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О Д Л У К А 
за прогласување 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 29 ОД 
УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА И ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
ВЛАСТА 

Врз основа на членот 36 тон. 6 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија, на заедничка седница на Сојузното 
веќе и Веќето на народите, одржана на 8 септем-
ври 1953 година донесува 

О Д Л У К А 
Се прогласува и влегува во сила Законот за 

измена на членот 29 од Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
за сојузните органи на власта, усвоен од Сојузното 
веќе и Веќето на народите на нивните седници од 
8 септември 1953 година. 

Во Белград, 8 септември 1953 година 
Народна скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Претседател Претседател 

на Веќето на народите, на Сојузното веќе, 
Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 29 ОД УСТАВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

И ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТА 

Член 1 
Ставовите 1 и 2 на членот 29 се менуваат и 

Гласат: 
„Пратениците за Соборот на производителите 

,ги избираат производителите одделно секој во сво-
јата производители група. 

Групата на индустријата, трговијата и занает-
чиството ги опфаќа работниците и службениците 
на работа во индустријата, рударството, шумар-
ството, градежништвото, транспортот, трговијата, 
угостителството, комуналната дејност и во занает-
чиството, како и занаетчиите". 

Во ставот 3 на истиот член изразот „Селско-
стопанската група" се менува и гласи: „Групата на 
селското стопанство4'. 

Ставот 4 на истиот член се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на про-

гласувањето на заедничка седница на обата дома 
на Ц^р^дната скупштина на ФНРЈ. 

293, 

У К А З 
за прогласување 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, 
ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници, што го 
усвоија Сојузното веќе и Веќето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници 
одржани на 9 септември 1953 година. 

ПР. бр. 9 
9 септември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузното веќе: 
Владимир Симиќ, с. р 

Претседател 
на Веќето на народите. 

Јосип Видмар, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ,. ИЗБИРАЊЕТО 

И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ 

Г л а в а 1 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 

ПРАТЕНИЦИ 
Член 1 

Народните пратеници избрани за Сојузната на-
родна скупштина се политички претставници на 
работниот народ на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и па работниот народ на околи-
јата, градот, народната република, Автономната 
Покраина или Автономната Област во кои се из-
брани, односно претставници на производителите 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
на стопанските организации во кои се. организи-
рани производителите, 

Член 2 
Народните пратеници ги имаат во Сојузната 

народна скупштина, народниот одбор на околијата 
и градот и во претставничкото тело на народната 
република, Автономната Покраина и Автономната 
Област, како и во околијата и градот каде што се 
избрани, правата и должностите утврдени со Уста-
вот и со овој закон, 

Во поглед на имунитетните права на народ-
ните пратеници и нивното право на надокнада во 
врска со вршењето на пратеничката должност ва-
жат одредбите од Уставниот закон и од правил-
ниците за работа. 
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а) во Сојузната народна скупштина 
Член 3 

Народниот пратеник има право: 
на домот чиј член е и на Скупштината да им 

предлага претресување и донесување закони и дру-
ги ^кти и одлуки, од нивната надлежност; 

на домот чиј член е и на Скупштината да им 
предлага отворање анкета; 

да предлага органите што ги избира Скупшти-
ната да му поднесат извештај на домот чиј член 
е ЈЃЛИ на Скупштината, како и да отвора прашање 
За разрешување на органи, поодделни членови на 
колегијални тела и функционери што ги избира 
Скупштината или домот чиј член е тој; 

на Сојузниот извршен, совет да му упатува 
прашања и на домот чиј член е и на Скупштината 
да им предложи отворање дискусија по прашањето 
што го поставил; 

во одборите и комисиите на домот чиј член 
е и на одборите и комисиите на 'Скупштината да 
отвора прашања од нивната надлежност и да пред-

л а г а да се донесат заклучоци и резолуции, но без 
^г!раво на одлучување ако не е член на одборот или 
комисијата; 

преку домот чиј член е да бара обавести од 
државните секретари и од другите раководители 
на сојузните органи на управата. 

Заради остварување на своите права во Соју-
зната народна скупштина народниот пратеник има 
право од сите државни органи да бара обавеоти 
,за спроведувањето на сојузните закони и други 
-одлуки и мерки на Сојузната народна скупштина 

нејзините органи. 
Начинот на вршењето на правата од претход-

,ните ставови се определува со правилниците за 
работа на домовите и на Скупштината. 

Член 4 
Ако член на Сојузниот собор покрај пратенич-

ката должност врши и некаква друга постојана 
; 'јавна служба вон Скупштината, Сојузниот собор 
може да определи, согласно одредбите од правил-
никот за работа, пратеникот да ја врши само пра-
теничката должност. 
6) во народниот одбор на околијата и градот и во 
претставничкото тело на народната република, на 

Автономната Покраина и Автономната Област 
Член 5 

Член на Сојузниот собор избран во околијата 
или градот се з,добива со одборничко право во сите 
околиски и градски собори на подрачјето на сво-
јата изборна околија. 

Член на Соборот на производителите се здо-
бива со одборничко право во сите околиски И град-
ски собори на производителите на подрачјето на 
својата изборна околија. 

Член 6 
Народен пратеник што не е избран за одборник 

Во народниот одбор на околијата или градот не 
може да врши никаква постојана функција во на-
родниот одбор, неговите собори или во неговите 
органи. 

Член 7 
Народниот пратеник има право на соборот во 

кој има одборничко право да му поднесува изве-
штај за својата пратеничка работа, за работата на 
домот чиј член е и на Скупштината. Тој е 
должен да поднесе извештај кога ќе го побара тоа 
од него соборот на народниот одбор. 

Соборот на народниот одбор е должен по пред-
лог од народниот пратеник да го стави на дневен 
ред неговиот извештај. 

Народниот пратеник има право на седница на 
соборот или на народниот одбор да предлага до-
несување одлуки и заклучоци со кои се оствару-
ваат правата или обврските кои за народниот од-
бор произлегуваат од законите и од други одлуки 
на Сојузната народна скупштина. Предлогот на 
пратеникот задолжително се внесува во дневниот 
ред. 

Член 8 
Народниот пратеник е должен на соборот во 

кој има одборниЧко право, коѓа тој ќе го побара 
тоа, да му даде обавести за прашањата што ги 
претресува или проучува домот чиј члЛј е тој или 
Скупштината. 

Соборот на народниот одбор може да стави на 
дневен ред претресување на поодделни прашања 
што се во врска со законите и одлуките на домот 
или на Скупштината кои се подготвуваат или се 
веќе донесени. 

Врз основа на овој претрес соборот може да 
одлучи да поднесе соодветен предлог или да го 
достави мислењето до соодветниот дом или до 
Скупштината, 

Народниот пратеник е должен да му го изложи 
на домот односно на Скупштината предлогот или 
мислењето на соборот или на народниот одбор, и 
во случај лично да не се слага со нив. Претседа-
телот на Скупштината ќе му предложи на домот 
односно на Скупштината да се стави на дневен 
ред таков предлог односно мислење. 

Народниот пратник го известува соборот од-
носно народниот одбор за одлуката или мислењето 
на домот односно на Скупштината за прашањето 
што го изложил, 

Член 9 
По барање од соборот или од народниот одбор 

народниот пратеник е должен да присуствува на 
определена седница на соборот односно на народ-
ниот одбор ако не е спречен со работата на Скуп-
штината или со други пратенички должности. 

Член 10 
Член на Сојузниот собор што го избрал репуб-

личкиот, Покраинскиот или Обласниот собор е 
должен, да му поднесе по барање од ова претстав-
ничко тело извештај за својата пратеничка работа, 
како и за работата на Сојузниот собор и на Скуп-
штината. 

Секое од овие претставнички тела може да бара 
од народниот пратеник да му изложи на Сојузниот 
собор или на Скупштината предлог или мислење 
од пртставничкото тело во врска со прашањата 
од надлежноста на Сојузниот собор или на Скуп-
штината. Народниот пратеник е должен да го стори 
тоа и во случај да не се слага со предлогот или 
мислењето од претставничкото тело. 

Член 11 
Член на Соборот на производителите може да 

го свика изборното тело што го избрало, заради 
поднесување извештај за својата пратеничка ра-
бота, за работата на Соборот на производителите 
и на Скупштината. 

Една четвртина членови од изборното тело мо-
жат да бараат од член на Соборот на производи-
телите да му поднесе на изборното тело извештај 
за својата пратеничка работа, за работата на Со-
борот на производителите и на Скупштината и за 
таа цел можат да го свикаат изборното тело. 

Член на Соборот на производителите е должен 
да му го изложи на Соборот на производителите 
односно на Скупштината предлогот и мислењето 
што ќе им го поднесе односно достави изборното 
тело во врска со законите и со други одлуки што 
ги подготвуваат или веќе ги донесле Соборот на 
производителите или Скупштината. Тој е должен 
да го стори тоа и во случај лично да не се слага 
со таков предлог или мислење. 

Трошоците предизвикани со состанокот на из-
борното тело, свикан спрема ставовите 1 и 2 од 
овој член, паѓаат на товар на народниот одбор 
кому што припаѓаат членовите на изборното тело 

в) во изборната околија 
Член 12 

Сојузните народни пратеници имаат право 
должност да го следат во изборната околија оства-
рувањето на самоуправувањето на работниот на-
род и слободата и правата на граѓаните, спроведу-
вањето на сојузните закони и други одлуки и 
мерки на сојузните органи на власта, почитува-
њето на законите и законитоста, општата полити-
чка положба, како и да ги следат и другите пра-
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т а њ а што се важни за стопанскиот, културниот 
и социјалниот развиток на околијата или градот. 

Членовите на Соборот на производителите на-
рочно го следат во изборната околија остварува-
њето на самоуправувањето на производителите и 
нивните социјално-економски права, извршувањето 
на обврските на стопанските организации спрема 
општествената заедница, како и работата на само-
управните установи во областа на стопанството и 
на социјалното осигурување. 

Член 13 
Во вршењето на своите права и должности во 

изборната околија народните пратеници се должни 
за своите забелешки да го известуваат домот чии 
се членови односно Скупштината, нивните одбори 
и комисии и соодветниот собор и народниот одбор 
на околијата односно градот, и имаат право да им 
поднесуваат предлози за донесување одлуки и пре-
земање мерки за кои се надлежни овие претстав-
нички тела. 

Член 14 
Народните пратеници се должни одвреме на-

време да им поднесуваат на избирачите на под-
рачјето на изборната околија извештај за својата 
пратеничка работа, за работата на домот чии се 
членови и на Скупштината. 

Народниот одбор на општината или градот, од-
носно органот овластен за свикување собир на 
избирачите во стопанските организации, е должен 
да свика по предлог од народниот пратеник собир 
на избирачите на којшто ќе поднесе извештај пра-
теникот. 

Една третина од избирачите настанете на под-
рачјето за кое се одржува собирот на избирачите 
може да бара од член на Сојузниот собор да при-
суствува на собирот на избирачите и да поднесе 
извештај за својата пратеничка работа, за рабо-
тата на Сојузниот собор и на Скупштината, како и 
да ги сослуша предлозите и мислењата од собирот. 

Секои сто избирачи во стопанските организации 
на производите л ната група во која е пратеникот 
избран можат да бараат од член на Соборот на 
производителите да присуствува на собирот на 
избирачите во стопанската организација и да под-
несе извештај за својата пратеничка работа, за 
работата на Соборот на производителите и на Скуп-
штината, како и да ги сослуша предлозите и ми-
слењата од собирот. 

Народниот пратеник е должен да се одзове на 
поканата од избирачите ако не е спречен со рабо-
тата на Скупштината или со други пратенички 
должности. 

Член 15 
Секој народен пратеник е должен да одреди 

постојано место во изборната околија каде што 
можат избирачите во определено време да му под-
несуваат свои предлози и мислења. 

Член 16 
Членовите на Сојузниот собор се овластени да 

бараат од сите државни органи на околијата или 
градот каде што се избрани, како и од сите уста-
нови и стопански организации на подрачјето на 
таа околија или град, податоци за нивната работа 
и послување, освен оние податоци за чие чување 
и соопштување важат посебни прописи. 

Членовите на Сојузниот собор можат да при-
суствуваат на седници на советите и на други тела 
на народните одбори и органите на самоуправните 
установи. Тие имаат право да го изложуваат на 
овие состаноци своето мислење за прашањата на 
дневниот ред, но не можат да учествуваат во од-
лучувањето. 

Со цел да се добијат податоци и утврди поло-
жбата во ' државните органи, во установите и во 
стопанските организации членовите на Сојузниот 
собор можат да му предлагаат на околискиот од-
носно градскиот собор или на народниот одбор на 
околијата односно градот отворање анкета и самите 
да земат учество во таква анкета. 

Член 17 
Членовите на Соборот на производителите ги 

имаат спрема државните органи на околијата од-

носно градот што се занимаваат со стопанство, како 
и спрема стопанските установи, установите за со-
цијално осигурување и стопанските организации на 
подрачјето на изборната околија, правата и дол-
жностите што им одговараат на правата и должно-
стите што ги имаат членовите на Сојузниот собор 
спрема државните органи, установите и стопански-
те организации. 

Тие можат да присуствуваат на состаноци на 
работните колективи, на седници на работничките 
совети на стопанските организации, на собранија на 
земјоделските задруги и на седници на управните 
тела на установите за социјално осигурување и 
имаат право на тие состаноци да го изложуваат 
своето мислење за прашањата на дневниот ред, но 
не можат да учествуваат во одлучувањето. 

Член 18 
Народните пратеници ги вршат правата и дол-

жностите во изборната околија во согласност со 
одредбите од Уставот и законите. 

Народните пратеници не можат лично да вршат 
никакви акти на власт ниту да издаваат какви и 
да било наредби. Тие ги изнесуваат своите предло-
зи и забелешки што се однесуваат до работата на 
државните органи, на установите и стопанските 
организации на седници на соодветните претставни-
чки тела и нивните одбори и комисии. 

Ако пратеникот ги пречекори правата опреде-
лени со овој закон, заинтересираниот орган, уста-
нова и организација можат против таквата работа 
на пратеникот да му стават свој приговор на домот 
чиј член е пратеникот. 

Г л а в а II 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗБИРАЊЕТО И ОТПО-

ВИКОТ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
1. Избирање 

Член 19 
Општите избори за народни пратеници за Со-

јузната народна скупштина, како и за поодделни 
нејзини домови ги распишува Сојузниот извршен 
совет 

Изборите за Сојузната народна скупштина мо-
раат да бидат распишани пред да истече последниот 
ден на периодот за кој Скупштината е избрана. 
Во случај да се распушти Скупштината или еден 
нејзин дом пред да истече времето за кое Скупшти-
ната е избрана, Сојузниот извршен совет ќе рас-
пише избори најдоцна седмиот ден од денот кога е 
донесена одлуката за распуштањето на Скупшти-
ната или на нејзиниот дом. 

Од денот на распуштањето на Скупштината или 
на еден нејзин дом до денот на изборите не може 
да помине повеќе од три ни помалку од два месеца. 

Член 20 
Новоизбраната Сојузна народна скупштина се 

состанува најдоцна триесетиот ден по одржаните 
избори. 

Првиот состанок на новоизбраната Скупштина 
го свикува и отвора претседателот на последната 
Скупштина. 

Ако претседателот во определениот срок не ја 
свика новоизбраната Скупштина, најмалку 20 пра-
теници можат сами да ја свикаат Скупштината. 

Член 21 
Изборите за народни пратеници во околиите и 

градовите за Сојузниот собор се вршат во истиот 
ден во сета Федеративна Народна Република Југо-
славија, и тоа в недела. 

Изборите за народни пратеници за Соборот на 
производителите можат да се одржат во разни дни 
по производител ните групи. 

Помеѓу денот на изборите за еден и за друг 
дом не смее да помине повеќе од седум дена. 

Ако изборите за Сојузниот собор се вршат во 
истиот ден кога и изборите за републичкиот, Покра-
инскиот или Обласниот собор, изборите можат да 
се вршат и на истите избирачки места, но спрове-
дувањето на изборите мораат да го раководат од-
делни избирачки одбори и сите изборни дејствија 
мораат да се вршат одделно за секој собор. 

На ист начин ќе се (постапи ако се вршат исто-
времено изб-ори за Соборот на производителите на 
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Сојузната народна скупштина и за соборите на про-
изводителите на народните републики, на Автоном-
ната Покраина и Автономната Област. 

Член 22 
Изборите за народни пратеници што за Соју-

зниот собор ги избираат републичките собори, 'По-
краинскиот или Обласниот собор ,мораат да бидат 
извршени пред денот на првиот состанок на ново-
избраната Сојузна народна скупштина. 

Член 23 
Сојузниот собор и Соборот на производителите на 

Сојузната народна скупштина се избираат на 4 
години. 

Почетокот на овој период се смета од денот ко-
га се извршени изборите за обата дома на Скупшти-
ната. 

Член 24 
Народните пратеници за Сојузниот собор ги 

избираат: 
1) граѓаните во околиите и градовите, и 
2) републичките собори, Покраинскиот собор и 

Обласниот собор. 
Граѓаните во околиите и градовите избираат на-

родни пратеници за Сојузниот собор врз основа на 
општо, еднакво и непосредно избирачко право, по 
нормата: еден пратеник на 60.000 жители. 

Републичкиот собор на секоја народна репу-
блика избира за Сојузниот собор десет пратеници, 
Покраинскиот собор шест, а Обласниот собор че-
тири ^пратеници. 

Член 25 
Правото да избираат пратеници за Сојузниот 

собор во околиите и градовите го имаат државја-
ните на Федеративна Народна Република Југосла-
вија што имаат избирачко право по одредбите од 
Законот за избирачките списоци. 

За народен пратеник за Сојузниот собор може 
да биде избиран во околија и град секој држав-
јанин на Федеративна Народна Република Југосла-
вија што има избирачко право. 

За народен пратеник што го избира за Соју-
зниот собор, републичкиот, Покраинскиот или Обла-
сниот собор може да биде избиран само член на 
тој собор. 

Член 26 
Народните пратеници за Соборот на произво-

дителите, како претставници на своите стопански 
организации, ги избираат производителите на ра-
бота во производството, транспортот и трговијата, 
преку изборните тела што се формираат на начинот 
определен со овој закон. 

Избирањето на пратениците за Соборот на 
производителите се врши по производителите 
групи. 

Производителите групи се: 
1) групата на индустријата, трговијата и зана-

етчиството, која ги опфаќа работниците и службе-
ниците на работа во индустријата, рударството, 
шумарството, градежништвото, транспортот, по-
штенско-телеграфско-телефонската служба, трго-
вијата, угостителството, комуналната дејност и во 
занаетчиството, како и занаетчиите; 

2) групата на селското стопанство, која ги опфа-
ќа земјоделците што се членови на земјоделските 
задруги и членовите на нивните домаќинства што 
се занимаваат со земјоделство, работниците и слу-
жбениците на селско-стопанските добра, работни-
ците и службениците на земјоделските задруги и 
други селско-стопански работници. 

Од вкупниот број членови на Соборот на про-
изводителите се рхзбира во секоја производителна 
група оној број пратеници што му е сразмерен на 
учеството на групата во вкупниот општествен про-
извод на Федеративна Народна Република Југо-
славија утврден во сојузниот општествен план што 
е во тек, 

Во рамките на секоја производители а група 
пратениците се избираат по нормата: еден прате-
ник на еднаков број производително население. 

За пратеник за Соборот на производителите 
може да биде избиран секој производител што и' 
припаѓа на производите л ната група во која се врши 

избирањето и кој има избирачко право по одред-
бите од Законот за избирачките списоци.. За пра-
теник за Соборот на производителите може да би-
де избиран и функционер на синдикална или 
задружна организација што е избран за функцио-
нер од производителите. 

Вкупниот број на пратениците што се избира 
за Соборот на производителите се определува со-
гласно нормата: еден пратеник на 70.000 произво-
дително население. 

Производителите население го сочинуваат 
производителите заедно со членовите на нивните 
домаќинства што ги издржуваат тие. 

Член 27 
Изборното тело во секоја производите л на група 

го сочинуваат членовите на соборите на произво-
дителите на околиите и градовите од подрачјето 
на изборната околија, избрани во соодветната група. 

Секој член на изборното тело гласа со онол-
кав број гласови колку што во околијата односно 
градот на него сразмерно доаѓаат производители 
од онаа производителна група во којацгго е избран 
за член на соборот на производителите. 

Член 28 
Бројот на жителите се утврдува спрема пода-

тоците од последниот попис на населението, при 
што се зема во обѕир и наголемувањето на населе-
нието што настапи чо во тоа меѓувреме спрема слу-
жбените статистички податоци. 

Бројот на производителното население се утвр-
дува спрема последните службени статистички 
податоци што постојат. 

Член 29 
Изборите за народните пратеници што за Со-

јузниот собор ги избираат граѓаните во околиите 
и градовите, и изборите за народните пратенци за 
Соборот на производителите се вршат по изборни 
околии. 

Во секоја изборна околија се избира еден пра-
теник. 

Ако еден град или околија избира повеќе од 
еден пратеник за Соборот на производителите, за 
сите изборни околии на подрачјето на таков град 
или околија се формира само едно изборно тело 
и тоа врши избирање на сите пратеници што се 
избираат во соодветната проршводителна група во 
градот или околијата. 

Член 30 
Правото да предлагаат кандидати за народни 

пратеници што ги избираат граѓаните во околиите и 
градовите за Сојузниот собор, го имаат собирите на 
избирачите, како и бројот на избирачи определен 
со овој закон. 

Правото да предлага кандидати за пратеници 
што за Сојузниот собор ги избира републичкиот, 
Покраинскиот или Обласниот собор, го. има со овој 
закон определен број членови на соодветниот собор. 

Правото да предлагаат кандидати за Пратени-
ци што се избираат за Соборот на производителите 
го имаат собирите на избирачите по Стопанските 
организации, како и со овој закон определен број 
производители. 

Члел 31 
Исто лице не може да биде кандидат за на-

роден пратеник за Сојузниот собор и за Соборот 
на производителите 

Исто лице не може во Сојузниот собор исто-
времено да има мандат на пратеник избран во око-
лија или град и мандат на пратеник избран од 
републичкиот, Покраинскиот или Обласниот собор. 

Исто лице може да биде кандидат само во една 
изборна околија. 

Член 32 
За пратеник е избран оноЈ од кандидатите што 

добил најголем број гласови. 
Член 33 

Службеник во државната управа или судија 
што ќе биде избран за народен пратеник п р а з н у -
ва да биде државен службеник кога ќе му биде 
верифициран мандатот. 
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2. Отповик 
Член 34 

Избирачите имаат право да го отповикаат на-
родниот пратеник ако тој повеќе ја нема нивната 
доверба. 

Член 35 
Член на Сојузниот собор избран, во околија или 

град можат да го отповикаат избирачите на избор-
ната околија во која е избран. 

Член на Сојузниот собор што го избрал репу-
бличкиот, Покраинскиот или Обласниот собор, мо-
же да го отповика соборот што го избрал. 

Член на Соборот на производителите може да 
го отповика изборното тело што го избрало. 

Член 36 
Правото да ја започнат постапката за отповик 

на народен пратеник избран за Сојузниот собор 
го имаат собирите на избирачите и група избирачи 
односно членовите на претставничкото тело што 
го избрало пратеникот. 

Правото да ја започнат постапката за отповик 
на народен пратеник избран за Соборот на про-
изводителите го имаат собирите на избирачите во 
стопанските организации и група прозводители. 

Право на иницијатива за свикување собири 
на избирачите заради започнување постапка за от-
повик на народен пратеник имаат околиските и 
градските собори на подрачјето на изборната око-
лија односно една третина од членовите на избор-
ното тело. 

Член 37 
Член на Сојузниот собор избран во околијата 

или градот е отповикан ако за отповикот гласало 
мнозинството од сите избирачи од изборната око-
лија. 

Член на Сојузниот собор што го избрал ре-
публичкиот, Покраинскиот или Обласниот, собор 
е отповикан ако за неговиот отповик гласало мно-
зинството од сите членови од тој собор. 

Член на Соборот на производителите е отпо-
викан ако членовите на изборното тело, со мно-
зинство гласови во смисла на членот 27 став 2 од 
овој закон, гласале за неговиот отповик, 

Член 38 
Народниот пратеник престанува да биде член 

на Сојузната народна скупштина од денот кога е 
извршен отповикот. 

Во случај на отповик на народен пратеник, на 
местото од отповиканиот пратеник се врши изби-
рање на нов. Отповиканиот народен пратеник не 
може да биде кандидат на тоа избирање. 
3. Заеднички одредби за избирањето и отповикот 

Член 39 
Избирачите гласаат лично. 
Никој не може да гласа преку полномошник. 

Член 40 
Ниеден граѓанин кој по законот има избирачко 

право не може да биде лишен од правото да гласа 
на изборите или при гласањето за отповик, нити 
спречен да гласа. 

Во времето од пет дена пред па до три дена 
по изборите, државните органи и службените лица 
не можат да ги повикуваат избирачите, освен ако 
е очигледно дека одзивањето на поканата не го 
спречува избирачот да го искористи своето изби-
рачко право, 

Член 41 
Гласањето е тајно и се врши со гласачки лив-

чиња. 
Член 42 

Се обезбедува слободата на определувањето 
на избирачите и тајноста на гласањето. 

Ниеден државен орган или службено лице не 
може во никој случај да го повика избирачот на 
одговорност за гласањето нити од него да бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал, односно 
дали гласал за или против отповикот. 

Член 43 
Спроведувањето на изборите за народни прате-

ници за Сојузната народна скупштина го ракавот 
нат изборни комисии и избирачки одбори. 

Кога избирањето на пратеници за Сојузниот со-
бор го врши републичкиот, Покраинскиот или 0 -
бласниот собор, спроведувањето на изборите го ра-
ководи само соодветниот собор. 

Истите органи го раководат спроведувањето на 
отповикот на народен пратеник. 

Органите за спроведување на изборите незави-
сни се во својата работа од сите други државни 
органи и работат по законот и по другите прописи 
донесени врз основа на законот. 

Г л а в а III 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 44 
Комисиите з.ч спроведување на изборите се: 
1) Сојузната изборна комисија со седиште во 

Белград, 
2) изборните комисии на народните републики 

со седишта во главните градови на народните ре-
публики, 

3) изборната комисија на Автономната Покра-
ина Војводина со седиште во Нови Сад, 

4) изборната комисија на Автономната Косов-
ско-метохиска Област со седиште во Приштина, 

5) околиските изборни комисии со седишта во 
подрачјата на изборните околии. 

Член 45 
Сојузната изборна комисија и републичките 

изборни комисии ги сочинуваат: претседател, се-
кретар и пет члена. 

Изборните комисии на автономните единици ги 
сочинуваат: претседател, секретар и три члена. 

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

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

Член 46 
Сојузната изборна комисија ја именува Соју-

зниот извршен совет, а другите изборни комисии 
ги именува Сојузната изборна комисија. 

Претседателот на Сојузната изборна комисија и 
неговиот заменик се именуваат од редот на суди-
ите на Сојузниот врховен суд. 

Сојузната изборна комисија се именува нај-
доцна за три дена по објавувањето на одлуката за 
распишување на изборите за народни пратеници за 
Сојузната народна скупштина. 

Претседателот на републичката изборна коми-
сија и неговиот заменик се именуваат од редот на 
судиите на републичкиот врховен суд, а претседа-
телот на Изборната комисија на Автономната По-
краина Војводина и неговиот заменик се именуваат 
од редот на судиите на Врховниот суд на Авто-
номната Покраина Војводина. 

Претседателите на други изборни комисии и 
нивните заменици се именуваат од редот на суди-
ите, а во недостиг на судии може за заменик на 
претседателот да се именува и друго лице. 

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавуваат во „Службениот лист на 
ФНРЈ". 

Член 47 
Сојузната изборна комисија: 
1) ги обезбедува техничките подготовки на из-

борите, а особено изборните материјали (гласачки 
кутии, гласачки ливчиња и друго) за сите органи 
што ги спроведуваат изборите; 

2) им дава упатства на изборните комисии по 
сите прашања во поглед на спроведувањето на из-
борите; 

3) врши надзор над работата на сите други из-
борни комисии; 

4) ги објавува резултатите за изборите на пра-
теници за Сојузната народна скупштина како и 
резултатот на гласањето за отповик; 

5) врши други задачи по одредбите од овој 
закон. 
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Член 48 
Републичките изборни комисии: 
1) го обезбедуваат извршувањето на техничките 

подготовки за изборите на територијата на народ-
ната република; 

2) им даваат упатства на изборните комисии на 
Автономната Покраина и Автономната Област и 
на околиските изборни комисии за работата на 
спроведувањето на изборите; 

3) вршат надзор над работата на околиските 
изборни комисии и избирачките одбори; 

4) вршат други задачи по одредбите од овој 
закон. 

Член 49 
Изборните комисии на Автономната Покраина 

и Автономната Област: 
1) го обезбедуваат извршувањето на техничките 

подготовки за изборите на подрачјето на Покраи-
ната односно Областа; 

2) им, даваат на околиските изборни комисии 
упатства за работа на спроведувањето на изборите 
врз основа на упатствата од Сојузната и републич-
ката изборна комисија; 

^ 3) вршат надзор над работата на околиските 
изборни комисии; 

4) вршат други задачи по одредбите од овој 
закон. 

Член 50 
Околиските изборни комисии: 
1) вршат технички подготовки за изборите; 
2) назначуваат изб,ирачки одбори за раково-

дење на гласањето на изборите за народни прате-
ници за Сојузниот собор и за Соборот на произво-
дителите, како и за раководење на гласањето за 
отповик на тие пратеници; 

3) се грижат за правилната работа на изби-
рачките одбори и вршат надзор над нивната ра-
бота; 

4) ги потврдуваат кандидатурите за избирање 
пратеници што за Сојузниот собор се избираат во 
околиите и градовите, како и кандидатурите за 
избирање пратеници што се избираат за Соборот 
на производителите; 

5) ги утврдуваат резултатите на изборите за 
пратеници што за Сојузниот собор ги избираат 
граѓаните во околиите и градовите, како и резул-
татите на изборите за пратеници што се избираат 
за Соборот на производителите, и прогласуваат кој 
кандидат е избран за пратеник на нивното под-
рачје; 

6) издаваат соопштенија за резултатите на из-
борите на своето подрачје; 

7) вршат други задачи по одредбите од овој 
закон. 

Околиската изборна комисија се формира во 
секоја изборна околија за избирање пратеник за 
Сојузниот собор. Сојузната изборна комисија опре-
делува која од овие комисии ќе биде надлежна за 
спроведување на изборите за пратеници за Собо-
рот на производителите за поодделна изборна око-
лија. 

Член 51 
Изборните комисии се постојани. 

Член 52 
Гласањето при изборите односно отповикот на 

народни пратеници го раководат избирачките од-
бори. Избирачките одбори се формираат во секое 
место во кое се Ерши гласањето (избирачко место) 
и во секое изборно тело за избирање пратеник за 
Соборот на производителите. 

Избирачките одбори ја обезбедуваат правилно-
ста и тајноста на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседател 
и два члена. 

На претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор им се определуваат заменици. 

Два члена од избирачкиот одбор што се фор-
мира на избирачките места, како и нивните заме-
ш а н мораат да бидат од подрачјето на општината 
односно градот на кое што се наоѓа избирачкото 
место. Претседателот и членовите на избирачкиот 
одбор што се формира во изборното тело, како и 

нивните заменици, се именуваат од редот на чле-
новите на изборното тело. 

Надлежната изборна комисија ќе му издаде на 
претседателот на избирачкиот одбор акт за назна-
чување на избирачкиот одбор, 

Член 53 
Член на изборната комисија или на избирач-

киот одбор, како и негов заменик, може да биде 
граѓанин кој има избирачко право. 

Членовите на изборната комисија и на изби-
рачки одбор, како и нивните заменици, не можат 
да бидат кандидати за народни пратеници. Во слу-
чај на кандидирање им престанува должноста на 
член односно заменик во тие органи. 

За член на изборна комисија или на избирач-
ки одбор, како и за нивни заменик, не може да 
биде назначен пратеник за чиј отповик се гласа, 

Член 54 
Органите за спроведување на изборите и на 

отповикот полноважно одлучуваат ако се присутни 
повеќе од половина нивни членови. 

Член 55 
Народните одбори и другите државни органи 

должни се да им даваат помош на изборните ко-
мисии и на избирачките одбори во извршувањето 
на нивните задачи. 

По барање од изборните комисии државните 
органи, стопанските и општествените организации 
се должни да им ги дадат сите податоци потреб-
ни за нивната работа. 

Г л а в а IV 

ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР 

А. Избирање пратеници што ги избираат граѓаните 
во околиите и градовите 

1. Изборни околии 
Член 56 

Сојузниот извршен совет го определува вкуп-
ниот број народни пратеници што се избира ЕО око-
лиите и градовите за Сојузниот собор, како и бро-
јот на пратениците што се. избираат во поодделни 
народни републики. Во народната република не 
може да се избираат повеќе народни пратеници 
отколку што и' припаѓа по бројот на нејзините жи-
тели. Ако со делбата на бројот на пратениците на 
народни републики спрема нормата не би бил ра-
спореден вкупниот број пратеници, преостанатиот 
број пратеници се распоредува на оние народни 
републики кои по ред имаат најголем остаток. 

Делбата на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија на изборни околии за 
избирање пратеници за Сојузниот собор ја врши 
Сојузниот извршен совет во согласност со репу-
бличките извршни совети. Одлуката за тоа Соју-
зниот извршен совет ја донесува најдоцна петтиот 
ден по распишувањето на изборите. 

Член 57 
Изборните околии за избирање народни пра-

теници што за Сојузниот собор ги избираат гра-
ѓаните во околиите и градовите се формираат за 
подрачје на една или повеќе административни око-
лии и градови на територијата на народната репу-
блика односно подрачјето на Автономната Покра-
ина или Автономната Област согласно нормата, по 
правило, на 60.000 жители да се избира еден пра-
теник. 

Административната околија или град која спре-
ма бројот на жителите избира двајца или повеќе 
пратеници се дели на онолку изборни околии колку 
што се избираат пратеници. 

Административната околија или град која спре-
ма бројот на жителите не може сама да избира 
пратеник ќе се спои со соседната околија или око-
лии односно град така што заедно да избираат еден 
пратеник, при што делот на една административна 
околија не може да се спојува со друга околија 
или град. 
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2. Предлагање кандидати 
а) од с о б и р и т е н а и з б и р а ч и т е 

Член 58 
Собирите на избирачите на кои се врши пред-

лагање на кандидати за народни пратеници што 
за Сојузниот собор ги избираат граѓаните во око-
лиите и градовите, се одржуваат по изборните еди-
ници за избирање одборници за околискиот одно-
сно градскиот собор. 

Кога поодделни. места на подрачјето на избор-
ната единица за којашто се одржува собирот на 
избирачите е значително оддалечена од местото во 
кое се одржува собирот, околиската изборна коми-
сија, по предлог од народниот одбор на општината, 
може да определи и за тие места да се одржуваат 
собири на избирачите, ако се во нив настанети нај-
малу три стотини избирачи. 

Околиската изборна комисија најдоцна десетиот 
ден по објавувањето на одлуката за делба на тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија на изборни околии ќе ги објави со оглас 
сите подрачја за кои на подрачјето на изборната 
околија се одржуваат собирите на избирачите пред-
видени со овој закон. Огласот за тоа ќе се објави 
во седиштата на сите општини на подрачјето нР 
изборната околија. 

Член 59 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на народниот одбор на онаа општина односно 
град на чие подрачје собирот се одржува. 

Ако претседателот на народниот одбор на оп-
штината или градот не го свика собирот на избира-
чите најдоцна триесетиот ден по распишувањето 
на изборите, собирот ќе го свика во натамошниот 
срок од пет дена надлежната околиска изборна 
комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачите се об-
јавува на обичаен начин најдоцна на три дена пред 
неговото одржување, со назначување на дневниот 
ред на собирот. 

Времето и местото на одржувањето на собирот 
се определува та,ка што да се овозможи присуство 
на што поголем број избирачи. 

Член 60 
Собирот на избирачите свикан заради предла-

гање кандидати за народни пратеници може да се 
одржи ако е присутна најмалку десетина од вкуп-
ниот број избирачи од подрачјето за кое се одржува 
собирот, но тој број не може да биде помал од 
педесет. 

Ако не може да се одржи собирот на избира-
чите поради тоа што не е присутен потребниот број 
избирачи, органот овластен за свикување на собирот 
ќе свика нов собир на избирачите. 

Правото да одлучуваат на собирот на избира-
чите го имаат само оние лица што имаат изби-
рачко право а се настанети на подрачјето за кое 
се одржува собирот. 

Член 61 
Претседателот на народниот одбор на општи-

ната односно градот или одборникот што ќе го опре-
дели тој го отвора собирот на избирачите и ја ра-
ководи неговата работа додека не се избере прет-
седателство на собирот. Ако во смисла на членот 
59 став 2 од овој закон собирот го свикала околи-
ската изборна комисија, собирот го отвора и ја ра-
ководи неговата работа додека не се избере прет-
седателство — одборникот на народниот одбор на 
општината односно градот што ќе го определи око-
лиската изборна комисија. 

Работата на собирот на избирачите ја раководи 
претседателството на собирот, што го избираат из-
бирачите на собирот од своја средина. Претседател-
ството на собирот се состои од претседавач и два 
члена. 

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

Член 62 
По извршеното избирање на претседателството 

претседавачот ја објавува целта на свикувањето на 
собирот и начинот на неговата работа, и за таа цел 

ќе ги прочита одредбите од членовите 63 до 67 од 
овој закон. 

Потоа по (предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред кој опфаќа: 

1) избор на кандидациона комисија, 
2) предлагање кандидати од страна на избира-

чите, 
3) претресување на предлогот од кандидацио-

ната комисија и утврдување на кандидатите. 
Член 63 

Собирот на избирачите од редот на присутниве 
избирачи избира кандидациона комисија, чијашто 
задача е врз основа на предлогот на избирачите 
да му поднесе на собирот на избирачите конечен 
предлог за утврдување на кандидатите. 

Кандидационата комисија се состои од седум 
до петнаесет члена. 

Кандидационата комисија имаат право да ја 
предложат најмалку десет избирачи. 

По завршеното предлагање се пристапува кон 
гласање за избор на кандидациона комисија. Гла-
сањето се врши за предложените листи во целост, 
и тоа јавно. 

Избрана е онаа кандидациона комисија што 
добила Најголем број гласови, 

Кандидационата комисија го избира својот прет-
седател од редот на своите членови. 

Член 64 
Секој избирач има право да предложи по еден 

кандидат за пратеник. 
Предлозите се поднесуваат усно. 
Откога е завршено предлагањето на кандида-

тите, кандидационата комисија се повлекува, ги 
испитува предлозите поднесени од избирачите и 
состава предлог за утврдување на кандидатите, кој 
може да ги опфати само 'кандидатите што ги пред-
ложиле избирачите. 

Член 65 
На член на кандидациона комисија што ќе биде 

од избирачите предложен за кандидат и се согласи 
да биде кандидат, му престанува членството во ко-
мисијата. Ако поради тоа се намали бројот на чле-
новите на комисијата под седум, на местото на 
членовите на кои им престанало членството ќе се 
изберат нови, 

Член 66 
Кога ќе ја заврши работата кандидационата ко-

мисија, претседателот или друг член на комисијата 
му го соопштува на собирот предлогот на комиси-
јата за утврдување на кандидатите со образложение 
за секој предложен кандидат. 

Собирот по ова го претресува предлогот на кан-
дидационата комисија. Ако во текот на расправата 
се изнесат разлози против кандидатите што ги пред-
ложила кандидационата комисија или предлози за 
други кандидати, кандидационата комисија задол-
жително ќе ги оцени истакнатите разлози и пред-
лози и ќе му поднесе на собирот на избирачите 
свој конечен предлог. И овој предлог може да ги 
опфати само кандидатите што ги предложиле изби-
рачите. 

Собирот на избирачите гласа одделно за секој 
од кандидатите што ги предложила кандидационата 
комисија. Гласањето се врши со дитање рака. 

Од кандидатите што ги предложила кандида-
ционата комисија прифатен е секој оној кандидат, 
за кого гласало мнозинството од присутните изби-
рачи. Во случај на потреба се врши избројување 
на гласовите. 

Член 67 
Ако собирот ,на избирачите не го усвои во це-

лост предлогот на кандидационата комисија, на 
истиот собир се избира нова кандидациона коми-
сија. 

Во поглед на работата на новоизбраната кан-
дидациона комисија и постапката за утврдување 
на кандидатите на собирот на избирачите важат 
претходните одредби. 

Член 68 
За работата на собирот на избирачите се води 

записник, кој го потпишуваат претседавачот, запи-
сничарот и заверувачите на записникот. 
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Претседателот на народниот одбор на општина-
та односно градот е должен да му обезбеди на соби-
рот на избирачите записничар, но собирот може 
да избере за записничар друго лице. 

Записникот на собирот на избирачите содржи 
особено: ден и час на почетокот и место на одр-
жувањето на собирот; за кое подрачје се одржува 
собирот; кој го свикал и отворил собирот; фами-
лијарно, татково и родено име на членовите на 
претседателството на собирот, на запис,ничарот и 
на заверувачите на записникот; вкупен број на из-
бирачите запишани во избирачкиот список за под-
рачјето за кое се одржува собирот; број на присут-
ните избирачи; дневен ред на собирот; состав на 
избраната кандидациона комисија; кои кандидати 
се предложени од избирачите; предлог на јкандида-
ционата комисија за утврдување на кандидатите; 
кои кандидати се прифатени; на жој начин е утвр-
ден резултатот на гласањето; други околности од 
значење за работата на собирот, и час на заврше-
токот на собирот. 

Член 69 
Врз основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите се состава предлог на кандидатурата, кој 
содржи: 

1) назначување дека предлогот се поднесува 
за избор на пратеник за Сојузниот собор, како и 
назначувања на изборната околија и денот на из-
борите; 

2) назначување дека предлогот е утврден на 
собирот на избирачите и цитирање податоци за тоа 
во кое место и за кое подрачје е одржан собирот 
и кога; 

3) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеењето на секој од кандидатите утврдени на 
собирот на избирачите. 

Предлогот на кандидатурата на собирот на из-
бирачите го потпишуваат претседавачот на собирот 
на избирачите и претседателот на кандидационата 
комисија. Покрај нивните потписи се назначува фа-
милијарното, татковото и роденото име, занимањето 
и местото на живеењето на секој од нив. Нивните 
потписи мораат да бидат заверени од државниот 
орган надлежен за заверка или од народниот од-
бор на општината односно градот на чие подрачје 
се одржува соб,ирот на избирачите. 

Кон предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачите мора да се приложи записник за рабо-
тата' на собирот на избирачите. 

Член 70 
З а д а д а т на собирите на избирачите станува 

секоз оној кандидат што го предложила најмалку 
четвртина од вкупниот број на собирите на избира-
чите на изборната околија. 

б) о д г р у п а г р а ѓ а н и 
Член 71 

Предлогот на кандидатура што го поднесува 
група граѓани мора да биде потпишан од најмалку, 
двестотини избирачи запишани во избирачкиот спи-
сок на подрачјето на изборната Соколи ја. 

Предлагачите на кандидатура мораат да бидат 
најмалку од половина на општините на подрачјето 
на изборната околија. Од секоја од овие општини 
мораат да бидат најмалку пет предлагачи. 

Член 72 
Предлогот на кандидатурата што го поднесува 

група граѓани мора да содржи: 
1) назначување дека предлогот се поднесува 

за избор на пратеник за Сојузниот собор, како и 
назначување на изборната околија и денот на из-
борите; 

2) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живењеето на кандидатот. 

Предлогот го потпишуваат сите предлагачи. По-
крај потписот на секој предлагач мора да биде на-
значено неговото фамилијарно, татково и родено 
име, занимање и место на живеењето. Потписите 
на предлагачите мораат да бидат заверени од ор-

ганот надлежан за заверка или од народниот од-
бор на општината. 

Член 73 
Кон предлогот на кандидатурата мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава на кандидатот за пристанокот 

на кандидирањето, заверена од органот надлежен 
за заверка; 

2) потврда од надлежниот народен одбор на 
општината односно градот за кандидатот и за се-
кој потписник дека се воведени во избирачкиот 
список. Оваа потврда може да се даде и на самиот 
предлог на кандидатурата. 

3. Потврдување на кандидатурата 
Член 74 

Предлогот на кандидатурата на собирот на из-
бирачите и предлогот на кандидатурата на група 
граѓани се поднесуваат до надлежната околиска из-
борна комисија најдоцна на дваесет и еден ден пред 
денот определен за одржување на изборите. 

Потписниците на предлогот на кандидатурата 
на собирот на избирачите и првите тројца потт!и-
сници на предлогот на кандидатурата од група 
граѓани се сметаат како подносители на предлогот. 

Член 75 
Ако за исто лице е потврдена кандидатура за 

две или повеќе изборни околии или за пратеник 
за Сојузниот собор и Соборот на производителите, 
Сојузната изборна комисија ќе го повика канди-
датот во срок од 24 часа да се изјасни која од о^ие 
кандидатури сака да ја задржи, па втората односно 
сите други кандидатури ќе ги поништи и за тоа 
ќе ги извести, преку надлежната околиска изборна 
комисија, подносителите најдоцна за 24 часа од по-
ништувањето на кандидатурата. Во случај кандида-
тот во определениот срок да не се изјасни за тоа 
која кандидатура ја задржува, Сојузната изборна 
комисија ќе ја поништи втората и секоја подоцнежна 
кандидатура и за тоа ќе ги извести по,дносителите 
на ист начин и во истиот срок. Предлагачите на по-
ништената кандидатура можат најдоцна на десет 
дена пред денот на изборите да и' предложат на 
околиската изборна комисија друг кандидат. 

Член 76 
Ист избирач може да биде предлагач само на 

една кандидатура што ја поднесува група граѓани. 
Ако едно лице ќе потпише како предлагач два или 
повеќе предлози на кандидатура ќе се смета за 
предлагач само на онаа кандидатура што е подне-
сена порано на потврда. 

Член 77 
Околиската изборна комисија ќе утврди веднаш 

по приемот на предлогот на кандидатура од соби-
рот на избирачите или предлогот на кандидатурата 
од група граѓани дали е поднесен во определениот 
срок и составен спрема одредбите од овој закон. 

Ако најде само формални недостатоци, таа, нај-
доцна 24 часа по приемот на предлогот, ќе ги повика 
подносителите во срок од три дена да ги отстра-
нат ^недостатоците. 

Ако околиската изборна комисија установи де-
ка предлогот на кандидатурата на поодделен собир 
на избирачите или предлог на кандидатура од група 
граѓани е поднесен по истекот на срокот за подне-
сување на предлогот на кандидатурите на потврда, 
или ако подносителите на предлогот не ќе постапат 
по нејзината покана во смисла на претходниот став, 
ќе го отфрли со решение предлогот на кандида-
турата. За отфрлувањето на предлогот на кандида-
турата околиската изборна комисија ќе ги извести 
подносителите со доставување на решение најдоц-
на 48 часа по приемот на предлогот на кандид,а-
турата односно по истекот на срокот за отстрану-
вање на Недостатоците. 

Член 78 
Врз основа на примените предлози на канди-

датури од соборите на избирачите, а откога ќе уста-
нови дека во нив нема недостатоци или дека утвр-
дените недостатоци се отстранети во определениот 
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срок, околиската изборна комисија ќе утврди дали 
во поглед на предложените кандидати е исполнет 
условот од членот 70 на овој закон за утврдување 
на кандидатурата. 

Кога ќе утврди околиската изборна комисија 
дека кандидатот предложен од собирите на изби-
рачите го исполнува условот од членот 70 на овој 
закон, ќе го повика кандидатот во срок од 48 часа 
да поднесе писмена изјава за својот пристанок на 
кандидирањето, заверена „ од органот надлежен за 
заверка како и потврда од народниот одбор на оп-
штината односно градот дека е воведен Во изби-
рачкиот список, ако оваа изјава и потврда не и се 
веќе поднесени на таа комисија. 

Откога ќе биде постапено по претходниот став, 
околиската изборна комисија ќе ја потврди канди-
датура на оние кандидати што го исполнуваат усло-
вот од членот 70 на овој закон. 

Член 79 
Ако околиската изборна комисија утврди дека 

во поглед на поодделни или сите кандидати не е 
исполнет условот од членот 70 од овој закон, таа 
со решение ќе утврди дека не се исполнети закон-
ските услови за потврда на соодветната кандида-
тура цитирајќи ги утврдените недостатоци, и за 
тоа со доставување решение ќе ги извести подно-
сителите на сите соодветни предлози на кандида-
турата на собирите на избирачите. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
поодделен кандидат што го исполнува условот од 
членот 70 од овој закон не може да биде по зако-
нот избиран за народен пратеник или ако канди-
датот не постапи по нејзината покана во смисла на 
членот 78 став 2 од овој закон, таа со решение ќе 
го одбие предлогот на кандидатурата на собирите 
на избирачите и за тоа со доставување решение ќе 
ги извести подносителите на сите соодветни пред-
лози на кандидатура на собирите на избирачите. 

Член 80 
Решението за потврда на кандидатурата или за 

одбивање на предлогот на кандидатурата на соби-
рите на избирачите, односно решението со кое се 
утврдува дека не се исполнети условите за потврда 
на кандидатурата на собирите на избирачите, око-
лиската изборна комисија ќе го донесе најдоцна 48 
часа по истекот на ,срокот за поднесување пред-
лози на кандидатури на потврда, односно по исте-
кот на срокот што им е определен на подносите-
лите за да ги отстранат недостатоците. 

Во решението за потврда на кандидатура ќе се 
назначи денот и часот кога за соодветниот канди-
дат е примен последниот предлог на кандидатурата 
што е потребен во смисла на членот 70 на овој за-
кон за утврдување на кандидатурата од собирите 
на избирачите, и која е по ред кандидатурата на 
собирите на избирачите. 

Редот на кандидатурите на собирите на изби-
рачите се определува по времето кога за опреде-
лениот кандидат е примен последниот предлог на 
кандидатура кој во смисла на членот 70 од овој 
закон е потребен за утврдување на кандидатурата 
од собирите на избирачи. Ако последниот предлог 
на поодделен собир на избирачи потребен за утвр-
дување на кандидатура опфаќа исти два или по-
веќе кандидати што се опфатени и во претходните 
предлози, редот на нивните кандидатури се опре-
делува спрема редот по кој се цитирани имињата 
ча тие кандидати во предлогот. 

Член 81 
Ако во предлогот на кандидатурата од група 

граѓани нема недостатоци или ако бидат тие от-
странети, околиската изборна комисија ќе ја по-
тврди кандидатурата најдоцна 48 часа по приемот 
на предлогот на кандидатурата и ќе го назначи 
денот и часот кога е примена и која е по ред. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
предложениот кандидат не може по законот да 
биде избиран за народен пратеник, таа најдоцна 

48 часа по приемот на предлогот на кандидатурата 
ќе го одбие предлогот на кандидатурата и за тоа 
ќе ги извести подносителите со доставување на 
решение. 

Член 82 
Ако предлогот на кандидатурата од собирот на 

избирачи или предлогот на кандидатурата од гру-
па граѓани им бил вратен на подносителите заради 
отстранување на формалните недостатоци, а под-
носителите во определениот срок ќе постапат по 
забелешките на изборната комисија, ќе се смета 
дека е предлогот поднесен во времето кога првпат 
и' е поднесен на изборната комисија. 

Член 83 
Околиската изборна комисија ќе објави во сво-

ите службени простории за секоја потврдена кан-
дидатура, веднаш по нејзината потврда, дека кан-
дидатурата е потврдена. Ова објавување ја заме-
нува доставата на решението за потврда на канди-
датурата. 

За потврдата на кандидатурата околиската из-
борна комисија со решение ќе ја извести републич-
ката и Сојузната изборна комисија, а во Автоном-
ната Покраина и Автономната Област и изборната 
комисија на Автономната Покраина односно Авто-
номната Област. 

Член 84 
Ако до истекот на срокот за поднесување на 

предлогот на кандидатурите на потврда (членот 74 
ставот 1) ниеден кандидат во смисла на членот 70 
од овој закон не станал кандидат, најмалку двае-
сет избирачи настанети на подрачјето за кое се 
одржува собирот на избирачи може да бара од 
претседателот на народниот одбор на општината 
односно градот да свика нов собир на избирачи 
заради предлагање нови кандидати. Претседателот 
на народниот одбор е должен по ваквото барање 
да го свика собирот на избирачите најдоцна 24 
часа по приемот на предлогот. Од денот на прие-
мот на предлогот до денот определен за одржу-
вање на собирот не смеат да поминат повеќе од 
три дена. Ако претседателот на народниот одбор 
не го свика во определениот срок собирот на из-
бирачите, собирот можат да го свикаат самите 
предлагачи, за што се должни писмено да ја изве-
стат надлежната околиска изборна комисија. Во 
тој случај собирот на избирачите го отвора и не-
говата работа ја раководи додека не се избере 
претседателство еден од предлагачите. 

Предлогот на кандидатурата од собирот на из-
бирачи за нови кандидати се поднесува најдоцна 
на десет дена пред денот на изборите. 

Во поглед работата на собирот на избирачи 
свикан по ставот 1 од овој член важат одредбите 
од членовите 60 до 67 од овој закон, 

Член 85 
Ако умре кандидат од потврдена кандидатура 

собирите на избирачи односно група граѓани што 
ја предложиле кандидатурата можат наместо умре-
ниот кандидат да и' предложат на околиската из-
борна комисија на потврда нов кандидат. 

Предлогот на новата кандидатура што ја пред-
лага група граѓани мора да биде потпишан од 
определен број избирачи (членот 71) од кои нај-
малку сто мораат да бидат избирачи што ја пред-
ложиле кандидатурата на умрениот кандидат. 

Предлогот на кандидатурата во смисла на прет-
ходните ставови се поднесува до изборната коми-
сија најдоцна на десет дена пред денот на избо-
рите. 

Член 86 
Собирите на избирачите односно група граѓани 

што ја предложиле потврдената кандидатура мо-
жат да ја повлечат. 

Потврдената кандидатура можат да ја повле-
чат најмалку две третини од собирите "на избирачи 
односно предлагачите што ја предложиле. 

Во поглед на свикувањето и работата на соби-
рите на избирачи заради одлучување за повлеку-
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вање на потврдената кандидатура важат одредбите 
на членот 84 став 1 и членот 60 до 67 од овој закон. 

Собирите на избирачи односно група граѓани, 
можат, најдоцна на десет дена пред денот на избо-
рите, наместо кандидатот чија кандидатура е по-
влечена да и' предложат на потврда на надлежна-
та изборна комисија кандидатура на друг кандидат, 

Член 87 
Ако еден од кандидатите од потврдената кан-

дидатура умре во времето од десет дена пред из-
борите, или сите потврдени Кандидатури се повле-
чени или поништени (член 75) па нема ниедна по-
тврдена кандидатура, изборите нема да се спрове-
дат во определениот ден туку во втората наредна 
недела врз основа на преостанатите потврдени кан-
дидатури, ако ги има, и дополнително поднесените. 

Предлогот на кандидатурата од собир на изби-
рачи и од група граѓани за нов кандидат наместо 
умрениот или наместо кандидатот чија кандида-
тура е повлечена или поништена се поднесува на ј -
доцна на десет дена пред денот определен за спро-
ведување на изборите. 

Член 88 
Во случаите од членот 85, членот 86 став 4 и 

членот 87 став 2, во поглед на утврдување канди-
датури на нови кандидати на собирите на избира-
чите и во поглед на предлози за кандидатури на 
нови кандидати важат одредбите на членовите 60 
до 67 и членот 70, односно членот 71 од овој закон, 

Надлежната изборна комисија ќе постапи на ј -
бргу со такви предложи на кандидатури во смисла 
на одредбите од овој закон за потврдување на 
танд ид атурите, 

4. Објавување и огласување па кандидатурите 
Член 89 

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 
на петнаесет дена пред денот на изборите да го 
објави во „Службениот лист на ФНРЈ" списокот 
на сите потврдени кандидатури. 

Во случаите од членот 75, членот 85, членот 86 
став 4 и членот 87 став 2 од овој закон Сојузната 
изборна комисија ќе ги објави на ист начин допол-
нително потврдените кандидатури најдоцна на пет 
дена пред денот на изборите. 

Член 90 
Околиската изборна комисија е должна да ја 

огласи секоја потврдена кандидатура веднаш по 
нејзиното потврдување а најдоцна на петнаесет 
дена пред денот на изборите. Во случаите од чле-
нот 75, членот 85, членот 86 став 4 и членот 87 став 
2 од овој закон изборната комисија ќе ги огласи 
потврдените кандидатури најдоцна на пет дена 
пред денот на изборите. 

Огласот ќе содржи назив на изборната околија, 
како и фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеењето на кандидатот. 

Огласот на една кандидатура мора по бојата 
да се разликува од огласите на другите кандида-
тури. Бојата на огласите ја определува околиската 
изборна комисија. 

Член 91 
Околиската изборна комисија ќе обезбеди огла-

сите на кандидатурите да бидат изложени во сите 
места на изборната околија најдоцна на пет дена 
пред денот на изборите. На секое избирачко место 
ќе му се достави најмалку по еден примерок од 
огласот на секоја потврдена кандидатура најдоцна 
на пет дена пред денот на изборите. 

5, Избирачки места и изборни материјали 
Член 92 

Гласањето на изборите за народни пратеници 
што ги избираат граѓаните во околиите и градовите 
за Сојузниот собор се врши на избирачките места 
што ги определува околиската изборна комисија по 
предлог од народниот одбор на општината односно 
градот. Изборната комисија ги определува избирач-
ките места најдоцна на петнаесет дена пред денот 
на изборите, 

На секое избирачко место на подрачјето на ' 
една општина односно град му се определува ре-
ден број. 

Најмалку на пет дена пред денот на изборите 
изборната комисија ќе објави во сите места на по-
драчјето на изборната околија кои избирачки ме-
ста се установени, со назначување кои избирачи 
ќе гласаат на кое избирачко место. 

Член 93 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 
пет стотини и,збирачи. Во болниците, санаториу-
м и ^ , родилките домови, инвалидските домови и 
слични установи во кои има повеќе од дваесет и 
пет избирачи ќе се установи одделно избирачко 
место. 

За избирачкото место ќе се определува оддел-
на просторија. 

Во просторијата каде што се врши гласањето 
ќе се уреди барем еден а, ако е можно, и повеќе 
простори така заградени што да не може никој 
од другиот дел на просторијата да го види изби-
рачот како го пополнува гласачкото ливче. 

Член 94 
Најдоцна на три дена пред денот на изборите 

кандидатот може да и' пријави на околиската из-
борна комисија по оден претставник и негов за-
меник за секое избирачко место, како и свој прет-
ставник и негов заменик за таа изборна комисија. 
За претставник на кандидат и за негов заменик 
може да биде предложено само лице што има 
избирачко право. 

Претседателот на околиската изборна ко-
мисија ќе издаде најдоцна за 43 часа за секој при-
јавен претставник и заменик одделно уверение, 
кое ќе му служи на претставникот односно на 
неговиот заменик како легитимација за учеството 
во работата на избирачкиот одбор односно на из-
борната комисија, 

Претставниците на кандидатите имаат право 
да учествуваат во работата на избирачкиот одбор 
односно изборната комисија, но без право на од-
лучување, 

Член 95 
Народниот одбор на општината односно градот 

должен е заедно со поодделни избирачки одбори 
да определи близу избиралиштето згодно место на 
кое можат јавно да се изложуваат изводите од 
огласите за потврда на кандидатурите за односната 
изборна околија и изборни пароли. Тоа место ќе 
им се стави на располагање на претставниците на 
кандидатите најдоцна на 48 часа пред денот на 
изборите. 

Член 96 
Околиската изборна комисија, во соработка со 

народниот одбор на околијата односно градот, ќе 
приготви навремено зо секоја изборна околија по-
требен број гласачки кутии и непечатени гласач-
ки ливчиња со кои ќе се гласа на изборите, како 
и други изборни материјали. 

Член 97 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) назначување на изборната околија во народ-

. „та република за избирање пратеник за Сојузниот 
собор; 

2) фамилијарното, татковото и роденото име на 
секој од кандидатите од потврдените кандидатури. 

На гласачкото ливче најпрво се цитираат ими-
њата на кандидатите од потврдените кандидатури 
што се предложени од собирите на избирачите а 
потоа имињата на кандидатите од потврдените кан-
дидатури што се предложени од групи граѓани. 

Ако има две или повеќе потврдени кандида-
тури што се предложени од собирите на избира-
чите, имињата на кандидатите од тие кандидатури 
ќе се цитираат по ред на соодветните кандидатури 
од собирите на избирачите, а ако има двајца или 
повеќе кандидати од потврдените кандидатури што 
се предложени од трупи граѓани, имињата на тие 
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кандидати ќе се цитираат по ред на соодветните 
кандидатури од групи граѓани. 

Пред името на секој кандидат за народен пра-
теник се става реден број. 

Околиската изборна комисија ќе го завери 
секое гласачко ливче со свој печат, а ако овој 
го нема, со печат од народниот одбор на околијата 
или градот на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
комисијата. 

Член 98 
Спроти денот на изборите, во 15 часот, претсе-

дателот и членовите на избирачкиот одбор одно-
сно нивните заменици ќе се состанат во простори-
јата во која ќе се гласа и тука ќе примат на реверс 
од народниот одбор на општината односно -градот: 
кутија за гласање, соодветен број гласачки лив-
чиња, заверен извод од постојаниот избирачки 
список во кој се внесени сите избирачи од подрач-
јето на тоа избирачко место, заверени огласи за 
потврда на сите кандидатури и друго што е по-
требно. Членовите на одборот се должни да ја пре-
гледаат кутијата за гласање и да ги избројат гла-
сачките ливчиња. Потоа избирачкиот одбор ќе ја 
намести кутијата на местото на кое ќе се гласа 
утредента, а пред кутијата на виден начин ќе ги 
стави огласите на изборната комисија за потврда 
на кандидатурите. 

Член 99 
Кога ќе подготви избирачкиот одбор се' што е 

потребно за гласање, ќе состави за тоа записник. 
Овој записник го потпишуваат сите членови на 

избирачкиот одбор и нивните заменици, како и 
присутните претставници на кандидатите. Потоа из-
бирачкиот одбор ќе ги затвори прозорците, ќе ја 
заклучи просторијата и ќе ја запечати вратата, а 
клучот ќе го земе претседателот на избирачкиот 
одбор. По ова избирачкиот одбор ќе одреди стража, 
што ќе ја чува без прекин зградата односно про-
сторијата определена за гласање. Поставената 
стража до 7 часот на денот на изборите нема да 
пушти во просторијата определена за гласање ни-
кого и под никаков изговор. 

6. Гласање 
Член 100 

На денот на изборите, во 7 часот, ќе се состане 
избирачкиот одбор пред вратата на просторијата 
определена за гласање, ќе ја провери исправноста 
на печатот на вратата, ќе ја отвори просторијата и 
ќе влезе в неа. Откога ќе се увери дека е кутијата 
за гласање празна и дека е сето друго в ред, ќе со-
стави записник во кој ќе ја изнесе најдената со-
стојба. Тој записник го потпишуваат сите членови 
на избирачкиот одбор и присутните претставници 
на кандидатите. Претседателот на избирачкиот од-
бор веднаш потоа објавува дека се пристапува кон 
гласањето. 

Член 101 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор од-
носно нивните заменици. Ако некој претставник 
на кандидат го напушти избиралиштето, тоа ќе се 
забележи во записникот, но гласањето се продол-
жува без него. 

Член 102 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош од други членови на одборот, за одржу-
вање на редот и мирот за време на гласањето. 
Ако затреба претседателот ќе побара помош од 
органите на Народната милиција, која, кога ќе 
дојде на избиралиштето, стои под негово рако-
водство. 

Член 103 
Никој не- може да стапи на изС гралиштето со 

оружје или со опасно орудие, освс I во случајот 
предвиден во претходниот член. 

Член 104 
Во просторијата во која се глг ;а избирачите 

влегуваат со ред, еден по друг, не така што во 
просторијата за гласање да нема о исто време 
повеќе од десет избирачи. 

Член 105 
Секој избирач, кога ќе влезе во просторијата 

во која се гласа, пристапува кон масата на изби-
рачкиот одбор и на покана од претседателот го 
изговара гласно, така што да го чујат сите други 

' членови на избирачкиот одбор, своето фамили-
јарно, татково и родено име и занимање, а во ме-
стата каде што има повеќе избирачки! места и ули-
цата и бројот на својот стан. Претседателот, по по-
треба, ќе го легитимира избирачот или на друг 
начин ќе го утврди неговиот идентитет. 

Потоа претседателот утврдува дали е тоа лице 
воведено во избирачкиот список. Ако најде дека 
е воведено, претседателот ќе го опкружи редниот 
број на тоа лице Е о изводот од избирачкиот спи-
сок, како белег дека пристапило кон гласање. 

Потоа претседателот му го објаснува на изби-
рачот начинот на гласањето и му предава гласачко 
ливче. 

Член 106 
Членовите на избирачкиот одбор се должни 

на избирачот, кога и да побара тој, повторно да му 
го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе 
внимаваат избирачот никој да не го пречи во 
пополнувањето на гласачкото ливче и потполно 
да биде обезбедена тајноста на гласањето. 

На избирачкото место е забранета секаква 
агитација за поодделни кандидати. 

Член 107 
Кога ќе го прими гласачкото ливче избирачот 

заминува во заградениот простор што е определен 
за пополнување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се цитирани во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче се пополнува на тој начин 
што избирачот го опкружува редниот број пред 
името на оној кандидат за кого сака да гласа. 

Избирачот може да гласа само за еден кан-
дидат. 

Кога ќе го пополни гласачкото ливче, избира-
чот го свиткува преку половина така што имињата 
на кандидатите да останат на внатрешната страна 
од свитканото ливче, па потоа приоѓа до масата 
на избирачкиот одбор, му покажува на одборот 
дека во раката има само едно гласачко ливче и 
го пушта свитканото ливче во кутијата за гласање. 

Член 108 
Избирачот кој поради некаква телесна мана 

или поради тоа што е неписмен не би можел да 
гласа на начинот определен во претходниот член 
има право да доведе со себе пред избирачкиот 
одбор лице кое место него ќе го пополни гласачкото 
ливче односно ќе го пушти ливчето во кутијата 
за гласање. За ова избирачкиот одбор ќе донесе 
одлука и ќе ја забележи во записникот. 

Член 109 
Кога ќе го изврши гласањето, избирачот е дол-

жен да се отстрани од избиралиштето. За избира-
лиште се смета зградата и нејзиниот двор; 

Член НО 
Избирачкиот одбор не може да попречи гласа-

ње на лице што е запишано во постојаниот изби-
рачки список, како ни на лице што е овластено по 
законот да гласа врз основа на потврда дека е за-
пишано во избирачки список. Ако неодделен член 
на избирачкиот одбор или претставник на канди-
дат има нешто да забележи во поглед на пооддел-
ни избирачи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се јави да гласа а на не-
говото име веќе гласал некој, претседателот, на 
избирачкиот одбор ќе нареди да се внесе во запи-
сникот за гласање фамилијарното,, татковото и 
роденото име, занимањето и местото на живеењето 
на тоа лице, но нема да му позволи да гласа. 

Член 111 
Членовите на избирачкиот одбор имаат право 

да гласаат на избирачкото место на кое што на 
. денот на изборите вршат должност иако не се 

воведени во избирачкиот список за тоа избирачко 
место. 
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Избирачите кои по распишувањето на изборите 
ќе го променат своето пребивалиште (местото на 
постојаното живеење), како и оние кои од оправ-
дани разлози се во врска со запослувањето (персо-
налот на поморски и речни бродови, железничкиот 
возен персонал, работниците и службениците на 
службен пат и сл.), со школувањето или со слу-
жбена работа во врска со изборните дејствија 
(членовите на изборни комисии, претставниците на 
кандидати и сл.) на денот на изборите не се наоѓаат 
во местото каде што се запишани во избирачкиот 
список, можат да гласаат во местото во кое ќе се 
наоѓаат на денот на изборите, врз основа на пот-
врда од надлежниот народен одбор на општината 
односно градот дека се воведени во избирачкиот 
список. Исто така кандидатите што на денот на 
изборите не се наоѓаат во местото во кое се запи-
шани во избирачкиот список можат врз основа на 
ваква потврда да гласаат на кое и да е избирачко 
место во изборната околија во која се кандидира-
ни. Вакви потврди можат да се издаваат од денот 
на распишувањето на изборите па до три дена 
пред изборите. При издавањето на ваква потврда 
ќе се назначи во избирачкиот список дека на од-
носното лице му е издадена потврда. 

Во записникот за гласање ќе се внесе фами-
лијарното, татковото и роденото име на секој член 
од избирачкиот одбор што гласал а не е воведен 
во избирачкиот список за тоа избирачко место, со 
точна ознака на решението врз основа на коче што 
е назначен за член на избирачкиот одбор односно 
за заменик. За членовите на избирачкиот одбор 
како и за другите избирачи што гласаат врз осно-
ва на потврда а не се воведени во избирачкиот 
список за тоа место, ќе се забележи дека гласале 
врз основа на потврда. 

Член 112 
Избирачите што гласаат врз основа на потврда 

за запишувањето во избирачкиот список гласаат 
за кандидатите од потврдените кандидатури во 
изборната околија на чие подрачје се наоѓа изби-
рачкото место во кое гласаат, доколку со овој ѓа-
кон не е определено поинаку (членовите 119—125). 

Член 113 
Гласањето трае непрестајно до 19 часот. Само 

во случај на безредица избирачкиот одбор може 
да го прекине гласањето додека не се воспостави 
ред. Времето за кое морало гласањето да биде 
прекинато и причината на прекинот на гласањето 
се внесувуаат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот се затвора избиралиштето и никој 
нема да се пушти внатре, но ќе им се позволи 
гласање на избирачите што се нашле во зградата 
односно во дворот. Ако гласањето поради безре-
д и е било прекинато подолго од еден час, гласање-
то ќе се продолжи за"' онолку време колку што 
траел прекинот повеќе од еден час. 

Член 114 
За време на гласањето се води записник. Во 

записникот се бележат сите факти што се важни 
за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор и 
претставниците на кандидатите можат да бараат 
да се внесат определени факти во записникот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. Записникот го 'потпишу-
ваат и претставниците на кандидатите, но доколку 
тие не го потпишат, записникот важи и без нивни 
потписи. 

Секој член на избирачкиот одбор односно прет-
ставник на кандидат може да даде во записникот 
свое одвоено мислење или свои забелешки на за-
писникот. 
7. Утврдување резултатот на гласањето на изби-

рачките места 
Член 115 

По завршеното гласање избирачкиот одбор нај-
прво ќе ги изброи неупотребените гласачки лив-, 
чиња и ќе ги стави во одделен омот, кој ќе го 
затвори и запечати. 

Потоа избирачкиот одбор го утврдува спрема 
изводот од избирачкиот список (член 105 став 2) 
и врз основа на потврдите по кои гласале избира-
чите што не се воведени во избирачкиот список 
за односното избирачко место, вкупниот број на 
избирачите што гласале. Потем избирачкиот одбор 
пристапува кон отворање на кутијата и кон избро-
јување на гласовите. Избројувањето на гласовите 
се врши на следен начин: претседателот или еден 
член на избирачкиот одбор ваѓа од кутијата за 
гласање едно по едно гласачко ливче и од секое 
ливче го чита името на кандидатот за кого гласал 
избирачот и ги одвојува оние ливчиња што се про-
гласени за неважни; друг член на избирачкиот 
одбор 'забележува за секој кандидат одделно кол-
ку гласови добил како и колку имало ливчиња што 
се прогласени за неважни; секое прочитано ливче 
претседателот му го предава на третиот член на 
избирачкиот одбор. 

Претседателот секое гласачко ливче ќе му го 
покаже на увид и на претставникот на кандидатот 
кој го бара тоа. 

Како неважни се сметаат оние гласачки лив-
чиња на кои е опкружен редниот број пред имиња 
на повеќе од еден кандидат, непополнетите и изма-
ца,ните ливчиња, како и опие што се пополнети 
така што да не може со сигурност да се утврди 
за кој кандидат избирачот гласал. 

Ако при ова се покаже разлика помеѓу бројот 
на гласовите спрема изводот од избирачкиот спи-
сок, односно помеѓу збирот на тој број и бројот на 
избирачите што гласале врз основа на потврда, од 
една страна, и бројот на гласовите по гласачките 
ливчиња од друга страна важи резултатот на гла-
сањето по гласачките ливчиња, 

Член 116 
Кога ќе го утврди избирачкиот одбор резулта-

тот на гласањето, ќе забележи во записникот за 
гласањето особено: колку избирачи имало спрема 
изводот од избирачкиот список на тоа избирачко 
место, колку избирачи гласале спрема изводот од 
избирачкиот список, колку врз основа на потврди 
(член 111 став 1 и 2) и колку вкупно, колку гласови 
добил секој неодделен кандидат, а колку имало не-
важни гласачки ливчиња. Во записникот ќе се вне-
сат и одвоените мислења на членовите од избирач-
киот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
одборот 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 по нивно барање потврда за резултатот на 
гласањето. 

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

Член 117 
По завршеното избројување на гласовите, запи-

сниците со изводот од избирачкиот список, потвр-
дите врз основа на кои гласале избирачите што не 
се воведени во избирачкиот список за односното 
избирачко место, и сите употребени гласачки лив-
чиња се ставаат во одделен омот, кој ќе се запечати 
и адресира до надлежната околиска изборна коми-
сија. Во овој омот ќе се стават, наполно одвоено, 
и неупотребените гласачки ливчиња. 

Избирачкиот одбор потоа најбргу и по најкус 
пат го испраќа омотот со изборните акти до над-
лежната око лиска изборна комисија на начинот 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 118 
По завршеното утврдување резултатот ,на гла-

сањето, а најдоцна утредента, избирачкиот одбор 
е должен да му го врати изборниот материјал на 
народниот одбор од кого го примил материјалот, за 
кое што народниот одбор му издава потврда на из-. 
бирачкиот одбор. 
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Гласање на воените лица и гласање на државја-
ните што на денот на изборите се наоѓаат вон те-
риторијата на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Член 119 

Лицата што се наоѓаат на отслужување на во-
ениот срок или на воена вежба гласаат на избори-
те за пратеници за Сојузниот собор за кандидатите 
од потврдените кандидатури за онаа изборна око-
лија на чие подрачје се наоѓа местото во кое се 
запишани во општиот избирачки список. Таквите 
лица што се запишани во воениот избирачки спи-
сок гласаат врз основа ,на воените избирачки спи-
соци на одделните избирачки места што се форми-
раат во поодделни воени единици и воени устано-
ви. На овие избирачки места ќе гласаат и резерв-
ните офицери и другите лица на воена вежба што 
не се воведени во воениот избирачки список, врз 
основа на потврда од надлежниот народен одбор 
на општината односно градот дека се воведени во 
избирачкиот список на местото на своето живеење 
односно престој. 

Другите воени лица гласаат на општите изби-
рачки места. 

Член 120 
За спроведување на изборите за народни прате-

ници во возните единици и воените установи се 
формира при соодветната воена команда во избор-
ната околија комисија за спроведување на избори-
те составена од три члена. Членовите на оваа коми-
сија ги именува надлежната око лиска изборна ко-
мисија по предлог од. соодветната воена команда. 

Комисијата за спроведување на изборите ги 
определува избирачките места во воените единици 
и воените установи, ги именува членовите на изби-
рачките одбори на тие избирачки места-н го при-
готвува изборниот материјал за гласање. Таа ќе 
испрати до сите избирачки одбори во воените еди-
ници и воени установи најдоцна на седум дена пред 
/тенот определен за гласање на избирачките места 
го тие единици и команди потребен број непопол-
нети гласачки ливчиња заверени во смисла на 
членот 97 ставот последен од овој закон и исто 
толкав број омоти. 

Избирачкиот одбор ќе приготви пред денот на 
изборите гласачки ливчиња и за секој избирач за-
пишан во воениот избирачки список ќе го внесе во 
гласачкото ливче називот на изборната околија на 
чие подрачје се наоѓа местото во коешто е изби-
рачот запишан во општиот избирачки список, како 
и имињата на кандидатите од сите потврдени кан-
дидатури во таа изборна околија. Избирачкиот од-
бор ги внесува во гласачкото ливче имињата на 
кандидатите од списокот на потврдените кандида-
тури објавен во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Член 121 
При гласањето претседателот на избирачкиот 

одбор му ги соопштува на секој избирач имињата 
на сите кандидати од сите потврдени кандидатури 
за изборната околија на чие подрачје се наоѓа ме-
стото во коешто е запишан избирачот во избирач-
киот список. Со гласачкото ливче на избирачот ќе 
му се предаде и омотот што ќе биде адресиран до 
околиската изборна комисија надлежна за таа из-
борна околија. 

Откога ќе го пополни гласачкото ливче, изби-
рачот го става во омот и откога ќе го затвори и за-
лепи имотот, го пушта азо кутијата за гласање. 

За гласањето ќе се состави записник во кој ќе 
се внесе особено: колку избирачи имало по воените 
избирачки списоци на тоа избирачко место, колку 
избирачи гласале по тие списоци, колку врз основа 
на потврда дека се запишани во избирачкиот спи-
сок и колку вкупно, колку гласачки ливчиња се 
примени од комисијата за спроведување на изборите 
(член 120 став 1) и колку останале ^употребени 
ливчиња.' 

Сите омоти адресирани до истата околиска из-
борна комисија ќе се стават во заеднички омот што 
ќе биде адресиран до ?аа комисија. Записникот за 

гласање со изводот од воениот избирачки список и 
неупотребените гласачки ливчиња ќе се стават во 
одделен омот што ќе биде адресиран до Сојузната 
изборна комисија. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе ги пре-
даде најдоцна утредента по завршеното гласање 
сите омоти со гласачките ливчиња на најблиската 
пошта на повратен рецепис заради доставување на 
надлежните околиски изборни комисии, а на ист 
начин ќе и' го предаде на поштата и омотот адре-
сиран до Сојузната изборна комисија, 

Член 122 
Државјаните на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија што на денот на изборите се на-
оѓаат во странство а се запишани во избирачкиот 
список при дипломатското односно конзуларното 
претставништво на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија, гласаат на изборите за пратеници 
за Сојузниот собор за кандидатите од потврдените 
кандидатури за онаа изборна околија на чие под-
рачје се наоѓа местото во кое се запишани во изби-
рачкиот список во земјата, а ако не се запишани 
во избирачки список во земјата, гласаат за канди-
датите од потврдените кандидатури за онаа избор-
на околија на чие подрачје се наоѓало нивното по-
следно пребивалиште односно боравиште. 

Службениците на претставништвата на Феде-
ративна Народна Република Југославија во стран-
ство (на амбасади, пратеништва, конзулати, воени 
мисии и сл.) и другите државјани на Федеративна 
Народна Република Југославија што се запишани 
во избирачките списоци при наведените претстав-
ништва, ќе гласаат на избирачките места што се 
формираат при поодделни дипломатски односно кон-
зуларни претставништва на Федеративна Народна 
Република Југославија, 

Избирачките места при дипломатските односно 
конзуларните претставништва на Федеративна На-
родна Република Југославија ги определува Соју-
зната изборна комисија по предлог од Државниот 
секретар за надворешни работи. Оваа комисија, по 
предлог од истиот државен секретар, ги именува 
претседателот и членовите на избирачките одбори 

. при тие претставништва, 
Член 123 

Членовите на посади на поморските и речните 
бродови на трговската морнарица што на денот на 
изборите се наоѓаат вон територијалните води на 
Федеративна Народна Република Југославија а кои 
не можат да гласаат на избирачките места во нај-
блиската домашна лука, како и другите државјани 
на Федеративна Народна Република Југославија 
што ќе се наоѓаат на тој ден како патници на тие 
бродови, ќе гласаат на избирачкото место што се 
формира на бродот, врз основа на изводот од из-
бирачкиот список на местото во коешто членовите 
на посадата се запишани во тој список односно 
врз основа на потврдата дека се запишани во изби-
рачкиот список во местото на своето живеење од-
носно престој. 

Претседателот и членовите на избирачкиот од-
бор на овие бродови ги назначува Сојузната из-
борна комисија, по предлог од директорот на Упра-
вата за поморство и речен сообраќај, од редот на 
членовите на посадата и другите државјани на Фе-
деративна Народна Република Југославија што се 
наоѓаат на бродот и имаат избирачко право. 

Член 124 
Сојузната изборна комисија може да определи 

лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот 
срок или на воена вежба, како и државјаните на 
Федеративна Народна Република Југославија што 
гласаат на избирачките места при дипломатските и 
конзуларните претставништва или на поморските 
и речните бродови да гласаат во определен ден пред 
денот што е утврден за изборите. 

Член 125 
Сојузната изборна комисија ќе им испрати на 

избирачките одбори на избирачките места при ди-
пломатските и конзуларните претставништва, како 
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и на поморските и речните бродови што се наоѓаат 
вон територијалните води, потребен број непопол-
нети гласачки ливчиња заверени со печат од Коми-
сијата. Ако поради голема оддалеченост од земјата 
на поодделни избирачки места не е можно да им 
се испратат на време гласачките ливчиња, Соју-
зната изборна комисија може да ги овласти изби-
рачките одбори на тие избирачки места сами да 
направат гласачки ливчиња со кои ќе гласаат. 

Во поглед на гласањето и работата на избирач-
ките одбори на избирачките места при дипломат-
ските и конзуларните претставништва и на помор-
ските и речните бродови што се наоѓаат вон тери-
торијалните води, аналогно ќе се применуваат од-
редбите на членот 120 став 3 и членот^ 121 од овој 
закон, со тоа што избирачките одбори ќе ги испра-
тат омотите со гласачките ливчиња најбргу и по 
најкус пат до надлежните околиски изборни ко-
мисии. Ако не е можно да се испратат на време 
омотите со гласачките ливчиња до надлежните око-
лиски изборни комисии, Сојузната изборна комисија 
може да овласти поодделни избирачки одбори са-
мите да го утврдат резултатот на гласањето и за 
резултатот да ги известат телеграфски или по друг 
пат преку Сојузната изборна комисија надлежните 
околиски изборни комисии. 

9, Утврдување резултатот на изборите 
Член 126 

Резултатот на изборите за народни пратеници 
во секоја изборна околија го утврдува околиската 
изборна комисија врз основа на примените изборни 
акти. 

Член 127 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

избирачи вкупно гласале во изборната околија и 
кол^у гласови добил во сета изборна околија поод-
д^лен кандидат, и колку имало неважни ливчиња, 
па врз основа на тоа утврдува кој кандидат во 
смисла на членот 32 од овој закон е избран за на-
роден пратеник. 

Ако изборната комисија утврди дека двајца или 
повеќе кандидати со најголем број гласови добиле 
еднаков број гласови, ќе објави дека во таа из-
борна околија ниеден кандидат не е избран за 
народен пратеник и за тоа ќе ја извести повисока-
та изборна комисија. 

Член 128 
Ако изборната комисија утврди неправилности 

во спроведувањето на изборите на поодделни из-
бирачки места или во цела изборна околија кои 
битно влијаеле или можеле да влијаат на резултат 
тот на изборите ќе ги поништи изборите на оние 
избирачки места на кои имало неправилности. 

Член 129 
За својата работа изборната комисија води за-

писник во кој ќе забележи особено: 
1) колку кандидати имало во изборната околија, 

како и фамилијарното, татковото и роденото име 
и местото на живеењето на секој кандидат; 

2) вкупно и по избирачките места: бројот на 
сите дадени гласови, бројот на гласовите дадени за 
секој кандидат и бројот на неважните гласачки 
ливчиња; 

3) фамилијарното, татковото и роденото име на . 
кандидатот избран за народен пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
изборната комисија. Секој член на изборната коми-
сија има право да одвои мислење и да стави забе-
лешки. Истото важи и за претставниците на кан-
дидатите. 

Член 130 
По завршената работа околиската изборна ко-

мисија ќе објави на огласната табла од народниот 
одбор на околијата односно градот колку секој 
кандидат за народен пратеник добил гласови во 
изборната околија и на секое избирачко место, име-
то на кандидатот избран за народен пратеник, како 
и колку имало неважни гласачки ливчиња. Око-
лиската изборна комисија ќе испрати извештај за 
тоа до сите народни одбори на општините и градо-

вите во изборната околија, за да го огласат на оби-
чаен начин. 

Околиската изборна комисија му издава на 
избраниот кандидат уверение за тоа дека е избран 
за народен пратеник. 

Член 131 
Околиската изборна комисија го испраќа нај-

бргу и по најкус пат, записникот со сите изборни 
акти до повисоката изборна комисија што ќе ја 
определи Сојузната изборна комисија, и тоа на на-
чинот што ќе го определи оваа Комисија. 

Републичката изборна комисија до која се ис-
пратени изборните акти од околиската изборна ко-
мисија ќе ги испрати, најбргу и по најкус пат, овие 
акти до Сојузната изборна комисија. 

Член 132 
Сојузната изборна комисија се состанува штом 

ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна ко-
мисија врз основа на изборните акти ќе испрати 
извештај до Сојузниот собор за резултатот на из-
борите за народни пратеници за Сојузниот собор 
по изборните околии, а со извештајот ќе ги испрати 
и сите изборни акти. 

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе 
се објави во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Б. Избирање пратеници што ги избира републички-
от, Покраинскиот или Обласниот собор 

Член 133 
Републичкиот, Покраинскиот или Обласниот со-

бор врши избирање на определен број пратеници 
за Сојузниот собор на своја седница. 

Избирањето на пратениците го раководи прет-
седателот на соборот со помош од секретарот и од 
двајца членови на соборот што ќе ги определи со-
борот. 

Член 134 
Секој член на соборот што врши избирање може 

да предложи еден кандидат, а секои пет члена на 
тој собор можат да предложат онолку кандидати 
колку пратеници се избираат. 

Член 135 
По завршеното предлагање на кандидатите прет-

седателот на соборот ги објавува имињата од сите 
предложени кандидати. 

Имињата од сите предложени кандидати се 
внесуваат во гласачките ливчиња по оној ред по 
кој се предложени. 

Член 136 
Гласањето се врши со опкружување на редните 

броеви пред имињата на онолку кандидати -колку 
народни пратеници избира соборот. 

Член 137 
Избрани се оние од кандидатите што добиле 

мнозинство гласови од сите членови на претстав-
ничкото тело. 

Ако мнозинство гласови не добил онолкав број 
кандидати колку пратеници се избираат, се врши 
повторно избирање за преостанатиот број пратени-
ци. При повторното избирање можат да се предла-
гаат и нови кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати што доаѓаат 
во обѕир за доделување мандат ќе добијат ист број 
гласови, се врши на истата седница на соборот 
повторно избирање помеѓу нив, 

Член 138 
Врз основа на резултатот на гласањето претсе-

дателот на соборот прогласува кои кандидати се 
избрани за народни пратеници и им издава увере-
ние за изборот. Ова уверение го потпишуваат прет-
седателот и секретарот на соборот. 

Член 139 
Врз основа на изборните акти претседателот на 

соборот го известува Сојузниот собор и Сојузната 
изборна комисија за резултатот на изборите, 
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Г л а в а V 
ИЗБОРИ ЗА. НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-

РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
1. Распоредување бројот на пратениците на произ-

водитслни групи и изборни околии 
Член 140 

Вкупниот број пратеници што се избираат за 
Соборот на производителите го определува Сојуз-
ниот извршен совет врз основа на нормата опреде-
лена со овој закон (член 26 став 7). 

Сојузниот извршен совет го утврдува бројот 
на пратениците што се избираат во секоја произво-
дителна група сразмерно на учеството на секоја 
група во општествениот производ на Федеративна 
Народна Република Југославија, 

Откога ќе го утврди бројот на пратениците што 
се избираат во секоја производителна група, Соју-
зниот извршен совет го определува бројот на про-
изводител ното население на којшто во секоја група 
се избира еден пратеник. Овој број се добива на 
тој начин што вкупниот број производително на-
селение во секоја група се дели со бројот на пра-
тениците што се избира во секоја од тие групи. 

Бројот на пратениците што се избираат во гру-
пата на индустријата, трговијата и занаетчиството 
и групата на селското стопанство во поодделни на-
родни републики се определува на тој начин што 
вкупниот број на производителното население на 
секоја од тие групи во народната република се дели 
со бројот на производите л ното население на кој-
што во соодветната група се избира еден пратеник. 

Член 141 
Ако на начинот определен во ставовите 2 и 4 

од претходниот член не би бил распореден вкуп-
ниот број пратеници на производителите групи, 
односно на поодделни народни републики во рамките ' 
на секоја производители група, преостанатиот број 
пратеници се распоредува така што по еден прате-
ник и' се доделува по ред на онаа производителна 
група, односно на народните републики, што имаат 
најголем остаток. 

Член 142 
Изборните околии за избирање пратеници за 

Соборот на производителите се формираат така што 
да ги опфаќаат стопанските организации на соод-
ветната производителна група на подрачјето на 
една или повеќе административни околии или гра-
дови на територијата на народната република одно-
сно на подрачјето на Автономната Покраина или 
Автономната Област. 

Изборните околии се формираат согласно нор-
мата на еднаков број производително население да 
се избира по правило еден пратеник. 

Админстративната околија или град во чијшто 
број производително население се содржи два или 
повеќе пати бројот на производителното население 
на кој се избира еден пратеник, избира онолку пра-
теници колку пати се содржи тој количник во бро-
јот на производите дното население на околијата 
или градот, и во него се формираат онолку изборни 
околии колку пратеници се избираат. 

Административната околија или град што спо-
ред бројот на производите дното население не мо-
же сама да избира пратеник ќе се спои со сосед-
ната административна околија или околии односно 
со град така што заедно да избираат еден прате-
ник, при што дел од една административна околија 
не може да се спојува со друга околија или град. 

Подрачјата на изборните околии за избирање 
пратеници за Соборот на производителите ги опре-
делува Сојузниот извршен совет во согласност со 
републичките извршни совети. Одлуката ва тоа Со-
јузниот извршен совет ја донесува најдоцна петтиот 
ден по распишувањето на изборите. 

Член 143 
Како стопански организации во смисла на од-

редбите од овој закон се сметаат и стопанските уста-
нови што се занимаваат со гфоизводство, транспорт 4 

или со циркулација на стоки или што вршат пош-
тенско-телеграфско-телефокска служба. 

Член 144 
Работните единици на стопанските огранизации 

(погони, работилница, филијали итн.) што се нао-
ѓаат вон подрачјето на изборната околија во која е 
седиштето на стопанската организација на која и' 
припаѓаат, влегува во онаа изборна околија па чие 
подрачје се наоѓаат тие работни единици. 

2. Предлагање кандидати 
а) од собирите па 'избирачите во стопанските срѓа 

низации 
Член 145 

Собирите на избирачите на кои се врши пред-
лагање на кандидатите за народни пратеници што 
се избираат за Соборот на производителите се одр-
жуваат по стопанските организации на соодветната 
производители група, 

Собирот на избирачите во стопанска организа-
ција го сочинуваат сите работник! и службенине 
на работа во таа организација, односно сите чле-
нови на земјоделски задруги, членовите на нивните 
домаќинства што се занимаваат со земјоделство, ра-
ботниците и слз^жбениците на задруга. Во стопан-
ските организации во кои се на работа односно сз 
зачленети повеќе од три стотини производители мо-
жат да се одржуваат собири на избирачите по по-
одделни погони, одделенија и други работни едини-
ци. Ако во една стопанска организација се на ра-
бота односно се зачленети помалу од педесет произ-
водители, тие одржуваат заеднички собир со про-
изводителите од други стопански организации во 
истото место, а ако нема такви, со производителите 
од други стопански организации во друго место на 
подрачјето на изборната околија, спрема распоре-
дот што ќе го определи надлежната околиска из-
борна комисија. 

Околиската изборна комисија најдоцна десе-
тиот ден по објавувањето на одлуката за поделба на 
територијата на Федеративна Народна Република 
Југослвија на изборни околии, по предлог од на-
родниот одбор на општината односно градот, ќе 
утврди и со оглас ќе објави во кои стопански орга-
низации се одржуваат собири на избирачите, во кои 
стопански организаци собирите се одржуваат по 
погони или други работни единици и во кои од тие 
единици, за кои стопански организации производи-
телите на работа или зачленети во нив одржз/вааг 
заеднички собир и во која од тие организации, 

Член 146 
Собирот на избирачите во стопанската органи-

зација го свикува претседателот на работничкиот 
совет на стопанската организација, односно прет-
седателот на управниот одбор на земјоделската за-
друга, а во стопанските организации што немаат ра-
ботнички совет претседателот на управниот одбор, 
односно 'раководителот на стопанската установа или 
на работната, единица, за која се одржува одделен 
собир на избирачите. 

Ако. се одржува заеднички собир на избирачите 
за повеќе стопански организации собирот го сви-
кува соодветниот претставник на онаа стопанска ор-
ганизација во која се одржува собирот. 

Ако овластениот претставник на стопанската ор-
ганизација не го свика собирот најдоцна триесе-
тиот ден по распишувањето на изборите, собирот 
ќе го свика во натамошниот срок од пет дена над-
лежната око лиска изборна комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачите во сто-
панската организација се објавува најдоцна три де-
на пред неговото одржување во сите погони и ра-
ботилници на стопанската организација, односно 
во работните единици на задругата со означување 
на дневниот ред, 

Член 147 
Собирот на избирачите свикан заради предла-

гање кандидати за народен пратеник што се избира 
за Соборот на производителите може да се одржи 
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ако е. присутна најмалку една десетина од вкупниот 
број на производителите што имаат право да уче-
ствуваат на собирот на избирачите во стопанската 
организација во која се одржува собирот, но овој 
број не може да биде комал од педесет производи-
тели. Ако вкупниот број на производителите што 
имаат право да учествуваат на собирот на избира-
чите што се одржува за една или повеќе стопански 
организации е помал од сто, собирот може да се 
одржи само ако е присутна најмалку една третина 
од вкупниот број на производителите што имаат 
право да учествуваат на собирот. 

Ако собирот на избирачите не може да се одржи 
затоа што не е присутен потребен број избирачи, 
органот овластен за свикување на собирот ќе 
свика нов собир на избирачите. 

Правото да одлучуваат на собирот на избира-
чите во стопанската организација го имаат само 
работниците и службениците на работа во стопан-
ската организација за која се одржува собирот, 
односно членовите на земјоделската задруга за која 
се одржува собирот, членовите на нивните дома-
ќинства што се занимаваат со земјоделство, работ-
ниците и службениците на задругата. Ова право 
го имаат производителите што имаат избирачко 
право по Законот за избирачките списоци. 

Член 148 
Собирот на избирачите во стопанската органи-

зација го отвора и ја раководи неговата работа до 
избирањето на претседателството претставникот на 
стопанската организација што го свикал. Ако во 
смисла на членот 147 став 3 од овој закон собирот 
го свикала околиската изборна комисија, собирот го 
отвора и ја раководи неговата работа до избирањето 
на претседателството производителот што ќе го 
определи околиската изборна комисија. 

Раководителот на стопанската организација 'во 
која се одржува собирот на избирачите односно 
претседателот на управниот одбор на земјоделската 
задруга е должен да обезбеди записничари, но со-
бирот може да избере друго лице за записничар. 

Член 149 
Врз основа на заклучокот на собирот на из-

бирачите во стопанската организација се состава 
предлог на кандидатурата кој содржи: 

1) означување дека предлогот се поднесува за 
избирање пратеник за Соборот на производителите, 
како и означување на производителната група во 
која се врши избирањето, изборната околија и де-
нот на изборите; 

2) означување дека предлогот е утврден на со-
бирот на избирачите во стопанската организација 
и цитирање податоци за тоа во кое место, во која 
стопанска организација и за кои стопански органи-
зации е собирот одржан и кога; 

3) фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеењето на секој од кандидатите 
утврдени на собирот, како и означување на сто-
панската организација во која секоЈ од нив е на 
работа односно е зачленет. 

Кон предлогот на кандидатурата мора да се 
приложи записникот за работата на собирот на 
избирачите, 

Член 150 
Кандидат на собирите на избирачите во сто-

панските организации станува секој оној кандидат 
што го предложиле собирите на избирачите во 
стопанските организации што опфаќаат најмалку 
една четвртина од сите производители на соодвет-
ната производителна група на подрачјето на из-
борната околија. 

б) од група производители 
Член 151 

Предлогот на кандидатурата за избирање на-
роден пратеник за Соборот на производителите што 
го поднесува група производители мора да биде 
потпишан најмалку од две стотини производители 

што имаат избирачко право во производителната 
група во која се избира пратеникот и што се на 
работа односно зачленети во стопанската органи-
зација на подрачјето на изборната околија. 

Член 152 
Предлогот на кандидатурата на група произво-

дители мора да содржи: 
1) означување дека предлогот се поднесува за 

избирање пратеник за Соборот на производителите, 
како и означување на производителната група во 
која се врши избирањето, изборната околија и де-
нот на изборите; 

2) фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеењето на кандидатот, како и озна-
чување на стопанската организација во која канди-
датот е на работа односно е зачленет: 

3) потписи од предлагачите со означување на 
фамилијарното, татковото и роденото име, на зани-
мањето и местото на живеењето на секој од нив, 
како и со означување на стопанската организација 
во која секој од нив е на работа односно е зачленет; 

4) заверка на потписите на предлагачите од 
органот надлежен за заверување или од народниот 
одбор на општината. 

Член 153 
Кон предлогот на кандидатурата мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава од кандидатите за пристанок 

на кандидирањето, заверена од органот надлежен за 
замерување; 

2) потврда од стопанската организација односно 
од народниот одбор на општината или градот за 
кандидатот и за секој потписник дека се воведени 
во избирачкиот список за избирање одборници за 
соборот на производителите во соодветната произ-
водители група, а ако кандидатот е функционер 
на синдикална или задружна организација ќе се 
приложи потврда од народниот одбор на општината 
односно градот дека е воведен во општиот изби-
рачки список, како и потврда од соодветната орга-
низација дека за функционер е избран од произ-
водителите. Овие потврди можат да се дадат и на 
самиот предлог на кандидатурата. 

3. Потврдување на кандидатурата 
Член 154 

Предлогот на кандидатурата од собирот на из-
бирачите во стопанската организација и предлогот 
на кандидатурата од група производители се под-
несуваат до надлежната околиска изборна комисија 
најдоцна дваесет џ еден ден пред денот определен 
за изборите во соодветната производители група. 

Потписниците на предлогот на кандидатурата 
од собирите на избирачите, како и првите тројца 
потписници на предлогот на кандидатурата од група 
производители, се сметаат за подносители на кан-
дидатурата. 

Член 155 
Врз основа на примените предлози на кандида-

турите во стопанските организации, а откога ќе уста-
нови дека во нив нема недостатоци или дека утвр-
дените недостатоци се отстранети во определениот 
срок, околиската изборна комисија ќе утврди дали 
е исполнет условот од членот 150 од овој закон во 
поглед на предложените кандидати. 

Кога околиската изборна комисија ќе утврди 
дека кандидатот го исполнува условот од членот 
150 од овој закон ќе го повика кандидатот да подне-
се во срок од 48 часа писмена изјава за својот при-
стапон на кандидирањето заверена од органот над-
лежен за заверување, како и потврда од стопанска-
та организација односно од народниот одбор на 
општината или градот дека е воведен во изби-
рачкиот список за избирање одборници за соборот 
на производителите во соодветната производителна 
група, ако таква изјава и потврда не се веќе под-
несени до таа комисија. 
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Откога ќе се постапи по претходниот став, око-
лиската изборна комисија ќе ја потврди кандида-
турата на оние кандидати што го исполнуваат усло-
вот од членот 150 од овој закон. 

Член 156 
Ако околиската изборна комисија утврди дека 

не е исполнет условот од членот 150 од овој 
закон, во поглед на поодделни или на сите кандидати, 
таа со решение ќе утврди дека не се исполнети за-
конските услови за потврда на соодветната канди-
датура цитирајќи ги утврдените недостатоци, и за 
тоа ќе ги извести со испраќање на решението под-
носителите на сите соодветни предлози на канди-
датурата од собирите на избирачите, 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
поодделен кандидат кој го исполнува условот од 
членот 150 на овој закон не може да биде по за-
конот избиран за народен пратеник, или ако канди-
датот не постапи по нејзината покана во смисла на 
членот 155 став 2 од овој закон, таа со решение ќе 
го одбие предлогот на кандидатурата од собирите 
на избирачите и за тоа ќе ги извести со испраќање 
на решение подносителите на сите соодветни пред-
лози на кандидатурата од собирите на избирачите. 
4. Изборни тела за избирање народни пратеници за 
Соборот на производителите и гласање во тие тела 

Член 157 
Избирањето на народните пратеници за Собо-

. рот на производителите го вршат изборните тела 
што во секоја производите л на група ги сочинуваат 
членовите на соборите на производителите на на-
родните одбори на околиите и градовите од под-
рачјето на изборната околија, избрани во соодвет-
ната група. 

Член 158 
Надлежната око л иска изборна комисија е дол-

жна најдоцна петнаесет дена пред денот на изборите 
да состави за соодветната производителна група 
список на членовите на изборното тело, 

Во списокот мора за секој член на соборот на 
производителите на околијата или градот да се 
означи неговото фамилијарно, татково и родено име, 
производителна група на која и' припаѓа, местото 
на живеењето и поблиска адреса, како и бројот на 
производителите што на секој од нив сразмерно 
доаѓа во административната околија или град 
каде што се избрани за член на соборот на произво-
дителите. % 

Овој список околиската изборна комисија ќе 
му го предаде, заедно со потврдените кандидатури, . 
со потребен број гласачки ливчиња и со друг из-
борен материјал, најдоцна спроти денот на изборите 
на избирачкиот одбор за раководење на гласањето 
во изборното тело, непосредно или преку народниот 
одбор на околијата односно градот. 

Член 159 
Состанокот на изборното тело се одржува во 

седиштето на надлежната околиска изборна коми-
сија, ако таа комисија не определи поинаку. 

Состанокот на изборното тело го свикува над-
лежната околиска изборна комисија за денот што 
ќе го определи Сојузната изборна комисија согла-
сно одлуката за распишување на изборите. 

Член 160 
Работата на изборното тело ја раководи изби-

рачкиот одбор. 
Изборното тело може да врши избирање ако е 

присутно мнозинството од сите негови членови. 
На состанокот на изборното тело избирачкиот 

одбор ги соопштува имињата од сите кандидати 
Чии кандидатури се потврдени. 

Членовите на изборното тело гласаат ћрз основа 
на список на членовите од тоа тело. 

Член 161 
Членовите на изборното тело гласаат за кан-

дидатите од потврдените кандидатури во соодвет-
ната производите л на група за изборната околија 
од јкоја се врши избирањето. 

На секое гласачко ливче се цитираат имињата 
на ^ кандидатите од сите потврдени кандидатури. 
Најпрво се цитираат имињата на кандидатите од 
потврдените кандидатури што се предложени од 
собирите на избирачите во стопанските организа-
ции, а потоа имињата на кандидатите од потврде-
ните кандидатури што се предложени од група про-
изводители. Имињата на кандидатите од потврдени-
те ̂ кандидатури што се предложени од собирите на 
избирачите во стопанските организации се цитираат 
на гласачкото ливче по ред на соодветните канди-
датури од собирите на избирачите, а имињата на 
кандидатите од потврдените кандидатури што се 
предложени од група производители по ред на 
соодветните кандидатури од групи производители. 

Ако истото изборно тело избира двајца или 
повеќе пратеници, секој член од изборното тело 
гласа за онолку кандидати колку пратеници се 
избираат во изборното тело. Во тој случај на секое 
гласачко ливче ќе бидат за секоја изборна околија 
одделно цитирани имињата на кандидатите од сите 
потврдени кандидатури во соодветната изборна око-
лија. Секој член од изборното тело гласа за секоја 
изборна околија само за еден од кандидатите од 
потврдените, кандидатури во таа изборна околија, 

Пред имињата на секој кандидат за секоја 
изборна околија се става реден број. 

Член 162 
Претседателот на избирачкиот одбор му пре-

дава на секој член од изборното тело по едно гла-
сачко ливче, како и омот. 

На секое гласачко ливче избирачкиот одбор 
ќе го означи, со број и со букви, за секој член од 
изборното тело бројот на производителите на онаа 
производите л на група во која е избран за член на 
соборот на производителите што на него сразмерно 
доаѓа во околијата односно градот. 

Откога ќе го пополни гласачкото ливче членот? 
од изборното тело ќе го стави во омот и откога 
ќе го затвори и залепи омотот, го пушта во кутијата 
за гласање. 

Член 163 
За работата на изборното тело се води записник, 

во кој се внесува: денот и часот на почетокот и 
местото на одржувањето на состанокот на изборното 
тело; означување на изборната околија во која се 
врши избирањето; имињата на членовите од изби-
рачкиот одбор; бројот на присутните членови од 
изборното тело; колку вкупно членови од изборното 
тело ^гласале и колку од секоја административна 
околија односно град од подрачјето на изборната 
околија; кои кандидатури се потврдени во избор-
ната околија во која се врши избирањето; евенту-
ални приговори на членовите од изборното тело 
во поглед на правилноста на изборите односно од-
делни мислења на членовите од избирачкиот одбор, 
ако ги имало; други околности важни за избира-
њето, како и часот на завршетокот на состанокот. 

Член 164 
Избирачкиот одбор потоа сите гласачки ливчи-

ња со омотите, списокот на членовите од изборното 
тело и со сите други изборни акти ќе ги стави во 
одделен омот што ќе го адресира до надлежната 
околиска изборна комисија и најбргу ќе го испрати 
до таа комисија. 

5. Утврдување резултатот на изборите 
Член 165 

Резултатот на изборите за народни пратеници 
за Соборот на производителите во изборната око-
лија го утврдува околиската изборна комисија врз 
основа на примените изборни акти, 

Член 166 
За народен пратеник за соборот на производи-

телите е избран оној од кандидатите што добил 
најголем број гласови, сметајќи ги гласовите спре-
ма одредбата на членот 27 став 2 од овој закон. 
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Ако едно изборно тело избира двајца или по-
веќе народни пратеници, за пратеник е избран 
оној од кандидатите што помеѓу кандидатите на 
истата изборна околија добил најголем број гла-
сови, сметајќи ги гласовите спрема одредбата на 
членот 27 став 2 од овој закон. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
двајца или повеќе кандидати со најголем број гла-
сови добиле ист број гласови, ќе се свика нов со-
станок на изборното тело на кој ќе се изврши 
повторен избор помеѓу тие кандидати. 

По завршената работа околиската изборна ко-
мисија ќе објави на огласните табли на народните 
одбори на околиите и градовите од подрачјето на 
изборната околија колку секој кандидат добил гла-
сови во изборното тело, името на кандидатот избран 
за народен пратеник, како и колку имало неважни 
гласачки ливчиња. 

Околиската изборна комисија му издава на 
избраниот кандидат уверение за тоа дека е избран 
за народен пратеник. 

6. Примена на одредбата од главата IV 
Член 167 

Доколку со одредбите од оваа глава не е пр.. 
пишано поинаку, во поглед на избирањето на пра-
тениците за Соборот на производителите аналогно 
ќе се применуваат одредбите од главата IV од овој 
закон, 

Г л а в а VI 
ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 

Член 168 
На народен пратеник му престанува мандат о а' 

пред да истече времето за кое е избран: 
1) со губитокот на избирачкото право; 
2) со отповик; 
3) со уважување оставка од домот кому што 

припаѓа пратеникот; 
4) со прием служба во државната управа или 

судиска служба. 
На член на Соборот на производителите ман-

датот му престанува и кога трајно ќе престане да 
биде производител или кога ќе престане да биде 
производител во производите дната група во која 
е избран, односно кога ќе му престане својството 
на функционер на синдикална или задружна орга-
низација а не стане одново производител во соод-
ветната производители група. 

На член на Сојузниот собор што го избрал ре-
публичкиот, Покраинскиот или Обласниот собор 
му престанува мандатот и кога ќе му престане ман-
датот како на член на претставничкото тело што 
го избрало. 

Член 169 
На член на Соборот на производителите не 

може да му се откаже работниот однос, освен во 
случај да престане со работа стопанската органи-
зација, самостојниот погон или дејноста во кода 
работел, како и во случај тешко да ја повреди 
својата должност во стопанската организација. Ако 
член на Соборот на производителите поднесе при-
говор против решението за престанок на работниот 
однос, неговиот работен однос престанува само ако 
се согласи со тоа Соборот на производителите. 

Член на Соборот на производителите не може 
без свој пристанок да биде преместен на работно 
место вон подрачјето на изборната околија во која 
е избран. 

Г л а в а VII 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1. Повторни избори 
Член 170 

Повторам избори се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го 

гпти изборот поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите; 

2) ако во една изборна околија двајца или 
повеќе кандидати со најголем број гласови добиле 
ист "број гласови; 

3) ако во постапката на верификација на ман-
датот од страна на соодветниот дом на Сојузната 
народна скупштина се поништи изборот на народ-
ниот пратеник поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите. 

Член 171 
Ако се поништат изборите поради неправил-

ности во спроведувањето на изборите на поодделни 
избирачки места, повторни избори се вршат само 
на оние избирачки места на кои имало неправил-
ности. 

Член 172 
На повторните избори за народни пратеници 

гласањето се врши по кандидатурите што постојат, 
како и по дополнително потврдени доколку ќе 

ги има. 
Предлози на кандидатури за нови кандидати 

се поднесуваат најдоцна десет дена пред денот 
определен за спроведувањето на изборите. 

Во случајот од членот 170 точка 2 од овој 
закон повторен избор се врши само помеѓу канди-
датите со најголем број гласови што добиле ист 
број гласови. 

Во сите случаи на повторни избори кандидатите 
од потврдените кандидатури можат да се откажат 
од кандидатурата. 

Член 173 
Повторните' избори за народни пратеници ги 

распишува надлежната околиска изборна комисија. 
Ако повторниот избор се врши врз основа на 

одлука од домот на Сојузната народна скупштина, 
изборот го распишува Сојузната изборна комисија. 

Член 174 
Повторните избори за народни пратеници што 

ги избираат граѓаните во околиите и градовите за 
Сојузниот собор се вршат во втората идна недела, а 
повторните избори за пратеници за Соборот на про-
изводителите во срок од седум до четиринаесет 
дена од денот на одржаните избори. 

Ако повторниот избор се врши врз основа на 
одлука од домот на Сојузната народна скупштина, 
денот во кој ќе се одржат изборите го определува 
Сојузната изборна комисија. 

Член 175 
Денот во кој ќе са одржат повторните избори 

ќе го објави надлежната изборна комисија најдоцна 
пет дена пред денот определен за тие избори. Таа 
ќе ги огласи кандидатурите што постојат, како и 
нови доколку ќе ги има. 

2. Дополнителни избори 
Член 176 

Дополнителни избори се вршат кога на народен 
пратеник ќе му престане мандатот поради смрт или 
во други случаи предвидени со овој закон. 

Член 177 
Дополнителните избори ги определува домот на 

Сојузната народна скупштина во кој пратеничкото 
место останало празно. 

Дополнителниот избор на пратеник што се из-
бира во . околијата односно градот за Сојузниот со-
бор, како и дополнителните избори за пратегшци 
што се избираат за Соборот на производителите ги 
распишува Сојузната изборна комисија. 

Дополнителните избори ќе се одржат најдоцна 
за два месеца сметајќи од денот кога односното пра-
теничко место останало празно. 

Одлуката за дополнителните избори ќе се објави 
во „Службениот лист на ФНРЈ" најдоцна шест не-
дели пред денот определен за изборите. 

3. Примена на одредбите од главните IV и V 
Член 178 

Доколку со одредбите од оваа глава не е опре-
делено поинаку, на повторните и дополнителните 
избори аналогно ќе се применуваат одредбите од 
главите IV и V од овој закон. 
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Г л а в а VIII 
ОТПОВИК НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Предлагање отповик 
а) од собирите на избирачите 

Член 179 
Постапката за отповик на народен пратеник из-

бран во околијата или градот за Сојузниот собор, 
се започнува по предлог од собирите на избирачите 
само ако започнувањето на таа постапка е предло-
жено од собирите на избирачите на кои била при-
сутна најмалку една третина од сите избирачи на 
из,борната околија во која е избран пратеникот чиј 
отповик се предлага. 

Постапката за отповик на народен пратеник 
избран за Соборот на производителите се започнува 
по предлог од собирите на избирачите во стопан-
ските организации само ако започнувањето на таа 
постапка е предложено од собирите на избирачите 
на кои. била присутна најмалку една третина од 
сите производители на соодветната производителна 
група што се на работа односно што се зачленети 
во стопанските организации на подрачјето на таа 
изборна околија, 

Член 180 
Околискиот односно градскиот собор одлучува 

за свикувањето на собирите на избирачите заради 
започнување постапка за отповик на народен пра-
теник избран во околијата или градот за Сојузниот 
собор, на своја седница со мнозинство гласови на 
одборниците што учествуваат во одлучувањето. 

Ако изборната околија опфаќа две или повеќе 
административни околии или градови, свикувањето 
на собирите на избирачите заради започнување по-
стапка за отповик на пратеник се врши врз основа 
на одлуките од сите околиски и градски собори 
од подрачјето на изборната околија. 

Врз основа на одлуките од околиските и град-
ските собори за свикување на' собирите на избира-
чите надлежната околиска изборна комисија е дол-
жна најдоцна триесетиот ден по донесувањето на 
овие одлуки да ги свика собирите на избирачите за-
ради одлучување за започнување на постапката за 
отповик. 

Врз основа на писмен предлог од една третина 
на членовите од изборното тело што го избрало на-
родниот пратеник надлежната околиска изборна ко-
мисија е должна најдоцна триесетиот ден од при-
емот на предлогот да ги свика собирите на избира-
чите во стопанските организации на подрачјето на 
изборната околија заради започнување постапка за 
отповик на пратеник избран за Соборот на произ-
водителите. 

Член 181 
Свикување на поодделен собир на избирачите 

заради започнување постапка за отповик на наро-
ден пратеник што го избрале граѓаните во околијата 
односно градот за Сојузниот собор, можат да пред-
ложат најмалку педесет избирачи настанети на по-
драчјето за кое се одржува собирот на избирачите. 
Предлогот за свикување на собирите се поднесува 
до претседателот на народниот одбор на општината 
односно градот. 

Свикување на собир на избирачите во стопанска 
организација заради започнување постапка за от-
повик на народен пратеник избран за Соборот на 
производителите можат да предложат најмалку пе-
десет избирачи што се на работа односно што се 
зачленети во стопанската организација на соодвет-
ната производителна група за која се одржува 
собирот. Предлогот за свикување на собирот на из-
бирачите во стопанска организација се поднесува 
до претседателот на работничкиот совет на стопан-
ската организација односно до претседателот на у-
правниот одбор на земјоделската задруга, а ако сто-
панската организација нема работнички совет до 
претседателот на управниот одбор односно до ра-
ководителот на стопанската установа или работната 
единица за која се одржува собирот. 

Предлогот за свикување собирот на избирачите 
сЅ поднесува писмено. 

Член 182 
По предлог од избирачите собирот на избира-

чите го свикува претседателот на народниот одбор 
односно претставникот на стопанската организација, 
до кој е испратен предлогот за свикување на собирот. 

Ако претседателот на народниот одбор, односно 
претставникот на стопанската организација до кој е 
испратен предлогот не го свика собирот на избира-
чите најдоцна петнаесетиот ден од денот на подне-
сувањето на предлогот, собирот може да го свикаат 
самите избирачи што го предложиле свикувањето на 
собирот, за што се должни да је известат по писмен 
пат надлежната око л иска изборна комисија. 

Член 183 
Собирот на избирачите што по членот 180 од 

овој закон го свикала околиската изборна коми-
сија, го отвора и ја раководи неговата работа до 
изборот на претседателството одборникот на народ-
ниот одбор на општината односно градот што ќе го 
определи околиската изборна комисија. 

Во случаите од ставот 1 од претходниот член 
собирот на избирачите го отвора и ја раководи не-
говата работа до избирањето на претседателството 
претседателот на народниот одбор на општината 
односно градот што го свикал или одборникот што 
ќе го определи тој, односно овластениот претстав-
ник на стопанската организација што го свикал 
собирот на избирачите во стопанската организација. 

Кога собирот го свикала група избирачи, собирот 
го отвора и ја раководи неговата работа до изборот 
на претседателството избирачот што ќе го определат 
избирачите што го свикале собирот. 

Член 184 
По извршениот избор на претседателството прет-

седавачот ја објавува целта на свикувањето на со-
бирот и го поканува претставникот на околискиот 
или градскиот собор, што го определил соборот, од-
носно претставникот на група членови од изборното 
тело или еден од предлагачите што го предложиле 
свикувањето на собирот на избирачите, да го изнесе 
и образложи предлогот за започнување постапка за 
отповик на народниот пратеник. 

Потоа собирот го претресува предлогот и по за-
вршениот претрес се пристапува кон гласање за или 
против поднесување предлог за отповик. 

Гласањето се врши со дигање рака. 
Предлогот за започување постапка за отповик 

е усвоен ако гласа за него мнозинство од присутните 
избирачи. Ако е потребно се врши избројување на 
гласовите. 

Член 185 
Ако собирот на избирачите не го усвои пред-

логот на избирачите за започнување постапка за 
отповик, истите избирачи не можат повторно да 
поднесат предлог за свикување нов собир на изби-
рачите заради започнување на постапката за отпо-
вик на- народен пратеник, пред да истече една го-
дина од денот кога е одржан собирот на кој е од-
лучено да не се усвои таков предлог, 

Член 186 
За работата на собирот на избирачите се води 

записник што го потпишуваат претседавачот, за-
писничарот и заверувачите на записникот. 

Записникот содржи особено: денот и часот на 
почетокот и место на одржувањето на собирот; за 
кое подрачје односно за кои стопански организации 
се одржува собирот; врз основа на чија одлука од-
носно предлог е свикан собирот; кој го свикал и 
отворил собирот; фамилијарното, татковото и роде-
ното име од членовите на претседателството на со-
бирот, од записничарот и заверувачите на записни-
кот; вкупен број избирачи запишани во избирачкиот 
список на подрачјето за кое се одржува собирот, 
односно вкупен број на производителите што имаат 
право да учествуваат на собирот; број на присут-
ните избирачи; дневен ред на собирот; фамилијар-
ното, татковото и роденото име на народниот пра-
теник чиј отповик се предлага, со означување домот 
чиј што е тој член; резултат за гласањето за пред-
логот за започнување постапка за отповик и при-
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чини за започнување на таа постапка, ако е усвоен 
предлогот; на кој начин е утврден резултатот на 
гласањето; други околности од значење за работата 
на собирот, и час на свршетокот на собирот, 

Член 187 
Ако собирот на избирачите го усвои предлогот 

за започнување постапка за отповик на народниот 
пратеник, се состава предлог за отповик. 

Предлогот за отповик го состава претседател-
ството на собирот, но собирот може да определи тоа 
да го сторат тројца други избирачи односно прои-
зводители присутни на собирот. 

Предлогот за отповик го потпишуваат членовите 
на претседателството или тројца други избирачи од-
носно производители присутни на собирот што ќе 
ги определи собирот. Нивните потписи мораат да 
бидат заверени од државниот орган надлежен за 
заверување или од народниот одбор на општината 
односно градот на чие подрачје е одржан собирот на 
избирачите. 

б) од група избирачи односно од група 
производители 

Член 188 
Предлог за отповик на народен пратеник избран 

во околијата односно градот за Сојузниот собор, 
што го поднесува група избирачи, мора да биде пот-
пишан од најмалку една третина од вкупниот број 
избирачи што се запишани во избирачкиот список 
на подрачјето на изборната околија во која е избран 
пратеник чиј отповик се предлага. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат за-
верени од органот надлежен за заверување или од 
народниот одбор на општината. 

Предлогот за отповик мора да содржи, покрај 
другото што е пропишано во членот 191 од овој за-
кон, и потврда од народниот одбор на општината 
односно градот дека предлагачите се запишани во 
избирачкиот список. 

Кон предлогот за отповик мора да се приложи 
потврда од надлежната околиска изборна комисија 
за вкупниот број избирачи во изборната околија. 

Член 189 
Предлогот за отповик на народен пратеник из-

бран за Соборот на производителите што го подне-
сува група производители мора да биде- потпишан 
од најмалку една третина од вкупниот број произ-
водители на соодветната производителна група што 
имаат избирачко право на подрачјето на изборната 
околија во која е избран пратеникот чиј отповик се 
предлага. 

Предлогот за отповик што го поднесува група 
производители мора да содржи, покрај другото што 
е пропишано во членот 191 од овој закон, и потврда 
од стопанската организација односно народниот од-
бор на општината или градот за секој потписник 
дека е запишан во избирачкиот список за избирање 
одборник за соборот на производителите во соодвет-
ната производителна група. Потписите на предла-
гачите мораат да бидат заверени од органот над-
лежен за заверување или од народниот одбор на 
општината. 

Кон предлогот за отповик мора да се приложи 
потврда од надлежната око л иска изборна комисија 
за вкупниот број производители на соодветната про-
изводителот група што се на работа односно што се 
зачленети во стопанската организација на подрач-
јето на изборната околија, 
в) од републичкиот, Покраинскиот или Обласниот 

собор 
Член 190 

Предлогот за отповик на народен пратеник што 
го избрал републичкиот, Покраинскиот или Обла-
сниот собор за Сојузниот собор мора да биде пот-
пишан најмалку од една третина на сите членови 
од тој собор. Потписите на предлагачите мораат да 
бидат заверени од претседателот на републичкото 
односно Покраинското собрание или "од претседате-
лот на Народниот одбор на Автономната Област, 

2. Содржина на предлогот за отповик и' орган 
до кој се поднесува 

Член "191 
Предлогот за отповик мора да содржи: 
1) фамилијарното, татковото и роденото име и 

местото" на живеењето на народниот пратеник чиј 
отповик се предлага, како и означување домот на 
Сојузната народна скупштина чиј член е тој; 

2) означување на изборната околија во народ-
ната република во која е избран народниот пратеник, 
ако се предлага отповик на пратеник избран во око-
лијата односно градот за Сојузниот собор или от-
повик на пратеник избран за Соборот на производи-
тел иге; 

3) причините поради кои се предлага отповикот. 
Покрај потписите од секој потписник на пред-

логот за отповик мора да се означи неговото фами-
лијарно, татково и родено име, занимање и место 
на живеењето, а ако предлогот за отповик го под-
несува група производители, ќе се означи за секој 
потписник и стопанската организација во која што 
е на работа односно зачленет. 

Член 192 
Предлогот за отповик се поднесува писмено. 
Предлогот за отповик на народен пратеник из-

бран во околијата или градот за Сојузнит собор, 
како и предлогот за отповик на пратеник избран за 
Соборот на производителите, се поднесуваат преку 
надлежната околиска изборна комисија до Сојузната 
изборна комисија. 

Предлогот за отповик на пратеник што го избрал 
републичкиот, Покраинскиот или Обласниот собор 
за Сојузниот собор се поднесува до претседателот на 
републичкото односно Покраинско^ народно собра-
ние или до претседателот на Народниот одбор на 
Автономната Област на кој му припаѓа соборот што 
го избрал пратеникот. 

Член 193 
Околиската изборна комисија ќе ги испрати без 

одлагање до Сојузната изборна комисија сите пред-
лози за отповик на народни пратеници што и' се 
поднесени. 

3. Испитување на предлогот и распишување 
на гласањето за отповик 

Член 194 
Сојузната изборна комисија испитува дали под-

несениот предлог за отповик е составен согласно 
одредбите од овој закон, не влегувајќи во испиту-
вање на оправданоста на причините изнесени во 
предлогот за отповик. 

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

Сојузната изборна комисија ќе одбие предлог 
кој не ги исполнува условите предвидени во чле-
новите 187 до 191 од овој закон и за тоа ќе ги извести 
подносителите на предлогот со испраќање решение. 
На ист начин ќе се постапи ако предлагачите не ги 
отстранат формалните недостатоци во определениот 
срок. 

Потписниците на предлогот од собирот на из-
бирачите, како и првите тројца потписници на пред-
логот од група граѓани, се сметаат како подносители 
на предлогот за отповик. 

Член 195 
Ако е поднесен предлог за отповик на пратеник 

што го избрал републичкиот, Покраинскиот или 
Обласниот собор за Сојузниот собор, претседателот 
на народното собрание- односно претседателот на 
Народниот одбор на Автономната област до кој е 
поднесен предлогот испитува дали предлогот е со-
ставен согласно одредбите од овој закон. Во поглед 
нд, овој предлог аналогно се применуваат одред-
бите од претходниот член. 
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Член 196 
Кога Сојузната изборна комисија ќе утврди дека 

предлогот за отповик на народен пратеник им од-
говара на одредбите од овај закон, ќе го потврди 
предлогот и ќе распише ѓласање за отповик во из-
борната околија во која е избран пратеникот. Соју-
зната изборна комисија ќе го распише гласањето за 
отповик најдоцна триесет дена од денот на пот-
врдата на предлогот за отповик. 

Решението за распишувањето на гласањето за 
отповик го содржи фамилијарното, татковото и ро-
деното име на народниот пратеник за чиј отповик ќе 
се гласа, означувањето на изборната околија во 
која ќе се врши гласањето и денот определен за 
гласањето. 

Гласањето за отповик на народен пратеник из-
бран во околијата или градот за Сојузниот собор се 
врши само в недела. 

Член 197 
За распишувањето на гласањето за отповик Со-

јузната изборна комисија го известува домот на 
Сојузната народна скуптшина чиј член е пратени-
кот чиј отповик се предлага, самиот пратеник и 
надлежната околиска изборна комисија. 

Решението на Сојузната изборна комисија за ра-
спишување на гласањето за отповик на народен 
Пратеник се објавува во „Службениот лист на 
ФНРЈ" најдоцна петнаесет дена пред денот опре-
делен за гласањето. 

Член 198 
Кога претседателот на републичкото или Џо-

кр винското Народно собрание односно претседателот 
на Народниот одбор на Автономната област ќе ут-
врди дека предлогот за отповик на народен пра-
теник што го избрал републичкиот, Покраинскиот 
или Обласниот собор за Сојузниот собор им одго-
вара на одредбите од овој закон, ќе му предложи на 
соодветниот собор да изврши на својата прва на-
редна седница гласање за отповик на пратеникот 
чиј отповик се предлага. 

4. Гласање за отповик на народни пратеници 
и утврдување резулатот на гласањето 

а) за пратеник избран во околија или град за Со-
јузниот собор 

Член 199 
Гласањето за отповик на народен пратеник из-

бран во Околија или град за Сојузниот собор се врши 
на избирачките места на подрачјето на изборната 
околија во )која е избран пратеникот. 

Околиската изборна комисија е должна да ги 
определи најдоцна седум дена пред денот определен 
за гласањето за отповик избирачките места на кои 
ќе се гласа и ѕа секое избирачко место да именува 
избирачки одбор што ќе го раководи гласањето за 
отповикот. 

Член 200 
Околиската изборна комисија е должна да из-

да,де оглас за тоа дека е определено гласање за 
отповик. 

Овој оглас мора да го содржи фамилијарното, 
татковото и роденото име на народниот пратеник за 
чиј отповик се гласа, означувањето на домот на Со-
јузната народна скупштина чиј член е тој, како и 
означувањето на изборната околија во која се врши 
гласењето за отповик и денот (на гласењето. 

Околиската изборна комисија ќе обезбеди огла-
сот за определување на гласањето за отповик на 
пратеникот да биде објавен најдоцна седум дена 
пред денот определен за гласањето за отповик во 
сите места на подрачјето на изборната околија во 
која се врши гласањето за отповик. 

Член 201 
Најдоцна три дена пред . денот на гласањето за 

отповик народниот пратеник за чиј отповик се гласа 
и подносителите на предлогот за отповик можат да 
и' пријават на околиската изборна комисија по еден 
свој претставник и еден негов заменик за секое из-
бирачко место. За претставник на пратеникот од-
носно на подносителите на предлогот за отповик и 

за негов заменик можат да бидат предложени само 
лица што имаат избирачко право, Претседателот 
на околиската изборна комисија ќе издаде најдоцна 
48 часа по приемот на пријавата за секој пријавен 
претставник и заменик уверение врз основа на ^ое 
ќе можат тие да учествуваат во работата на изби-
рачкиот одбор, но без право на одлучување. 

Народниот пратеник за чиј отповик се гласа и 
подносителите на предлогот за отповик можат да 
пријават свој претставник и негов заменик и за 
околиската изборна комисија. 

- Член 202 
На секое избирачко место ќе се постави кутија 

за гласање за отповик на која ќе се истакне оглас 
за определување на гласањето за отповик. . 

Член 203 
Претседателот на избирачкиот одбор на секој 

гласач му предава гласачко ливче. 
На гласачкото ливче ќе биде цитирано фамили-

јарното, татковото и роденото име и местото на жи-
веењето на народниот пратеник за чиј отповик се 
гласа, а под неговото име ќе бидат отпечатени, едни 
под други, зборовите ,,за отповик" и ,,пратив 
отповик''. 

Ако гласачот гласа за отповик на народниот 
пратеник ќе ги опкружи зборовите „за отповик'', а 
ако гласа против неговиот отповик ќе ги опкружи 
зборовите „против отповик". 

Гласачките ливчиња на кои не се опкружени 
зборовите „за отповик'' (ни зборовите „против отпо-
вик", како и гласачките ливчиња што се така по-
полнети да не може со сигурност да се утврди 
дали избирачот гласал за или против отповикот, се 
сметаат за неважни. 

Член 204 
По завршеното гаеање се врши избројување на 

гласачките ливчиња и се утврдува бројот на лив-
чињата на кои се гласало за отповик, бројот на 
ливчињата на кои се гласало (против отповик, како 
и бројот на неважните ливчиња. 

По завршеното избројување ќе се внесе во за-
писникот за работата на избирачкиот одбор колку 
спрема изводот од избирачкиот список имало изби-
рачи на тоа избирачко место,. колку избирачи гла-
сале спрема изводот од избирачкиот список, бројот 
на гласачките ливчиња со кои се гласало за отпо-
вик, (бројот на ливчињата со кои се гласало против 
отповик и бројот на неважните ливчиња. 

По завршената работа избирачкиот одбор ќе го 
објави пред зградата во кое е вршено гласањето 
резултатот на гласањето на тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор ќе го испрати, најбргу и по 
најкус пат, записникот за'гласањето со гласачките 
ливчиња и со сиот друг изборен материјал до на-
длежната околиска изборна комисија на начинот 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 205 
Врз основа на материјалот примен од избира-

чкиот одбор околиската изборна комисија ќе утврди 
колку избирачи вкуп,но гласале во изборната око-
лија, колку вкупно гласале за отповик а колку про-
тив отповик, бројот на неважните ливчиња, како и 
вкупниот број на избирачите запишани во избира-
чкиот список в̂о сета изборна околија, и врз основа 
на тоа ќе установи дали народниот пратеник е от-
повикан. Овие податоци комисијата ќе ги внесе во 
запис,никот за својата работа. 

За резултатот на гласањето комисијата ќе ја 
извести писмено републичката изборна комисија 
и народниот пратеник за чиј отповик се гласало, 

Член 206 
Кога околиската изборна комисија ќе го утврди 

резултатот на гласањето за отповик, ќе го објави 
на огласната табла на народниот одбор на секоја 
околија и град на подрачјето на изборната околија 
и ќе испрати без одлагање, преку Сојузната избор-
на комисија, извештај до Сојузниот собор за својата 
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работа со сите акти што се однесуваат до постап-
ката на гласањето за отповик. 

б) за пратеник што го избрал републичкиот, 
Покраинскиот или Обласниот собор за 

Сојузниот собор 
Член 207 

Републичкиот, Покраинскиот или Обласниот со-
бор гласа на својата седница за отповик на прате-
ник што го избрал за Сојузниот собор. 

Гласањето за отповик се врши без одделен пре-
трес, освен ако соборот не одлучи да се одржи пре-
трес. 

Народниот пратеник за чиј отповик се гласа 
има право пред да се премине на гласањето за не-
говиот отповик да земе збор за изјаснување по 
предлогот за отповик. 

Член 208 
Гласањето за отповик го раководи претседате-

лот на соборот со помош од секретарот и два члена 
од соборот што ќе ги определи соборот. 

Член 209 
Врз основа на резултатот на гласањето претсе-

дателот на соборот го утврдува и објавува резулта-
тот на гласањето за отповик. 

Ако за отповик гласало мнозинство предвиде-
но со овој закон, претседателот на соборот веднаш 
по објавениот резултат на гласањето ќе прогласи 
дека народниот пратеник е отповикан и за тоа ќе 
го извести без одлагање Сојузниот собор и отпо-
виканиот пратеник. 

е) за пратеник избран за Соборот на 
производителите 

Член 210 
Членовите на изборното тело што одлучува за 

отповик на народен пратеник избран за Соборот на 
производителите, гласаат за отповикот на свој со-
станок. 

Состанокот на изборното -тело заради гласање 
за отповик го свикува надлежната околиска из-
борна комисија. 

За гласањето се состава записник во кој се 
внесуваат податоците цитирани во членот 204 став 
2 од овој закон. 

Член 211 
Врз основа на материјалот примен од избиран-

и о т одбор надлежната околиска изборна комисија 
ќе го утврди резултатот на гласањето за отповик 
и врз основа на тоа ќе установи дали народниот 
пратеник е отповикан. 

!По утврдувањето резултатот на гласањето над-
лежната око лиска изборна комисија ќе испрати без 
одлагање, преку Сојузната изборна комисија, из-
вештај до Соборот на производителите за својата 
работа со сите акти што се однесуваат до постап-
ката на гласањето за отповик. 

5. Примена на одредбите од главите IV и V 
и членовите 202 до 206 

Член 212 
Доколку со одредбите од членовите 199 до 211 

од овој закон не е пропишано поинаку, во поглед 
на гласањето за отповик на народните пратеници 
и утврдувањето на резултатот на гласањето ана-
логно ќе се применуваат одредбите од главите IV 
и V од овој закон, освен одредбите на одделот 8 од 
главата IV, а во поглед на гласањето за отповик 
на пратеник што го избрал републичкиот, Покра-
инскиот или Обласниот собор за Сојузниот собор, 
и гласањето за отповик на пратеник избран за Со-
борот на производителите како и утврдувањето на 
резултатот на гласањето за отповик на тие прате-
ници, аналогно ќе се применуваат и одредбите од 
членовите 199 до 206 од овој закон. 

Г л а в а IX 
ЗАШТИТА НА ИЗБОРНОТО ПРАВО 

1. Приговори и жалби 
Член 213 

Поради неправилности во работата на собирите 
на избирачите на кои е извршено кандидирање за 
избор на народен пратеник за Сојузниот собор или 
предложен отповик на пратеник избран за тој Со-
бор, ' како и поради неправилности во работата на 
избирачкиот одбор при избирањето односно отповик 
на пратеникот за истиот Собор секој кандидат, од-
носно пратеник чиј отповик се предлага како и се-
кој избирач имаат право да поднесат приговори до 
надлежната око лиска изборна комисија. 

Поради неправилности во работата на избирач-
киот одбор при избирањето односно отповикот на 
пратеник за Соборот на производителите секој кан-
дидат, односно пратеник за чиј отповик се гласа, 
како и секој член на изборното тело, имаат право 
да поднесат приговори до надлежната околиска из-
борна комисија, а поради неправилности во рабо-
тата на собирите на избирачите во стопанските ор-
ганизации на кои е извршено кандидирање за из-
бирале пратеник за Соборот на производителите 
или предложен отповик на пратеник избран за тој 
Собор, имаат право да поднесат приговори до над-
лежната око лиска изборна комисија пратеникот чиј 
отповик се предлага, како и секој производител што 
има право да учествува на односниот собир на из-
бирачите. 

Ако околиската изборна комисија по повод при-
говорите поднесени пред да истече срокот за под-
несување предлозите на кандидатурите на потврда 
утврди неправилности во работата на собирот на 
избирачите што битно влијаеле или можеле да вли-
јаат на утврдувањето на кандидатурата од соби-
рите на избирачите, ќе ја поништи работата на 
собирот на избирачите на кој имало неправилно-
сти и ќе определи да се свика во определен срок 
нов собир на избирачите, 

Член 214 
Против решението од околиската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидату-
рата, како и против решението од таа комисија со 
кое се утврдува дека не се исполнети условите за 
потврда на кандидатурата од собирите на избира-
чите, подносителите на соодветниот предлог на кан-
дидатурата имаат право на жалба до врховниот суд 
на народната република односно на Автономната 
Покраина (до советот за управни спорови) во срок 
од 48 часа од приемот на решението. Врховниот 
суд ќе донесе решение по жалбата најдоцна 48 часа 
по приемот на жалбата. 

Член 215 
Против решението од околиската изборна коми-

сија, освен решенијата цитирани во претходниот 
член, секој кандидат и секој избирач, односно секој 
член од изборното тело, за избирање пратеник за 
Соборот на производителите, имаат право на жал-
ба до повисоката изборна комисија односно до над-
лежниот дом на Сојузната народна скупштина. Тие 
можат да му укажат на домот на Сојузната народ-
на скупштина и на неправилностите во работата на 
избирачкиот одбор или во работата на собирите на 
избирачите во поглед на предлагањето на кандида-
тите. 

Народниот платеник за чиј отповик се гласало 
и секој избирач односно член од изборното тело 
имаат против решението од околиската изборна ко-
мисија донесено во врска со спроведувањето на 
отповикот на народен пратеник право на жалба 
до повисоката изборна комисија односно до надле-
жниот дом на Сојузната народна скупштина. . 
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Жалбата изјавена до денот на изборите од-
носно до денот на гласањето за отповик и' се пре-
дава на повисоката изборна комисија а жалбата из-
јавена по тој ден му се предава на надлежниот 
дом на Сојузната народна скупштина. 

Жалбата му се поднесува на домот на Сојузната 
народна скупштина најдоцна до денот на состано-
кот на Верификациониот одбор, а жалбата што се 
однесува до дополнителен избор или до отповик на 
народен пратеник — во срок од петнаесет дена од 
денот на изборите односно на гласањето за отповик. 

Член 216 
Против решението од Сојузната изборна коми-

сија за одбивање на предлогот за отповик на наро-
ден пратеник подносителите имаат право на жал-
ба до Сојузниот врховен суд. Жалбата се поднесу-
ва во срок од три дена од приемот на решението. 

2. Кривични одредби 
Член 217 

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

1) тој што со поткупување влијае на избирач на 
избори или при отповик на сојузните народни пра-
теници да гласа за или против определен! канди-
дат, односно за или против отповик на народен пра-
теник, или воопшто да не гласа, или да потпише 
предлог на кандидатура или предлог за отповик, 
или да се откаже од дадениот потпис на нив; 

2) избирач што повеќе од еднаш ќе гласа или 
ќе се обиде да гласа на изборите за ист дом на 
Сојузната народна скупштина или при гласањето 
за отповик; 

3) избирач што на изборите или при гласањето 
за отповик ќе гласа или ќе се обиде да гласа место 
другего под неговото име; 

4) тој што спротивно на одредбата од членот 
103 од овој закон ќе дојде на избиралиште со ору-
жје или со некакво опасно орудие, како и тој што 
без покана од претседателот на избирачкиот одбор 
ќе нареди да се доведе оружена сила на избира-
лиштето, или ја доведе без негова наредба; 

5) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или ќе 
однесе некаква исправа за изборите или гласањето 
за отповик, или некаков предмет што служи за 
избирањето или гласањето за отповик. 

Член 218 
Со парична казна до 20.000 динари или со ка-

зна затвор до два месела ќе се казни за кривично 
дело: 

1) тој што се однесува непристојно при гласа-
њето; 

2) тој што, откога гласал односно откога се утвр-
ди дека не е воведен во избирачкиот список, на 
опомена од претседателот на избирачкиот одбор 
не ќе се отстрани од избиралиштето; 

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

4) член на избирачкиот одбор или на изборната 
комисија, како и секое друго лице што на кој и да 
е начин ќе ја повреди тајноста на гласањето. 

Член 219 
За кривично дело фалсификат, повреда на сло-

бодата на определување на избирачите, спречување 
на службеното лице во вршењето на службеното 
дејствие, навреда или клевета на член на претсе-
дателетвото на собирот на избирачите или на член 
на избирачкиот одбор или на изборната комисија 
по повод вршењето на нивната службена должност, 
како и за кое и да е друго кривично дело предви-
дено во Кривичниот законик што е сторено во 

врска со избирањето или отповикот на сојузните 
народни пратеници, сторителот ќе се казни по од-
редбите од Кривичниот законик. 

Член 220 
Сите дејствија казниви по овој закон или по 

Кривичниот законик што се сторени на избирали-
штето, избирачкиот одбор ќе ги внесе во својот за-
писник со назначување на името, занимањето и ме-
стото на живеењето на сторителот. 

Откога околиската изборна комисија ќе ја за-
врши својата работа, ќе направи извод од приме-
ните записници за сите казниви дејствија, доколку 
ги имало, и овие изводи ќе ги испрати до јавниот 
обвинител заради започнување кривична постапка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 221 

Состанокот на првата новоизбрана Сојузна на-
родна скупштина го свикуваат заедно претседате-
лите на обата дома на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

Член 222 
Сојузниот извршен совет донесува упатства за 

извршување на овој закон. 

Член 223 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

294. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот заков, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за ра-
!бота, -Комисијата за толкување на законите на 
Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ГЛАВАТА IV ПОД В ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1953 

ГОДИНА 
Во главата IV под В од Законот за општестве-

ниот план на Федеративна Народна Република Ју-
гославија за 1953 година се пропишани проценти и 
износи што од преостанатиот износ на акумулаци-
јата и општествените фондови се издвојуваат за 
покритие на сојузните потреби. 

Горната одредба треба да се разбере така што 
пропишаните проценти да претставуваат само те-
хничко — пресметковен инструмент за расподелба 
на акумулацијата и општествените фондови оства-
рени од страна на поодделни стопански претприја-
тија, додека народните републики се должни за 
покритие на сојузните потреби да ги уплатат фик-
сните износи предвидени во споменатата одредба, 
без обѕир дали со примената на наведените проценти 
на преостанатите износи на акумулацијата и фондо-
вите ќе се утврдат поголеми или помали износи. 

Бр. 88 
7 септември 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

Секретар, Претседател, 
Риста Антуновиќ, с. р. др Мако Шлудерл, с. р, 

народен пратеник народен пратеник 
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295. 

Врз основа на чл. 9 ст. 1 точ. 7 и чл. 79 точ. 1 
од Уставниот закон, а со цел да се заштити правото 
на граѓаните да се школуваат под еднакви услови 
на сите школи во земјата, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВОТО ДА СЕ ЗАПИШУВААТ НА ФА-
КУЛТЕТИ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ 

СТРУЧНИ ШКОЛИ 

1) Одредбите од Одлуката за правото да се за-
пишуваат на факултети свршените ученици на 
средните школи за општо образование („Службен 

^Јлист на ФНРЈ", бр. 34/53) ќе се применуваат и при 
запишувањето на свршените ученици на средните 

;стручни школи на факултети од соодветните стру-
,ки, ако по свршената средна стручна школа биле 
'две години на практична работа во својата струка. 

2) Републичките извршни совети ќе определат на 
кои факултети и отсечи на факултети мо-жат да се 
запишуваат свршените ученици на поодделни сред-
ни стручни школи. 

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Р. п. бр. 232 

7 септември 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

295. 
Врз основа на точ. 3 и 4 од Решението за опре-

делување одделна такса за сместување во угости-
телските дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
15/52) и точ. 7—9 од Упатството за спроведување Ре-
шението за определување одделна такса за сме-
.стување во угостителските дуќани и за употреба на 
износите наплатени на име одделна такса за сме-
стување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), а во 
врска со точ. 6 од Одлуката за времено определу-
вање делокругот на одборите и комисиите на Со-
јузниот извршен совет и за организација на него-
вата администрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ОД ОДДЕЛНАТА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НАПЛАТУВАНА ВО 

1952 ГОДИНА 

1. Одделната такса за сместување во угостител-
ските дуќани пропишана со Решението за опреде-
лување одделна такса за сместување во угостител-
ските дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) 
ќе се расподели на начинот предвиден во точ. 7—9 
од Упатството за спроведување на тоа решение 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), со тоа што 
делот од таксата од точ. 9 што е определен за на-
мирување провизија на странските туристички би-
рои и на претпријатијата „Путник" за упатени 
странски гости во угостителските дуќани ќе се ра-
спад ели на следен начин: 

а) 10% од остварениот промет по упатниците 
на странските. туристички бирол — како провизија 
на странските туристички бирои; 

б) 10% од остварениот промет по упатниците 
на странските туристички бирол, за намирување 
манипулативните трошоци на бившата Агенција 
„Путник" и претпријатијата „ П у т и ќ " ; 

в) остатокот на одделната такса за сместување 
во угостителските дуќани што досега и' е уплатена 
на Агенцијата „Путник" односно на претпријатието 
„Југословенски , п у т и ќ " и која уште треба да му 
се уплати на претпријатието „Југословенски пут-
ник" ќе му го стави тоа претпријатие на распола-
гање на Народниот одбор на град Белград. 

Делот од одделната такса за сместување во 
угостителските дуќани што до 31 декември 1952 го-
дина им е поделен на претпријатијата „Путник" а 
кој заедно со делот од таа такса примен од Аген-
цијата „ П у т и ќ " преминува 10% од остварениот 
промет по упатниците на странските туристички 
бирои, претпријатијата „Путник" нема да ги вра-
ќаат, ако ги употребиле за унапредување на ту-
ризмот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „ Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11373 
5 септември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Ми лентиве Поповиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 23 од 23 јули 1953 год. објавува: 

Уредба за максимумот на обработива земја што 
се остава на фамилии задруги и земјоделски дома-
ќинства на подрачјето на Народна Република Ма-
кедонија, 

Уредба за давање парична помош на жртвите 
од фашистичкиот терор и нивните фамилии; 

Уредба за давање помош на материјално нео-
безбедени лица; 

Уредба за дневниците и накнадите на судиите-
поротници; 

Уредба за оснивање на Заводот за овоштарство. 
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