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100. 
Врз основа на членот 24 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за изборот на сојузните 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67), 
Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, на седницата од 10 февруари 1967 го-
дина, го утврди долу изложениот пречистен текст 
на Законот за изборот на сојузните пратеници. 

Пречистениот текст на Законот за изборот на 
сојузните пратеници го опфаќа Законот за изборот 
на сојузните пратеници (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63) и неговите измени^ и дополненија обја-
вени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64 и 
7/67 во кои е означено времето на влегувањето во 
сила на тој закон и неговите измени и дополненија. 

АС бр. 746 
10 февруари 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

(Пречистен текст) 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

' Член 1 
Одредбите од Уставот за изборот и отповикот на 

сојузните пратеници се остваруваат на начинот и 
според постапката што се пропишани со овој закон. 

Член 2 
За секој собор на Сојузната скупштина се изби-

раат по 120 пратеници. 
За Сојузниот собор избира и републичкиот со-

бор на секое републичко собрание од редот на сво-
ите членови по десет пратеници, а покраинскиот 
собор на секоја автономна покраина избира по пет 
пратеници во републичката делегација од редот на 
своите членови или од редот на членовите на репу-
бличкиот собор на републичкото собрание избрани 
на територијата на автономната покраина. 

Член 3 
Сојузните пратеници се избираат на време од 

четири години. 
Секои две години се избира половина од вкуп-

ниот број на пратениците за секој собор на Скуп-
штината. 

На дополнителен избор пратеникот се избира 
на време до истекот на мандатот на пратеникот на 
чие место се избира и може на наредните избори 
да биде избиран за истиот собор. 

Член 4 
Пратениците за Сојузниот собор ги избираат во 

општините општинското собрание, односно две или 
повеќе општински собранија, и граѓаните непо-
средно. 

Пратениците за Стопанскиот собор, Просветно-
културниот собор, Социјално-здравствениот собор и 
Организационо-политичкиот собор (собори на ра-
ботните заедници) ги избираат општинското собра-
ние односно две или повеќе општински собранија. 

Член 5 
Право да избира пратеници за Сојузниот собор 

и да биде избиран за пратеник за тој собор има 
секој граѓанин што ужива избирачко право. 

Член 6 
Изборот на пратениците за Сојузниот собор од 

страна на граѓаните се врши врз основа на општо, 
еднакво и непосредно изборно право, со тајно гла-
сање. 

Член 7 
Право да биде избиран за пратеник за Стопан-

скиот собор има: работниот човек во работна орга-
низација или друга работна заедница и членот на 
орган на управувањето на работна организација 
или работна заедница во областа на производството, 
сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, 
занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, 
издавачката, новинската или друга стопанска деј-
ност, како и работниот човек во работна организа-
ција што се занимава со научни истражувања во 
областа на стопанството и членот на орган на упра-
вувањето на таква организација; членот на орган 
на управувањето на здружение на работни органи-
зации во областа на стопанството; земјоделецот — 
член на земјоделска задруга или на друга работна 
организација; занаетчијата — член на комората; 
земјоделскиот или занаетчискиот работник што ра-
боти надвор од работна организација; функцио-
нерот на синдикат во кбј се зачленети работните 
луѓе во областа на стопанството. 

Член 8 
Право да биде избиран за пратеник за Просвет-

но-културниот собор има: работниот човек во ра-
ботна организација или друга работна заедница ft 
членот на орган на управувањето на работна органи-
зација или работна заедница во областа на просвета-
та, науката, уметностите и другите области на култу-
рата и физичката култура; членот на издавачки со-
вет или на друг соодветен орган на управувањето 
на работна организација надвор од овие области; 
самостојниот научник, уметник или друг културен 
работник; членот на орган на управувањето на 
здружение на работни организации во областа на 
просветата, науката, уметностите и другите области 
на културата, како и функционерот на синдикат во 
кој се зачленети работните луѓе во тие области. 

Член 9 
Право да биде избиран за пратеник за Соци-

јал но-здравствениот собор има: работниот човек во 
работна организација или друга работна заедница 
и членот на орган на управувањето на работна ор-
ганизација или работна заедница во областа на 
здравството и социјалните служби, како и работ-
ниот човек во работна организација што се зани-
мава со научни истражувања во областа на здрав-
ството и социјалните служби и членот на орган на 
управувањето на таква организација; членот на 
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орган на управувањето на здружение на работни 
организации во областа на здравството и социјал-
ните служби, како и функционерот на синдикат во 
кој се зачленети работните луѓе во тие области. 

Член 10 
Право да биде избиран за пратеник за Органи-

зационо-политичкиот собор има: членот на орган на 
управувањето на секоја работна организација или 
друга работна заедница; членот на орган на упра-
вувањето на здружение на работни организации, 
како и функционерот на општествено-политичка 
организација или на здружение чија дејност се од-
несува на прашањата од областа на општествено-
политичкиот систем. 

Член И 
За член на кој и да е од соборите на работните 

заедници може да биде избиран и работниот човек 
што работи во државен орган и функционерот на 
општествено-пол птичка организација или здруже-
ние, кој јавно се занимава со прашањата од соодвет-
ната област 

За член на кој и да е од соборите на работните 
заедници може да биде избиран само граѓанин што 
има општо избирачко право 

Член 12 
Изборите за сојузни пратеници ги распишува 

претседателот на Скупштината. 
Изборите за нови пратеници мораат да се одр-

жат најдоцна на петнаесет дена пред истекот на из-
борниот период на пратениците на кои им истекува 
мандатот. 

Изборите во случај на распуштање на одделни 
собори на Сојузната скупштина се распишуваат ЕО 
рок од петнаесет дена од денот на распуштањето на 
соборите. 

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

Член 13 
Именуван функционер и службеник во сојузен 

орган, како и судија на Уставниот суд на Југосла-
вија или на друг суд на федерацијата, не можат да 
бидат истовремено сојузни пратеници. 

Одредбата од претходниот став не се применува 
на активните офицери. 

На функционерот, службеникот или судијата 
од ставот 1 на ОВОЈ' член. кој е избран за сојузен 
пратеник, му престанува функцијата односно слу-
жбата кога ќе му биде верификуван мандатот. 

Член 14 
Изборот на сојузни пратеници се врши во една 

или повеќе општини, што сочинуваат изборна еди-
ница. 

Дел на територија на една општина не може да 
се соедини со територија од друга општина или со 
дел од територија на друга општина во една избор-
на единица. 

Член 15 
Изборните единици за избор на сојузни прате-

ници се утврдуваат со посебен закон. 
Изборните единици се утврдуваат врз основа на 

податоците од општиот попис на населението 
БРОЈОТ на сојузните пратеници што се избира 

во секоја република, се определува во согласност 
со нормата еден пратеник да се избира на ист број 
жители. 

Ако со определувањето на бројот на пратени-
ците кој врз основа на нормата се избира во одделни 
републики, не би бил распореден вкупниот број на 
пратениците што се избира за Сојузната скупштина 
преостанатиот број на пратениците се распоредува 
на оние републики кои по ред имаат најголем оста-
ток. 

Член 16 
Во изборната единица се избира по еден прате-

ник за секој собор на Схупштината. 

Исто лице може да биде пратенички кандидат 
само во една изборна единица. 

Исто лице може да биде пратенички кандидат 
само за еден собор на Скупштината. 

Член 17 
Кандидатите за пратеници што за Сојузниот 

собор ги избираат општинските собранија и граѓа-
ните непосредно, можат да ги предлагаат собирите 
на избирачите и со ОВОЈ закон определениот број 
избирачи. 

Пратенички кандидати за соборите на работните 
заедници можат да предлагаат собирите на работни-
те луѓе во работни организации и во други работни 
заедници од соодветната област на трудот. Прате-
нички кандидати" за овие собори можат да предла-
гаат, под условите од овој закон, и други работни 
луѓе што се занимаваат со дејност од соодветната 
област на трудот. 

Член 18 
Граѓаните и нивните здруженија, општествено-

-политичките и други организации како и работни-
те заедници имаат право во подготовката на соби-
рите на избирачите и собирите на работните луѓе 
на кои се утврдуваат кандидатите за сојузни прате-
ници, да истакнуваат кандидати за сојузни прате-
ници. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, како носител и организатор на опште-
ствено-политичката активност во изборите, органи-

з и р а широко консултирање на општествено-поли-
тичките организации, работните и други самоуправ-
ни организации и граѓани за критериумите за сос-
тав на собранијата и поведува иницијативи за ис-
такнување кандидати на собирите на избирачите. За 
таа цел организациите на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ, ЕО соработка со другите општес-
твено-политички и други организации, организираат 
такви форми на ошптествено-политичка активност 
што на граѓаните им овозможуваат најширока ини-
цијатива и непосредно учество во истакнува-
њето и претресувањето на предлози за утврду-
вање на кандидатите за СОЈУЗНИ пратеници, и врз 
основа на јавното претресување ги запознаваат из-
биричите со предлозите за кандидати. 

Член 19 
Изборот на пратениците за сите собори на Со-

јузната скупштина во општинските собранија^ се 
врши во ист ден на целата територија на Југосла-
вија. 

Изборот на пратениците за Сојузниот собор од 
страна на избирачите се врши во недела, и тоа во 
ист ден на целата територија на Југославија. 

Со одлуката за распишување на изборите се 
определува и денот за одржување на изборите. 

Од денот на одржувањето на изборите во оп-
штинските собранија до денот на изборите на пра-
тениците за Сојузниот собор од страна на избира-
чите не можат да поминат повеќе од петнаесет дена. 

Член 20 
АКО ВО општинското собрание изборот на сојуз-

ните пратеници се врши во истиот ден кога и избо-
рот за републичките пратеници, сите изборни деј-
ствија се вршат посебно за секое собрание. 

Ако изборот на пратениците за Сојузниот собор 
од страна на граѓаните се врши во истиот ден кога 
и изборите на пратениците за републичкиот собор, 
сите изборни дејствија можат да се вршат на исти 
избирачки места, но со спроведувањето на изборите 
раководат посебни избирачки одбори и сите изборни 
дејствија мораат да се вршат одвсено за секој собор. 

Ако кандидирањето на сојузните пратеници се 
врши во истиот ден кога и кандидирање^ на пра-
тениците за републичкото собрание, кандидирање^ 
може да се врши на истите собири на избирачите 
односно собирите на работните луѓе, но предлага-
њето и гласањето за кандидатите мора да се врши 
одвоено за пратениците за собранието на секоја 
општествено-политичка заедница. 
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Член 21 
Пратеник во Сојузниот собор станува кандида-

тот избран со определеното со овој закон мнозин-
ство во општинското собрание, односно во отгштил-
ските собранија, ва кого гласало мнозинството на 
сите избирачи од изборната единица, а од повеќе 
кандидати избрани во општинските собранија — 
кандидатот што добил најголем број гласови во из-
борната единица. 

Пратеник во соборот на работните заедници ста-
нува кандидатот што е избран со определеното 
мнозинство со овој закон во општинското собрание 
односно во општинските собранија,. 

Член 22 
Верификацијата на мандатите ја врши секој 

собор посебно. 
Во случај на распуштање на некој собор на Со-

јузната скупштина, состанокот на новоизбраниот 
собор заради верификација на мандатите мора да 
се одржи в-о рок од петнаесет дена од денот на 
одржувањето на изборите. 

Член 23 
На сојузен пратеник му престанува мандатот 

пред истекот на времето на кое е избран: 
1) ако го изгуби избирачкото право; 
2) ако со правосилна судска осуда биде осуден 

на казната затвор во траење подолго од шест месеци 
или на друга потешка казна; 

3) ако биде отповикан; 
4) ако му ја уважи оставката соборот чиј член 

е тој; 
5) ако настапи случај на неспоивост на прате-

ничката функција со другата функција односно 
служба. 

На пратеник во Сојузниот собор што го делеги-
рал републичкиот собор на републичкото собрание 
или покраинскиот собор на покраинско^ собрание, 
му престанува мандатот и кога ќе му престане ман-
датот како член на претставничкото тело што го 
делегирало. 

Член 24 
Избирачите можат да го отповикаат сојузниот 

пратеник што го избрале. 
Пратеникот во Сојузниот собор избран во оп-

штината имаат право да го отповикат избирачите 
што го избрале. 

Пратеникот во некој од соборите на работните 
заедници има право да го отповика, под условите 
предвидени со овој закон, општинското собрание 
односно општинските собранија, што го избрале за 
пратенит-

Член 25 
Пратеник во Сојузниот собор избран во општи-

ната, е отповикан ако за отповикот гласало мно-
зинството на сите избирачи од изборната единица 
во која е избран. 

Пратеник во некој од соборите на работните 
зчедници, е отповикан ако за отповикот гласале две 
третини 6д сите членови на општинското собрание 
односно две третини од сите членови на секое од 
општинските собранија во кое е избран. 

Член 26 
На пратеникот што е отповикан му престанува 

пратеничката функција кога Скушптината ќе утвр-
ди дека мандатот му престанал врз основа на от-
повик. 

Член 27 
Републичкиот собор на републичкото собрание 

односно покраинскиот собор на покраинското собра-
ние може со мнозинство на гласовите од своите чле-
нови да го отповика пратеникот што го избрал за 
Сојузниот собор. Отповикот на овие пратеници се 
врши според постапката што ја пропишува репу-
бличкиот односно покраинскиот собор. 

Член 28 
Изборите и отповикот на сојузните пратеници 

се вршат со тајно гласање. 

Гласањето на изборите и гласањето за отпови-
кот се вршат со гласачки ливчиња. 

Избирачите гласаат лично. 
Член 29 

Граѓанин запишан во избирачкиот список не 
може да биде лишен од правото на гласање на из-
борите или од правото на гласање за отповик, ниту 
спречен да гласа. 

Член 30 
Загарантирана е слободата на определувањето 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
Ниеден државен орган или службено лице не 

може да повика избирач на одговорност за гласање, 
ниту да бара од него да каже за кого гласал или 
зошто не гласал, односно дали гласал за или против 
отповик. 

Член 31 
Со спроведувањето на изборите на сојузните 

пратеници и со гласањето за отповик раководат из-
борни комисии и избирачки одбори. 

Органите за спроведување на изборите се неза-
висни во својата работа и работот според законот и 
другите прописи донесени врз основа на законот. 

Изборните комисии се формираат на време од 
четири, години. 

Г л а в а II 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 32 
Изборни комисии се: Сојузна изборна комисија, 

републички изборни комисии и општински изборни 
комисии. 

Член 33 
Сојузната изборна комисија и републичките из-

борни комисии ги. сочинуваат: претседател, секре-
тар и по пет членови. 

Општинските изборни комисии ги сочинуваат: 
претседател, секретар и еден член. 

На п-ретседателот, секретарот и на членовите на 
изборните комисии им се определуваат заменици. 

- Член 34 
Членовите на Сојузната изборна комисија ги 

именува Сојузниот собор на Сојузната скупштина, 
а членовите на другите изборни комисии — Сојуз-
ната изборна комисија. 

Претседателот на Сојузната изборна комисија и 
неговиот заменик се именуваат од редот на судиите 
на Врховниот суд на Југославија. 

Претседателот на републичката. изборна коми-
сија и неговиот заменик се именуваат од редот на 
судиите на врховниот суд на републиката, а прет-
седателите на општинските изборни комисии и нив-
ните заменици — од редот на судиите. 

Со решението за именување на членовите на из-
борната комисија се определува и нејзиното седи-
ште. 

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 35 
Сојузната изборна комисија: 
1) се грижи за законитото спроведување на из-

борите; 
2) ја усогласува работата на изборните комисии 

и им дава на изборните комисии упатства по сите 
прашања во поглед ча спроведувањето на изборите; 

3) ги утврдува единствените стандарди за из-
борен материјал и другите материјални услови за 
спроведување на изборните дејствија и врши кон-
трола во поглед на придржувањето кон тие стан-
дарди; 

4) ги објавува резултатите на Изборите на пра-
тениците за Сојузната скупштина, како и резулта-
тот на гласањето за отповик; 

5) дава објасненија за примената на одредбите 
од овој з^кон што се однесуваат на изборната по-
стапка; 
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6) врши други задачи според одредбите од овој 
закон. 

Сојузната изборна комисија ги пропишува обра-
сците за извршување на овој закон. 

Сојузната изборна комисија определува кои из-
борни вкти и доставува општинската изборна коми-
сија, како и начинот на нивното доставуваше, и може 
да определи определени изборни акти да чува оп-
штинската изборна комисија до определен рок. 

Материјалните средства за спроведување на из-
борите ги обезбедува Сојузната скупштина. 

Член 36 
Републичките изборни комисии: 
1) ја усогласуваат работата на општинските из-

борни комисии и им даваат на општинските избор-
ни комисии упатства во поглед на спроведувањето 
на изборите; 

2) го обезбедуваат извршувањето на техничките 
подготовки на изборите на територијата на репу-
бликата и вршат контрола во поглед на придр-
жувањето кон стандардите од членот 35 став 1 точ-
ка 3 на овој закон. 

3) вршат други" задачи според одредбите од овој 
закон 

Член 37 
Општинските изборни комисии: 
1) ги потврдуваат кандидатурите за избор на 

сојузните пратеници; 
2) ги утврдуваат резултатите на изборот на со-

јузните пратеници и ги прогласуваат кандидатите 
за избрани за пратеници; 

3) назначуваат избирачки одбори за раководење 
со гласањето на изборите на пратениците за Сојуз-
ниот собор, како и за раководење со гласањето за 
отповик на тие пратеници; 

4) вршат технички подготовки на изборите: 
5) се грижат за ^правилната работа на избира-

чките одбори и вршат надзор над нивната работа; 
6) издаваат соопштенија за резултатите на из-

борите на своето подрачје; 
7) вршат други задачи според одредбите од овој 

закон. 
Општинска изборна комисија се формира за 

секоја изборна единица. 
Член 38 

Со гласањето при изборот на пратениците за 
Сојузниот.собор и со гласањето за отповик на овие 
пратеници раководат избирачки одбори. 

Избирачките одбори се формираат за секое ме-
сто во кое се врши гласање (избирачко место) Изби-
рачките места ги определува општинската избор-
на комисија. 

Избирачките одбор-и ја обезбедуваат правилно-
,ста и тајноста на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседател 
и два члена. 

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

Ипштинската изборна комисија е должна на 
претседателот на избирачкиот одбор да му го врачи 
решението за именување на членовите на избирач-
киот одбор. 

4 Член 39 
Со изборот на сојузните пратеници во општин-

ското собрание раководи претседателот на општин-
ското собрание со помош од̂  двајца одборници на 
општинското собрание што ќе ги определи собра-
нието. 

Член 40 
Член на изборната комисија или на избирач-

киот одбор, како и негов заменик, може да биде 
граѓанин од подрачјето на изборната единица кој 
има избирачко право. 

Членовите на изборната комисија и на изби-
рачкиот одбор, како и нивните заменици, не мо-
жат да бидат кандидати за пратеник. Ако се со-
гласат да се кандидираат, им престанува функци-
јата на член односно заменик во тие органи. 

За член на изборната комисија или на избира-
чкиот одбор, како и за нивни заменик, не може 
да биде именуван пратеникот за чиј отповик се 
гласа. 

Член 41 
Органите за спроведување на изборите односно 

на гласањето за отповик одлучуваат со мнозинство 
на гласовите од сите ОБОИ членови. 

Општинската изборна комисија и избирачките 
одбори можат да одлучуваат само во полн состав. 

Член 42 
Општинското собрание и другите органи се дол-

жни да им даваат помош на изборните комисии и 
избирачките одбори во извршувањето на нив-
ните задачи. 

Член 43 
Средствата за покривање на трошоците за спро-

ведување на изборите за сојузни пратеници се обез-
бедуваат во сојузниот буџет. 

Средствата од ставот 1 на овој член им се обез-
бедуваат на републиките по единствените мерила 
што за секои избори ги утврдува Сојузната избор-
на комисија по претходно прибавено мислење од 
републичките изборни комисии, водејќи сметка за 
обезбедувањето Ва единствени стандарди за изборен 
материјал и други материјални услови за спрове-
дување на изборните дејствија. 

Републичката изборна комисија ги распоредува 
на изборните единици средствата одобрени за спро-
ведување на изборите за сојузни пратеници на те-
риторијата на републиката и го определува начинот 
за користење и контрола на употребата на тие сред-
ства. 

Г л а в а III 
ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

1. Предлагање на кандидати за пратеници за 
Сојузниот собор ' 

а) Од страна на собирите на избирачите 
Член 44 , 

Собири на избирачите заради предлагање пра-
тенички кандидати за Сојузниот собор се одржу-
ваат за оние подрачја за кои се одржуваат собири-
те на избирачите за предлагање на кандидати за ' 
одборници за општинскиот собар. 

Општинската изборна комисија во рок од три 
дена од денот на распишувањето на изборите ќе 
ги објави со оглас подрачјата за кои на подрачјето 
на изборната единица се одржуваат собирите на 
избирачите. Огласот се објавува во седиштето на 
секоја општина и во сите места на подрачјето на 
изборната единица. 

Член 45 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на општинското собрание на општината на чие 
подрачје се одржува собирот, и тоа најдоцна на 
три дена од денот на објавувањето на подрачјата 
на собирите на избирачите. 

Ако претседателот на општинското собрание не 
го свика собирот на избирачите во определениот рок, 
собирот ќе ^о свика во рок од понатамошни пет де-
на општинската изборна комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачите се обја-
вува на вообичаен начин најдоцна на три дена 
пред неговото одржување, со означување на днев-
ниот ред на собирот. 

Времето и местото за одржување на собирот 
на избирачите се определуваат така што да е мо-
жно присуство на што поголем број избирачи. 

Член 46 
Собирот на избирачите свикан заради предла-

гање на кандидати може да се одржи ако е прису-
тна најмалку една десеттина од вкупниот број на 
избирачите од подрачјето за кое се одржува со-
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бирот, но тој број не може да биде помал од педе-
сет. Ако е вкупниот број на избирачите на подрач-
јето за кое се одржува собирот помал од сто, со-
бирот може да се одржи ако е присутна најмалку 
една третина од вкупниот број на избирачите. 

Ако на собирот не е присутен бројот на изби-
рачите од ставот 1 на овој член, по истекот на еден 
час од времето определено за почеток на собирот 
на избирачите, собирот може да се оджи со при-
сутниот број на избирачите, или одржувањето на 
собирот може да се одложи односно да се свика 
ное собир на избирачите 

Член 47 
Право на одлучување на собирот на избирачи-

те имаат само лицата што имаат избирачко пра-
во и ИГРО имаат живеалиште односно престојува-
лиште на подрачјето за кое се одржува собирот, а 
се запишани во избирачкиот список. 

Член 48 
Претседателот на општинското собрание или 

одборникот иа општинското собрание што ќе го оп-
редели тој го отвора собирот на избирачите и ра-
ководи со неговата работа до изборот на претседа-
телството на собирот. 

Ако собирот на избирачите го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвора и со 
неговата работа до изборот на претседателетвото на 
собирот раководи лицето што ќе го определи оп-
штинската изборна комисија. 

Член 49 
Со работата на собирот на избирачите раководи 

претседателството на собирот, што го избираат изби-
рачите на собирот од својата средина. Претседател-
ството се состои од претседавач и од два члена. 

Собирот на избирачите избира од својата сре-
дина и двајца заверувачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачите се води 
записник, кој го потпишуваат претседавачот, запис-
ничарот и заверувачите на записникот. 

Секретарот на општинското собрание е должеа 
да му обезбеди записничар на собирот на избира-
чите, но собирот може за записничар да избере и 
друго лице. 

Член 50 
По изборот на претседателството на собирот на 

избирачите, претседавачот ја објаснува целта на 
свикувањето на собирот и начинот на неговата ра-
бота и за таа цел ги чита одредбите од чл. 47 и 49 
до 53 на овој закон. л 

Потоа претседавачот на собирот предлага како 
дневен ред: 

1) предлагање на кандидати и 
2) утврдување на кандидатите. 

Член 51 
Откако ќе биде утврден дневниот ред, се при-

стапува кон предлагање на кандидати. 
Секој избирач има право да предложи по еден 

кандидат за пратеник. Ако предлогот го поддржат 
најмалку четири избирачи, таквиот кандидат се вне-
сува во листата на кандидатите за кои гласа со-
бирот. 

Предлозите се поднесуваат усно. 
Член 52 

По извршеното предлагање на кандидати се при-
стапува кон гласање. ' 

Избирачите гласаат посебно за секој предложен 
кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени 
кандидатите. 

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. 
Ако е потребно гласовите се пребројуваат. Се-

кои пет избирачи имаат право да бараат да се из-
врши пребројување на гласовите. 

Член 53 
Како кандидат на собирот на избирачите се сме-

та секој од предложените кандидати за кој гласало 
мнозинството на присутните избирачи. 

Ако ниеден од предложените кандидати не го 
добил мнозинството на гласовите од ставот 1 на 
овој член, се врши повторно предлагање и утврду-
вање на кандидатите. 

По завршеното гласање претседавачот на соби-
рот на избирачите го соопштува резултатот на гла-
сањето, како и кои од предложените кандидати се 
прифатени од мнозинството за кандидати на соби-
рот на избирачите. 

Собирот на избирачите може за прифатените 
кандидати да ги извести другите собири на изби-
рачите од подрачјето на изборната единица. 

Член 54 
Записникот за работата на собирот на избира-

чите содржи особено: ден и час на почетокот и ме-
сто на одржувањето на собирот; за кое подрачје се 
одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; 
име и презиме на членовите на претседател-
ството на собирот, не записничарот и заве-
рувачите на записникот; вкупен број на изби-
рачите запишани во избирачкиот список за подрач-
јето за кое се одржува собирот; број на присутните 
избирачи; дневен ред на собирот; кои кандидати 
биле предложени; кои кандидати се прифатени и со 
колкав број гласови; на кој начин е утврден резул-
татот на гласањето; други околности од значење за 
работата на собирот; и час на завршетокот на со-
бирот. 

Член 55 
Врз основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите се составува предлог на кандидатура, кој 
содржи: 

1) означување дека предлогот се поднесува за 
избор на пратеник за Сојузниот собор, како и озна-
чување на изборната единица и денот на изборите 
во општинското собрание; 

2) означување дека е предлогот утврден на со-
бирот на избирачите и податоци за тоа во кое место 
и за кое подрачје е одржан собирот и кога; 

3) име и презиме и место на живеењето на секој 
од кандидатите прифатени на собирот на избира-
чите. 

Предлогот на кандидатурата на собирот на из-
бирачите го потпишува претседавачот на собирот на 
избирачите. Неговиот потпис мора да биде заверен 
од органот надлежен за заверување. 

Кон предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачите мора да се приложи записникот за ра-
ботата на собирот на избирачите. 

Член 56 
Кандидат на собирите на избирачите на избор-

ната единица станува секој кандидат чија кандида-
тура е прифатена на собирите на избирачите што 
опфаќаат најмалку една дваесеттина од вкупниот 
број на избирачите запишани во избирачките спи-
соци на подрачјето на изборната едница. 

б) Од страна на група избирачи 
Член 57 

Кандидат за пратеник за Сојузниот собор може 
да предложи и група од 200 избирачи од подрачјето 
на изборната единица, кои се запишани во изби-
рачкиот список. 

Ако изборната единица ја сочинуваат повеќе 
општини, предлагачите на кандидатурата мораат да 
бидат најмалку од половината на општините од 
подрачјето на изборната единица, со тоа што мора 
да има најмалку по 20 предлагачи од секоја од тие 
општини, а ако изборната единица ја сочи-
нува . една општина, предлагачите на канди-
датурата мораат да бидат најмалку од по-
ловината на подрачјето на собирите на изби-
рачите во изборната единица, со тоа што мора да 
има најмалку по пет предлагачи од подрачјето на 
секој од тие собири на избирачите. 

Член 58 
Предлогот на кавдидатурата на група избирачи 

содржи; 
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1) означување дека предлогот се поднесува за 
избор на пратеник за Сојузниот собор, кико и озна-
чување на изборната единица и денот на из-
борите ; 

2) име и презиме и место на живеалиштето на 
кандидатот. 

Предлогот го потпишуваат сите предлагачи. По-
крај потписот на секој предлагач мора да биде озна-
чено неговото место на живеењето. Потписите на 
предлагачите мораат да бидат заверени од органот 
надлежен за заверување. 

Член 59 
Кон предлогот на кандидатурата мора д-а се 

приложи: 
1) писмена изјава" на кандидатот за согласноста 

на кандидирање^, заверена од органот надлежен за 
заверување; 

2) потврда од надлежниот орган дека предлага-
чите се запишани во избирачкиот список за подрач-
јето на изборната единица. Оваа потврда може да 
се даде и на самиот предлог на кандидатурата. 

Член 60 
Едно лице може да биде предлагач сеело на една 

кандидатура на група избирачи. Ако едно лице пот-
пише како предлагач два или повеќе, предлози, ќе 
се смета за предлагач само на онаа кандидатура 
што е поднесена прва на потврда. 
2. Предлагање кандидати за пратеници за соборите 

; на работните заедници -
Член 61 

Предлагањето на пратеничките кандидати за се-
кој од соборите на работните заедници се врши на 
собирите на работните луѓе. 

Собири на работните луѓе според овој закон се 
одржуваат за оние работни организации (стопан-
ска организација, земјоделска, задруга, установа) и 
работни заедници во државен орган. општествено-
полптичка организација односно здружение (работ-
на заедница) за кои се одржуваат собирите на ра-
ботните jiyѓе за предлагање на кандидати за одбор-
ници во соборите на работните заедници на општин-
ското собрание. 

Член 62 
Предлагањето на пратеничките кандидати за 

Стопанскиот собор се врши на соборите на работ-
ните луѓе во работните организации во областа на 
производството, сообраќајот и врските, трговијата, 
угостителството, занаетчиството, комуналната деј-
ност, банкарството, издавачката, новинската или 
Друга стопанска дејност. 

На собирот на работните луѓе учествуваат сите 
работни луѓе што работат во работна организација 
односно работна зедница, како и земјоделците — 
членови на задругата или на друга работна органи-
зација и членовите на нивните домаќинства кои 
според статутот на" задругата односно другата ра-
ботна организација се сметаат како нејзини члено-
ви, земјоделските работници што работат надвор од 
работната организација, занаетчиите — членови на 
комората и занаетчиските работници што работат 
надвор од работната организација. 

Член 63 
Предлагањето на пратеничките кандидати за 

Просветно-културниот собор се врши на собирите 
на работните луѓе во работните организации и во 
другите работни заедници во областа на просветата, 
науката, уметностите и другите области на култу-
рата (основни, средни, виши и високи школЛ, фа-
култети, научни установи, музеи, библиотеки, теа-
три, академии, радио-станици и телевизиски ста-
ници, издавачки4 и новински установи, установи во 
областа на информативната служба и др.). 

На собирот на работните луѓе во работната ор-
ганизација односно работната заедница учествуваат 
сите работни луѓе што работат во таа организација 
односно заедница. 

Член 64 
Предлагањето не пратеничките кандидати за 

Социјално-здравствениот собор се врши на собирите 
на работните луѓе вр работните организации одно-
сно во работните заедници во областа на заштитата 
на здравјето и социјалните служби (болници, домови 
зл народно здравје, здравствени станици, диспан-
зери, медицински центри, заводи за здравствена за-
штита, аптеки, природни лекувалишта, центри за 
рехабилитација, центри за социјална работа, домови 
за деца и возрасни, установи за дневен престој на 
деца, заводи за социјални прашања, заводи за со-
цијално осигурување и др,). 

На собирот на работните луѓе во работната ор-
ганизација одвоено работната заедница учествуваат 
сите работни луѓе што работат во таа организација 
односно работна заедница. 

Член 65 
Предлагањето на пратеничките кандидати за. 

Организационо-политичкиот собор се врши на со-
бир-ите на работните луѓе во сите работни организа-
ции, како и во работните заедници', во државните 
органи, во општествено-политичките организации и 
во здруженијата'. 

На собирот на работните луѓе во работната орга-
низација и во работната заедница во државен орган, 
општествен о-по л птичка организација, односно здру-
жение учествуваат сите работни луѓе што работат 
во таа организација односно работна заедница. 

Член 66 
Општинската изборна комисија во рок од три 

дена од денот на распишувањето на изборите ќе 
објави со оглас за која работна организација, погон-
ска или деловна единица, односно работна заедница 
во државен орган, општествено" пол птичка организа-
ција или здружение, се одржува посебен собир, а за 
кои од тие организации односно работни заедници 
се одржуваат заеднички собири заради предлагање 
кандидати за пратеник, како и местото на нивното 
одржување. 

Член 67 
Собирот на работните луѓе во работната органи-

зација го свикува претседателот на работничкиот 
совет, претседателот на задружниот совет односно 
на нив соодветниот функционер во органот на упра-
вувањето; во погоните или други деловни единици 
што немаат органи на управувањето собирот го 
свикува раководителот на работната единица за која 
се одржува посебен собир, а во работната заедница 
— функционерот што раководи со работата на ор-
ганот односно службата (свикувач на собирот), 

Ако се одржува заеднички собир на работните 
луѓе за две или повеќе работни организации од-
носно работни заедници, свикувач на собирот е 
претставникот на онаа организација односно заед-
ница во која се одржува собирот односно функцио-
нерот што раководи со работата на органов или 
службата. 

Собирите на работните луѓе од ст. 1 и 2 на овој 
член се свикуваат во рок од три дена од денот на 
објавувањето на огласот на општинската изборна 
комисија за определувањето на работните органи-
зации и работните заедници за кои се одржува по-
себен собир или заеднички собир на работните луѓе 
заради предлагање кандидати за пратеник (член 66). 

Член 68 
Право на предлагање кандидати и на одлу-

чување на собирот на работните луѓе во работната 
организација или работната заедница имаат само 
работните луѓе што работат во работната организа-
ција односно работната заедница за која се одржува 
собирот, односно други работни луѓе што имаат 
право да учествуваат на собирот а имаат општо 
избирачко право. 

Член 69 
Собирот на работните луѓе во работната органи-

зација односно во. работната заедница го отвора и со 
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него раководи, до изборот на претседателството на 
собирот, овикувачот на собирот. 

Член 70 
Ќано кандидати на собирите на работните луѓе 

во работните организации односно во работните за-
едници на подрачјето на изборната единица се смета 
кандидатот чија кандидатура е прифатена на соби-
рите што опфаќаат најмалку една десеттина од сите 
работни луѓе во работните организации односно ра-
ботните заедници на подрачјето на изборната еди-
ница. 

Член 71 
Ако со одредбите од чл. 61 до 70 на овој закон 

не е определено поинаку, на работата на собирите 
на работните луѓе согласно се применуваат одред-
бите од чл. 44 до 55 на овој закон. 

Г л а в а IV 
ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Член 72 
Предлогот на кандидатурата на собирот на изби-

рачите, групата на избирачи односно на собирот на 
работните луѓе се поднесува до надлежната општин-
ска изборна комисија најдоцна на петнаесет дена' 
пред денот определен за избор на пратениците во 
општинските собранија. 

Потписникот на предлогот на кандидатурата на 
собирот на избирачите односно на собирот на работ-
ните луѓе, како и првите три потписници на пред-
логот на кандидатурата на група избирачи, се сме-
таат како подносители на предлогот на кандида-
турата. 

Член 73 
Општинската изборна комисија утврдува веднаш 

по приемот на предлогот на кандидатурата дали 
е предлогот поднесен во определениот, рок и соста-
вен според одредбите од овој закон, како и дали е 
поднесена заверена писмена изјава од кандидатот 
за согласноста на кандидирање^. 

Ако најде само, формални недостатоци, комиси-
јата најдоцна за 24 часа по приемот на предлогот 
ќе ги повика подносителите да ги отстранат недо-
статоците во рок од три дена. 

Ако општинската изборна комисија утврди дека 
е предлогот на кандидатурата поднесен по истекот 
на рокот за поднесување на предлогот на кандида-
турата на потврда, или ако подносителите на пред-
логот не постапат според одредбата од ставот 2 на 
овој член, комисијата ќе го одбие со решение пред-
логот на кандидатурата. 

Член 74 
Ако во предлогот на кандидатурата нема фор-

мални недостатоци, односно ако утврдените недоста-
тоци се отстранети во определениот рок, општин-
ската изборна комисија ќе утврди дали е во поглед 
на предложените кандидати исполнет условот од 
членот 56 односно од членот 70 на овој закон, па 
ако утврди дека и тој услов е исполнет, комисијата 
ќе ја потврди поднесената кандидатура. 

Член 75 
Ако општинската изборна комисија утврди дека 

во поглед на одделни или сите кандидати не е 
исполнет условот од членот 56 односно од членот 70 
на овој закон, таа ќе го утврди тоа со образложено 
решение и ^решението за тоа ќе им го достави на 
подносителите на предлозите на кандидатурите. 

Ако општинската изборна комисија утврди дека 
одделен кандидат, кој ги исполнува условите од 
членот 56 односно, од членот 70 на овој закон, не 
може според законот да биде избиран за пратеник 
таа со решение ќе го одбие предлогот на кандида-
турата и за тоа со доставување на решение ќе ги 
извести подносителите на предлогот на кандида-
турата. 

Член 76 
Решението за потврда на предлогот на канди-

датурата или за одбивање на предлогот на канди-
датурата, општинската изборна комисија ќе го 
донесе најдоцна на 48 часа по истекот на рокот за 
поднесување на предлозите на кандидатурите на 
потврда, односно на 48 часа по истекот на рокот 
што им е определен на подносителите на кандида-
турата да ги отстранат недостатоците. 

Во решението за потврда на предлогот на кан-
дидатурата ќе се означи денот и часот кога за 
соодветниот кандидат е примен предлогот на канди-
датурата, и која по ред е кандидатурата. 

Редот на кандидатурите што ги предложиле 
собирите^ на избирачите односно собирите на работ-
ните луѓе се определува според времето кога за 
определениот кандидат е примен последниот пред-
лог на кандидатура. Ако последниот предлог на 
одделен собир на избирачите односно собир на 
работните луѓе^ потребен за утврдување на канди-
датурата опфаќа два или повеќе кандидати што се 
опфатени и со претходните предлози, редот на нив-
ните кандидатури се определува по редот со кој се. 
наведени имињата на тие кандидати во последниот 
предлог. 

Член 77 
Ако во предлогот на кандидатурата на група 

избирачи нема недостатоци или ако ги има па бидат 
отстранети, општинската изборна комисија ќе го 
потврди.' предлогот на кандидатурата во рок од 48 
часа по нејзиниот прием, а во решението за потвр-
дување ќе го означи и часот кога 6 примена канди-
датурата и која е по ред. 

Член 78 
Ако предлогот на кандидатурата им бил вратен 

на подносителите заради отстранување на формал-
ните недостатоци, па подносителите во определениот 
рок постапат по забелешките од општинската избор-
на комисија, ќе се смета дека е предлогот поднесен 
во времето кога ft е поднесен првиот пат на избор-
ната комисија. 

Член 79 
Општинската изборна комисија ќе објави во 

своите службени простории' 33 секој потврден пред-
лог на кандидатура, веднаш по неговата потврда, 
дека е потврден. Ова објавување го заменува доста-
вувањето на решение за потврда на предлогот на 
кандидатурата. 

о Решенијата за потврда на кандидатурите со 
утврдената листа на кандидатите за секој собор 
на Скупштината, општинската изборна комисија им 
ги доставува на општинските собранија на подрач-
јето на изборната единица, а решенијата за потврда 
на кандидатурите за пратеници за соборите на работ-
ните заедници и ги доставува и на Сојузната избор-
на комисија преку надлежната републичка изборна 
комисија. 

Член 80 
Ако до истекот на рокот за'поднесување пред-

лози на кандидатури не е поднесена на потврда 
ниедна кандидатура или ако сите поднесени пред-
лози на кандидатури се одбиени, на собирите на 
избирачите односно на собирите на работните луѓе 
можат дополнително, а најдоцна на десет дена пред 
денот на изборите, да се предлагат нови кандидати. 

Најмалку 20 избирачи од подрачјето за кое се 
предлага свикување на собирот односно најмалку 
20 работни луѓе што работат во работна организација 
односно во работна заедница, имаат право да бараат 
свикување на собирот на избирачите односно на со-
бирот на работните луѓе. 

Ако собирот не биде свикан во рок од 24 часа 
од предавањето на писмениот предлог за свикување 
на собирот, собирот можат да го свикаат самите 
предлагачи, за што веднаш ја известуваат општин-
ската изборна комисија. Во овој случај собирот го 
отвора и раководи со неговата работа до изборот на 
претседателството на собирот лицето што ќе го опре-
дели општинската изборна комисија. 
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Во поглед на свикувањето и работата на овие 
собири согласно се применуваат одредбите од чл. 44 
до 56 и 61 до 71 на овој закон. 

' Член 81 
Во случај на смрт на кандидат чија кандидатура 

е потврдена, собирот односно групата на избирачи 
што ја предложила кандидатурата може наместо 
умрениот кандидат да и предложи на општинската 
изборна комисија на потврда нов кандидат. Канди-
датурата на новиот кандидат го задржува редот 
што го имала кандидатурата на умрениот кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите на изби-
рачите или собирите на работните луѓе заради пред-
лагање нов кандидат и работата на тие собири ва-
жат одредбите од членот 80 ст. 2 до 4 на овој зако i. 

Предлогот на новата кандидатура на група изби-
рачи мора да биде потпишан од определениот број 
избирачи (член 57), од кои најмалку 100 'мораат 
да бидат од редот на предлагачите што го. потпи-
шале предлогот на кандидатурата за умрениот 
кандидат. 

На начинот предвиден во ст„ 1 и 2 на овој член 
ќе се постапи и ако кандидатот од потврдена кан-
дидатура не ги исполнува условите за кандидат за 
пратеник. 

Предлогот на кандидатурата, во смисла на ст. 
1 до 3 од овој член и се поднесува на општинската 
изборна комисија најдоцна на 10 дена пред денот 
на изборите. 

' Член 82 
Секо.1 кандидат може да се откаже од потврде-

ната кандидатура. 
Откажувањето од кандидатурата се поднесува 

писмено до надлежната општинска изборна коми-
сија. 

Ако кандидатот се откаже од кандидатурата, 
собирите односно групите на избирачи што ја пред-
ложиле неговата кандидатура можат, -и тоа нај-
доцнава 10 дена пред денот на изборите, на општин-
ската изборна комисија да и поднесат кандидатура 
на друг кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите заради 
предлагање нов кандидат и работата на тие собири, 
важат одредбите од членот 80 ст. 2 до 4 на овој 
закон. 

Член 83 -
Ако предлог на кандидатура биде одбиен или 

кандидатот се откаже од кандидатурата или умре, 
па новиот предлог на кандидатура не биде подне-
сен најдоцна на 10 дена пред денот на изборите, избо-
рите ќе се извршат на определениот ден. врз основа 
на преостанатите потврдени кандидатури. 

Ако во случаите од ставот 1 на овој член нема 
ниеден потврден предлог на кандидатура, изборите 
ќе се извршат најдоцна на триесет дена од денот 
определен за одржување на изборите. 

Во случаите од ставот 2 на овој член предло-
зите на новите кандидатури се поднесуваат најдоц-
на на десет дена пред дополнително определениот 
ден за изборите. 

Член 84 
Во случаите од чл. 81 до 83 на овој закон, во 

поглед на утврдувањето на новите кандидати на 
собирите на избирачите односно на собирите на 
работните луѓе и во поглед на кандидатурата на 
тие кандидати важат одредбите од чл. 48 до 56 од-
носно чл, 67 до 71 на овој закон. 

Надлежната , општинска изборна комисија ќе 
постапи најитно со таквите предлоз,и на кандида-
тура, во смисла на одредбите од овој закон за 
потврдување на кандидатурите. 

Член 85 
Општинската изборна комисија ќе ја објави 

најдоцна на десет дена пред денот определен за 
избор на пратениците во општинските собранија 
листата на сите потврдени кандидатури, со озна-
чување на изборната единица и на соборот за кој 
одделни кандидати се кандидирани, и тоа во сите 
места на подрачјето на изборната единица. 

Г л а в а V 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ 

1, Избор и утврдување на резултатот на гласањето 
во општинското собрание 

Член 86 
Изборот на пратениците за сите собори на Сојуз-

ната скупштина се врши на зедничка седница на 
соборите на општинското собрание односно на 
општинските собранија од подрачјето на изборната 
единица. 

Право да избира пратеници за сите собори на -
собранието има во општинското собрание секој 
одборник на општинското собрание. 

Член 87 
Заедничката седница на општинското собрание 

за избор на сојузни пратеници ја свикува претседа-
телот на општинското собрание, најдоцна на пет 
дена пред денот определен за избор на пратеник! 
во општинското собрание. 

Ако претседателот не го свика општинското со-
брание во рокот од ставот 1 на овој член, седницата 
ќе ја свика општинската изборна комисија. 

Член 88 
Седницата на општинското собрание свикана 

заради избор на пратеници може да се одржи ако 
е присутно мнозинството на одборниците на секој 
собор на општинското собрание. Присуство,то на 
мнозинството на одборниците претседателот на оп-
штинското собрание го утврдува на почетокот на 
седницата според списокот на одборниците на оп-
штинското, собрание. 

Ако седницата не може да се одржи поради тоа 
што не е присутно мнозинството на одборници!е 
од ставот 1 на овој член, ќе се одржи нова седница 
во рок од седум дена од денот определен за одржу-
вање на претходната седница. 

Член 89 
Кога ќе утврди дека општинското собрание може 

полноважно да решава, претседателот ја објавува' 
целта на свикувањето на седницата и почетокот на 
изборите. 

Член 90 
Во општинското собрание може да се избира 

пратеник за Сојузниот собор само од редот на кан-
дидатите предложени на собирите на избирачите 
или од група избирачи, чија кандидатура е пот-
врдена од страна на надлежната општинска изборна 
комисија, а во секој од соборите на работните заед-
ници — само од редот на кандидатите предложени 
на собирите на работните луѓе, чии кандидатури се 
потврдени од страна на надлежната општинска из-
борна комисија. 

Член 91 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
За кандидатите за пратеник за Сојузниот со-

бор, чии кандидатури се потврдени од надлежната 
општинска изборна комисија, се составува посебно 
гласачко ливче. 

На гласачкото ливче за избор на пратеник за 
Сојузниот собор прво се означува изборната едини-
ца за која се избира пратеникот, а по тоа се на-
ведува презимето и името на секој од кандидатите 
од потврдените предлози на кандидатури што се 
предложени од страна на собирите на избирачите, 
па потоа името и презимето на секој оjf кандидатите 
од потврдените кандидатури што се предложени од 
страна на гули избирачи, и тоа по оној ред по кој 
се потврдени кандидатурите. На гласачкото ливче 
пред името на секој кандидат се става реден број. 

За избор на пратеници за соборите на работни-
те заедници се составува посебно гласачко ливче 
така што прво се означува изборната единица за 
која се избираат пратениците, а по тоа се наведува 
презимето и името на секој од кандидатите од по-
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тврдените предлози на кандидатури и тоа по ред 
за: Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор, 
Социјално-здраествениот собор и Организационо-по-
литичкиот собор. На гласачкото ливче за секој од 
соборите не работните заедници имињата на канди-
датите се наведуваат по оној ред по кој се потвр-
дени кандидатурите. Пред името на секој кандидат 
се става реден број. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат 
од општинската изборна комисија. 

Член 92 
За сите собори на Схупштината се постава една 

кутија за гласање. 
Во просторијата за гласање мораат да бидат 

истакнати огласи за потврдата на секоја кандида-
тура за секој собор на Скупштината. 

Член 93 
Претседателот на општинското собрание му го 

предава гласачкото ливче на секој одборник. Одбор-
никот гласа на тој начин што го заокружува редниот 
број пред името на кандидатот за кој сака да 
гласа. 

Одборникот гласа поодделно за секој од кан-
дидатите за пратеник за Сојузниот собор. 

Одборникот може да гласа само за еден од кан-
дидатите за секој од соборите на работните заед-
ници. 

Да се гласа може само за оние кандидати чии 
имиња се наоѓаат на гласачкото ливче. 

Член 94 
Откако ќе се заврши гласањето во општинското 

собрание, се пристапува кон утврдување на резул-
татот на гласањето, и тоа за секој собор посебно. 

Резултатот на гласањето се утврдува на тој на-
чин што прво се утврдува, според списокот на чле-
новите на општинското собрание, вкупниот број на 
одборниците што гласале, па по тоа колку гласови 
добил кој кандидат за одделен собор на Скупшти-
ната, а колку имало неважни гласачки ливчиња. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласа-
чите според списокот на членовите на општинското 
собрание и бројот на предадените гласачки ливчиња, 
важи резултат на гласањето според гласачките 
ливчиња. 

Претседателот на општинското собрание го обја-
вува резултатот на гласањето на седница. Резулта-
тот на гласањето се објавува и на огласната табла 
на општинското собрание. 

Откако ќе се објави резултатот на гласањето, 
претседателот на општинското собрание ја заклу-
чува седницата. 

Член 95 
За работата на седницата на општинското собра-

ние се води записник, кој содржи особено: ден и 
час на почетокот и место на одржувањето на седни-
цата; назначување на изборната единица; вкупен 
број на одборниците; број на присутните одборници; 
кои граѓани се предложени за кандидати; колку 
одборници гласале; колку гласови добил кој кан-
дидат за сдделен собор на Скупштината и колку 
имало неважни гласачки ливчиња; тек на гласањето 
и други околности од значење за гласањето, како 
и евентуални приговори на одборниците во поглед 
на правилноста на гласањето; час на завршетокот 
на гласањето. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
општинското собрание и двајца одборници (член 39). 

Член 96 
Претседателот на општинското собрание нај-

итно и доставува на општинската изборна комисија 
посебна обвивка со изборните акти, која содржи: 
записник од седницата на општинското собрание; 
список на одборниците на општинското собрание врз 
основа на кој се гласало и сите гласачки ливчиња. 

2. Утврдување на резултатот на гласањето во 
изборната единица 

Член 97 
Резултатот на гласањето во изборната единица 

го утврдува надлежната општинска изборна коми-
сија врз основа на изборните акти, и тоа за секој 
собор на Скупштината посебно. 

Член 98 
Општинската изборна комисија утврдува прет-

ходно колку одборници има секое општинско со-
брание и колку гласале вкупно одборници, колку 
кој кандидат добил гласови во одделно општинско 
собрание, а колку во целата изборна единица, како 
и колку имало неважни гласачки ливчиња, па врз 
основа на тоа го утврдува резултатот на гласањето. 

Член 99 
За пратеник на Сојузниот собор се смета из-

бран во општинското собрание односно општински-
те собранија секој кандидат што добил мнозинство 
гласови во општинското собрание односно во кое 
и да е од општинските собранија од подрачјето на 
изборната единица. 

Ако ниеден кандидат не го добие мнозинството 
предвидено во ставот 1 на овој член, гласањето се 
повторува. Ако ниту на повторното гласање ниеден 
кандидат не го добие потребното мнозинство, це-
лата изборна постапка се повторува. 

Член 100 
Ако во изборната единица во изборите за не-

кој од соборите на работните заедници учествува 
само еден кандидат, за пратеник за тој собор на 
работните заедници кандидатот се смета избран ато 
го добил мнозинството гласови на сите членови на 
општинското собрание односно мнозинството гласо-
ви на сите членови во секое општинско собрание 
од подрачјето на изборната единица. 

Ако кандидатот не го добие мнозинството пред-
видено во ставот 1 нз овој член, гласањето се пов-
торува. Ако ниту на повторното гласање кандида-
тот не го добие потребното мнозинство, целата из-
борна постапка се повторува. 

Ако во изборната единица во изборот за некој 
од соборите на работните заедници учествуваат 
двајца или повеќе кандидати, за пратеник за со-
борот на работните заедници се смета избран оној 
кандидат кој, помеѓу кандидатите за пратеници на 
истиот собор, добил најголем број гласови во оп-
штинското собрание, односно најголем број гласови 
на членовите на сите општински собранија од под-
рачјето на изборната единица. 

Ако двајца или повеќе кандидати за пратеник 
на ист собор со најголем број гласови добиле ед-
наков број гласови, на повторното гласање учеству-
ваат само тие кандидати. 

Ако ниеден од кандидатите не го добие мнозин-
ството предвидено во ставот 3 на овој член, гласа-
њето се повторува. Ако ниту на повторното гласање 
ниеден кандидат не го добие потребниот број гла-
сови, целата изборна постапка се повторува. 

Член 101 
За својата работа општинската изборна коми-

сија води записник за секој собор посебно, кој со-
држи особено: 

1) колку имало кандидати во изборната един,ица 
чии кандидатури се потврдени од страна на општин-
ската изборна комисија; 

2) име и презиме и место на живеењето на секој 
кандидат; 

3) вкупен број на одборниците на општинското 
собрание односно на општинските собранија што 
гласале; 

4) вкупен број на гласовите што ги добил секој 
кандидат на подрачјето на изборната единица, како 
и број на неважните ливчиња; 
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5) име и презиме и место на живеењето на кан-
дидатот што е избран за пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на оп-
штинската изборна комисија. Секој член на коми-
сијата има право да издвои мислење и да стави 
забелешки на записникот 

Член 102 
Кога ќе ја заврши работата, општинската избор-

на комисија објавува на огласната табла на општин-
ското собрание односно на општинските собранија 
на подрачјето на изборната единица: 

1) колку гласови добил кој кандидат и колку 
имало неважни гласачки ливчиња; 

2) име и презиме на секој кандидат што е из-
бран за пратеник и за кој собор на^ Скупштината е 
избран. 

Член 103 
На пратениците избрани за Стопанскиот, Про-

светно-културниот, Социјално-здравствениот и Ор-
ганизационо-политичкиот Сббор уверението за тоа 
дека се избрани за пратеник им го издава надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

По утврдувањето на резултатот на изборите во 
изборната единица, општинската изборна комисија 
најитно ќе ft ги достави, согласно со одредбите од 
овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните 
акти за изборот на пратеници за соборите на работ-
ните заедници на Сојузната скупштина. -

Сојузната изборна комисија е должна врз о-
снова на изборните акти да му поднесе извештај на 
секој од соборите на работните заедници за резул-
татот на изборот на пратениците за тие собори по из-
борни единици, а кон извештајот ќе ги достави и 
сите изборни акти. 

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе 
се објави во „Службен лист на СФРЈ". Ј 

Член 104 
Општинската изборна комисија е должна по 

утврдувањето на резултатот на изборите за пратеник 
за Сојузниот собор најитно да и ги достави, согласно 
со одредбите од овој закон, изборните акти на Со-
јузната изборна комисија. 

3. Објавување п огласување на кандидатите избрани 
во општинското собрание за пратеници за Сојузниот 

собор 

Член 105 
Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 

на десет дена пред денот определен за избор на 
пратениците за Сојузниот собор од страна на изби-
рачите, до ги објави во „Службен лист на СФРЈ" 
имињата на кандидатите избрани во општинското 
собрание односно во општинските собранија, како 
и изборните единици во кои се избрани тие канди-
дати. 

Во случаите од чл, 80 и 83 на овој закон Со-
јузната изборна комисија ќе ги објави на ист 
начин дополнително потврдените кандидатури нај-
доцна на пет дена пред денот на изборите. 

Член 106 
Општинската изборна комисија е должна да 

ги огласи имињата на кандидатите за пратеник за 
Сојузниот собор, избрани во општинското собрание 
односно во општинските собранија и тоа најдоцна 
на седум дена пред денот на изборите. Во случаите 
од чл. 80 и 83 на овој закон изборната комисија ќе 
ги огласи најдоцна на три дена пред денот на избо-
рите 

Огласот содржи назив на изборната единица, 
како и име и презиме и место на живеењето на из-
браниот кандидат. 

Г л а в а VI 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОЕ 

1. Од страна на избирачите 

а) Избирачки места и изборни материјали 
Член 107 

Гласањето на изборите за пратеници што за Со-
јузниот собор ги избираат граѓаните непосредно, 
се врши на избирачките места што ги определува 
општинската изборна комисија, по предлог од оп-
штинскиот орган надлежен за работите на општата 
управа. Изборната комисија ги определува изби-
рачките места најдоцна на петнаесет дена пред де-
нот на изборите. 

Член 108 
На секое избирачко место на подрачјето на 

општината му се определува реден број. 
Најдоцна на пет дена пред денот на изборите 

Општинската изборна комисија во сите избирачки 
места на подрачјето на изборната единица ќе 
објави кои избирачки места се определени, со 
означување кој избирач ќе гласа на кое избирачко 
место. 

Член 109 
Избирачките места се определуваат така што на 

едно избирачко место да гласаат приближно пет 
стотини избирачи. Во болници, санаториуми, родил-
ни домови, инвалидски домови и слични установи 
во кои има повеќе од дваесет и пет избирачи, ќе 
с 2 определи посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна про-
сторија. 

Во просторијата каде што се врши гласањето ќе 
се уреди барем еден, а по можност и повеќе простори 
заградени така што да не може никој од другиот дел 
на просторијата да гледа како избирачот го попол-
нува гласачкото ливче. 

Член 110 
Најдоцна на три дена пред денот на изборите 

кандидатот предложен од група на избирачи може 
да ft пријави на општинската изборна комисија по 
еден претставник и негов заменик за секое изби-
рачко место, како и свој претставник и негов за-
меник за општинската изборна комисија. За прет-
ставник на кандидатот и негов заменик може да 
биде предложено само лице што има избирачко 
право. 

Претседателот на општинската изборна коми-
сија ќе му издаде најдоцна на 48 часа пред денот 
на изборите на секој пријавен претставник и на 
заменикот посебно уверение кое ќе им служи како 
легитимацијата учествување во работата на изби-
рачкиот одбор односно на општинската изборна 
комисија. 

Претставниците на кандидатите имаат право да 
учествуваат во работата на избирачкиот одбор од-
носно на изборната комисија, но без право на одлу-
чување. 

Член 111 
Општинската изборна комисија ќе подготви 

благовремено за подрачјето на изборната единица 
потребен број гласачки кутии и напечатени гла-
сачки ливчиња, хако и други изборни материјали, 

Член 112 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) означување на изборната единица; 
2) име и презиме на кандидатот за пратеник за 

Сојузниот собор. 

Член 113 
Ако во општинското собрание односно општин-

ските собранија двајца или повеќе кандидати се 
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избрани за пратеник за Сојузниот собор, на гла-
сачкото ливче се испишуваат прво имињата на 
оние кандидати што се предложени од страна на 
собирот на избирачите, и тоа по оној ред како и 
се поднесени предлозите на кандидатурите на оп-
штинската изборна комисија, па по нив се испи-
шуваат имињата на кандидатите што се предложени 
од страна на група на избирачи, ако такви има, 
и тоа по оној ред по кој ќ се поднесени кандида-
турите на општинската изборна комисија. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број 

Општинската изборна комисија ќе го завери се-
кое гласачко ливче со свој печат. 

Член 114 
Општинскиот орган надлежен за работите на 

општата управа е должен спроти денот на изборите 
да му ги предаде на избирачкиот одбор потребните 
материјали за гласање (кутии за гласање, гласачки 
ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, 
огласи на изборната комисија), а избирачкиот одбор 
е должен истиот ден да утврди дали сите подго-
товки потребни за гласање се правилно извршени 
и за тоа ќе направи записник. 

б) Гласање 
Член 115 

На денот на изборите, во 7 часот, ќе се состане 
избирачкиот одбор во просторијата определена за 
гласање, и за нејзината состојба и за состојбата 
на материјалите за гласање (член 114) ќе состави 
записник, кој го потпишуваат сите членови на из-
бирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш по 
тоа го објавува почетокот на гласањето. 

Член 116 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор од-
носно нивните заменици. Ако некој претставник на 
кандидатот од група на избирачи го напушти изби-
ралиштето, тоа ќе се внесе во записникот, но гласа-
њето продолжува без него. 

Член 117 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош од другите членови на одборот, за одр-
жувањето на редот и мирот за време 'на гласањето. 
Во случај на потреба претседателот ќе побара помош 
од припадниците на Милицијата, кои, кога ќе 
дојдат на избиралттштето, се наоѓаат под негово 
раководство. 

Никој не смее да стапи на избиралиштето под 
оружје, освен во случајот предвиден во ставот 1 на 
овој член, Ниту со опасно орудие. 

Член 118 
Во просторијата во која се гласа не можат да 

бидат во исто време повеќе од десет избирачи. 
При предавањето на гласачкото ливче прет-

седателот на избирачкиот одбор е должен да му 
го објасни на избирачот начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни на 
избирачот, кога ќе го побара овој тоа, повторно 
да му го објаснат начинот на гласањето, а особено 
ќе внимаваат никој да не го попречува избирачот 
во популнувањето на гласачкото ливче и во пот-
полност да биде обезбедена тајноста на гласањето. 

Член 119 
Кога избирачот ќе го прими гласачкото ливче, 

заминува во заградениот простор определен за по-
полнување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се испишани на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за еден кан-
дидат. 

Кога ќе го пополни гласачкото ливче, со за-
окружување на редниот број пред името на канди-

датот за кбј сака да гласа, избирачот го спушта 
свитканото ливче во кутијата за гласање. 

Член 120 
Избирачот кој поради некаква телесна мана 

или поради тоа што е неписмен не може да гласа на 
начинот определен во членот 119 на овој закон, има 
право со себеси да го поведе пред избирачкиот 
одбор лицето што наместо него ќе го пополни гла-
сачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во 
кутијата за гласање. За ова избирачкиот одбор ќе 
донесе одлука и ќе ја внесе во записникот. 

Член 121 
Откако ќе гласа, избирачот е должен да го на-

пушти избиралиштето. 
Како избира л иште се смета зградата и нејзи-

ниот двор. 
Член 122 

Избирачкиот одбор не може да му го ускрати 
гласањето на лице што е 'запишано во изводот од 
избирачкиот список, ниту на лице што според овој 
закон може да гласа врз основа на потврда. Ако 
одделен член на избирачкиот одбор или претстав-
ник на кандидат во поглед на одделни избирачи има 
нешто да забележи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се појави да гласа, а на 
неговото име веќе некој гласал, претседателот на 
избирачкиот одбор ќе нареди името и презимето, 
занимањето и местото на живеењето на тоа лице 
да се внесе во записникот за гласањето, но нема да 
му дозволи да гласа. 

Член 123 
Избирачот кој на денот на изборите не се 

наоѓа во местото хаде што е запишан во избирач-
киот список, може да гласа во местото во кое се 
наоѓа на денот на изборите, но само во изборната 
единица во која е неговото живеалиште, и тоа врз 
основа на потврда од надлежниот орган дека е во-
веден во избирачкиот список. 

Потврдите од ставот 1 на овој член можат да 
се издаваат од денот на распишувањето на избо-
рите до на три дена пред изборите. При издавањето 
на ваква потврда ќе се назначи во избирачкиот 
список )дека на односното лице му е издадена 
потврда. 

Во записникот за гласањето ќе се внесе името 
и презимето на секој избирач што гласал врз осно-
ва на потврда, а не е воведен во избирачкиот спи-
сок за тоа избирачко место. 

Член 124 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

ако настане неред избирачкиот одбор може да го 
прекине гласањето, додева не се воспостави редот. 
Времето за кое гласањето морало да биде прекинато 
и причината за прекинување на гласањето се вне-
суваат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот се затвора избира л иштето и никој 
по тоа време не смее да се пушти во избиралиштето, 
но ќе им се допушти гласање на избирачите што се 
затекнале во избиралиштето. Ако гласањето поради 
неред било прекинато подолго од еден час, гласа-
њето ќе се продолжи за онолку време колку што 
траел прекинот подолго од еден час. 

Член 125 
За време на гласањето се води записник. Во 

записникот се внесуваат сите факти важни за гла-
сањето. Членовите на избирачкиот одбор и прет-
ставниците на кандидатите можат да бараат вне-
сување на определени факти во записникот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. Записникот го потпишу-
ваат и претставниците на кандидатите, но ако тие 
не го потпишат, записникот и без нивните потписи 
е полноважен. 

Секој член на избирачкиот одбор односно прет-
ставник на кандидат може да даде во записник 
свое одвоено мислеше или свои забелешки на за-
писникот. 
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в) Утврдување па резултатот на гласањето 
на избирачките места 

Член 126 
По завршеното гласање избирачкиот одбор прво 

ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и 
ќе ги стави во посебна обвивка, што ќе ја затвори 
и запечати. 

По тоа избирачкиот одбор го утврдува, според 
изводот од избирачкиот список и врз основа на 
потврдите, вкупниот број на избирачите што гла-
сале. Потоа избирачкиот одбор пристапува кон 
отворање на кутијата за гласање и пребројување на 
гласовите. Пребројувањето на гласовите се врши на 
следниот начин: претседателот на избирачкиот од-
бор вади од кутијата за гласање едно по едно гла-
сачко ливче и од секое ливче го чита името на 
кандидатот за кој избирачот гласал и ги одвојува 
ливчињата што се прогласени за неважни; еден од 
членовите на избирачкиот одбор бележи за секо) 
кандидат посебно колку гласови добил, како и колку 
имало ливчиња што се прогласени за неважни; 
секое прочитано ливче претседателот му го предава 
на вториот член на избирачкиот одбор 

Претседателот ќе му го покаже секое гласачко 
ливче и на претставникот на кандидат ако овој го 
бара тоа. 

Како неважно се прогласува гласачкото ливче 
на кое е заокружен редниот број пред името на 
повеќе од еден кандидат, на кое се запишани и 
заокружени нови имиња, непополнето ливче, како 
и она што е пополнето така да не може со сигур-
ност да се утврди за кој кандидат гласал изби-
рачот. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласо-
вите според изводот од избирачкиот список, односно 
помеѓу збирот на тој број и бројот на избирачите 
што гласале врз основа на потврда, и бројот на гла-
совите според гласачките ливчиња, важи резулта-
тот на гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 127 
Кога избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот 

на гласањето, ќе внесе во записникот за гласањето 
особено: колку избирачи имало според изводот од 
избирачкиот список на тоа избирачко место; колку 
избирачи гласале според изводот од избирачкиот 
список, колку врз основа на потврда и колку 
вкупно; колку гласови добиле одделни кандидати, а 
колку имало неважни гласачки ливчиња. Во запис-
никот ќе се внесат и одвоените мислења на члено-
вите на избирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Секој член на избирачкиот одбор и претстав-
ник на кандидат може да стави забелешки на за-
писникот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се 
издаде на нивно барање потврда за резултатот на 
гласањето, 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го об-
јави јавно резултатот на гласањето пред зградата 
во Kbja се гласало. 

Член 128 
По завршеното пребројување на гласо-вите из-

бирачкиот одбор ќе го стави во посебна обвивка 
записникот со изводот од избирачкиот список, по-
тврдите врз основа на кои гласале избирачите што 
не се воведени во избирачкиот список за односното 
избирачко место, употребените гласачки ливчиња, 
како и, одводно неупотребените гласачки ливчиња. 

Избирачкиот одбор по тоа најитно и по најкус 
пат и ја доставува обвивката со изборните акти на 
надлежната општинска изборна комисија на начи-
нот што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 129 
По завршеното утврдување на резултатот на 

гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот 

одбор е должен да му ги врати изборните матери-
јали на органот од кој ги примил материјалите. 

г) Гласање на лицата па отслужување па воениот 
рок или на воена вежба и гласање на членовите на 
посадите на поморските и речните бродови на тр-
говската морнарица кои ^на денот на гласањето 
се наоѓаат надвор од територијалните води на 

Југославија 

Член 130 
Лицата што се наоѓаат на отслужување на 

воениот рок или на воена вежба гласаат на општи-
те избори за пратеници за Сојузниот собор за 
кандидатите на онаа изборна единица на чие под-
рачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица 
гласаат за кандидатите за пратеници за Сојузниот 
собор избрани во општинското собран,ие односно 
општинските собранија во соодветната изборна еди-
ница, според списокот на кандидатите избрани во 
општинските собранија, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ". 

На повторни и дополнителни избори за избор на 
пратеник за Сојузниот собор, лицата што се нао-
ѓаат на отслужување на воениот рок или на воена 
вежба гласаат во местото во кое се воведени во 
избирачкиот список ако на денот на изборите се 
наоѓаат во тоа место. 

Член 131 
Со определени работи во врска со спроведува-

њето на изборите во воените единици односно вое-
ните установи раководи посебна изборна комисија 
што, на предлог од Државниот секретаријат за на-
родна одбрана, ја именува Сојузната изборна ко-
мисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и 
четири члена. 

Гласањето на изборите за пратеник за Сојузниот 
собор во воените единици односно воените установи 
се врши на избирачките места што ги определува, на 
предлог од старешината на воената единица одно-
сно воената установа, општинската изборна коми-
сија на чио подрачје се наоѓа воената единица 
односно воената установа. 

Гласањето на избирачките места во возните еди-
ници односно воените установи го раководат изби-
рачки одбори, кои се формираат во секоја воена 
единица односно воена установа. Членовите на из-
бирачките одбори ги именува, на предлог од ста-
решината на воената единица односно воената уста-
нова, општинската изборна комисија на чие подрачје 
се наоѓа воената единица односно воената установа. 

Член 132 
Сојузната изборна комисија е должна на ј -

доцна десет дена пред денот определен за гласање во 
воените единици односно воените установи да и до-
стави на комисијата од членот 131 на овој закон по-
требен број непополнети гласачки ливчиња заверени 
со печат од комисијата, како и потребен број обвив-
ки и записници за работата на избирачките одбор:!. 

Комисијата од членот 131 на овој закон му до-
ставува на секој избирачки одбор онолкав број не-
пополнети гласачки ливчиња и обвивки колку што 
избирачи се запишани во избирачкиот список на 
воената единица односно воената установа. 

Избирачкиот одбор е должен пред денот опре-
делен за гласање за секое лице што се наоѓа на от-
служување на воениот рок односно на воена вежба 
да ги внесе во гласачкото ливче прдатоците за на-
зивот на изборната единица на чие подрачје ге 
наоѓа неговото живеалиште и имињата на кандида-
тите за пратеник за Сојузниот собор во таа изборна 
единица според списокот на потврдените кандида-
тури објавени во „Службен лист на СФРЈ". 

Лицата на отслужување на воениот рок односно 
на воена вежба гласаат според избирачкиот список 
составен за воената единица односно воената уста-
нова. 
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Член 133 
Кон гласачкото ливче на избирачот му се пре-

дава и обвика адресирана до општинската изборна 
комисија на чие подрачје се наоѓа неговото жи-
вадинов. 

Откако ќе го пополни гласачкото лтшче, изби-
рачот го става во обвиката и откако ќе ја затвори 
и залепи обвивката ја опушта во кутијата за гласање. 

Избирачкиот одбор ќе ги достави веднаш по за-
вршетокот на гласањето сите обвивки со гласачките 
ливчиња до општинските изборни комисии на чии 
подрачја се наоѓа живеалиштето на лицата на отслу-
жување на воениот рок или на воена вежба, а за-
писникот за работата на избирачкиот одбор, изби-
рачкиот список и неупотребените гласачки лив-
чиња ќе и ги достави со препорачана пратка на Со-
јузната изборна комисија. 

Член 134 
При утврдувањето на резултатот на изборите за 

изборната единица општинската изборна комисија 
ќе ги земе предвид и сите гласачки ливчиња при-
мени од избирачките одбори од воените единици 
односно воените установи што ќе ги прими до на 
24 часа сметајќи од часот на завршетокот на гласа-
њето. Гласачките ливчиња што ќе бидат примени по 
тој рок, општинската изборна комисија и ги доста-
вува непосредно на Сојузната изборна комисија. 

Член 135 
Во поглед на начинот на гласањето на воените 

лица на отслужување на воениот рок односно на 
воена вежба се применуваат одредбите од чл. 115 
до 122 и чл. 124 и 125 на овој закон, ако со одредбите 
од чл. 130 до 134 на овој закон не е определено пои-
наку. 

Член 136 
Членовите на посадите на поморските и речните 

бродови на трговската морнарица што на денот% 
на гласањето се наоѓаат надвор од територијалните 
води на Југослозија, ќе гласаат за кандидатите на 
онаа изборна единица во која е седиштето на сто-
панската организација на која и припаѓа бродот. 
Сите избирачи гласаа! на избирачкото место што се 
формира на бродот, врз основа на извод од изби-
рачкиот список во кој се запишани членовите на 
посадата. 

Претседателот и членовите на избирачкиот од-
бор на овие бродови ги именува општинската из-
борна комисија на чие подрачје е седиштето на сто-
панската организација на која 6 припаѓа бродот, и 
тоа од редот на членовите на посадата на бродот. 

Член 137 
Општинската изборна комисија на чие подрачје 

е седиштето на стопанската организација на која и^ 
припаѓа поморски или речен брод кој на денот на 
изборите се наоѓа надвор од територијалните 
вод,и на Југославија, ќе им достави најдоцна десет 
дена пред денот определен за гласање на избирачките 
одбори на избирачките места на тие бродови, потре-
бен број непополнети гласачки ливчиња заверени 
со печат од комисијата. 

Ако поради голема оддалеченост од Југосла-
вија на одделни избирачки места не можат на 
време да им се достават гласачките ливчиња, 
Сојузната изборна комисија може да ги овласти 
избирачките одбори на тие избирачки места самите 
да направат гласачки ливчиња со кои ќе се гласа. 

Член 138 
Во поглед на гласањето и работата на изби-

рачките одбори на избирачките места на помор-
ските и речните бродови на трговската морнарица 
кои на денот на изборите се наоѓаат надвор од 
територијалните води на Југославија, се примену-
ваат одредбите од чл. 115 до 122, чл. 124 и 125, чле-
нот 132 став 3 и членот 133 од овој закон, со тоа 
што избирачкиот одбор веднаш ќе Ќ ги достави во 
една обвивка сите гласачки" ливчиња на општин-

ската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација на која i/i 
припаѓа бродот. 

Ако поради голема оддалеченост од Југославија 
одделни избирачки одбори на поморски и речни 
бродови не се во можност да и ги достават на време 
изборните материјали на надлежната општинска 
изборна комисија, Сојузната изборна комисија може 
да го овласти избирачкиот одбор за резултатот на 
изборите да ја извести по најкус погоден пат на-
длежната изборна комисија. 

Член 139 
Лицата што се наоѓаат на отслужување на вое-

ниот рок односно на воена вежба како и членовите 
на посадата на поморските и речните бродови на тр-
говската морнарица кои на денот на изборите се нао-
ѓаат вон територијалните води на Југославија гла-
саат за пратеникот за Сојузниот собор најмалку че-
тири дена пред денот определен за избор на прате-
ниците за сојузниот собор. Денот на гласањето на 
овие лица го определува Сојузната изборна ко-
мисија. 

Член 140 
Пратките што според одредбите од овој закон 

ги испраќаат избирачките одбори од воените еди-
ници и воените установи до општинските изборни 
комисии, се испраќаат како препорачани пратки и 
се ослободени од поштарина, 

Надоместокот на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на 
име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната 
изборна комисија од средствата наменети за спро-
ведување на изборите. 

д) Утврдување на резултатот на гласањето во 
изборната единица 

Член 141 
Резултатот на изборите за пратеници во секоја 

изборна единица го утврдува општинската изборна 
комисија врз основа на изборните акти примени од 
избирачките одбори. 

Член 142 
Ако во изборот учествувал само еден кандидат, 

се смета дека е избран за пратеник ако за него гла-
сало мнозинството на сите избирачи запишани во 
избирачките списоци на подрачјето на изборната 
единица. 

Ако не е постигнато мнозинството од ставот 
1 на овој член, целата изборна постапка се пов-
торува. 

Ако на изборите учествувале двајца или повеќе 
кандидати, за пратеник е избран кандидатот што 
добил најголем број гласови. 

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 
со најголем број гласови добиле еднаков број гла-
сови, на повторните избори учествуваат само тие 
кандидати. 

Член 143 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

вкупно избирачи гласале во изборната единица и 
колку кој кандидат добил гласови во целата избор-
на единица, како и колку имало неважни ливчиња, 
па врз основа на тоа утврдува кој кандидат во сми-
сла на членот 142 на овој закон е избран за пра-
теник. 

Ако изборната комисија утврди дека кандида-
тот што сам учествува во изборот не добил потре-
бно мнозинство (член 142 став 1) или дека двајца 
или повеќе кандидати со најголем број гласови до-
биле ист број гласови (член 142 став 4), ќе објави 
дека во таа изборна единица ниеден кандидат не е 
избран за пратеник и за тоа ќе ја извести Соју-
зната изборна комисија преку ренубличката избор-
на комисија. 

Член 144 
Ако изборната комисија утврди неправилпости 

при спроведувањето на изборите на одделни избира-
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чки места или во целата изборна единица, што би-
тно влијаеле или можеле да влијаат врз резултатот 
на изборите, ќе го поништи гласањето на оние из-
бирачки места на кои имало неправилности. 

Член 145 
За својата работа изборната комисија води за-

писник, во кој внесува особено: 
1) колку имало кандидати во изборната единица, 

како и име и презиме и место на живеењето на се-
кој кандидат; 

2) вкупно, според избирачките места: број на 
сите дадени гласови, број на гласовите дадени за 
одделни кандидати и број на неважните гласачки 
ливчиња; 

3) име и презиме на кандидатот избран за пра-
теник, 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
изборната комисија. Секој член на изборната ко-
мисија има право да одвои мислење и да стави 
забелешки на записникот. Претставниците на кан-
дидатите на група на избирачи можат, исто така, да 
одвојат меслење и да стават забелешки на запис-
никот. 

Член 146 
По завршената работа општинската изборна ко-

мисија ќе објави на огласната табла на општинско-
то собрание колку избирачи се запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на изборната е-
диница, колку кој кандидат за пратеник добил 
гласови на секое избирачко место и во изборната 
единица, име на кандидатот избран за пратеник, 
како и колку имало неважни гласачки ливчиња. 
Општинската изборна комисија ќе достави изве-
штај за тоа до сите општински собранија на под-
рачјето на изборната единица, за да го o6jaeat на 
вообичаениот начин. 

Општинската изборна комисија му издава на 
избраниот кандидат уверение дека е избран за пра-
теник за Сојузниот собор. 

По утврдувањето на резултатот на изборите во 
изборната единица, општинската изборна комисија 
најитно ќе и ги достави, согласно со одребите на 
овој закон, на Сојузната изборна комисија избор-
ните акти за изборот на пратеник за Сојузниот 
собор. 

Член 147 
Сојузната изборна комисија се состанува штом 

ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна ко-
мисија ќе му поднесе врз основа на изборните акти 
извештај на Сојузниот собор за резултатите на из-
борите на пратениците за Сојузниот собор по из-
борни единици, а кон извештајот ќе ги достави и 
изборните акти 

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе се 
објави во „Службен лист на СФРЈ". 

2. Избор од страна на републичкиот собор на 
републичкото собрание и на покраинскиот 

собор на покраинско^ собрание 

Член 148 
Републичкиот собор на републичкото собрание 

односно покраинскиот собор ^а покраинско^ со-
брание врши избор на пратеници за Сојузниот со-
бор на своја седница, според постапката што ја 
утврдува односниот собор. 

-Изборот на овие пратеници мора да биде извр-
шен пред денот на првиот состанок на Сојузниот 
собор на кој се врши верификацијата на мандатите 
на новоизбраните пратеници. 

Член 149 
За пратеник з̂а Сојузниот собор избрани се оние 

кандидати што добиле мнозинство на гласовите од 
сите членови на републичкиот односно покраински-
от собор. 

"'Ако мнозинството на гласовите од ставот 1 на 
овој член не го добиле онолку кандидати колку што 

се избираат пратеници, се врши повторен избор за 
преостанатиот број на пратеници. При повторниот 
избор можат да се предлагаат и нови кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати добијат ист 
број гласови, на истата седница на соборот, се врши 
повторен избор помеѓу тие кандидати. 

Врз основа на резултатот "на гласањето претсе-
дателот на соборот прогласува кои кандидати се 
избрани за пратеници, им издава уверение за избо^ 
рот и го известува Сојузниот собор за резултатот 
на изборот, 

Г л а в а VII 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1. Повторни избори и повторно гласање 
Член 150 

Повторни избори на пратеници за Сојузниот 
собор од страна на граѓаните се вршат: 

1) ако надлежната изборна комисија го поништи 
гласањето поради неправилности при спроведува-
њето на изборите; 

2) ако во изборот учествувал само еден кандидат 
и тој не добие мнозинство на гласовите од сите 
избирачи запишани во избирачкиот список во из-
борната единица; 

3) ако двајца или повеќе кандидати со најголем 
број гласови добиле ист број гласови. 
^ Повторни избори на пратеници за соборите на 
работните заедници се вршат во случаите предви-
дени во членот 100 ст. 2, 4 и 5 на овој закон. 

Повторните избори на сојузните пратеници се 
вршат и кога во постапката за верификација на 
мандатите соодветниот собор на Сојузната скупшти-
на го поништи изборот на пратеник поради непра-
вилности при спроведувањето на изборите. 

Член 151 
Ако гласањето се поништи поради неправилнос-

ти при спроведувањето на изборите на одделни из-
бирачки места, повторно гласање се врши само на 
оние избирачки места .на кои се утврдени непра-
вилностите. 

Член 152 
На повторните избори на пратеници што се 

вршат од причините наведени во членот 150 став 1 
точ. 1 и 2 на овој закон, гласањето во општин-
ското собрание се врши според постојните и според 
дополнително потврдените кандидатури. 

Предлозите на кандидатури за нови канди-
дати се поднесуваат најдоцна на десет дена пред 
денот определен за спроведување на изборите. 

Во случаите од членот 150 став 1 точка 3 на овој 
закон повторните избори се вршат само помеѓу 
кандидатите што добиле ист број гласови. 

Член 153 
Повторните избори на пратениците ги распи-

шува надлежната општинска изборна комисија. 
Ако повторните избори се вршат врз основа на 

одлука на некој од соборите на Сојузната скуп-
штина, изборите ги распишува Сојузната изборна 
комисија. 

Повторните избори на пратениците за Сојузниот 
собор од страна на граѓаните се вршат во втората 
наредна недела, сметајќи од денот на одржаните 
избори. 

Ако повторните избори се вршат врз основа на 
одлука на некој од ,соборите на Сојузната скуп-
штина, денот во кој ќе се одржат изборите го 
определува Сојузната изборна комисија. 

Член 154 
Денот во кој ќе се одржат повторните избори 

на пратениците за Сојузниот собор од страна на 
граѓаните ќе го објави надлежната изборна комисија 
најдоцна на пет дена пред денот определен за тие 
избори. Таа ќе ги огласи постојните кандидатури, 
како и новите ако ги има, 
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2. Дополнителни избори 
Член 155 

Дополнителни избори се вршат кога на прате-
никот ќе му престане мандатот поради настапување 
на некои од случаите наведени во членот 23 на овој 
закон. 

Член 156 
Дополнителните избори се распишуваат нај-

доцна на петнаесет дена од денот на престанокот на 
мандатот на пратеникот. 

Ако до редовниот истек на мандатот на пра-
теникот преостанува помалку од една година, до-
полнителни избори се распишуваат само ако тоа 
го бара општинското собрание односно кое и да е 
од општинските собранија од подрачјето на избор-
ната единица. 

Член 157 
Дополнителните избори се одржуваат во рок од 

три месеци од денот кога односното пратеничко ме-
сто останало упразнето. 

Одлуката за дополнителните избори се објавува 
во „Службен лист на СФРЈ44 и тоа најдоцна на 
шест недели пред денот определен за изборите. 

Член 158 
Ако "со одредбите од оваа глава не е определено 

поинаку, на повторните и дополнителните избори 
согласно се применуваат одредбите од главите III, 
IV, V и VI на овој- закон, 

Г л а в а VIII 
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК 

1. Предлагање на отповикот 

а) Од страна на собирите на избирачите односно 
собирите на работните луг'е 

Член 159 
Постапката да отповик на пратеник во Сојузниот 

собор се поведува на предлог ,од собирите на изби-
рачите, ако за поведување на постапката се изјаснат 
мнозинството од избирачите на собирите што опфа-
ќаат најмалку една петтина од сите избирачи на 
изборната единица во која е избран пратеникот чиј 
отповик се предлага, или на предлог од најмалку 
една петтина од вкупниот број на избирачите на 
изборната единица во која е избран пратеникот чиј 
отповик се предлага. 

Член 160 
Постапката за отповик на пратеник во некој од 

соборите на работните заедници се поведува по 
предлог од собирите на работните луѓе во работните 
организации односно во работните заедници (член 
61 до 65) на соодветната област на трудот и на дру-
гите работни луѓе што имаат право на предлагање 
кандидати за избор на пратеник за соодветниот 
собор на Скупштината, и ахо за поведување на 
постапката се изјасни мнозинството на работните 
луѓе на собирите на кои учествувале најмалку една 
петтина од сите работни луѓе на подрачјето на 
изборната единица во која е избран пратеникот 
чиј отповик се предлага. 

Член 161 
Предлог за свикување на собирот на избирачите 

заради поведување на постапка за отповик на 
пратеник во Сојузниот собор избран во општината, 
можат да поднесат најмалку педесет избирачи, а 
предлог за свикување на собирот на работните луѓе 
за отповик на пратеник во некој од соборите на 
работните заедници — најмалку педесет работни 
луѓе што имаат право на предлагање на кандидати 
за избор на пратеник за соодветниот собор. 

Предлог за свикување на собирите на изби-
рачите односно на собирите на работните луѓе зара-
ди поведување постапка за отповик на сојузен пра-
теник можат да поднесат и мнозинството на члено-

вите на општинското собрание на чија територија 
е избран пратеникот чиј отповик се предлага. 

Предлогот за свикување нз собирот заради по-
ведување на постапка за отповик се поднесува 
писмено. 

Член 162 
Предлогот на избирачите за свикување на соби-

рот на избирачите заради поведување постапка за 
отповик на пратеник во Сојузниот собор му се 
поднесува на претседателот на надлежното општин-
ско собрание, а наедно за тоа се известува и над-
лежната општинска изборна комисија. 

Предлогот за свикување на собирот на работ-
ните луѓе во работната организација односно во 
работната заедница заради поведување на постапка 
за отповик на пратеник во некој од соборите на 
работните заедници му се доставува на претседа-
телот на работничкиот совет или на него соодвет-
ниот орган на управувањето на работната органи-
зација, односно на функционерот на органот или 
службата во државен орган, општествено-политичка 
организација односно здружение, а наедно за тоа 
се известува и надлежната општинска изборна 
комисија. 

Член 163 
Собирот на избирачите заради поведување по-

стапка за отповик на пратеник го свикува претсе-
дателот на општинското собрание, а собирот на 
работните луѓе — претседателот на работничкиот 
совет или нему соодветниот орган на управувањето 
на работната организација, односно функционерот на 
органот или службата на кој му е упатен предлогот 
за свикување на собирот. 

Ако претседателот на општинското собрание, 
односно претседателот на органот на управувањето 
на работната организација или функционерот на 
органот или службата не го свика собирот на изби-
рачите односно собирот на работните луѓе во рок 
од петнаесет дена од денот на поднесувањето на 
предлогот, собирот ќе го свика во рок од поната-
мошни пет дена општинската изборна комисија. 

Член 164 
Со работата на собирот на избирачите односно 

со работата на собирот на работните луѓе свикан 
заради поведување постапка за отповик на прате-
ник, до изборот на претседателството на собирот 
раководи свикувачот на собирот. 

Член 165 
По извршениот избор на претседателството, прет-

седавачот ја објавува целта за свикување на со-
бирот и начинот на неговата работа, го чита текстот 
на предлогот за свикување на собирот и го повикува 
претставникот на предлагачите да го образложи 
предлогот за поведување на постапката за отповик 
на пратеникот. 

Собирот го претресува предлогот и по заврше-
ниот претрес пристапува кон гласање за или против 
предлогот за поведување на постапката за отповик. 

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. Ако 
е потребно гласовите се пребројуваат. 

Предлогот за поведување постапка за отповик 
е усвоен на собирот ако за него гласаат мнозинство-
то на присутните избирачи односно на работните 
луѓе. 

Член 166 
1 Ако собирот на избирачите односно собирот на 

работните луѓе не го усвои предлогот за поведување 
постапка за отповик, не може од истите причини 
повторно да се поднесе предлог за свикување на 
нов собир заради поведување постапка за отпо-
вик на пратеникот пред истекот на една година од 
денот на одржувањето на собирот на кој е одлучено 
да не се усвои таквиот предлог. 

Член 167 
За работата на собирот се води записник, кој 

го потпишуваат претседавачот, записничарот и за-
верувачите на записникот. 



Страна 212 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 15 февруари' 1967 

Записникот содржи особено: место на одржува-
њето на собирот, означување на општината и денот 
и часот на почетокот и завршетокот на собирот; 
означување на подрачјето на собирот на избирачи-

' те односно на собирот на работните луѓе за кое 
е одржан собирот; кој го свикал и отворил со-

. бирот; име и презиме на членовите на претседател-
ството на собирот, на записничарот и на заверува-
чите на записникот; вкупен број ' на избирачите 
односно на работните луѓе што имаат право на 
учество на собирот; број на присутните лица и 
дневен ред на хобирот; име и презиме и место на 
живеење на пратеникот чиј отповик се предлага, 
со означување на соборот на Скупштината чиј член 
е тој; резултат на гласањето за предлогот за пове-
дување на постапката за отповик и причини за по-
ведување на таа поставка, ако е усвоен предлогот; 
на кој начин е утврден резултатот на гласањето; 
други околности од значење за работата на собирот. 

Член 168 
Ако собирот го усвоил предлогот за поведување 

на постапката 'за отповик на пратеникот, се соста-
вува предлог за отповик. 

Предлогот за отповик го составува претседател-
ството на собирот, но собирот може да определи тоа 
да го сторат други три лица присутни на собирот. 
Предлогот го потпишуваат членовите на претседа-
телството односно други три лица, што ги определил 
собирот. Нивните потписи мораат да бидат заверени 
од органот надлежен за заверување. 

б) Од страна на група на избирачи 

Член 169 
Предлогот за отповик на пратеник во Сојузниот 

собор што го поднесува група на избирачи мораат да 
го потпишат најмалку една третина од вкупниот 
број на избирачите запишани во избирачкиот список 
на подрачјето на изборната единица. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат за-
верени од органот надлежен за заверување. 

Кон предлогот за отповик на пратеник во Сојуз-
ниот собор мора да се приложи потврда од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
општата управа за тоа дека потписниците на пред-
логот се запишани во избирачкиот список, како и 
потврда за вкупниот број на избирачите запишани 
р-о избирачкиот список на подрачјето на општината/ 

Потврдите од ставот 3 на овој член можат да се 
дадат и на самиот предлог., 

2. Содржина на предлогот за отповик 

Член 170 
Предлогот за отповик мора да содржи: 
1) име и презиме и место на живеењето на пра-

теник чиј отповик се предлага, означување на со-
борот на Скупштината чиј член е тој и на изборната 
единица во која е избран; 

2) причини поради кои се предлага отповикот. 
Покрај потписот на секој потписник на предло-

гот за отповик мора да се означи неговото име и 
презиме, занимање и "место на живеењето. 

Кон предлогот на собирот на избирачите односно 
на собирот на работните луѓе мора да биде прило-
жен записникот за работата на собирот на кој е 
усвоен предлогот за отповик. 

Член 171 
Предлогот за отповик се поднесува писмено, 
Предлогот за отповик на пратеник во Сојузниот 

собор избран во општината, како и предлогот за 
отповик на Пратеник избран во некој од соборите 

- на работните заедници, се поднесуваат 'преку над-
лежната општинска изборна комисија до Сојузната 
изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна да ft 
ги достави без одлагање на Сојузната изборна ко-
мисија поднесените предлози за отповик на прате-
ник. 

3. Испитување на предлогот и распишување 
на гласањето за отповик 

Член 172 
Сојузната изборна комисија испитува дали под-

несените предлози за отповик се составени согласно 
со одредбите од овој закон, не навлегув-ајќи во 
испитувањето на оправданоста на причините изне-
сени во предлогот за отповик. 

Ако предлогот содржи само формални недоста-
тоци, Сојузната изборна комисија ќе им го врати 
предлогот на подносителите за да ги отстранат недо-
статоците, определувајќи го рокот во кој мора да 
биде извршено тоа. 

Сојузната изборна комисија ќе го одбие со реше-
ние предлогот што не ги исполнува условите според 
одредбите од овој закон,' или ако подносителите не 
ги отстраниле во определениот рок формалните недо-
статоци. За тоа Комисијата го известува подносите-
лот на предлогот со доставување на решение. Како 
подносители нач предлогот се сметаат потписниците 
на предлогот. 

Член 173 
Кога Сојузната изборна комисија ќе утврди дека 

предлогот за отповик на пратеник ги исполнува 
условите според одредбите од овој закон, ќе го 
потврди предлогот и ќе распише гласање за отпо-
вик, и тоа во рок од триесет дена од денот на по-
тврдата на предлогот за отповик. 

Решението за распишување, на гласањето за 
отповик содржи: име и презиме на пратеникот за 
чиј отповик ќе се гласа, означување на соборот на 
Скупштината чиј член е пратеникот чиј отповик 
се предлага, означување на изборната единица^ во 
која ќе се врши гласањето и денот определен за 
гласање. 

Гласањето за отповик на пратеник во Сојузниот 
собор избран непосредно од граѓаните, се врши во 
недела. 

Член 174 
Сојузната изборна комисија е должна за распи-

шувањето на гласањето за отповик да го извести 
соборот на Скупштината чиј член е пратеникот чиј 
отповик се предлага, самиот пратеник и надлежната 
општинска изборна комисија. 

Решението на Сојузната изборна комисија за 
распишување на гласањето за отповик на пратеник 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ" најдоцна 
на петнаесет дена пред денот определен за гласање. 

4. Гласање за отповик 
а) За пратеник во Сојузниот собор избран 

во општината 
Член 175 

Гласањето за отповик на пратеник во Сојузниот 
собор избран во општината, се врши на избирач-
ките места на подрачјето на изборната единица во 
која е избран пратеникот. 

Општинската изборна комисија е должна нај-
доцна на седум дена пред денот определен за гла-
сање за отповик да ги определи избирачките места 
на кои ќе се гласа и за секое избирачко место да 
формира избирачки одбор кој ќе раководи со гла-
сањето за отповик. 

Член 176 
Општинската изборна комисија е должна да 

издаде оглас за определувањето на гласањето за 
отповик. 

Овој оглас мора да содржи: име и презиме на 
пратеникот за чиј отповик се гласа; означување на 
соборот на Сојузната скупштина чиј член е прате-
никот за чиј отповик се гласа; означување на из-
борната единица во која ќе се гласа за отповикот, 
како и ден на гласањето. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди 
огласот за определување на гласањето за отповик 
на пратеникот да биде објавен најдоцна на седу,м 
дена пред денот определен за гласање за отпо-
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викот во сите места на подрачјето на изборната 
единица во хоја ќе се гласа за отповикот, 

Член 177 
Најдоцна на три дена пред денот определен за 

гласање за отповик пратеникот за чиј отповик се 
гласа и подносителите на предлогот за отповик мо-
жат да и пријават на општинската изборна комиси-
ја по еден свој претставник и еден негов заменик 
за секое избирачко место. За претставник на пра-
теникот односно на подносителот на предлогот за 
отповик и за негов заменик можат да бидат пред-
ложени само лода што имаат избирачко 4праго. 
Претседателот на општинската избореа комисија 
ќе издаде во рок од 48 часа од денот на приемот 
на пријавата за секој пријавен претставник и за-
меник уверение врз основа на кое ќе можат тие да 
учествуваат во работата на избирачкиот одбор, но 
без право на одлучување. 

Пратеникот за чиј отповик се гласа и подноси-
телите на предлогот за отповик можат да го прија-
ват својот претставник и неговиот заменик и во 
општинската изборна комисија. 

Член 178 
На секое избирачко место ќе се постави кутија 

за гласање на која ќе се истакне огласот за распи-
шување на гласањето за отповик 

Член 179 
Претседателот на избирачкиот одбор му преда-

ва на секој гласач гласачко ливче. 
Гласачкото ливче содржи: име и презиме и 

место на живеењето на пратеникот за чиј отповик 
се гласа, а под името на пратеникот зборовите: „за 
отповик" и зборовите: „против отповик", непечате-
ни едни под другите. 

Ако гласачот гласа за отповик на пратеникот ќе 
ги заокружи зборовите: „за отповик", а' ако гласа 
против отповик на пратеникот ќе ги заокружи збо-
ровите: „против отповик'. 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
ниту зборовите: „за отповик" ниту зборовите: „про-
тив отповик", како и гласачките ливчиња пополне-
ти така што да не може со сигурност да се утврди 
дали избирачот гласал за или против отповик, се 
сметаат за неважни. 

Член 180 
По завршеното гласање се пребројуваат гласач-

ките ливчиња и се утврдува бројот на ливчињата 
со кои се гласало за отповик, бројот на ливчињата 
со кои се гласало против отповик, како и бројот 
на неважните ливчиња. 

По завршеното пребројување ќе се внесе во за-
писникот за работата на избирачкиот одбор колку 
според изводот од избирачкиот список имало изби-
рачи тоа избирачко место, колку избирачи гласале 
според изводот од избираниот список, број на гла-
сачките ливчиња со кои се гласало за отповик, број 
на ливчињата со кои се гласало против отповик и 
број на неважните ливчиња. 

По завршената работа претседателот на избирач-
киот одбор ќе го објави пред зградата во која 
е вршено гласањето резултатот на гласањето не 
тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор ќе ft го достави најитно и 
по на,јкус пат записникот за гласањето со гласач-
ките ливчиња и со сите други материјали на над-
лежната општинска изборна комисија на начинот 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 181 
Врз основа на материјалите примени од изби-

рачките одбори општинската изборна комисија ќе 
утврди колку вкупно избирачи гласале во избор-
ната единица, колку вкупно гласале за отповик а 
колку против отповикот, бројот на неважните лив-
чиња, како и вкупниот број на избирачите запиша-
ни во избирачкиот список во целата изборна еди-
ница, и врз основа на тоа ќе утврди дали пратени-

кот е отповикан. Овие податоци комисијата ќе ги 
внесе во записникот за сво,јата работа. 

За резултатот на гласањето комисијата ќе ја 
извести писмено Сојузната изборна комисија и пра-
теникот за чиј отповик се гласало. 

Член 182 
Кога општинската изборна комисија ќе го ут-

врди резултатот на гласањето за отповик, ќе го 
објави на огласната табла на општинското собра-
ние на подрачјето на изборната единица и ќе му 
достави без одлагање, преку Сојузната изборна 
комисија на Сојузниот собор извештај за својата 
работа со сите акти што се однесуваат на постап-
ката за гласање за отповикот 

б) За пратеник во некој од соборите на работните 
заедници 
Член 183 

Гласањето за отповик на пратеник во некој од 
соборите на работните заедници се врши на седни-
ца на општинското собрание. 

Ако изборната единица опфаќа две или повеќе 
општини, гласањето се врши во секое општинско 
собрание посебно. 

Право на гласање за отповик имаат сите од-
борници на општинското собрание. 

Член 184 
Одборниците на општинското собрание гласаат 

за отповикот на тој начин што на гласачкото лив-
че ги заокружуваат зборовите: „за отповик" или 
зборовите: „против отповик". 

За гласањето се составува записник. 
Член 185 

Врз основа на материјалите примени од оп-
штинските собранија, - надлежната општинска ко-
мисија го утврдува резултатот на гласањето за от-
повик и врз основа на тоа утврдува дали пратени-
кот е отповикан според одредбите од овој закон 
(член 26 став 2). 

По утврдувањето на резултатот на гласањето за 
отповик општинската изборна комисија доставува 
без одлагање, преку Сојузната изборна комисија, до 
надлежниот собор на Скупштината извештај за сво-
јата работа, со сите акти што се однесуваат на по-
стапката на гласањето за отповик. 

Член 186 
Ако со одредбите од чл. 175 до 185 на овој за-

кон не е пропишано поинаку, во поглед на постап-
ката на гласањето за отповик на пратеник во Со-
јузниот собор избран во општината и утврдувањето 
на резултатот на гласањето согласно се примену-
ваат одредбите од главите III, IV, V и VI на ОБОЈ 
закон, освен одредбата на одделот г) од главата VI, 
а во поглед на постапката на гласањето за отповик 
на пратеник во некој од соборите на работните за-
едници и утврдувањето на резултатот на гласањето 
за отповик на тие пратеници — и одредбите од 
чл. 175 до 182 на овој закон. 

Г л а в а IX 
' ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1. Приговори и жалби 
Член 187 

Поради неправилности во работата на собирите 
на избирачите на кои е извршено кандидирање за 
избор на пратеник за Сојузниот собор или на кои е 
претресуван предлог за поведување постапка за 
отповик на пратеник во тој собор, како и поради 
неправилности во работата на избирачкиот одбор при 
изборот односно отповикот на пратеник во тој со-
бор, секој кандидат односно пратеник чиј отповик 
се предлага, како и секој избирач, имаат право да 
и поднесат приговор на надлежната општинска 
изборна комисија. 

Поради неправилности во работата на собирите 
на работните луѓи во роботните организации и во 
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работните заедници на кои е извршено кандидира-
ње за избор на пратеник за соборите на работните 
заедници или на кои е претресуван предлог за по-
ведување постапка за отповик на пратеник во не-
кој од тие собори, имаат право да поднесат приго-
вори до надлежната општинска изборна комисија 
пратеникот чиј отповик се предлага, како и секој 
работен човек што има право на учество на собирот 
на работните луѓе. 

Ако општинската изборна комисија, по повод 
на приговорите г!однесени пред истекот на рокот за 
поднесување на предлозите на Кандидатури на пот-
врда, утврди во работата на собирот неправилности 
кои битно влијаеле или можеле да влајаат врз утвр-
дувањето на кандидатурата на собирите, ќе за 
поништи работата на собирот на кој имало неправи-
лности и ќе определи во определениот рок да се 
свика нов собир. 

Ако група од најмалку десет работни луѓе во 
работната организација или во државниот орган 
смета дека пратеничкиот кандидат за некој од собо-
рите на работните заедници не ги исполнува ус-
ловите да биде избиран за соодветниот собор, мо-
же да ќ поднесе приговор на надлежната општинска 
изборна комисија, која за приговорот одлучува при 
решавањето за потврдата на кандидатурата. 

Член 188 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивале на предлогот на кандидатура, 
како и против решението на таа комисија со која 
се утврдува дека не се исполнети условите за по-
тврда на кандидатурата, подносителите на соодвет-
ниот предлог на кандидатура можат да му изјават 
жалба на републичкиот врховен суд во рок од 48 
часа од приемот на решението. - Врховниот суд ќе 
донесе решение за жалбата во рок од 48 часа по при-
емот на жалбата 

Против решението на изборната комисија со кое 
е потврдена кандидатурата за пратеник за некој од 
соборите на работните заедници, групата на работни-
те луѓе што го поднесла приговорот во смисла на чле-
нот 187 став 4 на овој закон може да му изјави жал-
ба на републичкиот врховен суд ако смета дека кан-
дидатот не ги исполнува условите да биде избиран 
за соодветниот собор. 

Член 189 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија, ако не е поинаку предвидено во членот 188 
од овој закон, секој кандидат и секој избирач мо-
жат да му изјават жалба на надлежниот собор на 
Сојузната скупштина. Жалбата против решението 
на скупштинската изборна комисија донесено во врс-
ка со изборот на пратеникот во општинското собра-
ние може да изјави и секој член на општинското 
собрание во кое е извршен изборот. Тие можат да 
му укажат на надлежниот собор на Сојузната скуп-
штина и на неправилностите во работата на изби-
рачкиот одбор или во работата на собирите на изби-
рачите односно на собирите на работните луѓе во 
поглед на предлагањето на кандидати. 

Пратеникот за чиј отповик се гласало и секој 
избирач односно секој член на општинското собра-
ние што одлучувало за отповикот на сојузен пра-
теник можат против решението на општинската 
изборна комисија донесено во врска со спроведува-
њето на одлуката за отповик на пратеник да му 
изјават жалба на надлежниот собор на Сојузната 
скупштина. 

Жалбата изјавена до денот на изборите одно-
сно до денот на гласањето за отповник се поднесува 
преку Сојузната изборна комисија, а жалбата изја-
вена по тој ден — до надлежниот собор на Сојуз-
ната скупштина. 

Жалбата до соборот на Сојузната скупштина се 
поднесува најдоцна до денот на состанокот на ве-
рификациониот одбор, а жалбата што се однесува 
на дополнителен избор или на гласање за отповик 
на пратеник — во рок од петнаесет дена од денот на 
изборите односно гласањето за отповик. 

Член 190 
Против решението на Сојузната изборна коми-

сија за одбивање на предлогот за отповик на пра-
теник подносителите можат да му изјават жалба 
на Врховниот суд на Југославија. Жалбата се под-
несува во рок од три дена од денот на приемот на 
решението. 

2. Казнени одредби 
Член 191 

Со парична казна или со казната затвор до 
една година ќе се казни за кривично дело: 

1) тој што со поткупување ќе влијае врз избирач 
на изборите или при гласањето за отповик на со-
јузни пратеници да гласа за или против определен 
кандидат, односно за или против отповик на пра-
теник, или воопшто да не гласа, или да потпише 
предлог на кандидатура или предлог за отповик, 
или да се откаже од потписот даден на нив; 

2) избирачот што веќе гласал, па повторно ќе 
гласа или ќе се обиде да гласа на изборите за ист 
собор на Сојузната скупштина или при гласањето за 
отповик: 

3) избирачот кој на изборите или при гласањето 
за отповик ќе гласа или ќе се обиде да гласа на-
место друг под негово име; 

4) тој што противно на одредбата од членот 117 
став 2 на овој закон ќе дојде на избиралиште под 
оружје и л PI со некакво опасно орудие, кзко и тој 
што без покана од претседателот на избирачкиот 
одбор ќе нареди да се доведе оружена сила на изби-
ралиште, или ја доведе без претседателовата на-
редба: 

5) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или од-
несе некаква исправа за изборите или за гласањето 
за отповик, или некаков предмет што служи за из-
бор или за гласање за отповик: 

6) службеното лице што ќе го повика избирачот 
на одговорност поради гласање, или од него бара 
да каже за кого гласал или зоштр не гласал, одно-
сно дали гласел за или против отповикот. 

Член 192 
Со парична казна до 500 динари или со каз-

ната затвор до три месеци ќе се казни за кривич-
но дело: 

1) тој што при гласањето непристојно се од-
несува; 

2) тој што, откако гласал односно откако се ут-
врди дека не е воведен во избирачкиот список, на 
опомена од претседателот на избирачкиот одбор не 
замине од избиралиштето; 

3) тој што ја попречува работата на'избирач-
киот одбор или на изборната комисија; 

4) членот на избирачкиот одбор или на избор-
ната комисија, како и секое друго лице, што на 
кој и да е начин ќе ја повреди тајноста на гла-
сањето. 

ЧЛен 193 
За кривичното дело фалсификат, повреда на 

слободата на определувањето на избирачите, спречу-
вање на службеното лице во вршењето на слу-
жбено дејствие, навреда или клевета на член на 
претседателство на собирот на избирачите или на 
член на избирачкиот одбор или на изборната коми-
сија по повод на вршењето на нивната службена 
должност, како и за некое друго кривично дело 
предвидено во Кривичниот законик, сторено во 
врска со изборот или со гласањето за отповик на 
сојузен пратеник, сторителот ќе се казни според 
одредбите од Кривичниот законик. 

Член 194 
Сите дејствија казниви според овој закон или 

според Кривичниот законик што се сторени на из-
биралиште, избирачкиот одбор ќе ги внесе во сво-
јот записник, со означување на името, занимањето 
и местото на живеењето на сторителот. 

Кога општинската изборна комисија ќе ја за-
врши работата, ќе направи изводи од примените 
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записници за сите казниви дејствија, ако ги имало, 
и ќе му ги достави овие изводи на јавниот обвини-
тел заради поведување на кривична постапка. 

Г л а в а X 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 195 
Материјалните средства за спроведување на 

првите избори врз основа на овој закон ќе ги обез-
беди Сојузниот извршен совет. 

Член 196 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

хако и сите поднесоци и други списи во врска со 
спроведувањето на изборите за сојузни пратеници 
се ослободени од плаќање такса, 

Член 197 
Во работните заедници во државните органи, оп-

штествено-политичките организации и здруженијата 
во кои не постојат органи на управување, за прате-
ЈКИЦИ за Организационо-политичкиот собор на избо-
рите што ќе се одржат во 1965 годиш можат да 
бидат избрани членовите на извршните одбори на 
синдикалните организации во тие органи, општестве-
но-политички организации односно здруженија. 

Член 198 
До донесувањето на законот односно статутите 

со кои ќе се регулира кој се смета како член на за-
друга, право да учествуваат на собирите на работ-
ните луѓе што се одржуваат заради предлагање пра-
тенички кандидати за Стопанскиот собор имаат, по-
крај земјоделците — членови на задруга или друга 
работна организација, и членовите на нивните до-
маќинства што се занимаваат со земјоделство. 

101. 
Врз основа на членот 171 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
Bnia и членот 12 став 1 од Законот за изборот на 
сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/63, 46/64 и 7/67), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ НА 

СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат избори на сојузни пратеници 
за сите собори на Сојузната скупштина во избор-
ните единици во кои мандатот на сојузен пратеник 
престанува во смисла на членот 22 став 4 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот. 

Изборите ќе се одржат во следните изборни еди-
ници : 

I. Во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина 

Изборна единица 1) Бања Лука 
Изборна единица 4) Приедор 
Изборна единица 6) Бихаќ 
Изборна единица 8) Добој 
Изборна единица 11) Мостар 
Изборна единица 13) Центар Сараево 
Изборна единица 15) Ново Сараево 
Изборна единица 17) Зеница 
Изборна единица 20) Тузла -
Изборна единица 21) З Б О Р Н И К 

П. Во Социјалистичка Република Црна Гора 
Изборна единица 23) Никшиќ 
Изборна единица 24) Титоград 

III. Во Социјалистичка Република Хрватска 
Изборна единица 27) Вировитица 
Изборна единица 28) Госпиќ 

Изборна единица 31) Осиек 
Изборна единица 32) Славонски Брод 
Изборна единица 35) Пула 
Изборна единица 36) Цриквеница 
Изборна единица 39) Сисак 
Изборна единица 41) Сињ 
Изборна единица 42) Сплит 
Изборна единица 44) Задар 
Изборна единица 46) Вараждин 
Изборна единица 47) Крапина 
Изборна единица 49) Загреб II 

IV. Во Социјалистичка Република Македонија 
Изборна единица 54) Охрид 
Изборна единица 55) Скопје I 
Изборна единица 58) Штип II 
Изборна единица 59) Тетово 
Изборна единица 60) Титов Велес 

V. Во Социјалистичка Република Словенија 
Изборна единица 61) Цеље I 
Изборна единица 64) Крањ 
Изборна единица 65) Љубљана I 
Изборна единица 66) Љубљана II 
Изборна единица 68) Марибор 

VI. Во Социјалистичка Република Србија 
Изборна единица 71) Белград I — Чукарица 
Изборна единица 72) Белград II — Стари град 
Изборна единица 73) Белград III — Вождовац 
Изборна единица 77) Аранѓеловац 
Изборна единица 78) Крагуевац 
Изборна единица 80) Чачак 
Изборна единица 83) Нови Пазар 
Изборна единица 85) Лесковац 
Изборна единица 87) Врање 
Изборна единица 88) Алексинац 
Изборна единица 91) Прокупље 
Изборна единица 92) Бачка Паланка 
Изборна единица 94) Нови Сад 
Изборна единица 95) Вршац 
Изборна единица 98) Пожаревац 
Изборна единица 101) Сремска Митровица 
Изборна единица 104) Суботица 
Изборна единица 106) Титово Ужице 
Изборна единица 107) Лазаревац 
Изборна единица 109) Шабац 
Изборна единица 111) Неготин 
Изборна единица 113) Кикинда 
Изборна единица 116) Косовска Митровица 
Изборна единица 117) Пеќ 
Изборна единица 118) Приштина 

2. Изборот на сојузни пратеници за сите собори 
на Сојузната скупштина ќе се одржи во општин-
ските собранија на 9 април 1967 година. 

Изборот на пратеници за Сојузниот собор од 
страна на избирачите ќе се одржи на 23 април 1967 
година. 

3. Изборот на пратениците што за Сојузниот со-
бор ги избираат републичките собори на републи-
чките собранија и покраинските собори на покра-
инските собранија ќе го извршат, согласно со одред-
бите од Законот за изборот на сојузните пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63, 46/64 и 7/67), 
соодветните претставнички тела најдоцна до 15 мај 
1967 година, како ден со кој, во смисла на членот 22 
став 4 од Уставниот закон за спроведување на У-
ставот, им престанува функцијата на сојузните 
пратеници чиј мандат истекува. 

4. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи 
Сојузната изборна комисија. 

Бр. 02-424/1 
10 февруари 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 



Страна 216 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 15 февруари' 1967 

102. 
Врз основа на членот 172 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-

СТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за царинење на 
стоките („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/65) се до-
дава нов член 166а, кој гласи: 

„Ако врз основа на договор склучен со стран-
ски нарачувач домашна стопанска организација 
прима репродукционен материјал (суровини, помо-
шен материјал и-лолупроизводи) односно готови де-
лови за вградување, што се сопственост на стран-
ски нарачувач, заради производство на стоки што 
ќе се извезат, привремениот увоз на тој материјал 
односно тие делови се врши врз основа на декла-
рација кон која се поднесува барање во кое треба 
да се наведе: 

1) називот, количината и вредноста на репро-
дукциониот материјал односно на готовите делови 
за вградување, што се увезуваат привремено; 

2) називот, количината и вредноста на стоките 
што ќе се извезат; 

3) нормативите за потрошокот на материјалот, 
колото, растурот, ломот, нуспроизводите итн., што 
се јавуваат во процесот на производството на стоки 
од привремено увезен репродукционен материјал 
односно во процесот на вградувањето на привреме-
но увезени готови делови; 

4) стопанската организација што ќе произведу-
ва стоки од привремено увезен репродукционен ма-
теријал односно што ќе вградува привремено уве-
зени готови делови; . 

5) називот, количината и вредноста на домашни-
те материјали што во производството односно вгра-
дувањето ќе бидат употребени." 

Член 2 
Во членот 167 став 2 зборовите: „чл. 164, 165 и 

166" се заменуваат со зборовите: „чл. 164 до 166а". 
Член 3 

Во членот 168 став 2 зборовите: „до 166" се за-
менуваат со зборовите: „до 166а". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 3-1341/1 

7 февруари 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

103. 
Врз основа на точката 11 став 1 од Одлуката за 

работните организации што суровините и другите 
репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, 
ги увезуваат во определен однос спрема остварениот 
девизен прилив по извоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/66), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПРЕГ,ЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ НА СУРОВИНИ 
И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
КОИ Е ПРОПИШАНА ФОРМА НА УВОЗ ВРЗ 0 -
СНОВА НА ГЛОБАЛНА ДЕВИЗНА КВОТА И ДЕ-
ВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ ВО 1967 ГОДИНА 

1. Работните организации од точката 1 од Одлу-
ката за работните организации што суровините и 

другите репродукциони материјали, чиј увоз е ре-
гулиран, ги увезуваат во определен однос спрема 
остварениот девизен прилив по извоз, го утврдуваат 
за 1967 година конечниот однос помеѓу плаќањата 
по увоз и приливот по извоз на тој начин што го 
ставаат во однос конечно утврдениот износ на де-
визите за 1966 година за плаќањата на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за кои 
е пропишана форма на увоз врз основа на глобална 
дгвизна квота спрема девизниот прилив и извозот 
остварен по договорите и спогодбите склучени со 
овластените банки за 1966 година. 

2. Како плаќања што работните организации ги 
вршеле по договорите и спогодбите склучени со 
овластената-банка се подразбираат плаќањата за 
увоз на суровини и други репродукциони матери-
јали за кои е пропишана форма на увоз врз основа 
на глобалната девизна квота, наведена во точката 
,2 од Наредбата за начинот и постапката за доста-
вување на прегледот и за документацијата потоебпа 
за утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и доуги 
репродукциони материјали за 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/66 и 4/67). 

Како остварен девизен прилив односно извоз 
во 1966 година се подразбира девизен прилив оства-
рен во смисла на точката 15 став 3 од Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1967 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 37/66 и 4/67). 

3. Заради утврдување на односот помеѓу плаќа-
њето по увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за кои е пропишана форма на увоз врз 
основа на глобална девизна квота и девизниот при-
лив по извозот во 1967 година, работните организа-
ции од точ. 1 и 10 на Одлуката за работните орга-
низации што суровините и другите репродукциони 
материјали, чиј увоз е регулиран, ги увгзува?т во 
определен однос спрема остварениот девизен прилив 
по извоз, го пополнуваат дополнителниот образец I 
— Преглед на податоците за утврдување на конеч-
ните односи помеѓу плаќањата по увоз и девизниот 
прилив по извоз во 1967 година, кој е отпечатен кон 
оваа наредба и е нејзин составен дел. 

Дополнителниот образец I се пополнува во чети-
ри примероци, што ги заверува овластената банка. 

Еден примерок од заверениот дополнителен об-
разец овластената банка задржува за своите пот-
реби, а трите примероци и ги враќа на работната 
организација, која два примерка му доставува на 
соодветниот совет на Сојузната стопанска комора, 
а еден примерок задржува за себе си. 

4. Односот помеѓу плаќањето за увоз на сурови-
ни и други репродукциони материјали за кои е про-
пишана форма на увоз врз основа на глобална де-
визна квота и девизниот контингент и девизниот 
прилив по извоз, утврден во смисла на одредбите од 
оваа наредба, го заменува во целост привремениот 
однос помеѓу плаќањето по увоз и приливот по из-
воз за 1967 година, утврден во смисла на Наредбата 
за начинот на утврдување на привремениот однос 
помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз за 
1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/66). 

5. Работните организации во смисла на одред-
бите од оваа наредба ќе ги достават пополнетите 
обрасци и ќе го извршат пресметувањето до 1 март 
1967 година. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ^ен од 
денот на објавувањето во. „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 7003 
4 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
НИКОЛА ЏуверовжК, с. р. 
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Дополнителен образец I 

Назив на работната организација) 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ 

И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ ВО 1867 ГОДИНА 
(Вредноста искажана во динари 
врз база = 12,50 динари) 

Од износите од колоната 2 

/л о а Конвер- Источно' Определени Други 
g g тибилно европско клириншки клириншки 
^ ѕ подрачје подрачје земји"") зрмш 
со 

1 2 3 ' 5 6 

I. Податоци од договорите и спогодбите за 1966 година 
A. Договори: 

1) извоз (нето-прилив) 
2) увоз , 
3) однос на увозот спрема извозот5""1) 

Б. Спогодби: 
1) извоз^5") 
2) увоз 

B. Вкупно по договорите и спогодбите: 
1) извоз (нето-прилив) 
2) увоз 
3) однос на увозот спрема извозот516") 

II. Податоци за реализацијата во 1966 година 

A. Реализација на извозот според договор и спо-
годба со овластената бабка: 
1) Наплатен девизен прилив до 31 декември 1966 

година за извозот во 1966 година остварен спо-
ред договор со овластената банка во динари 

2) Вредност на извозот во 1966 година за кој не 
е остварен девизен прилив до 31 декември 
1966 година извршен според договор со овлас-
тената банка (податок од образецот ГДК-2) 

3) Вкупно (1 + 2) 
Б. Конечен износ на ГДК за 1967 година (од обра-

зецот ГДК-1 ред бр. III/3) 
B. Односи за 1967 година помеѓу извозот и увозот 

по ГДК") 

Бразилски П!, Грчки Ш, Израелски ПЅ, Шпански П1 и Турски n f . . 
џџ) Односот на увозот спрема извозот да се искаже во процент кој се пресметува кога вредноста на увозот 

(У X 100) 
ќе се помножи со 100 па ќе се подели со вредноста на из возот 

( И 
т ) Се пополнува само ако е остварен извоз односно прилив 

) 

Заверува овластената банка 

(М. П.) (Потписи на генералниот ди-
ректор и "раководителот на 
стопанско-сметковниот сек-

тор) 
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104. 106. 
Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за 

средствата на стопанските ооганизации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30 62 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 56 65, 29/66 и 1/67), соју-
зниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРУДИЈАТА ЗА РАБО-
ТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ А НЕ КА-
КО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за определување на орудијата 
за работа што се сметаат како обртни а не како о-
сновни средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9,"58) во точката I став 1 
во одредбата под 2 износот: „10.000" се заменува со 
износот: ,Д.ООО". 

Во точката III одредбата под 1 се брише. 
Досегашните одредби под 2 до 4 стануваат од,-

редби под 1 до 3. 
На крајот на досегашната одредба под 4, која 

станува одредба под, 3, точката се заменува со точка 
и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, 
кои гласат: 

„4) дрвената јамска граѓа, металните потпирачи и 
другите материјали за потребите на рударството и 
за потребите на тунели; 

5) транспортно-манипулативните платформи, па-
левте , транспортно-манипулативните сандаци, бокС-
палетите и континерите до 3 т 3 зафатнина.". 

3. Точката IV се брише. 
Досегашните точ. V до VIII стануваат точ. IV 

до VII. 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1320/1 
7 февруари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

105. 

Врз основа на членот 28 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на̂  СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛА-
ТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-
РИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕ-
БЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ 

ИЗВЕЗУВААТ 

1. Во Наредбата за условите под кои се врши 
враќање на царината платена на увезени репро-
дукциони материјали и делови за вградување, упо-
требени за производство на стоки што се извезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66) во точката 5 
став 2 зборовите: „една година" се заменуваат со 
зборовите: „три години". 

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

Бр. 3-4-859/1 
29 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на. Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури: 
Легури на бакар со цинк и легури 

на бакар со цинк и олово. Хемиски 
состав, форми на изработка и насоки 
за употреба - - - - - - - JUS C.D2.100 

Специјални легури' на бакар со 
цинк. Хемиски состав, форми на из-
работка и насоки за употреба - — JUS C.D2.101 

Легури на бакар со калај и легу-
ри на бакар со калај и цинк. Хеми-
ски состав, форми на изработка и на/-
соки за употреба - - - - - - JUS C.D2.102 

Легури на бакар со алуминиум. 
Хемиски состав, форми на изработка 
и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.104 

Легури на бакар со никел и цинк. 
Хемиски состав, форми на изработка 
и насоки за употреба — . — — — JUS C.D2.107 

Бакарни легури за гмечење. Ле-
гури на бакар со никел. Хемиски со-
став, форми на изработка и насоки 
за употреба - - - - - - - JUS C.D2.108 

Танки бакарни ленти, ладно ва-
лани. Форма и мери — — — — JUS C.D3.700 

Бакарна фолија. Технички усло-
ви за изработка и испорака — — JUS C.D4.021 

Танки бакарни ламарина, ладно 
волани. Форма и мери — — — - JUS C.D4.501 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод, за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1Ѕ(јЅ7 година 

4. Југословенските стандарди: 
Бакарна панделка ладно ва л јана, 

со димензија и толеранција — — JUS C.D3.700 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената металургија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55); 

Бакрени легури за гмечење — 
Месинг. Хемиски состав, форми на 
изработка и смерници за употреба JUS C.D2109 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за месингани п-роизводи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/56); 

Бакарни легури за гмечење. Спе-
цијален месинг. Хемиски состав и на-
соки за употреба - - - - - JUS C.D2.101 

Бакарни легури за гмечење. Ка-
лај на бронза. Хемиски состав и на-
соки за употребо - - - - JUS C.D2.102 

Бакарни легури за гмечење. Цр-
вен метал. Хемиски состав и насоки 
за употреба - - - - - - - JUS C.D2.103 

Бакарни легури за гмечење. Алу-
миниумска бронза. Хемиски состав и 
насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.104 
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Бакарни легури зв гмечење. Ново 
сребро. Хемиски состав и насоки за 
употреба - - - JUS C.D2.107' 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за бакарни легури за гмечење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/59) престануваат да важат на 1 јули 
1967 годиш. 

Бр. 05-466/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовнќ, с. р. 

^словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1967 година. 

Бр. 07-464/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовмк, с. р. 

107. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБОЕ-

НИ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури: 
Испитување со сплескување на 

цевка со тркалезен пресек — — — JUS С.А4.207 
Испитување со затегање на тенки 

ламарини и ленти, во дебелина од 0,5 
до 2,5 mm - - - - - - - JUS С.А4.223 

Испитување на тврдоста по Ви-
керс со оптоварување 0,2 до 2,5 kp — JUS С.А4.224 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 05-465/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб ВнторомК, с. р. 

109. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДАР-

СКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Точки и линии за мерење 
Обележување на точки за мерење 

во јама — — — — — 
Обележување на јамски објекти 

и патокази — — — — — 
Изолинии и граници — 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 од 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

Бр. 03-473/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

- JUS В.АЗ.ОН 

- JUS В. А3.012 

JUS В.А3.017 
JUS В.А3.022 

НО. 

108. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА ТУТУН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Хемиски методи за испитување 
на квалитетот на тутунски суровини 
и преработки. Земање мостри — — JUS Е.РЗЛ10 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
оваа решение е објавен во посебно издание на Ју-

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 ^ 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ШЕЌЕР-

НА РЕПА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Шеќерна репа - - - - - JUS Е.В1.080 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јулц 1967 година. 
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4. Југословенскиот стандард Шеќерна репка — 
JUS Е.В1.080 донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за растениски производи и казеин 
за техничка употреба (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/63), престанува да важи на 1 јули 1967 година. 

Бр. 07-470/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизаци1а, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

111. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (^Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕН-

СКИ МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Семе од лен - - - - - JUS Е.В4.038 
Семе од црвена детелина - - JUS Е.В4.157 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 од 
оса решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 07-468/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Вмторовиќ, с. р. 

112. 

Вез основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ41, бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗ-

ВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизапи^ се донесуваат следните 
стандарди: 

Јагнешки суви сиришта — — 
Овчи солени ќесиња (слепи црева) 
Свински солени дебели (рамни) 

црева — — — - '— — — — 
Свински солени смрзнати задни 

ирева (кулари) — — — — — — 
Свински солени желудници — 
Телешки суви сиришта — — 
Јунешки солени ќесиња (слепи 

црева) — — - — — — — — 
Коњски солени танки црева — 
Оригинал овчи солени танки 

црева — — — — — — — — 

завод за стан-
југос левенски 

JUS E.C9.070 
JUS E.C9.071 

JUS E.C9.072 

JUS E.C9.073 
JUS E.C9.074 
JUS E.C9.076 

JUS E.C9.077 
JUS E.C9.078 

JUS E.C9.079 

Оригинал свински суви мочни ме-
ури - - - - - - - - - JUS Е.С9.080 

Оригинал солени танки свински 
црева - — — — — — — — 

Оригинал говедски суви и солени 
ќесиња (слепи црева) — — — — 

Оригинал говедски суви и солени 
задни црева (кулари) — — — — 

Оригинал говедски суви храно-
проводи — — — — — — — — 

Оригинал говедски суви мочни 
меури — — — — — — — — 

Оригинал говедски солени опни 
Оригинал суви и солени говедски 

танки црева — — 
Оригинал говедски ,солени дебели 

(рамни) црева — — — —^ — — 
Јунешки суви сиришта — — 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

JUS Е.С9.081 

JUS Е.С9.082 

JUS Е.С9.083 

JUS E.C9.084 

JUS E.C9.083 
JUS E.C9.086 

- - JUS E.C9.087 

JUS E.C9.088 
JUS E.C9.090 

Бр. 07-471/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб ВмторовмЅ, с. р. 

113. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБА-

ЛАЖА ОД ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Амбалажа од дрво за свежо овошје и зеленчук: 
Општи услови - - - - - JUS D.F0.050 
Европски жиг за стандардна ам-

балажа - - - - - - - - - т т - JUS D.F0.051 
Димензии, општи одредби — — JUS D.F0.052 
Општи услови за испитување — JUS D.F0.090 
Испитување со вертикален при-

тисок - - - - - - - - - JUS D.F0.100 
Испитување со слободно паѓање JUS D.F0.101 
Испитување на осцилационо ви-

брациона маса — - - - — — — JUS D.F0.102 
Испитуваше со статичко свитку-

вање на дно - - - - - - JUS D.F0.103 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, што е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 од 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 06-412/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб В т о р о н о с. р. 
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114. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законо.т за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 16/60 и 30/62), директо-
рот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКО-

ВИТИ РАСТЕНИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се ,донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Лист од капина (Rubi fruticosi fo-
lium) — — — — - — — — 

Лист од бреза (Betulae folium) — 
Лист од буника (Hyoscyami folium) 
Русомача (Capsellae bursae pastoris 

herb a) — — — - — — — — 
Име л a (Visci albi herba) — -
Раставче (Equiseti herba) — — 
Кантарион (Centaurii herba) — 
Корен од зајачки трн (Ononidis 

radix) - - - - - - - . -
Лист од орев (Juglandis folium) -
Лист од пче.лник (Melissaе folium) 

- 2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година. 

Бр. 07-469/1 
26 јануари 1867 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Внторовиќ, с. р. 

JUS E.B3.053 
JUS E.B3.054 
JUS E.B3.055 

JUS E.B3 056 
JUS E.B3.057 
JUS E.B3 058 
JUS E.B3.059 

JUS E.B3.060 
JUS E.B3.061 
JUS E.B3 062 

115. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЛОВ-

НИ АКУМУЛАТОРИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Оловни акумулатори за мотор-
ни возила. Услови на квалитетот и 
методи на испитувањето — 

2) Оловни акумулатори за моторни 
возила. Полни изводи и чепови. Ди-
мензии и означување — — — — 

3) Производи од тврда гума и пла-
стични маси. Кутии за оловни 'аку-
мулатори за моторни возила. Техни-
чки услови и проверување на квали-
тетот - - - - - - . - - - JUS G.E9 727 

2. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1 и 3 на ова решение се задолжителни и влегуваа? 
во сила ца 1 јули 1967 година. 

- JUS N.J3.721 

JUS N.J3.726 

Југословенските стандарди од точката 1 под 2 
на оза решение се применуваат од 1 јули 1967 го-
дина. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

4. Југословенскиот стандард: 
Оловни акумулатори од 6 V и 

12 V за моторни возила, Дефиниции 
на поимите, услови на квалитетот и 
методи на испитувањето - — — JUS N.J3.721 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на моторните возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62), престанува да важи на 1 јули 1967 
година. 

Бр. 14-638/1 
6 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с р. 

116. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-

ЛА, ОСНИ СКЛОПОВИ И ОСКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Тркала за шински возила. Тело 
од тркало изработено со гмечење, за 
патнички и товарни вагони за коло-
сек 1435 mm. Форма и мери - - JUS Р F2 030 

Тркала за шински возила. Моно-
блок-тркала со пречник од 920 mm, 
изработени со гмечење, за патнички и 
товарни вагони за колосек 1435 mm. 
Форма и мери - - - - - - JUS P.F2.033 

Осни склопови за железнички 
патнички и товарни вагони за коло-
сек 1435 mm, Склопни мери и толе-
ранции - - - - - - , - - JUS P.F2 050 

Оски за шински возила. Оски со 
валчести лагери за вагони за колосек 
1435 mm. Склоп, форма и мери на де-
ловите - - - - - - - - JUS RF2.310 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се об1авени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на" 
ова решение се задолжителни и влег,уваат во сила 
на 1 јануари 1958 година. 

Бр. 21-639/1 
6 февруари 1967 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторвви^, с. р. 
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117. 

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63, 14/64 и 7/67), Сојузната изборна 
комисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ НА 

СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Во Упатството за обрасците за вршење од-
делни дејствија според Законот за изборот на со-
јузните пратеници („Службен лист. на СФРЈ", бр. 
16/63 и 9/65) во Изборниот образец бр. 12 во УБОДОТ 
на решението зборовите: „што опфаќаат најмалку 
една десеттина од вкупниот број на избирачите" с? 
заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку 
едва дваесеттина од вкупниот број на избирачите", а 
збооовите: „што опфаќаат најмалку една петтина 
од сите работни луѓе во работните организации од-
носно во работните заедници во областа на" се за-
менуваат со зборовите: „што опфаќаат на,јмалку 
една десеттина од сите работни луѓе во работните 
организации односно во работните заедници на под-
раг ^ото на изборната единица во областа на". 

2. Во Изборниот образец бр. 14 во ст. 1 и 3 на 
образложението на решението зборовите: „што оп-
фаќаат најмалку една десеттина од вкупниот број на 
избирачите" се заменуваат со зборовите: „што оп-
фаќаат најмалку една дваесеттина од вкупниот број 
на избирачите", а зборовите: „што опфаќаат нај-
малку една петтина од сите работни луѓе во 
работните организации односно работните за-
едници" се заменуваат со зборовите: „што опфа- j 
ќ?ат најмалку една десеттина од сите работни луѓе 
в) оаботните организации односно работните заед-
нина на подрачјето на изборната единица". 

3. Изборниот образец бр: 17 се-менува и гласи: 

„Изборен образец бр. 17 
Гласачко ливче за избор 
на пратеници за Сојузни-
от собор во општинското 
собрание (член 90 ст. 2 и 
3 од Законот за изборот 
на сојузните пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Избори на пратеници за 
С о б н и о т собор во оп-
штинското собрание одр-
жани на ' 
196— година 

Изборна единица 

1) кандидат 
(презиме и име) 

2) кандидат 
(презиме и име) 

3) кандидат -
(презиме и име) 

(печат)" 

4. По Изборниот образец бр. 17 се додава нов 
Изборен образец бр. 17а, кој гласи: 

„Изборен образец бр. 17а 
Гласачко ливче за избор 
на пратеници за соборите 
на работните заедници 
на Сојузната скупштина 
(член 90 став 4 од Зако-
нот за изборот на сојуз-
ните пратеници) 

ЃЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избори на пратеници за 
соборите на работните за-
едници на Сојузната скуп-
штина одржани на 

196— година 

Изборна единица 

I. За Стопанскиот собор 
1) кандидат -

(презиме и име) 

2) кандидат 
' (презиме и име) 

3) кандидат -
(презиме и име) 

II. За Просветно-културниот собор 
1) кандидат 

(презиме и- име) 

2) кандидат 
(презиме и име) 

3) кандидат  
(презиме и име) 

III. За Социјално-здравствениот собор 
1) кандидат 

(презиме и име) 

2) кандидат 
(презиме и име) 

3) кандидат 
(презиме и име) 

IV. За Органнзационо-полнтичкиот собор 
1) кандидат 

(презиме и име) 

2) кандидат 
(презиме и име) 

3) кандидат 
(презиме и име) 

(печат)" 

5. Во Изборниот образец бр. 18, во точката 4 
уводната реченица и одредбите под 1, 2 и 3 се ме-
нуваат и гласат: 

„4. Претседателот објавува дека се примени: 
1) кутија за гласање; 
2) гласачки ливчиња за избор на патеници 

за Сојузниот 
собор во општинското собрание 

(со букви 
- ) ; 

3) гласачки ливчиња за избор на пратеници за 
соборите на работните заедници на Сојузна-
та скупштина (со букви 

4) заверени огласи за потврда на кандидатури-
те, и тоа:" 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Претседателот на општинското собрание со 

прозивка по списокот му предава на секој одбор-
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ник гласачко ливче за избор на пратеници за Сојуз-
ниот собор и гласачко ливче за избор нд пратеници 
за соборите на работните заедници на Сојузната 
скупштина и ги поканува да пристапат^ кон гла-
сана 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
одборници, та и тие гласаа. 

За време на гласањето 

Гласањето е завршено во часот. 
Откако е завршено гласањето, претседателот со 

двајца одборници пристапува кон утврдување на 
резултатот од гласањето. За таа цел најпрво ги пре-
бројува неупотребените гласачки ливчиња за избор 
на пратеници за Сојузниот собор и утврдува дека 
ги има (со букви ), 
па ги става во посебна обвивка, ги затвора и ги 
печати, а потеа ги пребројува неупотребените гла-
сачки ливчиња за избор на пратеници за соборите 
на работните заедници на Сојузната скупштина и 
утврдува дека ги има (со букви 

), па ги става во 
посебна обвивка, ги затвора и ги печати." 

Во точката 7 ставот 3 се менува и гласи: 
„Во смисла на членот 125 став 4, а во врска со 

членот Ѕ2 ст. 2 и 3 од Законот за изборот на сојуза 
ните пратеници, прогласени се за неважни 
(со букви а—) 
гласачки ливчиња за избор на пратеници за Со-
јузниот собор и (со букви 

) гласачки ливчиња за из-
бор на пратеници за соборите на работните заед-
ници на Сојузната скупштина." 

6. Во Изборниот образец бр. 19 во точката 4 збо-
ровите: ,,а врз основа на одредбите од чл. 98, 98а 
и 89 на Законот за изборот на сојузните пратеници" 
се заменуваат со зборовите: „а врз основа на од-
редбите од чл. 98 и 99 на Законот за изборот на со-
јузните пратеници". 

7. Во изборните обрасци бр. 3 до 9, 11 до 16, 18 
до 22 и 25 до 37 зборовите во загради „фамилијарно, 
татково и родено име" се заменуваат со зборовите: 
„презиме и име". 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

Бр. 106 
И февруари 1937 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за Царин-
ската тарифа, објавен ЕО „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/65, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во Законот за Царинската тарифа, во чле-
нот 30, пред ставот 2 треба да се стави ознака на 
членот: „Член 31"; 

2. Во Царинската тарифа, во тар. број 07.02, во 
заграда, стои: „барен", а треба: „варен"; 

3. Во насловот на главата 11 стои: „глутен", 
а треба: „глутен;" 

4. Во забелешката 5 кеш главата 13 стои: 
„глкцерин", а треба: „глицЗеризин"; 

5. Во насловот на тар број 25.18 стои' „агро- . 
мериран до лом PIT вклучувајќи", а треба: „агломе-
риран доломит (вклучувајќи"; 

6. 'Ео тар. број 27.07, во точ. 8) и 9), стои: 
,.Антранценско" и „ Антранцен", а треба: „Антрацент-
ско" и „Антрацен"; 

7. Во тар. број 28.33, во точката 3), стои: „Хи-
побромати", а-треба: „Хипобромити"; 

8. Во забелешката 7 кон главата 29 стои: „уре-
ди", а треба: „уреиди"; 

9. Во тар. број 29.16, во точката 1) г), стои: 
„фенигликолна", а треба: „фенилгликолна"; 

10. Во тар. број 29.24, во точката 2), пред збо-
ровите: „алкил-бензил" се додава знак за отвора-
ње зграда: „(", а по зборот: „хлорид" — знак 
за затворање заграда: „)"; 

11. Во тар. број 29.38. во насловот, на крајот, 
стои: „па и растворени", а треба: „во кој и да е 
раствор или не"; 

12. Во тар. број 29 41, во точката 5), стои: „Ко-
лицинтин", а треба: „Колоцинтин"; 

13. Во тар. број 33 01, во насловот, стои: „ре-
зоноиди", а треба: „резиноидни"; 

14. Во тар. број 34.01 стои: „3) Други — — — 
— — — 6", а треба: „6) Други — — — 10"; 

15. Во тар. број 35.06, во точката 26), стои: 
„еден kg нето:", а треба: ,,ски материи 18"; 

16. Во тар. број 38.03, во насловот, стои: „ап-
сорпција", а треба: „атсорпција"; 

17. Во тар. број 44.01, на крајот, стои: ,,г) Дру-
го — — — — — 3", а треба: „5) Друго -
- - - - 3"; 

18. Ео забелешката 1 кон главата 42 стои: „2) 
Стерилен хирушки", а треба: ,Д) стерилен хи-
руршки"; 

19. Во тар. број 43.02, во точката 8) б), наместо 
нејасниот број треба да стои: „15"; 

20. Во тар. број 43.03, ао точката 1) а), наместо 
нејасниот број треба да стои: „25"; 

21. Во забелешката 5 кон главата 44, пред збо-
рот: „опфаќа" се додава зборот, „не"; 

22. Во тар. број 49.11 стои: „2) каталози", а 
треба: ,,З) Каталози", стои: ,,З) Друго", а треба: 
„4) Друго"; 

23. Во тар. број 53.03, на крајот, во колоната 3, 
треба да стои: „Сл."; 

24. Во забелешката 5 под 1) кон главата - 59, 
стои како ознака на тар. број: „50.14", а треба 
„59.14"; 

Во забелешката 5 под 1) е), стои: „зајачени 
но", а треба: „зајакнати или"; 

25. Во забелешката 2 под 3) кон главата 67, ка-
ко ознака на тар. број стои: „61.02", а треба: 
„67.02"; 

26. Во забелешката 2 кон главата 68, како оз-
нака на тар. број стои: ,.26.16", а треба: „25.16"; 

27. Во забелешката 4 кон главата 71, во ставот 
3, стои: „радиум", а треба: „родиум"; 

Во забелешката 9 како ознака на забелешката 
стои: „9)", а треба: „9."; 

28. Во забелешката 1 под 12) кон главата 73 стои. 
„недосечени", а треба: „неотсечени"; 

29. Во забелешката 1 кон главата 74 во изразот) 
„(фосфор бакар)" се додава цртичка помеѓу зборо-
вите како знак на врзување; 

30. Во забелешката 1 под 3) кон главата 75, како 
ознака на тар. број стои: „75.03", а треба: „73.03"; 

31. Во забелешката 1 под 3) кон главата 76, како 
ознака на тар. број стои' „70.05", а треба: „76.03"; 
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32. Во тар. број 76.06, во точката 1, треба да се 
додаде изоставениот ред: ,,а) од нелегиран алуми-
ниум — — — 10", а повторениот ред под б) треба 
да се брише; 

33. Во забелешката 2 под 1) кон одделот' XVI 
како 'ознака на тар. број стои: „84.28", а треба: 
„85.28"; 

34. Во тар. број 84.47, во точката 2), стои: „бру-
сење", а треба: „дупчење"; 

35. Во тар број 84.56, во точката 4), се брише 
зборот: „од"; 

36. Во тар. број 84.57, во точката 2), на крајот 
стои: „г) друго", а треба, ,,в) Друго"; 

37. Во тар. број 85.12, во точката 2), стои: ,,в) за", 
а треба: ,,б) за"; 

38. Во тар. број 85 22, во насловот, сврзникот: 
„и" по зборот: „употреба" — се брише; 

39. Во тар. број 94.0-1, во точката 2) а), по зборот: 
„тапацирана се додава знак на затворање заграда: 
„)", по редот под б) се додава изоставениот ред: „3) 
Друго:" и во редот под а) по зборот: „тапацирана се 
додава знак HP затворање заграда: „)". 

Од Сојузната скупштина, Белград. 12 октомври 
1966 година 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој 
е составен дел од Одлуката за определување на сто-
ките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/66, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВР-

ДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Во ред. бр. 918 во колоната 4 наместо бројот: 
„82.01/1а, б" треба ^да стои бројот: „82.02/1а, б". 

Во ред. бр. 919 во колоната 4 наместо бројот: 
„82.01/За" треба да стои бројот: „82.02/За". 

Во ред. бр. 920 во колоната 4 наместо бројот: 
„82.01/За" треба да стои бројот: „82.02/За". 

Во ред. бр. 921 во колоната 4 наместо бројот: 
„82.01/36, 2" треба да стои бројот: „82.02/36, 2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 10 фев-
руари 1967 година, 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот ик Решението за југо-
словенските стандарди за тркални лагери, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67, се поткрадна-
ле долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ ЛАГЕРИ 

Во точката 1 уводната реченица треба да гласи: 
„Во издание на Југословенскиот завод за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди за 
вредности на статична и динамична моќ за носење 
на следните видови тркални лагери:". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 10 февруари 1967 година. 
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100. Закон за изборот на сојузните пратеници 
(Пречистен текст) — — — — — — 197 
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цијата потребна за утврдување на одно-
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104. Наредба за измени и дополненија на 
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требени за производство на стоки што се 
извезуваат — — — — - — - — 218 

106. Решение за југословенските стандарди за 
бакар и бакарни легура — — — — — 218 

107. Решение за југословенските стандарди за 
обоени метали — — ,— — - — — 219 

108. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на хемиското испитување на ту-
тун - - - - - - - - - - - 219 

109. Решение за југословенските стандарди за 
рударски ознаки и симболи — — — 2L9 

НО. Решение за југословенскиот стандард за 
шеќерна репа — — — — — — — 219 

111. Решение за југословенските стандарди за 
семенски материјал — — — — — — 220 

112. Решение за југословенските стандарди за 
производи на сточарството — — — — 220 

113. Решение за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво — — — — — — 220 

114. Решение за југословенските стандарди за 
лековити растенија — — — — — — 221 

115. Решение за југословенските стандарди за 
оловни акумулатори за моторни возила - 221 

116. Решение за југословенските стандарди за 
тркала, осни склопови и оски — — — 221 

117. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за обрасците за вршење од-
делни дејствија според Законот за избо-
рот на сојузните пратеници — — — 222 

Исправка на Законот за Царинската тарифа — 223 
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