолкав број колку што дополни-
телно се избира или дека најмалку половина од 
кандидатите што добиле потребно мнозинство не се 
од составот на делегациите на основните организа-
ции на здружен труд, претседавачот објавува дека 
се пристапува кон повторно гласање и дека гласа-
њето ќе се повторува се додека не ќе се постигне 
потребниот број кандидати, односно соодветен соци-
јален состав на кандидатите.) 

(Точка 15 од овој записник е иста како точка 15 
во записникот за работата на Кандидационата кон-
ференција на ССРН, заради утврдување на листата 
на кандидатите за делегати што се избираат во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец 
бр. 8). 

17. Бидејќи дневниот ред е исцрпен Кандид аци* 
оната конференција је заврши работата во 
часот. 

Членови на работното 
претседателство: 

1) , 
2) * , ити. 

Членови на Кандидационата конфе-
ренција што му помагале на прет-

седавачот: 
1) . 
2) •••" • 1 — . ити. 
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Образец бр. 26 
Записник за работата на ка нди-

^ационата конференција на ССРН, 
на која дополнително се утврдува 
листата на кандидатите за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ според одредбите на член 
41 и на член 75 став 2 од Законот. 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до републичката, односно до 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок до Комисијата 
за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
РАБОТНИОТ НАРОД НА , ЗАРАДИ 
ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 
НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ 
СООДВЕТЕН НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ 
ИЗБИРААТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 
(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 

1 до 8 во записникот на работата на Кандидатска-
та конференција на ССРН заради дополнително ут-
врдување на листата на кандидатите за делегати 
што се избираат во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ — Образец бр. 25). 

9. Потоа се пристапи кон составување предлог 
на листата на кандидатите по делови за пополну-
вање на бројот што се избира дополнително. Во 
предлогот на секој дел од листата на кандидатите 
се внесени по азбучен (абецеден) ред правноисправ-

. но предложените кандидати од списокот што Кан-
дидационата конференција порано го добила од 
Републичката — Покраинската изборна комисија, а 
чија кандидатура Ја поддржала најмалку е д н а де-
сеттина од сите членови на Кандидатската конфе-
ренција: 
I. Кандидати — состав: 

1) : 1 
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, 
занимање, национална, односно друга припадност, 

означување на делегацијата чиј член е) 2) 5 ити. 
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓа-
њето, занимање, национална, односно друга 
припадност и означување на делегацијата 

чиј член е} 

писникот, претседавачот објавува дека се пристапу-
ва кон повторно гласање и дека гласањето ќе се 
повторува се додека не ќе се постигне резултатот 
на гласањето што и одговара на одлуката од точка 
8 на записникот.) 

15. Откако гласањето е завршено и резултатите 
на гласањето утврдени, претседавачот објавува дека 
за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во 
листата на кандидатите по овој ред (член 45 од За-
конот за секој дел од листата на кандидатите): 

Запистшк за работата на седни-
цата на собранието на општината 
на која се вршат дополнителни из-
бори за пополнување на бројот 
на делегатите во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ (член 75 
од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои два се доставу-
ваат до општинската изборна ко-
мисија. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА ОПШТИНАТА НА 
КОЈА СЕ ВРШАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
(Точ. 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 

1 до 5 во - записникот за работата на седницата на 

Образец бр. 27 

(Точ, 10 до 13 од овој записник се исти како 
соодветните точки во Образецот бр. 25). 

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат 
добил гласови од предлогот на дополнително соста-
вената листа ка кандидатите и кои кандидати до--
биле мнозинство гласови. Потоа, председавачот со-
општува дека резултатот на гласањето и одговара 
на одлуката од точка 9 на записникот, така што се-
кој дел од лг гетата ка кандидатите да има најмалку 
онолкав број кандидати колку што е утврдено со 
таа одлука. 

(Бидејќи е утврдено дека резултатот на гласа-
њето не и одговара на одлуката од точка 9 на за-
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собранието на општината на.која. се врши избор .на 
делегати во ,Сојузниот собор на. Собранието : на 
СФРЈ, според одредбата од член 64 на Законот — 
Образец бр. 20). 

Претседавачот утврдува дека на седмицата е 
присутно мнозинството на делегати на секој собор и 
дека Собранието може полноважно да пристапи кон 
дополнителни избори за пополнување на бројот на 
делегатите во - Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, бидејќи на првите избори .не се избрани три-
есет, односно дваесет делегати. 

7. Претседавачот објавува дека дополнителните 
избори се вршат врз основа на листата на кандида-
тите што дополнително ја утврдила Републичката 
— Покраинската кандидациона конференција на 
ССРН на од списокот на к а н д и д а -
тите кој порано го добила од Републичката — По-
краинската изборна комисија. 

Потоа се пристапува кон гласање и претседава-
чот објаснува дека дополнителните избори се вр-
шат на начинот и според постапката предвидени 
за редовните избори (ги чита одредбите од чл. 58 
до 63 и чл. 73 до 76 на Законот). 

Претседавачот објавува дека се примени 
(со букви: ) заверени гла-
сачки ливчиња и заверен оглас за потврда на кан-
дидатура за делегатите. 

(Точ. 8 до 11 на овој записник се исти како точ. 
8 до 11 во записникот за работата на седницата на 
собранието на општината на која се врши избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ" според одредбата од член 64 на Законот — 
Образец бр. 20). 

12. Претседавачот ги објави резултатите од гла-
сањето на "дополнителните избори и ја заклучи сед-
ницата. 

Седницата е завршена во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Членови на работното претседателство: 
1) : , 
2) , 

Образец бр. 28 

Решение на општинската избор-
на комисија со кое се одлучува по 
приговорот поднесен поради непра-
вилности на состанокот на делега-
цијата на основната самоуправна 
организација и заедница, односно 
општествено-политичката органи-
зација при предлагањето на кан-
дидати за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 
(член 93 од Законот). Решението се 
составува во потребен број приме-
роци и се доставува до подносите-
лот на приговорот. 

Општинската изборна комисија 
, решавајќи по приговорот од 

членот на делегацијата • 
(име и презиме) 

(од лицето што е предложено за кандидат за деле-
гат од страна на делегацијата ), 

(име и презиме) 
поради неправилности во постапката за кандиди-
рање во делегацијата , 

(назив на делегацијата) 
а врз основа на член 93 став 2 на Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
I.., Приговорот, од членот на. делегациј ата ^ 

— . . • (од лицето што делегацијата 

го предложила за кандидат за делегати •• «• 
; — t . ,,—-—) поради неправилности во по-

стапката за .кандидирање .во делегацијата • • 
г- : не се усвојува. 

И. 1. Приговорот од членот на делегацијата 
•—; : (од лицето што делега-

цијата го предложила за кандидат за делегати — 
: : ) поради неправилности 

во постапката за кандидирање во делегацијата • 
. . — с е усвојува. 
2. Постапката за кандидирање спроведена во 

делегацијата — се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои пригово-
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен). 

Општинска избоона комисија • • 
Во • на година. 
Бр. = 

Секретар, Претседател, 

(МП.) 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на општинската из-
борна комисија се поднесува до судот определен со 
закон на републиката, односно на автономната по-
краина, а може да ја изјави подносителот на при-
говорот, во рок од четириесет и осум часа од кога 
му е' доставено решението (член 93 став 3 од За-
конот). 

Образец бр. 29 

Решение на републичката, од-
носно покраинската изборна коми-
сија со кое се решава по пригово-
рот поднесен поради неправилности 
во работата на Кандидационата кон-
ференција при утврдувањето на 
кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 
(член 94 од Законот). Решението се 
составува во потребен број приме-
роци и се доставува до подносите-
лот на приговорот. 

Републичката-Покраинската изборна комисија 
, решавајќи по приговорот 

од : , член на Кандидационата 
(име и презиме) 

конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на (од кандидатот 

од списокот на кандида-
(име и презиме) 

тите) поради неправилности во работата на Канди-
дационата конференција (назив на конференцијата)' 

, а врз основа на член 94 
став 2 од Законот за избор и отповик на делегатите 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

I. Притворот од членот на Кандидационата 
конференција - (од кандида-
тот од списокот на 
кандидатите) не се усвојува. 

II. Приговорот од членот на Кандидациоиата 
конференција :—— : : (од канди-
датот : од списокот на кан-
дидатите) . се .усвојува, та се утврдува дека канди-



Петок, 24 февруари 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 — Страна 253 

д а т а т — не ги исполнува 
условите предвидени во член —.— од Законот и не-
говата кандидатура се одбива (та се утврдува дека 
во постапката за кандидирање се сторени непра-
вилности кои суштествено влијаат врз неговата 
правилност и се поништува целата дел 

од таа постапка). 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои не е 
усвоен приговорот, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покраинска изборна комисија 
Во , на година. 
Б р . 

Секретар, Претседател, 

(М.П.) 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на републичката, од-
носно покраинската изборна комисија се поднесува 
до судот определен со закон на републиката, од-
носно на автономната покраина, а може да ја из-
јави подносителот на приговорот, во рок од чети-
риесет и осум часа од приемот на решението. 

Образец бр. 30 

Записник за работата на деле-
гацијата на основната самоуправна 
организација и заедница, односно 
општествено-политичката органи-
зација, заради поднесување пред-
лог за поведување постапка за от-
повик на делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ (член 
81 од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци од кои два се доставу-
ваат до општинската конференција 
на ССРН. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА (НА ОСНОВ-
НА САМОУПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОДНОСНО 
ЗАЕДНИЦА ИЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КА ОРГАНИЗАЦИЈА), ЗАРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ 
ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТ-
ПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1 до 4 на овој записник се исти како точ. 
1 до 4 во Записникот за работата на делегацијата 
на основната самоуправна организација, односно 
заедница или на општествено-политичката органи-
зација за утврдување предлози на кандидати за де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
— Образец бр. 1). 

5. Претседавачот утврдува дека на состанокот 
присуствуваат потребен број членови, ја објавува 
целта на состанокот и го објаснува начинот на ра-
ботата на состанокот на делегацијата (ги чита од-
редбите од чл. 81 до 83 и член 85 од Законот и со-
одветниот дел од правилата на ССРН1). 

6. Потоа претседавачот предложи и делегација-
та усвои 

Д н е в е н редЈ 

„ Поднесување предлог за поведување постапка за 
отповик на — ^ — делегат во Со-

(име и презиме) 
јузниот собор на Собранието на СФРЈ« 

7. Претседавачот ги изложува причините пора-
ди кои се поднесува предлог за поведување .постапка 
за отповик и предупредува дека делегацијата при 
утврдувањето на предлогот за отповик е должна 
според одредбата од член 81 став 2 да ги земе пред-
вид и иницијативите За отповик што ги поднела 
работните луѓе PI граѓаните на собрфите во основ-
ните самоуправни организации и заедници на со-: 
станоците на оргашѓге на управување и на ссста-ѕ 
ноците на општестзено-политичките организации. 

Во дискусијата учествуваа членови 
на делегацијата. 

8. По завршената дискусија се премина на гла-
сање за предлогот за поведување постапка за отпо-' 
вик на делегат. 

Одлучено е гласањето да биде тајно. 
Откако е завршено гласањето, претседавачот ед 

двајца членови на работното претседателство при-
стапува кон утврдување на резултатите на гласа-, 
њето. 

(Одлучено е гласањето да биде јавно. Гласањето 
е вршено со дигање рака и со пребројување на, 
гласовите). 

9. Претседавачот ги објавува резултатрхте, од 
гласањето. 

Вкупно гласаа членови на делегацијата, 
од тоа: 

за отповик членови на делегацијата, 
против отповик членови на делегацијата, 
се воздржаа од гласање членови на де-

легацијата. 
10. Работното претседателство утврди дека 

предлогот за поведување постапка за отповик е— 
прифатен (одбиен)2) 

11. Откако е исцрпен дневниот ред, делегација-
та ја заврши работата во часот. 

Записничар, Цретседавач, 

Членови на работното претседателство: 
1) > 
2) , 
3) . 

*) Законот не предвиде колку членови на делегацијата 
се потребни да присуствуваат на состанокот за да мо-
ж е полноважно да се одлучува, па ако не е тоа пред-
видено ниту со правилата на ССРН, состанокот може 
да се одржи ако е присутно мнозинството од вкупниот 
број на членовите на делегацијата, 

ѕ) Законот не предвиде колкав број гласови е потребен 
за да се смета предлогот за поведување постапка за 
отповик за прифатен, па ако не е предвидено тоа ни-
ту во правилата на ССРН, предлогот се смета за при-
фатен ако за него гласале мнозинството од присутни-
те членови на делегацијата. 

Образец бр. 31 

Предлог на делегацијата на ос-
новната самоуправна организација 
или заедница и на општествено-
-политичката организација за по-
ведување постапка за отповик на 
делегат во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ (член 81 став 3 
на Законот). 

ДО ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НА-
РОД НА 

Во смисла на член 81 од Законот за избора от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нрхето на СФРЈ поднесуваме предлог од делегаци-
јата • — за победување: по-
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стапка за отповик на делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ , 

(име и презиме и адреса) 
изабран на изборите одржани на година. 

Предлогот се поднесува затоа = што 

(да се наведат причините) 
Се приложува записникот за работата ца деле-

гацијата. 
Претседавач, 

Образец бр. 32 

Записник за работата на канди-
дационата конференција на која се 
одлучува по предлогот за поведу-
вање постапка за отповик на де-
легатот во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ (член 84 од За-
конот). 

Записникот се составува во три 
примероци од кои еден се доста-
вува до републичката, односно до 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок до Комисијата за 
избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА ССРН НА , 
ЗАРАДИ ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДЛОГОТ ЗА ПО-
ВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕ-
ЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СФРЈ 
(Точ. 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 

1 до 5 во Записникот за работата на Кандидациона-
та конференција заради утврдување на листата на 
кандидати за делегати што се избираат во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ според одред-
бата од член 40 на Законот — Образец бр. 8). 

6. Претседавачот утврдува дека на Кандида-
ционата конференција е присутно мнозинството и 
дека Конференцијата може полноважно да одлу-
чува, а потоа објавува дека Конференцијата е сви-
кана заради одлучување по предлогот за поведува-
ње постапка за отповик на , 

(име и презиме) 
делегат на Сојузниот собор. 

(Бидејќи не е присутно мнозинството на члено-
ви, Кандидационата конференција е одложена и 
закажана за во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција (ги чита 
одредбите од чл. 81 до 92 на Законот и соодветниот 
дел од правилата на ССРН). 

7. Потоа претседавачот предложи и Кандида-
ционата конференција усвои 

Д н е в е н р е д : 
Одлучување по предлогот за поведување по-

стапка за отповик на = , 
(име и презиме) 

делегат во Сојузниот собор. 
8. Претседавачот ги изложува причините поради 

кои се предлага поведување постапка за отповик на 
— 9 делегат во Сојузниот собор 

(име и презиме), 
и утврдува дека предлогот за поведување постапка 
за отповик на делегатот е поддржан од најмалку 
една третина на вкупниот број на делегациите на 
територијата на општината, односно дека во собра-
нието на општината е прифатен со мнозинство гла-
сови од сите делегати. 

Петок, 24 февруари 1978 

9. Претседавачот соопштува дека е потребно да 
се изберат двајца членови на Кандидационата кон-
ференција со чија помош ќе го раководи гласањето 
по предлогот за поведување постапка за отповик 
на делегатот. 

Изабрани се: 
1) , 

(име и презиме) 
2) 

(име и презиме) 

10. Претседавачот го објаснува начинот на гла-
сање (член 84 став 1 од Законот), а потоа се пре-
минува на гласање по предлогот за поведување по-
стапка за отповик1). 

11. Откако е завршено гласањето по предлогот 
за поведување постапка за отповик, претседавачот 
со двајца членови на Кандидационата конференци-
ја пристапува кон утврдување на резултатите од 
гласањето. 

Вкупно гласале членови на Кан-
дидационата конференција. 

За предлогот гласаа членови на Канди-
дационата конференција. 

Против предлогот гласаа • членови на 
Кан ди даци опата конференциј а. 

Бројот на ливчињата од кои не можеше да се 
утврди дали се гласало за предлогот или против 
предлогот . . 

12. По гласањето претседавачот соопшти дека[ 
Кандидационата конференција го прифати 
не го прифати предлогот за поведување постапка 
за отповик на —, делегат во Со-

(име и презиме) 
јузииот собор. 

13. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, Кандида-
ционата конференција ја заврши работата во * 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работното 
претседателство: 

1) 
2) . 

Членови на Кандидационата конфе-
ренција што му помагаа на претсе-

давачот: 
1) 
2) . 

1) Законот не го предвиде начинот на гласање, па ако 
тоа не е предвидено ниту со правилата на ССРН, Ќе 
се подготват ливчиња со ознаката: „За поведување по-
стапка" — „против поведување постапка". 

Образец бр. 33 

Гласачко ливче за гласање за 
отповик на делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 
(член 88 став 2 од Законот). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Гласање на година во Собранието 
на општината 

ЗА ОТПОВИК 
ПРОТИВ отповик 

(име и презиме и место на живеалиштето на делегатот в о 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ) 

( М Л . ) 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Образец бр. 34 

Записник за работата на седни-
цата на собранието на општината 
на која се гласа за отповик на де-
легат во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ (член 88 од За-
конот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до републичката, односно до 
покраинската изборна комисија, а 
другиот до Комисијата за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот 
собор. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА ОПШТИНАТА 
НА КОЈА СЕ ГЛАСА ЗА ОТПОВИК НА 

(име и 
• , ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 
презиме) 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ, 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 
1 до 5 во Записникот за работата на седницата на 
Собранието на општината на која се врши избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — Образец бр. 20. 

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е 
присутно мнозинството на делегати и дека Собра-
нието на Општината може полноважно да пристапи 
кон гласање за отповик на делегатот, а потоа об-
јавува дека заедничка седница на сите собори е 
свикана заради гласање за отповик на 

делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ што го распишала Републич-
ката — Покраинската изборна комисија •• 

(Бидејќи не е присутно мнозинството на делега-
ти од сите собори, седница е одложена и нова е 
закажана за — година во — часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на гла-
сање (ги чита одредбите на член 88 од Законот). 

7. Претседавачот објавува дека се примени 
(со букви; ), 

заверени гласачки ливчиња. 
Со прозивка по списокот му предава на секој 

делегат гласачко ливче, а потоа се пристапува 
кон гласање. 

Вкупно гласаа делегати на Собрани-
ето на општината. 

8. Откако е завршено гласањето, претседавачот 
со двајца членови на работното претседателство 
пристапува кон утврдување на резултатите на гла-
сањето. 

9. По утврдувањето на резултатите на гласање-
то, претседавачот објавува: 

вкупно гласале делегати, од кои: 
за отповик —:—;—' делегати, 
против отповик делегати. 
За неважечки се прогласени гласачки 

ливчиња. 
10. Работното претседателство утврдува дека 

• е отповикан (не е отповикан). 
11. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, седницата е 

завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Образец бр. 35 

Решение на републичката, однос-
но на покраинската изборна коми-
сија со кое се решава по пригово-
рот поднесен поради неправилнос-
ти во работата на соборот на Собра-
нието на општината при изборот 
на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (член 95 од 
Законот). 

Решението се составува во пот-
ребен број примероци и се доста-
вува до подносителот на пригово-
рот. 

Републичката-Покраинската ^ изборна комисија 
- • решавајќи по приговорот од 

1 делегат на соборот на Со-
(име и презиме) 

бранието на општината односно од кандидатот 
, од листата на кандидатите 

(име и презиме) 
на Кандиционата конференција поради неправил-
ности во работата на соборот на Собранието на оп-
штината ——•— , а врз основа 
на член 95 став 2 од Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

I. Приговорот од делегат 
на соборот (кандидат) не се усвојува. 

И. 1. Приговорот од делегат 
на соборот (кандидат) се усвојува. 

2. Гласањето за изборот на делегати во Сојуз-
ниот собор во Собранието на општината 
» се поништува* 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои не е ус-
воен приговорот, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покра ниска изборна комисија 
Во , на година. 
Бр. 

Секретар, Претседател, 

(МЛ.) 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на републичката, од-
носно покраинската изборна комисија се поднесува 
до судот определен со закон на републиката, одно-
сно на автономната покраина, а може да ја изјави 
подносителот на приговорот, во рок од четрфиесет и 
осум часа од приемот на решението. 

Образец бр. 36 

Решение на републичката, од-
носно покраинската изборна коми-
сија со кое се решава по пригово-
рот поднесен поради неправилнос-
ти во постапката за поведување 
отповик на делегат во Сојузниот 
собор и поради неправилности во 
постапката за гласање за отповик 
(член 99 на Законот). 

Решението се составува во пот-
ребен број примероци и се доста* 
вува до подносителот на пригово-
рот. 
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Републичката-Покраинската изборна комисија 
решавајќи по приговорот од делегацијата (членот 
на делегацијата , делегат за 
чиј отповик -се води постапка)- поради неправилно-
сти во постапката за поведување отповик или по-
ради неправилности во постапката за гласање за 
отповикот на , делегат . во 

(име и презиме) 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, а врз ос-
нова на член 99 од Законот за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

I. Приговорот не се усвојува. 
Ц. 1. Приговорот се усвојува. 

2. Постапката за поведување отповик (гласање 
за отповик) се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои не е ус-
воен приговорот, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покраинска изборна комисија 

Во , на година. 

Секретар, Претседател, 

2. На седницата, присуствуваат: претседателов 
секретарот ———: • 

и членовите: —• .. 
3. Републичката-Покраинската изборна комиси-

ја ги прими записниците и другите изборни матери-
јали1) за избор на делегати во Сојузниот собор од 
сите општински 'изборни комисии од територијата 
на Републиката (Покраината) и утврди дека седни-
ците на сите собранија на општините за избор на 
делегати во Сојузниот собор се одржани во време-
то 1978 година. 

(од — до) 
Од записниците и од другите материјали Коми-

сијата го установи следниот преглед на бројот на 
избирачите, делегатите во собранијата на општини-
те (вкупно присутни на седницата и гласале) и број 
на'неважечки гласачки ливчиња: 

(МЛ.) 

Паука за правниот лек 

Жалба против решението на републичката* од-
носно покраинската изббрна комисија се поднесува 
до судот определен со закон на републиката, одно-
сно на автономната покраина а може да ја изјави 
подносителот на приговорот, во рок од три дена од 
денот на приемот на решението. 

Образец бр. 37 

Записник за работата на репуб-
личката, односно покраинската из-
борна комисија заради утврдување 
на резултатите на гласањето за 
делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (член 69 и 79 
од Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО 
ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА 
СР-САП < ЗАРАДИ УТВР-
ДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГЛАСАЊЕТО 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Седницата на Републичката-Покраинската 
изборна комисија се одржува на • 
година и ја започна работата во — часот. 

4. Комисијата по извршеното разгледување на 
целокупните материјали утврди дека изборите се 
(не се) правноисправно спроведеш во согласност со 
одредбите од Законот (akо не се да се наведат непра-
вилностите). 

5. Врз основа на изборните материјали комисија-
та утврди: 

1) Дека добиле мнозинство гласови во сите со-
бранија на општините следните кандидати и дека 
одделни од нив добиле гласови: 

Реден 
број Име и презиме Број на гласо-

вите во СО 

1 
2 PITH. 

2) Дека добиле мнозинство гласови во собрани-
јата на општините на чии територии живеат мно-
зинството работни луѓе и граѓани на републиката, 
односно автономната покраина следните кандидати: 

Реден 
број 

Име и презиме 

Б
ро

ј 
на

 
| г

ла
со

ви
те

 

Број на работни-
те луѓе и на гра-
ѓаните што живе-
ат на териториргге 
јна општините во 
чии собранија 
'кандидатот добил 

мнозинство гла-
сови 

1 
2 
3 
4 итн. 
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1 3) Дека не добиле потребно мнозинство • гласови 
во собранијата на општините, па спрема тоа не се 
избрани, за делегат следните кандидати: 

Реден 
број Име и презиме Број на 

гласовите 

1 
2 
3 итн. 

Врз основа на утврдените резултати на гласање-
то Комисијата утврди дека за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани: 

1) : — » 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, нацио-
нална припадност и означување на делегацијата чиј 

член е) 
2 ) ; : . 

(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, нацио-
нална припадност и означување на делегацијата чиј 

член е) 

Комисијата ја заврши работата во • часот. 
Во на и ' — година. 

Секретар, Претседател, 

(М.П.) 

Членови: 
1. —. 
2 . и — — > 
3 . , 
4. — , итн. 

t) Кои материјали и во кои рокови треба да достават 
општинските изборни комисии утврдува со своја одлу-
ка републичката односно покраинската изборна коми-
сија. 

Образец бр. 38 

Извештај на Републичката-По-
краинската изборна комисија за 
резултатите од изборите за деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ (член 71 став 2 и 
член 79 на Законот). 

Извештајот се составува во три 
примероци, од кои еден се доста-
вува до Комисијата за избор и от-
ПОВРЈК на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 

ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ОД СР — САП 

1. Изборите за делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ се одржани во сите собранија 
на општините на територијата на СР — САП 
- во деновите — година. 

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор е из-
вршен врз основа на листата на кандидатите што ја 
утврди Кандидациоиата конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на »работниот народ на Републиката — 
Покраината на седницата од година, 
а листата ја потврди Републичката — Покраинската 
изборна комисија со решението бр. —: од 
г-—• —• —— година. 

На листата на кандидатите имаше 
кандидати. 

3. Во сите собранија на општините на територи-
јата на СР — САП — и м а вкупно 

делегати. На изборните седници присуствуваа • 
вкупно делегати на собранијата на општи-
ните, а гласаа делегати. 

4. На сите седници на собранијата на општините 
за избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ беа присутни мнозинството делегати 
на секој собор во смисла на член 57 на Законот. 

5. Одделни кандидати за делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ добија гласови, и тоа: 

Реден 
број Име и презиме Доби вкупно 

гласови 

1 
2 итн. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше вкупно 
—— (со букви: — — — • — ) . 

6. Мнозинство гласови во сите собранија на оп-
штините добија следните кандидати: 

Реден 
број Име и презиме 

1 
2 ити. 

г 

7. Мнозинство гласови во собранијата на општи-
ните па чии територии живеат мнозинството работни 
луѓе и граѓани на републиката, односно автономната 
покраина добија кандидатите: 

Реден 
број Име и презиме 

1 
2 итн. 

8. Спрема тоа, за делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ се избрани следните делегати: 

Реден 
број Име и презиме 

1 
2 итн. 

Републичка — Покраинска изборна комисија 
СР — САП 

Во на — година. 

Секретар, Претседател, 

(М.П.) 

Членови: 
1) — , 
2) , 
3) г — , ити. 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 1 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Назив на општината 

Број на ра-
ботните лу-
ѓе и на гра-
ѓаните што 
јимаат право 
да избираат 
делегации 

на МЗ (член 
67) 

Број на де-
легатите на 
сите собори 
на собрани-
ето на оп-

штината 

Број на дет 
легатите 

.присутни на 
| изборната 
седница на 
собранието 
на општи-

ната 

-Броз на де-
легатите 

што гласале 
јна изборна-
та седница 
на собрани-
ето на оп-

штината 

,Број на не-
I важечките 
! ливчиња 

(член 63) 
Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 2а 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Име и презиме на 
избраниот делегат 

Реден број 
од листата 
на кандида-

тите 

Вкупен број 
на гласови-
те што го 
добил во си-

те СО 

Добил мно-
зинство гла-
сови во сите 

СО 
(да — не) 

Добил мнозинство гла-
сови во СО на чии те-
ритории живеат мио-

1 зинството избирачи 
Забелешка 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Име и презиме на 
избраниот делегат 

Реден број 
од листата 
на кандида-

тите 

Вкупен број 
на гласови-
те што го 
добил во си-

те СО 

Добил мно-
зинство гла-
сови во сите 

СО 
(да — не) назив на 

општините 

вкупен број 
на избира-
чите во тие 

општини 

Забелешка 

1 2 3 4 5 е ? 6 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 2Б 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Име и презиме на 
избраниот делегат Пол Датум на 

раѓањето 
Зани-
мање 

Национал-
на припад-

ност 

Адреса на по-
стојаното до-
мување (место, 
улица и број) 
број на теле-
фонот во ста-

нот 

Назив на само-
управната ор-
ганизација — 
заедница во ко-
|ја работи, ад-
реса (место у-
лица и број) и 
број на теле-

фонот 

1 2 3 4 5 6 7 в 

ЗАБЕЛЕШКА: Избраните делегати треба да се запишат со 
и во табеларниот преглед 2а. 

ист редослед и под ист реден број како 
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169. 
Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Извршниот 
јковет на Собранието на СР Словенија, Извршниот 
Совет на Собранието на СР Србија, Извршниот со-
вет на Собранието на САП Косово и Извршниот 
совет на Собранието на САП Војводина, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА 

РАБОТА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закони да се регули-
раат основните критериуми за уредување на: ра-
ботата подолга од полното работно време, вршењето 
на самостојна дејност во вид на споредно зани-
мање, работата на работниците што го оствариле 
правото, односно ги исполниле условите за лична 
пензија, вршењето на привремени или повремени 
работи во основна организација на здружен труд, 
односно работна заедница по основ на договор и 
работата на работниците надвор од основна орга-
низација на здружен труд, односно работна заед-
ница во која засновал работен однос со полно ра-
ботно време (во натамошниот текст: дополнителна-
та работа), како и да преземаат други мерки со 
кои се обезбедува спроведувањето на овој договор. 

I. Работа подолга од полното работно време 

Член 2 
Учесниците нд овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности воведувањето на работа 
подолга од полното работно време (во натамошниот 
Текст: прекувремената работа) со закон да се сведе 
ва исклучителни случаи, како што се: 

1) кога основна организација на здружен труд, 
работна заедница, односно работна заедница на ор-
ган на општествено-политичка заедница (во на-
тамошниот текст: основна организација) ќе ја снај-
де или непосредно и претстои несреќа (земјотрес, 
поплава, и други елементарни непогоди; пожар, 
експлозии и јонизирачки зрачења; епидемии или 
зарази од поголеми размери; загадување на води и 
прехранбени намирници во поголем обем; сообра-
јќајни и други несреќи од поголем обем и др.) — но 
само онолку време колку што е неопходно да се 
спасат човечките животи или да се зачуваат ма-
теријалните добра; 

2) кога е неопходно работата да се продолжи за 
да се заврши процесот на работата, односно рабо-
тите и работните задачи, чие запирање или пре-
кинување би нанело значителна материјална ште-
та или би ги загрозувало животот и здравјето на 
лулето, за да се спречи со работата расипување на 
суровини и материјали или да се отстрани дефект 
на средствата за работа — но само онолку време 
колку што е неопходно за да се отстранат или 
спречат штетни последици; 

3) кога определени работи и работни задачи, од 
чие вршење зависи производството, односно рабо-
тењето на други основни организации, поради на-
станати исклучителни околности, не можат да се 
Завршат во полното работно време (обезбедување 
на електрична енергија или транспорт и др., од 
кои зависи процесот на производството, односно на 

работењето на други основни организации), со тоа 
што да се прибави одобрение од органот определен 
со републички закон; 

4) кога поради ненадејна отсутност на работник 
од работа е неопходно да се спречи загрозувањето 
од посебен општествен интерес или растројување 
на процесот на производството, односно на работе-
њето, ако штетните последици не можат да се от-
странат на друг начин. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
работниците во основна организација можат пре-
кувремена работа да воведуваат само во согласност 
со самоуправниот општ акт на основната органи-
зација, а согласно со законот на републиката, од-
носно на автономната покраина со кој поблиску се 
определуваат случаите во кои и условите под кои 
таквата работа може да се воведе во смисла на 
став 1 од овој член. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закон да се утврди 
обврската на основните организации најмалку ед«* 
наш годишно да ги анализират причините и обе-
мот на прекувремената работа заради преземање 
на соодветни мерки за укинување, односно огра-
ничување на таа работа. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закон да се утврди 
обврската на основните организации анализите од 
член 3 од овој договор да ги доставуваат до над-
лежните органи утврдени со републички, односно 
покраински закон кои, зависно од утврдената сос-
тојба, ќе преземаат, во согласност со законот, соо-
дветни мерки за ограничување на прекувремената 
работа. 

II. Вршење на самостојна дејност во вид на според-
но занимање 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закон да се обезбеди: 
1) определени услуги, како споредно занимање, 

да можат да вршат и лица во работен однос, лич-
ни пензионери, воени инвалиди, инвалиди на тру-
дот и домаќинка што за тоа ги исполнуваат про-
пишаните услови, само ако на определено подра-
чје постои потреба од такви услуги; 

2) лицата што се наоѓаат во работен однос во 
основни организации, да можат да вршат опреде-
лени услуги во вид на споредно занимање во со-
гласност со органот на управување на својата осно-
вна организација, односно со старешината на ор-
ганот; 

3) определени услуги во вид на споредно зани-
мање да можат да вршат само врз основа на доз-
вола издадена од надлежниот општински орган на 
управата кој истовремено цени дали во значителна 
мера е изразена потребата на граѓаните од одно-
сните услуги; 

4) лицата што вршат определени услуги во вид 
на споредно занимање да не можат да користат 
дополнителна работа од други лица ниту да држат 
ученици на практична обука; 

5) за одделни случаи на кршење на прописи за' 
овој вид дополнителна работа, покрај другите мер-
ки, да може со закон да се утврди и заштитната: 
мерка одземање на противправно отечениот имоЛ 
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III. Работа на работниците што оствариле право, 
односа« гк исполниле условите за лична пензија 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни да 

преземат мерки и активности со закон да се уреди 
лицата што го оствариле правото на лична пен-
зија да можат да заоноват работен однос ако на 
конкурс, односно јавен оглас не се пријават не-
вработени или други работници што ги исполнуваат 
условите за работа на работите, односно работните 
задачи заради чие вршење се заснова работен 
однос. 

Ако согласно со став 1 од овој член вршење на 
работите и работните задачи за кои е распишан 
конкурс, односно јавен оглас не се обезбеди за-
сновање на работен однос со нов работник, од-
носно со распоредување на работник, учесниците 
на овој договор се согласни да преземат мерки и 
активности со закон да се утврди дека работниците 
во основната организација се должни најдоцна се-
кои дванаесет месеци јавно да ги огласуваат рабо-
тите, односно работните задачи што ги врши работ-
никот што го остварил правото на лична пензија, 
Сб додека засновањето на работниот однос со ра-
ботник кој не остварил право, односна не исполнил 
услови за лична пензија. 

Член 7 
Заради спречување на неоправдано и нереално 

определување на работен стаж како услов за за-
сновање на работен однос, што е пречка за вра-
ботување на млади школувани кадри и други 
стручни работници, учесниците на овој договор се 
согласни да преземаат мерки и активности со за-
кон да се утврди обврската за работите и работ-
ните задачи за чие успешно вршење, со оглед на 
нивниот вид, сложеност и одговорност е потребно 
и определено работно искуство, со самоуправен 
општ акт тоа работно искуство, да се изразува со 
елементи што ја потврдуваат вистинската способ-
ност на кандидатот за вршење на тие работи (прет-
ходна работа на исти или слични работи, објавени 
трудови, претходно проверување на работните спо-
собности и ел.), а не со должината на работниот 
стаж како формален елемент за докажување на 
работно искуство. 

Учесниците на овој договор се согласни со за-
кон да се оневозможи пропишување на работен 
стаж за помалку сложени работи на кои млади 
школувани кадри би можеле да се вработуваат вед-
наш по завршеното школување, или по завршува-, 
њето на приправничкиот стаж. 

IV. Вршење на привремени или повремени работи 
во основна организација по основ на договор 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни да 

преземат мерки со закон да се обезбеди: 
1) вршењето на привремени или повремени ра-

боти во основни организации по основ, на договор 
(во натамошниот текст: работа по договор) да не 
може да трае подолго од 30 дена, освен во исклу-
чителни случаи предвидени со закон во кои ра-
ботата по договор, по исклучок, може да трае нај-
долго 60 дена во текот на една календарска година; 

2) за работата по договор да се ангажираат не-
вработени или делумно вработени работници, а по 
исклучок, ако такви работници нема, да може да 
Се ангажира и вработен работник во согласност со 
основната организација во која се наоѓа во рабо-
те« однос; 

3) на работникот за работата по договор да му 
се обезбеди право на заштита при работата, право 
на социјално осигурување за случај на несреќа 
при работата или професионална болест, како И 
право на одмор во текот на работата, ако рабо-
тата по договорот е во врска со работата на работ«« 
пикот во основната организација; 

4) основната организација да биде должна нај-
малку еднаш годишно да ја анализира работата по 
договор заради ограничување на таа работа и врше-
њето таквите работи, односно работни задачи и 
заради засновање на работен однос со нови работ-
ници на неопределено време или на определено 
време со полно или непотполно работно време; 

5) договорот за вршењето на привремени или 
повремени работи да се склучува во писмена фор-
ма и да ги содржи особено видот, начинот и рокот 
на извршувањето на работите и начинот на утвр-
дувањето на надоместот за работата по договор; 

6) основната организација да биде должна ана-
лизата на работата по договор да ја доставува до 
надлежниот орган утврден со републички закон кој 
може, по потреба, да презема соодветни мерки за 
ограничување на работата по договор. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закон да се предвиди 
дека основната организација е должна да ја изве-
сти самоуправната интересна заедница во областа 
на вработувањето кога, во согласност со самоуп-
равниот општ акт и со закон, ќе утврди потреба 
од вршење на определена работа по договор, што 
трае подолго од 30 дена. 

АКО основната организација во рокот утврден 
со закон од самоуправната интересна заедница во 
областа на вработувањето не добие одговор дека 
таа заедница во својата евиденција има невработен 
работник од соодветна стручност што ја прифаќа 
работата по договор, работата по договор може да 
се заснове со друг работник. 

V. Работа на работник надвор од основната орга-
низација во која засновал работен со полно работно 

време 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земат мерки и активности со закон да се утврди 
обврската дека работник што во работен однос во 
една основна организација остварува полно работно 
време, може само во уште една основна организа-
ција да работи до половина од полното работно 
време под услов: 

1) на претходно објавен конкурс или оглас, 
што се повторува најдоцна секои 12 месеци, да не 
се пријавиле невработени или други работници што 
ги исполнуваат условите за вршење на такви рач 
боти, односно работни задачи; 

2) работникот да добил согласност за таквата1 

работа од основната организација во која го оства-
рува полното работно време на работи и рабини 
задачи што ги врши; 

3) врз основа на работата во друга основна ор-
ганизација работникот да го остварува правото на' 
самоуправување, да учествува во "распределбата на 
средствата за лични доходи, сразмерно со времето 
поминато на работа и со резултатите од работата* 
како и правото на социјално осигурување за е луч 
чај на несреќа при работата или професионална! 
болест. 
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Учесниците на овој договор се согласни да пре-
земат мерки и активности со прописи да се утврди 
начинот на исплатување на личниот доход што ра-
ботникот, согласно со одредбите од овој член, го 
остварува во друга основна организација. 

VI. Евиденција 

Член И 
Учесниците на овој договор се согласни да 

преземат мерки и активности со закон да се утвр-
ди обврската на основните организации до само-
управната интересна заедница во областа на врабо-
тувањето и до органите и организациите утврдени 
со закон редовно да доставуваат податоци за бројот 
на работниците што работеле по основ на дополни-
телна работа што се регулира со овој договор и за 
тоа да ги известуваат работниците во основната ор-
ганизација. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни одред-

бите на овој договор сообразно да се применуваат 
и врз работниот однос на работниците вработени 
кај работни луѓе што самостојно вршат дејност 
со лична работа со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани, односно кај граѓански правни 
лица. 

VII. Спроведување на Договорот 

Член 13 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 

меѓусебно ќе се известуваат за спроведувањето на 
овој договор и за преземањето на мерки за нивното 
извршување. 

Спроведувањето на овој договор го следи Со-
јузниот комитет за труд и вработување, за тоа ги 
известува учесниците на овој договор и им пред-
лага соодветни мерки во врска со спроведувањето 
на овој договор. 

Член 14 
Постапка за измени и дополненија на овој до-

говор може да поведе секој учесник на овој до-
говор. 

Постапката од став 1 на овој член се доведува 
со писмено барање, што се доставува до сите уче-
сници на овој договор и до Сојузниот комитет за 
труд и вработување. Тоа барање ги содржи при-
чините поради кои се поведува постапка за измена 
и дополнение на овој договор. 

VIII. Завршна одредба 

Член 15 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет, 
Светозар Пеновски, е. р. 

член на Советот 
и претседател 

на Сојузниот комитет 
за трудот и вработување 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
Алија Авдиќ, е. р. 
член на Советот и 

републички секретар за труд 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора1 

Драгослав Ѓурановнќ, е. р. 
заменик-републички 

секретар за труд, здравство! 
и социјална заштита 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 

Владо Добец, е. р. 
член на Советот и 

републички секретар за труд 

За Извршниот совет на 
Собранието на 

СР Македонија, 
Милан Хорват, е. р. 

член на Советот и 
републички секретар за труд 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, 

Павле Гантар, е. р. 
член на Советот и 

републички секретар за труд 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 

Милијан Поповиќ, е. р. 
републички секретар за труд 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, 

Бејадин Елези, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП 

Војводина, 
Горѓе Цветковиќ, е. р. 

член на Советот и 
покраински секретар за труд 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 13/72, 67/73, 
и 58/76, се поткрале долунаведените грешки, па се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Во изменетиот член 20 став 1 наместо зборот: 
„утврдува" треба да стои: „пропишува", а во став 2 
наместо зборот: „пропишува" треба да стои: „утвр-
дува". 
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2. Во член 54 во изменетиот став 3 наместо 
^боровите: „го утврдува начинот" треба да стои: 
„го пропишува начинот". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 16 февруари 1978 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
fe утврдено дека во текстот на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 13/76 и 58/76, се поткрале долунаведен^® 
грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ 

1. Во член 17 став 4 наместо зборовите: „на ар-
МИСКИОТ додаток" треба да стои: „армискиот до-
даток". 

2. Во член 79 став 1 наместо зборовите: „права 
Иа користење" треба да стои: „права, врз користе-
њето". 

3. Во член 87 став 1 точка 2 наместо зборот: 
^аерограф" треба да стои: „аерофотограф". 

4. Во член 122 наместо зборовите: „се обезбеду-
ваат средства" треба да стои: „обезбедување сред-
сва" . 

5. Во член 139 став 1 точка 3 наместо зборови-
ве: „децата — уживатели" треба да стои: „децата 
на уживателите", на обете места. 

6. Во член 151 став 2 наместо зборот: „утврду-
ва" треба да стои: „уредува". 

7. Во член 161 став 1 наместо зборот: „усогла-
сува" треба да стои: „усогласи". 

8. Во член 185 став 1 наместо зборовите: „Заед-
ницата на пензиското" треба да стои: „Заедниците 
на пензиското". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 16 февруари 1978 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста директор во Сојуз-
ниот завод за општествено планирање Владимир 
Пејовски, со 31 март 1978 година, поради заминува-
ње во пензија. 

Именуваниот ќе ги остварува правата од рабо-
тен однос, во смисла на член 45 од Законот за орга-

низацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации, во Сојузниот 
завод за општествено планирање до 31 март 1979 
година. 

Е. п. бр. 73 
9 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

Врз основа на член 43в од Законот за органи-
зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Паун Шербановић 
досегашен амбасадор на СФРЈ во Република Индо-
незија. 

Е. п. бр. 74 
8 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р, 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на' 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија" 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на осумдесетгодишнината на постои 
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА! 
ЅВЕЗДА 

„Електробосна" електрохемијска и електротер* 
миј ска индустрија — Јајце; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Врдољак Иве Анто; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНА ЅВЕЗДА 

Попара Обрада Душан; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

по повод на педесетгодишгашата на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
образованието и воспитувањето на младите и за 
значаен придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимназија „Милоје Добрашиновић" — Бијело 
Поље; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишна револуционерна работа и за из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
за значаен придонес кон нејзината политика на 
мирот и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Пајковић Цветка Ђоко; 

Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод на седумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Хидроелектране на Крки и Зрмањи — Книн; 
— по повод на дваесет и петгодишнината на 

постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Хидроелектрана „Никола Тесла" — Трибаљ; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Грујић Ду је Маринко, Першен Николе Мирко; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јанековић-Шкарић Душана Дара; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бекић Миће Милан, Палавршић Вјекослава Јо-
шко, Сингер-Илеј Роберта Мелита, Шарар Ловре 
Драго; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фочић Стјепана Јаков, Тодоровић Николе Ђуро, 
Војновић Јована Милан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бобинац Павла Никола; 

—за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Сучец Павла Иван; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за стопанскиот нап-
редок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хидроелектрани „Маврово" — Гостивар. 

Бр. 85 
23 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Репулбика Југославија од-
лучува да се одликува: 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод на шеесетгодишник ата на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за 
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ођббени заслуги во јакнењето на свеста на 'нагните 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон политиката на ми-
р^љубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ' СО 
ЛЕНТА 

Антуновић Игњата Риста. 

Бр. 86 
124 ј^ни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТР1ВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соци ја ли-
стичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дервишкадић Арифа Рагиб, Фетахагић Ахмета 
Кадро, Гудељевић Илије Иван, Кесић Михаила 
Илија, Прашо Тахира Амир, Симић Петра Саво; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Атлагић-Ђорђевић Светка Роксанда, Бабић-
-Аџић Марка Јованка, Бећирспахић-Премиловац 
Мустафе Хатиџа. Белтрам-Басарић Димитрија Рад-
мила, Брознић Лазара Владимир, Ћорић-Аралица 
Арсе Анкица, Џелетовић-Бајић Васе Загорка, Фета-
хагић-Пири ја Ћамила Разија, Гулан-Диздар Сулеј-
мана Фикрета, Хаџовић Абида Исмет, Ибраковић 
Мехе Исмет, Илић Гаврила Анђа, Јанковић Јове 
Стојан, Јауз Станка Никола, Јерин Августа Отмар, 
Јусуповић ,Мехе Тахир, Калајџић Миље Сретко, 
Кентера Стјепана Данило, Кијац Стојана Новица. 
Кррмановић-Цвејић Милана Нада, Кучук Триве 
Драгутин, Кунић Лазе Даница, Лазаревић-Захиро-
Бић Хасана Ениса, Лукић-Обућина Тодора Ратомир-
ка, Љубоја-Шормаз Васе Милица, Мандић Јове 
Бр&нко, Момчиловић Василије Момчило, Нинић 
Пазе Ђорђо, Ножица Шћепана Ристо, Панинчић 

Драгутина Драгољуб, Петровска Николе Петар, По-
иара-Војчић Јована Цвијета, Радић Михајила Јово 
Радовић Милоша Ранко, Ракочевић-Ашанин Мило-
сава Која, Рувић Сал ке Ибро, Селмановић Сулеј-
мана Ибро, Симић Радише Драго, Шевкушић-Рада-
ковић Раде Душанка, Шормаз-Перишић Вас* 
Вукосава, Штикић Миладина Мирко, Шућур Гавре 
Саво, Тришић Јована Петар, Тришић Пере Станко, 
Трнинић Душана Милан, Велимир Стојана Мирко, 
Видовић-Тороман Ђуре Невенка; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗО ХРАБРОСТ 

Ђерић-Милошевић Обрена Бојана, Илић Гав-
рила Анђа, Калавер-Радић Николе Драгиња, Кучук 
Триве Драгутин, Локмић Дервиша Раска, Папи!!! 
Марка Никола, Пилиповић Ваеиља Петар, Поповац-
-Ђурковић, Стеве Здравка, Тришић Јована Петар) 

— за особени заслуги и постигнати успеси ва 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Црномарковић Вида Живко, Ђурица-Марић 
Илије Радојка, Ђурковић Секуле Раде, Гаврић 
Илије Милан. Иванчевић Михајла Триво, Ковиљац 
Стевана Јован, Лакић Јове Млађен, Митровић Сте-
пана Марко. • Оро Гаје Славко, Самарџић-Бушко 
Миха Катица, Смедеревац Светислава Милош, 
Туркушић Хамдије Азиз; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арежина Павла Тривун, Баца Бећира Арслан, 
Богдаиовић-Крунић Симе Славка, Бојаџић Вехбије 
Нешад, Бошњак Грге Иван, Божић Марјана Бори-
слав, Бурсаћ-Трнинић Стеве Мика, Чавалић Фајка 
Мустафа. Чедић Мује Бего, Дабић Које Саво, Ди-
митријевић Димитрија Будимир, Дугоњевац Ристе 
Алекса Ђекић*Веселиновић Илије Госпава, Ђерић-
-Милошевић Обрена Бојана, Ђурђевић-Батинић Јове 
Недељка, Гајић Саве Максо, Граховац Миле Цвјета, 
Ивковић Петра Аница, Јаку бовић-Ра мљак Ибра 
Ајша, Јелеч-Ђелпум Салиха Фатима, Јововић-По-
повић Благоја Радојка, Калавер-Радић Николе 
Драгиња, Катић Марка др Златан, Кнежевић-Радан 
Пере Босиљка, Кошпо-Бећира Салко, Кучук Триве 
Драгутин, Локмић Дервиша Раска, Лукић-Бошко-
вић Јована др Љубица, Мачар Николе Милутин, 
Макијевић Пере Милош, Милошевић Тодора Бори-
вој, Миловчић Максима Мирко, Мирковић-Ступар 
Мире Мара, Мишковић Илије Владе, Никић-Бајер 
Људевита Славица; 

Николић Јована Слободан, Новак Андрије Урош, 
Новаковић Обре Стојан, Обрадовић Вељка Лабуд, 
Обућина-Чехајић Реџепа Сафија, Папо-Данов Да-
ниела Решела, Павловић Милована Љубисав, Пекић 
Миладина Симо, Перван Мурата Алија, Пилиповића 
-Ћибић Митра Анка, Пуриватра Асима Зилхиџа* 
Рабреновић-Поповић Шуја Видосава, Рајић Јов! 
Остоја. Ракита Гојка Бранко, Рашевић-Бурсаћ Ми-
лана Марија, Салкић Мухе Исмет, Сиј ерчић-Заим! 
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Хилмија, Шкоро Чеде Саво, Трговчевић Стеве Бош-
ко, Унковић Јована Ђорђе, Весић Симе Љубо, 
Видовић-Дордић Јована Нада, Видовић Станка Саво, 
Вода Димитрије Славко, Вуковић Светозара Славко, 
Зељко Стипана Андрија, Зељко Матише Јуре, Зељко 
Стипана Мате; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Косте Мирон, Ашкрабић Обрада 
Милан, Бера Станка Момчило, Бојић Драгана Бор-
ко, Чано Тахира Ибрахим, Делић Мирка Драго, 
Дероњић Обрада Милован, Диздаревић Хасана 
Мехо, Драшковић Божидара Душан, Дурић Хасана 
Асим, Џанановић Асима Сулејман, Ђурковић Стебе 
Драгољуб, Елез Крсте Петко, ФерхатбегОвић На-
зифа Зијад, Гавранчић-Жмикић Јосипа Милена, 
Грачанин Војина Невенко, Илић Бошка Перо, Ја-

, њуш Данила Војислав, Јеличић Божидара Његован, 
Јовичић Панте Милисав, Капо Зајке Мустафа, 
Карић-Вукосав Јове Душанка, Колев Тодора Мил-
ко, Косо Хамида Салих, Кулагић Салке Акиф, 
Кустура Мустафе Мевлида, Ликић Мустафе Рамиз, 
Макаш Наила Абдулах, Манџука-Јерковић Милоша 
Милка, Мехмедовић-Симеуновић Милоја Разуменка, 
Момић Хасана Хасиб, Мемишевић Хусеина Бахра, 
Мердан Омера Енес, Мешић Зулфе Ћамил, Михај-
ловић Јевте Божо, Милановић Неђе Свето, Митро-
вић Рајка Саво, Мурановић Ибрахима Ариф, Мус-
тапић Ивана -Перо, Нешић Славољуба Драгослав, 
Павковић Радомира Вељко, Полић-Којић Стевана 
Босиљка, Пријић Ибре Мухарем, Продић Тахира 
Сеид, Радојевић Арсена Милош, Радошевић Крсте 
Миленко; 

Ра јак Војина Милорад, Ристић Ивана Радивоје, 
Росић Марка Рајко, Селкић Хусе Адила, Скоко 
Обрена Миливоје, Спахић Мехе Мурис, Сотиров 
Петра Милорад, Стаменовић Стојана Милан, Ступар 
Нике Стево, Шајковић Хајре Мустафа, Шишарица 
Јове Милорад, Тушевљак Бранка Мирко, Вуковић 
Милана Милош, Зељко Николе Миљенко; 

— за покажана храброст во борбата против неп-
ријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Видовић Станка Саво, 

-т за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чешко Мухарема Абдуселам, Ћосић Лаке Или-
ја, Џеко Арифа Хусеин, Гузина-Ковачевић Јована 
Љубица, Јусић , Салке Шабан, Миличевић-Врећа 
Ђуре Даринка, Мочевић Гавра Васо, Нухановић-
Вилогорац Ахмеда Шефика, Сухи Рудолфа Сиг-
мунд; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

'Ајановић-Муфтић Сулејмена Наима, Бусул-
аџић Османа Ибрахим, Деспотовић-Павић Драго-
љуба Љубица, Каришик Миладина Богданка, Ми-

линковић-Рацковић Бранка Душанка, Опрашић 
Сабита Рамиз, Панџић Хасана Раза, Плехо-Пашић 
Галиба Злата, Пољо Сеј фе Сејдо, Спахић Халида 
Касим. 

Бр. 88 
30 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот, на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бекић Стеве Милорад, Дивљак Манојла Дане^ 
Марковић Стјепана Јурај; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење* 
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДР1НСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јарић Мане Павао, Штековић Ананије Вујадин, 
Вучетић Павао Стеван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јанус Милоша Милан, Љубојевић Богдана Симо, 
Радовановић Илије Петар, Рокић Томе Стјепан, 

Шкобић Станка Давор; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арнаутовић Хај дора Омер, Фукат Мате Катица, 
Хорват Фрање Ђуро, Коларић Петра Антуц, Кола-
шинац-Тркуља Боже Перка, Комленовић Ст^ве 
Ђорђе, Маљковић Јована Петар, Милиновић, ЈБу-
бана Петар, Перковић-Ратковић Ладислава Весна, 
Петровић Чедомира Драган, Приљева Илије Стојан, 
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Рајчевић Јанка Богдан, Станковић Јосипа Милан, 
ЈГопоран Ибрахима Ибрахим, Турајлић Николе Јован; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чизмар Стеве Милан; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Белошевић Мије Иван, Ћелап Милана Љубан, 
Гаић Илије Славко, Јекић Стевана Милан, Коларић 
Стјепана Стјепан, Коњевић Јосипа Пашко, Лазић 
Ранка Перо, Метикош Драгана Драгиша, Милаковић 
разара Милан, Петровић Душана Бранко, Росо Ива-
на Милка, Санадер Раде Милан, Северац Стјепана 
Јосип, Штајцар Томе Владимир, Видовић Томе 
Антун. 

Бр. 91 
11 јули 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

144. Одлука за распишување избори за деле-
гати во Сојузниот собор и во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието , 
на СФРЈ — — — — — — — — 221 

145. Одлука за начинот на формирање на це-
ните за преработки од месо — — — — 221 

146. Одлука за определување на стоките за 
кои стоковните контингенти ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија во 1978 година — — — — — 221 

147. Одлука за начинот и роковите за издво-
јување на амортизацијата за основните 
средства што ги сочинуваат капацитетите 
за производство на предмети на вооружу-
вањето и воената опрема — — — — 222 

148. Одлука за единствените критериуми и 
постапката за склучување самоуправни 
спогодби на основните и други органи-
зации на здружен труд и на другите опш-
тествени правни лица од член 141 на За-
конот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство, за остварување 
на правото на задолжување во странство 
во 1978 година — — — — — — — 223 

149. Одлука за начинот на формирање на це-
ните во прометот на производи и за ва-
жењето на бонификациите — — — — 224 

150. Одлука за начинот на формирање на це-
ните за аеродромски услуги во меѓуна-
родниот воздушен сообраќај — — — 224 

151. Решение за определување на авансот на 
стоковниот контингент за злато во 1978 
година — — — — — — — — — 224 

152. Решение за продолжување на важење-
то на решенијата за царинските контин-
генти со кои се намалени царините на 
увозот- на специфичната опрема за опре-
делени гранки и групации на стопанс-
твото — — — — — — — — — 225 

Страна 
153. Правилник за содржината на одделни 

позиции во обрасците збирен биланс на 
успехот, консолидиран биланс и збирен 
биланс на приходите и расходите и за 
начинот на нивното доставување — — 227 

154. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за податоците за дејствијата во пос-
тапката за санација што се запишуваат 
во регистарот што го води Службата на 
општественото книговодство — — — 230 

155. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заед-
ници и нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и други само-
управни организации и заедници, за на-
чинот на уплатување на тие приходи и 
за начинот на известување на корисни-
ците на тие приходи — — — — — 230 

156. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „II Giorno" — 230 

157. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „TZ" — — — 231 

158. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'Europeo" 231 

159. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — — 231 

160. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Time" — — 231 

161. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Anna Bella" 231 

162. Решение за утврдување на Југословенс-
ката фармакопеја — — — — — — 232 

163. Правилник за кројот, бојата, ознаките, 
видот на материјалот и користењето на 
службената облека на работниците од 
службата за безбедност на воздушната 
пловидба — — — — — — — — 232 

164. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на пополнување 
и поднесување на исправите во царин-
ската постапка — — — — — — — 233 

165. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за царинскиот надзор и за постапка-
та за царинење на стоките сместени под 
царински надзор — — — — — — 234 

166. Одлука за минималната стручна подго-
товка и другите услови што мораат да ги 
исполнуваат работниците што имаат по-
себни овластувања и одговорности и дру-
гите стручни работници за вршење работи 
на надворешнотрговскиот промет — — 233 

167. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите под кои плаќањето и наплату-
вањето во работењето со странство се 
врши во ефективна странска валута — 237 

168. Упатство за единствените стандарди за 
изборниот материјал и за обрасците за 
вршење на одделни дејствија во постап-
ката за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 237, 

169. Договор за усогласување на основните 
критериуми за уредување на дополни-
телната работа — — — — — — — 261' 

Исправка на Законот за здравственото оси-
гурување на воените осигуреници — — 263 

Исправка на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигу-
реници — — — — — — — — — 264 

Назначувања и разрешувања — — — — 264 
Одликувања — — — — — — — — — 264 
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