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709. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ: НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАНОТО НА БУКЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1956 ГОДИНА 
Врз основа на ,членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото И" политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Завршната сметка за извршувањето на Бу-
џетот на Федеративна Народна Република Југосла-
вија (Сојузниот буџет) за 1956 година со Законот 
за завршната сметка за извршувањето на Буџетот на 
Федеративна Народна Република Југославија (Со-
јузниот буџет) за 1956 година, што го усвои Соју-
зната народна скупштина на седницата, на Соју-
зниот собор од 20 декември 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 20 декември 
1957 година. 

ПР бр. 40 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) 

ЗА 1956 ГОДИНА 
Член 1 

Остварените приходи и Извршените расходи во 
буџетската 1956 година изнесуваат, и тоа: 

I.-по Сојузниот буџет: 
Приходите . ' . . . . з Динари 176.705,711.876 
Расходите Динари 209.083,497.398 
Вишокот на расходите I Динари 32.377,785.522 
II. по пресметките на 
установите со самостој-
но финансирање: 
Приходите , . . , г , Динари 3.563,148.616 
Расходите . . . . . . Динари 3.318,384.017 
III. по пресметките на 
посебните фондови: 
на Фондот за унапреду-
вање на службата на 
царинската контрола 

^Приходите . . . . , Динари 288,714.982 
Расходите к . . . Динари ' , 54,126.970 
IV.' по средствата доде-
лени од резервата на 
федерацијата за буџет-
ски расходи: 
Приходите ^ I 1 I I 1 Динари 1.400,000.000 
Расходите 1 г г - . . Динари 1.173,283.616 

Член 2 
Вишокот на извршените расходи над оствареа 

ћЈгге приходи на Сојузниот буџет во износ од Ди-' 
кари 32.377,785.522 се покрива на товар на средства-
та формираш! врз. основа на одредбата од ГдазатЗ 

ХХХУа на Сојузниот општествен план за 1954 
година. 

Член 3 
Се одобрува Завршната сметка за извршување-

то на Буџетот^на Федеративна Народна Република 
Југославија за 1956 година сообразно со одредбата 
од членот 106 на Основниот закон за буџетите. 

Член 4 
Завршната сметка за извршувањето на Соју-

зниот буџет за 1956 година, заедно со завршните 
сметки на установите со самостојно финансирање, 
со завршната сметка на Фондот за унапредување 
на службата на царинската контрола и на средства-
та доделени од резервата на федерацијата за бу-
џетски расходи од точ. И, III и IV на членот 1 од 
овој закон, е составен дел од овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

710. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК И ЗА 
МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за општинскиот локален данок и за ме-
сниот самопридонес, што го усвои Сојузната народ-
на скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
20 декември 1957 година и на седницата на Соборот 
на производителите од 20 декември 1957 година. 

ПР бр. 36 % 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, . 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК 

И ЗА МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС 
% Член 1 

Во Основниот закон за општинскиот локален 
данок и за месниот самопридонес („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/55 и 19/57) по членот 1 се дода-
ваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 1а 
Општинските народни одбори се должни да 

Пропишат општински локален данок на приходите 
од селското стопанство. 

Нормала 'на општинскиот локален данок на 
приходите од се-лското стопанство не може да биде 
помала од 4% од катастарскиот приход од земји-
штето ниту. поголема од максималната норма што 
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ќе се определи со републички закон за општинскиот 
локален данок и за месниот самопридонес. 

Член 16 
Во границите меѓу минималната и максимал-

ната "норма од членот 1а' став 2 од овој закон оп-
штинскиот народен одбор ја определува нормата на 
општинскиот локален данок на приходите од сел-
ското стопанство за своето подрачје. 

За одделни катастарски општини на своето 
подрачје општинскиот народен одбор може да про-
пише различни норми на општинскиот локален да-
нок на приходите од селското стопанство." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

711. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЧЛЕНОТ 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА 

РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на членот 36 од Законот 
за аграрната реформа и колонизацијата, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и 
на седницата на Соборот на производителите од 20 
декември 1957 година. 

ПР бр. 37 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

ћа Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за аграрната реформа и колониза-

цијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 101/47) чле-
нот 36 се денува и гласи: -

„Се овластуваат народните републики да доне-
сат прописи врз основа на кои ќе се расправат сите 
-узурпации на државното земјиште, сите заземања 
на утрините, сите непризнаени делби од порано на 
селското земјиште и на земјиштата на бившите 
имотни заедници. „ 

Постапката за расправање на' узурпациите спо-
ред одредбите од претходниот став треба да се за-
врши најдоцна до крајот на 1963 година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
" 9 

712. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА СЛУЖБАТА НА ЦАРИНСКАТА КОНТРОЛА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на Законот за фондот за 
унапредувала т ^лулѕОра на царинск.ата контрола, 

што го усвои Сојузната народна скупштина на седмин 
цата на Сојузниот собор од 10 декември 1957 година^ 

ПР бр. 25 
12 декември 1957 година 
' Белград 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. , 

З А К О , Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ЦАРИНСКАТА 

, КОНТРОЛА 
Член 1. 

Членот 3 од Законот за фондот за унапредување 
на службата на царинската контрола („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/54) се менува и гласи: 

„Средствата на Царинскиот фонд служат: за 
набавка и одржување на техничките средства по-
требни за вршење на царинската контролна служба 
(патролни чамци, моторни и други превозни средства 
за обиколување на царинарниците, царинските од-
дели и граничните премини), за подигање управни 
згради за потребите на царинската служба, за по-̂  
дигање станбени згради за царинските службеници, 
за набавка на предмети потребни за вршење на ца-^ 

' ринската служба, за трошоците за одржување кур-1 
севи, на странски јазици и за набавка на стручна 
литература, како и за подмирување на издатоците 
на службата за остранување на царинските пре-
кршоци." , 

Член 2 
Овој закон влегува во сила по истекот на осум 

дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ", 

713. " 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПО-
РАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВР-
СКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ 

ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на ^општественото и политичкото; 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на правата и̂  обвр-
ските на југословенските државјани врз основа на 
меѓународни договори, што Сојузната народна скуп-
штина го усвои на седницата на Сојузниот собор од 
20 декември 1957 година. 

ПР бр. 38 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НА-
СТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА 
и ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВ-

ЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ 
' ДОГОВОРИ 

Член 1 
На југословенските државјани и на југословен-

ските друштвени и граѓански правни лица, чии 
имотни права спрема странски државјани и странски 
правни лица или права на предмети во̂  странство 
се ликвидирани со договори склучени меѓу Југосла-
вија и странска држава (меѓународен договор), ќе 
им се даде надоместок за тие права според одредбите 
од овој закон. ' - -



СЛУЛСБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 55 - Страна 1199 

Член 2 
На стопанските организации нема да им се даде 

надоместок . за правата наведени во претходниот 
член. 

Во претходниот член наведените права на соп-
ствениците на приватни стопански претпријатија 
национализирани со Законот за национализација на 
приватните стопански претпријатија, ќе-се регули-
раат со посебни сојузни прописи 

Член 3 
Имотните права на странски државјани и на 

странски правни лица спрема југословенски држав-
јани и југословенски друштвени -и граѓански прав-
ни лица или правата на предмети во Југославија, 
што се ликвидирани со меѓународни договори, пре-
минуваат врз федерацијата, ако веќе не преминале 
врз основа на посебни прописи. 

Член 4 
Надоместокот врз основа на одредбите од овој 

закон ќе се исплати од средствата на сојузниот буџет. 
Износите што ќе бидат наплатени врз основа на 

претходниот член, ќе се внесат како приход во со-
јузниот буџет. 

Член 5 
Решението за надоместок врз основа на одредби-

те од овој закон, го донесува во прв степен Комиси-
јата за определување надоместок на лицата чии 
имотни права се ликвидирани врз основа на меѓу-
народни договори. 

Комисијата се состои од претседател и од четири 
члена, што. ги именува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Комисијата се формира при Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство. џ 

Член 6 
Против решението на Комисијата од претход-

ниот член може да му се изјави жалба на сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Против решението донесено по жалбата, не 
може да се води управен спор. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет со уредба ќе ги про-

пише мерилата за определување височината на 
надоместокот на одделни категории имотни права, 
начинот за намирување на надоместокот и постап-
ката за определување височината на надоместокот. 

Со таа уредба ќе се определи и срокот во кој 
може да се поднесе барање за надоместок според 
одредбите од овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

714. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ДА МОЖАТ 
СО СВОИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-
НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА и НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕТКОСТИ ДА ОТСТАПУВААТ ОД СОЈУЗНИОТ 

. ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА ИНА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за овластување народните репу-
блики да можат со своите закони за заштита на 
спомениците на културата и на природните реткости 
да отстапуваат од сојузниот Општ закон за заштита 
на спомениците на културата и на прадродцЈ^е рет-
кости, што Сојузната народна скупштина го усвои 

на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 
1957 година. 

ПР бр. 39 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката,-

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
ДА МОЖАТ СО СВОИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИ-
РОДНИТЕ РЕТКОСТИ ДА ОТСТАПУВААТ ОД СО-
ЈУЗНИОТ ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ 
Член 1 

Се овластуваат народните републики да можат 
со своите закони за заштита на спомениците на 
културата и на природните реткости да отстапуваат 
од одделни одредби на сојузниот Општ закон за 
заштита на спомениците на културата и на при-
родните реткости. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

715. 
Врз основа на членот 15 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устројство 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 де-
кември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 

СОЈУЗНИТЕ БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 
ЗА 1956 ГОДИНА 

I. Се одобруваат завршните сметки на сојузните 
буџетски фондови за 1956 година: 
1) на Сојузниот фонд за унапреду-

вање на селското стопанство со: 
вкупните средства од ѓ 2.368,096.949.— 
потрошувачката на средства од 
остатокот на средствата од 

2) на Сојузниот фонд за води со: 
вкупните средства од 
потрошувачката на средства од 
остатокот на средствата од 

3) на Сојузниот фонд за истражу-
вачки работи со: 
вкупните средства од 
потрошувачката на средства од 
вишокот на потрошените средства 

4) на Фондот за регреси и дотации со: 
вкупните средства од — г 
потрошувачката на средства од 
вишокот на потрошените средства 

од 
5) Фондот на разликата во цените 

во работењето со странство со: 
вкупните средства од 
потрошувачката на средства од 
вишокот на потрошените средства 

ф) на "Фондот за унапредување на 
индустриското производство со: 
вкупните средства од 
потрошувачката на средства од 
остатокот на средствата од 

7) на Фондот за унапредување на 
градежништвото со: 

. вкупните средства од - - - - " 

1.948-Д07.172.— 
.419,989 777.—-

1.099,990.272.— 
1.075,921.687.— 

24,077.585.-

4.283,054.756.— 
5.311,918.105.— 

1.028,863.349.— 

20.104,887.993.— 
23.016,177.187.— 

2.911,289.194.— 

78.208,554.142.— 
92.095,877.814.— 

13,887,323.672.— 

2.931,576.492.-
655,194.928.— 

2.276,381.564.—-

584,067.345.—' 
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потрошувачката на средства од 55Д41.812.— 
остатокот на средствата од 528,625.533.— 

б) на Фондот за унапредување на 
надворешната трговија со: 
вкупните средства од 1.482,669.296.— 
потрошувачката на средства од 583,761.151.— 
остатокот на средствата од 898,908.145.-

II. Вишоците на потрошените средства над при-
ливот на средствата ка ј Сојузниот фонд за истра-
жувачки работи во износ од Динари 1.028,863.349.—; 
на Фондот за регреси и дотации во износ од Динари 
2.911.289.194.— и на Фондот на разликата во цените 
во работењето со странство во износ од Динари 
13.887,323.672.— се покриваат на товар на 50% од 
непотрошените средства на 6% задолжителни ре-
зерви формирани врз основа на одредбата од Гла-
вата XXIV од Сојузниот општествен план ^ за 1955 
година и на средствата формирани врз основа на 
одредбата од Главата ХХХУа од Сојузниот опште-
ствен план за 1954 година. 

III. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите за спроведување на 
оваа одлука. 

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/83 

21 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с, р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевин, с. р. 

716. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, а во 
врска со членот 20 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 
декември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извр-

шен совет ги донесе врз основа на овластувањето 
од точката II од Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натамошната ра-
бота на приготвување закони за стопанскиот си-
стем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со станбените згради („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 42/57); 

2. Уредбата за измена на Уредбата за управу-
вање со станбените згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/57); 

3. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет на неподвижности и 
права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/57); 

4. Уредбата за дополнение на Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57), 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 96 

21 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите, на сојузниот Собор, 
Иван Божиневи^, с. р. Влада Зечевиќ, о. р, 

717. 
Врз основа на одделот 4 главата ХУНа на Со-

јузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57 и 51/57) по членот 56 се додава 
нов член 56а, кој гласи:" 

„Соборот на производителите на општинскиот 
народен одбор може за надворешнотрговски^ сто-

.пански организации на своето подрачје да опреде-
ли, определен дел од средствата кои според 
одредбите од оваа уредба можат да се издвојат 
за плати, да внесуваат во своите фондови, водеј-: 
ќи притоа сметка преостанатите средства за испла-
та на платите да и одговараат на постигнатата про-; 
дуктивност на трудот." 

Член 2 
Во членот 65 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок, соборот на производителите на 

општинскиот народен одбор може за одделни групи 
стопански организации или за одделни стопански 
организации на своето подрачје да определи и 
поголем процент за издвојување од нормата на 
придонесот за општествените инвестициони фондови^ 
водејќи притоа сметка делот од доходот на сто-
панската организација што останува за исплата на 

'личните доходи да и одговара на постигнатата про-
дуктивност на трудот и да овозможува такво ниво 
на остварените лични доходи на работниците што 
ќе одговара на нивото на личните доходи во одноч 
сната дејност." 

Член 3 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Рударското претпријатие кое, по издвојување 

на делот од доходот за општествените инвестиции 
они фондови и за рударски придонес, не ќе оства-
ри доход што му одговара на збирот на износите 
^а личните дох.оди во височина на тарифните ста-
вови пресметани по време односно по ефект на-
гол емен за 15%, на износот на другите издатоци 
што це подмируваат од доходот како лични до-
ходи и на износот во височина од 50% од сред-
ствата за самостојно располагање остварени во 
1956 година, може да ги издвои според одредбите 
од овој член наведените износи од. остварениот 
доход. 

Издвојувањето на личните доходи во височина 
на тарифните ставови пресметани по време одно-
сно по ефект над 10% до 15%, го одобрува соборот 
на производителите на општинскиот народен одбор. 

Делот од доходот што му недостига на рудар-
ско претпријатие за издвојување на износите од 
претходните ставови, се подмирува на товар на 
средствата што се издвојуваат за општествените 
инвестициони фондови, но не над 50% од тие 
средства. - в 

Ако 50% од издвоените средства за општестве-
ните инвестициони фондови не се достаточни за 
покритие на личните доходи на работниците и за 
формирање средства за самостојно располагање во 
височината предвидена во ст. 1 и 2 од овој член, 
остатокот ќе се покрие од средствата кои според; 
одредбите од оваа уредба се издвојуваат на име 
рударски придонес; 

Ако ни средствата на рударскиот придонес во 
смисла на претходниот став не се достаточни за 
покритие на личните доходи на работниците и за 
формирање на средства за самостојно располагање 
во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, ќе се употре-
бат за подмирување на износите од ст. 1 и 2 од овоЈ 
член и останатите 50% од средствата што се из-
двојуваат во општествените инвестициони фондови 
во смисла на ставот 3 од овој член.'4 
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Член 4 
Во членот 88 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Општа земјоделска задруга може да им по-

дели на задругарите на име нивно учество во до-
ходот ќа задругата дел од доходот што ќе прео-
стане по подмирувањето на обврските спрема оп-
штествената заедница и на платите според колек-
тивниот или поединечниот договор односно според 
тарифниот правилник, а најмногу до процентот 
што ќе го определи Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ. 

Делот од доходот што ќе им се дели на задру-
гарите на име нивно учество во доходот на задру-
гата, во границите на процентот предвиден од стра-
на на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ", го опре-
делува највисокиот орган на задругата при одобру-
вањето на завршната сметка на задругата." 

Член 5 
Членот 142 се менува и гласи: 
„Селскостопанските организации и општите 

земјоделски задруги во 1957 година го внесуваат 
во својот инвестиционен фонд износот што во сми-
сла на членот 63 од оваа уредба се должни да ^ го 
уплатуваат на име придонес за општествените ин-
вестициони фондови." 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. '405 
31 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р, 

718. 
Врз основа на одделот 4 главата ХУНа на Со-

јузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за платите на работниците на сто-

панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/57) во членот 51 по ставот 3 се додаваат 
три нови става, кои гласат: 

„Соборот на производителите на општинскиот 
народен одбор може да бара од стопанската орга-
низација работничкиот совет повторно да го испи-
ва правилникот за премиите. и пресметаните пре-
мии според премиските основи, водејќи особено, 
сметка за фактите од претходниот став. 

Соборот на производителите на општинскиот 
народен одбор може да бара од одделна стопанска 
организација работничкиот совет дополнително да 
изврши измени во правилникот за премиите, ако 
постапувајќи по барањето од претходниот став 
утврди дека во поглед на премиските основи по-
стои некој од фактите од ставот 3 и повторно да 
изврши пресметување на премиите. Работничкиот 
совет на стопанската организација тогаш ќе одлу-
чи дали ќе нареди повторно пресметување на пре-
миите од почетокот на годината или само за ,изно-
сите што уште не се исплатени, било според пе-
риодичната пресметка или според завршната сметка. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција е должен да му поднесе извештај на соборот 
ра производителите на општинскиот народен одбор 
за мерките што ги презел за извршување на зада-, 
ките од ст. 4 и 5." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет, 

Р. п. бр. 406 
Белград, 81 декември 1957 година 

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

719. 
Врз основа на членот 272 од Законот за пензи-

ското осигурување ( ,службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57^, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА 

УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИИ 
и ИНВАЛИДНИНИ 

1. До" донесувањето на закон за инвалидското 
осигурување, на уживателите на инвалидски пен-
зии и инвалиднини на кои правото на инвалидска 
пензија односно инвалиднина им е признаено или 
ќе им биде признаено за декември 1957 година, 
ќе им се исплати еднократен додаток во височина 
од 50% од месечниот износ на законската пензија 
односно на инвалиднината што им припаѓа за ја-
нуари 1958 годица. 

2. Како законска инвалидска пензија односно 
инвалиднина во смисла на точката 1 од оваа одлука 
кај уживателите на инвалидски пензии и инвалид-
нини определени според прописите за социјалното 
осигурување на воените лица се зема износот опре-
делен според чл. 5 и На од Уредбата за социјално 
осигурување на воените лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 12/53, 5/54 и 57/54), а ка ј уживателите 
на инвалидски пензии и инвалиднини определени 
според прописите за социјалното осигурување на 
службениците на внатрешните работи се. зема изно-
сот определен спбреД членот 9 од Уредбата за со-
цијално осигурување на службениците во ресорот 
на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ"^ 
бр. 15/53). 

3. Во износот на законската инвалидска пен-
зија односно на инвалиднината не се засметува 
зголемувањето од 500 динари според Уредбата за 
зголемување на платите, на наградите на учени-
ците во стопанството, на инвалидските принад-
лежности, на^ пензиите, на инвалиднините и на до-: 
датокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55)4 

4. Исплатата на еднократниот додаток ќе се из-
врши најдоцна со исплатата на инвалидската пен-
зија односно на инвалиднината за февруари 1958 
година. , 

5. Исплатата на еднократниот додаток ќе Ја 
извршат заводите за социјално осигурување над-
лежни за исплатата на инвалидските пензии и на 
инвалиднините, по службена должност, без доне-
сување формални решенија. 

Решение за еднократен додаток се издава само 
по барање од уживателот, а заради користење на 
правото на жалба. 

6. Еднократниот додаток нема да им се исплати 
на лицата на кои им припаѓа отпремнина место 
инвалидската пензија или инвалиднината, на ли-
цата на кои им припаѓа еднократна инвалиднина, 
ниту на лицата на кои инвалидската пензија од-
носно инвалиднината им се исплатува во странство. 

7. На исплатите извршени на име еднократен 
додаток нема да се уплати придонес за 3ДРав(;Тве-
на заштита на уживателите на инвалидска пензија 
и инвалиднина. 

8. Објасненија за примена на оваа одлука ќе 
дава, по потреба, Сојузниот завод за социјално оси-
гурзгеање.^ ^ ^ в л е г у в а в 0 с и л а со Денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФШМ . 

Р. п. бр. 408 
Белград, 31 декември 1957 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р̂  
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720. 
Врз основа на членот 138 став 2 и членот 235 

од Законот з^ пензиското осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", брг 51/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА ЗА-

ШТИТНИОТ ДОДАТАК НА ПЕНЗИИТЕ 
1. Заштитниот додатак на личните пензии и 

заштитниот додаток на фамилијарните пензии од 
чл. 133—136 од Законот за пензиското осигурување 
ќе се определуваат и ќе се исплатуваат под усло-
вите и на начинот што се предвидени со оваа 
одлука. 

2. Заштитниот додаток ќе се исплатува според 
видот и височината на приходите, и тоа: 

1) во височина на разликата меѓу износот на 
личната пензија и износот определен според членот 
134 од Законот за пензиското осигурување, односно 
меѓу износот на фамилијарната пензија и износот 
определен според членот 135 од тој закон (полн 
заштитен додаток), или 

2-) во височина на половината од износот на 
полниот заштитен додаток (намален заштитен до-
даток). 

3. Полн заштитен додаток ќе се исплатува ако 
ниту уживателот на пензијата ниту членовите на 
неговото домаќинство немаат н,иту подложен на 
данок приход од сел,ското стопанство ниту подложен 
на данок приход од самостојно занимање. 

4. Намален заштитен додаток ќе се исплатува 
ако уживателот на пензијата или членовите на 
неговото домаќинство имаат: 

1) подложен на данок приход од селското сто-
панство до 1.000 динари годишно по член на домак-
инството, или 

2) подложен на данок приход од самостојното 
занимање до 3.000 динари годишно по член на1 до-
маќинството, или 

3) подложен на данок приход од селското сто-
панство и подложен на данок приход од самостој-
ното занимање во таква височина што приходот од 
селското стопанство наголемен за една третина на 
приходот од самостојното занимање да не надми-
нува 1.000 динари годишно по член на домаќинство. 

'5. Членови на домаќинство чии подложни на 
данок приходи го сочинуваат вкупниот приход на 
домаќинството според кој се определува заштитниот 
додаток според оваа одлука, се: 

1) кога е во прашање лична пензија — ужива-
телот на пензијата, неговиот брачен другар, децата 
што тој е должен да ги издржува и другите членови 
на домаќинството за кои тој го остварува додатокот 
на деца, како и родителите што со него живеат во 
заедничко домаќинство и што тој ги издржува; 

2) кога е во прашање фамилијарна пензија — 
сите соуживатели на фамилијарната пензија, пре-
останатиот родител ако не е соуживател на фами-
лијарна пензија, брачниот другар од повторниот 
брак На преостанатиот родител и членовите на фа-
милијата наведени под 1 кои тој сам или заедно 
со брачниот другар ги - издржува. , 

Ако некој од соуживателите или единствениот 
уживател на пензијата живее во дру.го домаќинство, 
заради определување заштитниот додаток на так-
виот уживател ,се земаат предвид подложните на 
данок приходи на членовите на домаќинството во 
кое тој живее, согласно со одредбата од претходниот 
став под 2. 

Ако уживателот на лична пензија или член на 
неговата фамилија (брачниот другар, децата што е 
должен тој да ги издржува и внучињата за кои го 
остварува додатокот на деца) живее на селскосто-
пански имот на роднините, дел од приходот на до-
маќинството во кое тој живее се засметува во вкуп-
ниот приход на домаќинството на уживателот на 
пензија на начинот определен со прописите за до-
датокот на деца. На ист начин се зема предвид 
приходот од селскостопанскиот идеот на роднините, 
Кога на таквиот имот живее ^жИћателот на фами-

лијарна пензија, заради определување заштитниот, 
додаток на тој уживател на фамилијарна пензија^ 

6. Заради утврдување годишниот износ на подч 
ложниот да данок приход кој отпаѓа на член на' 
домаќинство во смисла на точката 4 од оваа одлука, 
вкупниот износ на подложните на данок приходи 
на домаќинството утврден според точката 5 од оваа 
одлука се дели на сите членови на домаќинството, 
наведени во таа точка во ставот 1 под 1 односно 

7. Заштитниот додаток на фамилијарната пен-: 
зија се определува како разлика меѓу вкупниот 
износ на фамилијарната пензија и износот кој во 
смисла на членот 135 став 2 од Законот за пензи-
ското осигурување му одговара на вкупниот број 
на соуживателите на фамилијарна пензија. 

Ако фамилијарната пензија ја уживаат члено-
вите на потесната фамилија и членовите на поши-ч 
реката'фамилија, ,а сите соуживатели ги исполну-! 
ваат условите за исплатување на заштитниот дода-? 
ток според оваа одлука, делот на заштитниот дода-4 
ток што им припаѓа на членовите на потесната фа -
милија и делот што им припаѓа на членовите на 
пошироката фамилија се определуваат согласно со 
членот 126 став 3 од Законот за пензиското осигу-
рување. 

' Ако некои од соуживателите на фамилијарната 
пензита ги исполнуваат, а некои не ги исполнуваат 
условите за исплатување на заштитниот додаток во 
смисла на одредбите од оваа одлука, заштитниот 
додаток претходно ќе се подели согласно со чл. 127. 
и 128 од Законот за пензиското осигурувале како 
сите соуживатели да ги исполнуваат условите, па 
така определените делови им се исплатуваат на 
оние што ги исполнуваат условите, и тоа во полн 
износ на оние што ги исполнуваат условите за полн 
заштитен додаток, а во половина на износот од тој 
дел на оние што ги исполнуваат условите за нама-
лен додаток. 

8. Кога уживателите на фамилијарна пензија 
на кои им припаѓа заштитен додаток според оваа 
одлука живеат одвоено, заштитниот додаток се дели 
на ист начин како и фамилијарната пензија во сми-
сла на чл. 127 и 128 од Законот за пензиското оси-
гурување. 

9. На уживателите на пензија на кои до 1 јану-
ари 1958 година, според прописите што важеле до 
тој ден, покрај законската пензија им е исплатуван 
заштитниот додаток или привремениот додаток или 
обата овие додатоци, ќе им се исплатува најдоцна 
до 31 март 1958 година аконтација на име заштитен 
додаток, и тоа: 

1) во височина на разликата меѓу. износот на 
новата пензија и износот определен во членот 134 
односно членот 135 од Законот за пензиското оси-
гурување — на уживателите на пензија на кои им 
е исплатуван заштитниот додаток во полн износ, 
или привремениот додаток, или обата овие дода-
тоци; 

2) во височина на половината од разликата меѓу 
износот на новата пензија и износот определен спо-
ред членот 134 односно членот 135 од Законот за 
пензиското осигурување — на уживателите на пен-
зија на кои заштитниот додаток им е исплатуван 
во височина на половината од износот на заштит-
ниот додаток. 

10. Заводите за социјално осигурување надлежни 
за извршување на решенијата за пензија ќе утврдат 
од документите врз основа на кои 6РШО признаено 
правото на заштитен додаток или на привремен 
додаток дали уживателите на пензијата на кои им 
се исплатува аконтација според претходната точка 
ги исполнуваат условите за заштитен додаток опре-
делени со оваа одлука. На уживателите на пензија 
што ги исполнуваат тие услови, ќе им се исплатува, 
заштитниот додаток и по 31 март 1958 година, и тоа 
во височина и под условите што се определени со 
оваа одлука. 

На ,уживателите на пензија што не ги исполну-
ваат условите за исплатување на заштитниот дода-
ток, ќе им се запре исплатата на аконтацијата опре-
делена со оваа одлука и тоа најдоцна до 31 март 
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1953 година, со тоа што од нив нема да се бара да 
ги вратат исплатените аконтации. 

За исплатата на заштитниот додаток според 
оваа одлука, односно за запирањето на исплатата 
на аконтацијата на уживателите-на пензија што не 
ги исполнуваат условите за заштитен додаток спо-
ред оваа одлука, заводите се должни да решат во 
решението за преведување на пензијата по слу-
жбена должност. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а- ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 407 , 
31 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

721. 
Врз основа на членот 2в од Законот за придоне-

сот за Станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. О7/55 и бр. 54/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА ЗА СЕЛСКОСТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Придонесот га станбена изградба го пресме-

туваат и го плаќаат по нормата од 2% од основи-
цата спрема која тој придонес се плаќа за сите лица 
во работен однос селскостопанските организации 
определени во точката 5 став 1 од Одлуката за от-
стапување придонесот од доходот и земјарината на 
стопански,те организации т \ определени дејности 

. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), без оглед дали 
се регистрирани како претпријатија или установи 
со самостојно финансирање. , . 

2. С е лскостопа ноќите организации од претход-
ната точка што во свој состав имаат индустриски 
погони, за тие погони плаќаат придонес за станбена 
изградба по нормата од 7% од основицата спрема 
која тој придонес се плаќа за лицата во работен 
однос. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јаиуа1ри 1956 година. 

Р. п. бр. 399 
27 декември 1957 година 

Белград ^ 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ с. р. 

/722Г) 
БрзПзснова на членот 52 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ 
(ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ) НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТА-
ЦИИ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ТИЕ ПЛАТИ ВО 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1958 ГОДИНА 
1. До утврдувањето на платите (личните до-

ходи) на службениците и работниците според од-
редбите од Законот за јавните службеници, на слу-
жбениците и работниците врз кои се применуваат 
одредбите од тој закон ќе им се исплатуваат од 
1 јануари 1958 година аконтации на платите во 
височина на нивните месечни примања на име 
основна плата, дополнителна плата, ноложаен до-
даток и други посебни додатоци на кои според про-
писите имале право на 31 декември 1957 година, . 

Аконтациите на платите според претходниот 
став можат да се исплатуваат најдоцна до крајот 
на март 1953 година. 

2. Исплатите лите на аконтациите на платите 
(на личните доходи) од претходната точка сз дол-
жни на исплатените износи на аконтациите да ги 
пресметаат и ДЈ̂  ги уплатат аконтациите на при-
донесите по следните норми, и тоа: 
1) придонес за буџетите од личниот доход ^18%, 
2) придонес за социјално осигурување — — 35%, 
3) придонес за станбена изградба — — 10%. 

3. Аконтациите на придонесите од претходната 
точка нема да се пресметуваат индивидуално на 
износите на платите исплатени на одделни слу-
жбеници и работници, туку ќе се пресметаат на 
вкупниот износ на аконтациите на платите испла-
тени на сите службеници и работници запослени 
кај еден исплатител според точката 1 оп о ^ п на-
редба. 

4. При подигањето на готовина кај банк,ата за 
исплата на аконтациите на платите исплатителот 'е 
должен истовремено да ги пресмета и да ги упла-
ти соодветните износи на п т ^ ^^^мте според 
ходните точки. 

5. По извршеното преведување и утврдување 
на платите на службениците и работниците според 
одредбите од Законот за јавните службеници и 
другите прописи што важат за јавните службеници, 
исплатителите на платите се должни да ги пре-
сметаат платите во фактички бруто износи што им 
припаѓаат на одделни'службеници и работници за 
времето за кое им се исплатени аконтациите, и на 
пресметаните бруто износи да го пресметаат и да 
го уплатат придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците, придонесот за социјално оси-
гурување и придонесот за станбена изградба спо-
ред прописите што важат за пресметувањето и пла-
ќањето на тие придонеси за 1958 година. 

Конечното пресметување на платите и на при-
донесите според прописите што важат за 1958 го-
дина, како и исплатата односно уплатата на разли-
ките меѓу износите добиени според таа пресметка 
и износите на исплатените односно уплатените 
аконтации според оваа наредби, треба да се изврши 
најдоцна до крајот на април 1958 година.. 

6. Одредбите од оваа наредба не се однесувгпт 
на пресметувањето на аконтациите од придонесе-
те на платите на подофицерите, офицерите и вое-
ните службеници на Југословенската народна ар-
мија, што ќе се регулира со посебни прописи. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во' „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 25705 
24 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авд^ Хумо, с. р. 

рз основа на членот 50 од Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1957 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВР-
ШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА 
I. Објасненија кон одделни членови од уредбата 

Кон членот 1 
1. Како стопански организации во смисла на 

членот 1 од Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1957 година (во. натамо-
шниот текст: уредбата) се сметаат оние претприја-
тија, дуќани и други организации основани според 
одредбите од Уредбата за оснивање претпријати.ја 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 30/54, 
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47/54 и 19/56) и според други сојузни прописи, што 
се запишани во регистарот на стопанските органи-
зации кај надлежниот окружен стопански суд, без 
оглед на тоа кој ги основал. 

Годишната завршна сметка за 1957 година се-
која организација, е должна да ја состави во поглед 
на целокупното свое работење, опфаќајќи го и ра-
ботеното на своите погонски и деловни единици во 
земјата и во странство. 

Спрема тоа, „ според одредбите од претходните % 

ставови годишна завршна сметка се должни да под-
несат: 

1) претпријатијата и дуќаните основани од стра-
' на на др,жавни органи; 

2) претпријатијата и дуќаните основани од стра-
на на општествени организации; 

3) претпријатијата и дуќаните основани ,од стра- . 
на на друго претпријатие или дуќан; 

4) претпријатијата и дуќаните основани од стра-
на на група граѓани; 

5) задругите (занаетчиски, набавно-продажни, 
земјоделски и други стопански задруги); 

6) деловните сојузи на земјоделските задруги 
и. нивните погони; 

7) банките, штедилниците и Државниот осигу-
рител ен завод; 

8) заедниците на стопанските организации, како 
што се: Заедницата на Југословенските железници, 
Заедницата на претпријатијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, заедниците на елек-
тростопанските претпријатија, извозните и увозни-
те заедници на стопанските организации и други 
заедници што остваруваат вкупен приход и ја вр-
шат неговата расподелба на начинот што важи за 
стопанските организации; 

9) индустриските пробни погони; 
10) пробните погони на селскостопанските про-

изводии организации; 
11) установите со самостојно финансирање за 

кои е определено да ја вршат расподелбата на вкуп-
ниот приход на начинот на кој го распределуваат 
вкупниот приход стопанските организации (како 
што се: шумските стопанства, организациите за при-
редување саеми и стопански изложби, бироите и сл.); 

12) одморалиштата на стопанските и општестве-
ните организации; 

13) организациите на учениците и студентите 
слични на стопанските, што вршат стопанска деј-
ност или дејности слични на стопанските. 

Кон членот 2 
2. Со завршната сметка на стопанската органи-

зација за 1957 година конечно се утврдува и се 
распределува вкупниот приход и добивката односно 
доходот според прописите што важат за 1957 година.' 

Во врска со овластувањето од членот 14 точ. 2,. 
4 и 14 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр„ — во натамошниот текст: Уред-
бата за расподелба), органот надлежен за донесу-
вање решение за завршната сметка, по предлог 
од комисијата или од лицето определено за пре-
глед на завршната сметка, ќе ја цени реалноста на 
донесените одлуки на работничкиот совет односно 
на највисокиот орган на управувањето на стопан-
ската организација за исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, за расправу-
вање на мањоците и-за нивното отпишување, како 
1л за другите вонредни расходи. 

Предлогот од комисијата или од лицето опреде-
лено за преглед на завршната сметка, споменат во 
претходниот став, мора да биде исцрпно обра-
зложен. 

Во поглед на погоните во пробно производство 
ќе се применат одредбите од Одлуката за пробното 
производство на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 38/55 и 31/57). 

Кон членот 3 
3. Пописот (инвентарисањето) на средствата и 

на нивните. извори се врши според одредбите од 
Упатството за спроведување на пописот (инвента-

рисањето) кај стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/56). 

Елаборатот за пописот е составен дел од завр-
шната сметка. 

Кон членот 4 
4. Стопанската организација годишната завршна 

сметка за 1957 година' ја составува на пропишаните 
обрасци кои се составен дел од ова упатство. 

Годишниот извештај за работењето стопанската 
организација го составува постапувајќи според од-
редбите од одделот V на ова упатство така што тој 
да содржи и потребна економска и финансиска ана-
лиза на работењето на стопанската организација 
во 1957 година. 

Записниците за разгледувањето на завршната 
сметка на седниците на управниот одбор и на ра-
ботничкиот совет, односно на највисокиот орган на 
управувањето на стопанската организација се соста-
вуваат согласно со одредбите од одделот VI на ова 
упатство. Според одредбите од тој оддел се соста-
вз'ваат и одлуките донесени на истите седници, како 
и одлуката за одобрување на завршната сметка. " 

Кон членот 6 
5. Ако советот надлежен за работите на финан-

сиите на општинскиот народен одбор во смисла на 
членот 5 од уредбата утврдил дека одделни завршни 
сметки не може да прегледа органот на управата 
на општинскиот народен одбор што ги примил 
односните завршни сметки, ќе му ги достави нив 
на органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на околискиот народен одбор, и тоа 
најдоцна во срок од 8 дена по приемот на секоја 
одделна Завршна сметка. 

Стопанските организации што во свој состав 
имаат погонски и деловни единици за кои се врши 
посебно (самостојно) пресметување на вкупниот при-
ход, се должни во свотата завршна сметка да ја 
искажат одвоено по погонски и деловни единици 
состојбата на средствата и на изворите на тие сред-
ства, како и остварениот вкупен приход и неговата 
расподелба според точ. 30 до 35 и 38 од ова упатство. 
Тие стопански организации се должни за таквите 
погонски и деловни единици да ги состават обрасци-
те назначени во точката 36 од ова упатство и да им 
ги поднесат на органите од чл. 6. 7 и 8 на уредбата, 
како и на банката кај која тие погони имаат жиро^ 
сметка. " ' 

Кон членот 9 
6. Согласно со одредбите од членот 9 на уредбата, 

Генералната дирекција на Југословенските железни-
ци, дирекциите на Југословенските железници и же-
лезничките транспортни претпријатија му ја подне-
суваат завршната сметка за 1957 година на сојузниот 
Државен, секретаријат за работи на финансиите нај-
доцна до 30 април 1958 година. Другите претприја-
тија во Заедницата на Југословенските железници 
своите завршни сметки му ги поднесуваат на орга-
нот предвиден во членот 6 ,од уредбата во срокот 
од членот 9 став 1 од уредбата. 

Стопанските организации на Заедницата на 
претпријатијата на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони ќе му ги достават своите за-
вршни сметки за 1957 година на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите најдоцна 
до 10 март 1958 година преку Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните. Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и те-

- лефоните својата завршна сметка и сводната завр-
шна сметка на Заедницата за 1957 година ќе му ги 
достави на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите најдоцна до 30 март 1958 го-
дина. 

Републичките заедници на електростоп-анските 
претпријатија ќе му ги достават своите завршни 
сметки за 1957 година на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите најдоцна до 30 
март 1958 година, а претпријатијата здружени во 
заедницата — до 15 март 1958 година, и тоа на ор-
ганите предвидени во членот 6 од уредбата. 

. Претпријатијата на колите за спиење и ручање, 
претпријатијата за поморски сообраќај, претприја-
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ти јата на речното бродарство и претпријатијата на 
Југословенскиот аеротранспорт ќе му је поднесат 
завршната сметка за 1957 година на надлежниот 
орган најдоцна до 30 март 1-958 година. 

Градежните претпријатија, градежно-мснта-
жните и градежно-занаетчи ските претпријатија и 
дуќани ќе му ја поднесат завршната сметка за 1957 
година на надлежниот орган од членот 6 на уред-
бата најдоцна до 15 март 1958 година. Ако овие 
претпријатија имаат повеќе од три градилишта над-
вор од околијата на чие подрачје се наоѓа седалР1-
штето на претпријатието, крајниот срок за подне-
сување на завршните сметки е 30 март 1958 година. 

Кон членот 10 
7. Потврдата за поднесената завршна сметка 

мора да содржи точен датум на приемот на завр-
шната сметка без оглед кога е издадена. 

Кон членот 12 
8. Санкциите од членот 12 на уредбата ќз се 

применуваат на сите погонски и деловни единици 
на стопанската организација. Ако овие погонски 
и деловни единици имаат жиро сметка кај други 
банки, банката га ј ко1а се води жиро сметкатах на 
стопанската организација ја известува за пропу-
штениот срок за предавање на завршната сметка 
банката кај која се роди жиро сметката на погонот 
или на деловната единица, заради примена на 
санкциите. Санкциите ќе се применат и кога пого-
нот или деловната единица на време ги поднесла 
пропишаните прилози во смисла на членот д став 
3 од уредбата. 

Во смисла на членот 12 од уредбата запрените 
разлики можат да се исплатат веднаш по поднесу-
вањето на завршната сметка. 

Кон членот 13 
9. Предлог за присилна управа од членот 13 на 

уредбата може да се даде дури по истекот на сро-
кот определен во тој член. 

Ако се определува присилна управа над сто-
панската организација поради неподнесување на 
завршната сметка, решението за определување на 
присилна управа го донесува органот определен со 
членот 25 став 2 од Уредбата за престанок на сто-
панските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53). 

Ако е решението за присилна управа над сто-
панската организација донесено и е влезено во 
сила, тоа нема да се укинува по дополнително 
поднесената завршна сметка се до донесувањето наѓ 
решение за завршната сметка. 

Кон членот 14 
10. Кон потврдата' за предавањето на завршната 

сметка до надлежниот орган од чл. 6, 7 и 8, сто-, 
панската организација и поднесува на банката 
препис од завршната сметка со сите прилози, со 
деловниот извештај и со одлуката на работничкиот 
совет односно на највисокиот орган на управува-
њето со стопанската организација за одобрување на 
завршната сметка. 

Кон членот 16 
И. Комисијата или лицето определено за пре-

глед на завршната сметка е должно да изврши 
контрола на правилноста на применувањето на про-
писите според кои се утврдува и се распределува 
вкупниот приход, добивката односно доходот, кори-
стењето на основните и обртните средства и на на-
менските фондови на стопанската организација, 
како и тоа да ли е завршната сметка составена 
според одредбите од уредбата и од ова упатство. -

Спрема тоа овие испитувања треба да се 
усмерат: , 

1) 'на формална исправност на завршната 
сметка, т. е. дали завршната сметка ги содржи сите 
делови предвидени со уредбата и со упатството, дали 
уредно се водени пропишаните деловни книги, како 
и на тоа. дали е заклучувањето на истите книги 
извршено правилно, дали се исправно пренесени 
салдата по завршната вметка за 1956 година и дали 
ѕо решението за завршната сметка се спроведени 

сите исправки во книговодството на стопанската 
организација за 1957 година око со решението биле 
џредвидени исправки, дали се усогласени состој-
бите од аналитичките евиденции со синтетичките 
евиденции и др. Особено внимание треба да се 
обрне на предзаклучните и заклучните ставови на 
книжењето; 

2) на материјална 'исправност на завршната 
сметка, т. е. на проверување реалноста на изврше-
ниот годишен попис во смисла на прописите за 
спроведување на пописот, на испитување реално-
ста на прикажаните состојби на реализацијата и на 
вкупниот приход (дали сите издадени фактури за 
производите и за извршените услуги се книжени и 
дали односите со купувачите и со добавувачите, се 
усогласени, дали е правилно утврдена пазарната 
цена на залаевте на производи кај селскостопан-
ското организации и дали е кај овие организации 
материјалот ' за репродукција правилно пресметан 
особено оној за кој нема општа пазарна цепа — на 
пример: за шталско ѓубре, за репкини листа и сл.)., 
на проверување исправноста на пресметката и раз-
граничувањето на трошоците, на проверување 
исправноста на пресметката на обврските спрема 
општествената заедница и на обврските спрема сто-
панската организација, на проверување правилно-
ста на употребата на средствата од фондовите и 
кредитите, како и на проверување правилноста на 
применувањето на другите прописи што се однесу-
ваат на работењето на стопанските организации и 
др. Особено внимание треба да се обрне на прове-
рувањето на пополнетите обрасци: „А" — П^ПРТО^И 
за платите од' Ј958,година, ,,В" — Утврдување на 
процентот за плати од добивката и- на нормата за 
пресметување на редовната добивка за 1357 година, 
кај стопанските организации што го распределу-
ваат вкупниот приход врз "основа на утврдување па 
добивката и „А—1" или „АП—1" — Спецификација 
на личните примања на работниците за 1956 година, 
„А—2" или „АП—2" — Податоци за личните доходи 
на работниците за 1956 година и ,,В—1" или „ЕП—1" 
— Утврдување на нормата за придонесот за опште-
ствените инвестициони фондови ,за 1957 година, кај 
стопанските организации што го распределуваат 
вкупниот приход врз основа на утврдување на до-
ходот ако тиб обрасци ^ не се проверени порано од 
страна на надлежните органи. 

Сите предлози од комисијата или од лицето 
определено за преглед на завршната сметка мораат 
да бидат образложени, со повикување на соодвет-
ните прописи, а особено ако се во прашање предло-
зи за измена односно одбивање на завршната 
сметка. 

Органот кој дон-есува решение за завршната 
сметка е должен'на-комисијата или на лицето опре-
делено за преглед на завршната сметка да му ја 
стави на располагање покрај завршната сметка и 
рекапитулацијата за извршениот попис, со изводот 
од записникот од седницата на работничкиот совет 
односно на највисокиот орган на управувањето на 
која е разгледуван елаборатот за извршениот попис. 
Комисијата или лицето определено за преглед на 
завршната сметка е должно да се запознае со овој 
матеоијал пред прегледот на завршната сметка. „ 

Органот од членот 16 гтаз 4 на уредбата ќе из-
врши преглед во СРОК од 20 дена од денот на под-
несувањето на односните поилози, и во тој случај 
неговите забелешки задолжително ќе' се разгледу-
ваат при донесувањето н,а решение за завршната 
сметка. - - " -

Кон членов 17 
12. Лицата определени да учествуваат во пре-

гледот на завршната сметка во смисла на члегот 
17 од уредбата, ги имаат еднаквите права со други-
те. членови на определената комисија односно го 
лицето определено за преглед на завршната сметка, 
ако со самото решение за определување на прегле-
дот не е назначен потесниот делокруг на учеству-
вањето во прегледот. -

Нивниот наод и мислење задолжително се вне-
сува во записникот за прегледот. 
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Кон членот 18 
13. Овластувањето од членот 18 на уредбата ко-

мисијата или лицето определено за преглед на за-
вршната сметка може да го користи, но притоа мо-
ра да води сметка дека решението за завршната 
сметка може да се донесе во срокот пропишан во 
членот 25 од уредбата. 

Кон членот 19 
14. Во записникот за прегледот комисијата или 

лицето определено за преглед на завршната сметка 
го внесува наодот и мислењето по сите прашања 
разгледувани во текот на прегледот на завршната 
сметка, како по задачите определени со одредбите 
од уредбата и од ова упатство, така и по евентуал-
ните задачи од одлуката на надлежниот орган за 
определување на прегледот. Во записникот ќе се 
внесе и сета постапка и наодот во врска со одред-
бите од членот 18 на уредбата, како и во врска со 
другите прашања за правилноста на применување-
то на прописите за работењето на односната' сто-
панска организација. 

Записникот треба да даде и податоци за обемно-
ста на работата на прегледот, т. е. од записникот 
треба да се види што се разгледувала комисијата 
или лицето огфеделено за преглед на завршната 
сметка. 

Според утврдената состојба на. фактите, коми-
сијата односно лицето определено за преглед н^ за-
вршната сметка го внесува во записникот својот 
предлог, кој може да гласи: 

1) завршната сметка да се прифати во целина 
онака како што е одобрена и поднесена од страна 
на стопанската организација; 

2) завршната сметка одобрена од страна на сто-
панската организација да се измени, назначувајќи 
ги точно промените на состојбата на средствата и 
на извориве на средствата; 

3) завршната сметка да се одбие ако стопан-
ската организација на ги отстрани недостатоците во 
смисла на одредбите од членот 18 на уредбата. 

Кон чл. 20 и 21 
15. Записникот за прегледот може да се изра-

боти во повеќе примероци, според одлуката на ор-
ганот што го наредил прегледот, но во тој случај 
комисијата или лицето определено за преглед на 
завршната сметка потпишува само два примерка, а 
другите примероци ги заверува (како препис) орга-
нот што го наредил прегледот. Ако е записникот 
напишан на повеќе листови или табаци, чл.еновите 
на комисијата или лицето определено за преглед 
на завршната сметка ги потпишуваат сите листови 
односно табаци на, записникот. 

На оригиналот од записникот за прегледот на 
завршната сметка, што му се предава на органот 
што го наредил прегледот, стопанската организаци-
ја го потврдува приемот на вториот примерок од 
записникот и го става датумот на приемот, за да се 
обезбеди доказ за приемот на записникот во смисла 
на членот 21 од уредбата. Потврдата за приемот за 
стоцанската организација ја потпишува директорот 
или друго овластено лице, покрај чиј потпис се 
става и печат на. стопанската организација. 

Приговор од членот 21 од уредбата му се под-
несува на органот надлежен за донесување реше-
ние за завршната сметка. 

Кон членот 23 
16. Личните и материјалните трошоци во/врска 

со прегледот на завршната сметка паѓаат на( товар 
на претсметката на органот во смисла на членот 23 
од уредбата, и тие трошоци никако.не можат да се 
наплатат од стопанската организација. 

Кон членот 24 
17. Решението за завршната сметка го потпи-

шува раководителот на органот на управата над-
лежен за работите на финансиите на народниот 
одбор. и . 

По приемот на решението за завршната сметка 
раководителот на стопанската организација е дол-
жен веднаш да го ,извести претседателот на работ-
ничкиот совет и решението да го изнесе на првата. 
наредна седница на работничкиот совет, 

Кон членот 25 
18. Срокот за поднесување приговор потем чиј 

истек тече срокот за донесување и доставување на 
решението за завршната сметка во смисла на чле-
нот 21 од уредбата изнесува осум дена. 

Кон членот 26 
19. Во случаите кога е молкома прифатена^ за-

вршната сметка стопанската организација ќе го 
исполни образецот на решението за завршната смет-
ка според податоците во одлуката за одобрување 
на завршната сметка од страна на работничкиот со-
вет. Пополнетиот образец за молкомното прифаќање 
го потпишуваат претседателот на работничкиот со-
вет и раководителот на стопанската организација и 
им го доставуваат на органот на кој му е поднесена 
завршната сметка и на банката кај која стопанската 
организација има жиро сметка. 

Кон. чл. 28 и 29 
20. Во смисла на чл. 28 и 29 од уредбата и одред-

бите од Наредбата за составување на периодичните 
пресметки и за наплата на приходите на буџетите 
и фондовите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/57) стопанската организацаја 
е должна веднаш да поднесе налози за уплатување 
на неизмирените обврски спрема буџетот и фондо-
вите, за да може банката врз основа на нив и при-
мената завршна сметка или решение за завршната 
сметка да изврши наплата. Ако стопанската органи-
зација не ги поднесе споменатите налози за уплату-
вање на приходите на буџетите и фондовите, бан-
ката ќе изврши блокирање на жиро сметката на 
стопанската организација, која ќе остане блокирана 
до денот на поднесувањето на налозите за уплату-
вање на приходите на буџетите и фондовите од 
страна на стопанската организација. 

Кон членот 30 
21. Народната банка е должна во смисла на 

членот 30 од уредбата да изврши прва обработка 
на примените збирни податоци од обрасците бр. 14 
— Преглед на збирните податоци од завршната 
сметка за 1957 година (Добивка), бр. 14а — Преглед 
на збирните податоци од завршната сметка за 1957 
година (Доход) и бр. 1а — Биланс, инвентар и рас-
поделба на вкупниот приход на 31 декември 1957 
година (Пауш а Л исти), и обработените податоци по 
стопански гранки и области да ги достави, и тоа: 
до 30 април 1958 година до околискиот народен 
одбор — за стопанските организации ЧИЈТ седалишта 
се на подрачјето на односната околија; до 20 мај 
1958 година до републичкиот државен секретаријат 
за работи на финансиите'— за стопанските органи-
зации чии седалишта се на територијата на однос-
ната народна република; до 31 мај 1958 година до 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
.нансиите — за сите стопански организации на тери-
торијата на Југославија. . 

Збирните податоци за завршните' сметки на 
зг1дружните организации Народната банка ќе им ги 
достави на органите од претходниот став во срок 
од еден месец, сметајќи од истекот на сроковите од 
претходниот став. 

Кон членот 31 
22. Во смисла на членот 31 од уредбата Народ-

ната банка ќе изврши втора обработка на збирните 
податоци по примените решенија за завршната 
сметка за 1957 година и обработените податоци по 
стопански гранки и области ќе ги достави, и тоа: 
до 15 октомври 1958 година до околискиот народен 
одбор — за стопанските организации чии седалишта 
се на подрачјето на односната околија; до 25 октом-
ври 1958 година до републичките државни секре-
таријати за работи на финансиите — за, стопанските 
организации чии седалишта се на територијата на 
односната народна република; до 31 октомври 1958 
година до сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите - за сите стопански органи-
зации на територијата на Југославија. 

Кон членот 32 
23. Врз основа на извештајот за работењето и 

другите прилози на завршната сметка советот за! 
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план и финансии на општинскиот народен одбор ќе 
изработи анализа за работењето на стопанските 
организации од своето подрачје во 1957 година, и 
тоа во срок од два месеци од. денот на поднесува-
њето на завршните сметки, а најдоцна до 30 април 
1958 година. Ако одделни стопански организации не 
поднесле завршна сметка во овој срок, треба да се 
назначи кои се тоа организации. 

По извршениот преглед на завршните сметки 
и донесените решенија за завршната сметка органот 
на управата надлежен за работите на финансиите 
на општинскиот народен одбор ќе изработи анализа 
за резултатите од работата на извршениот преглед 
на завршните сметки, за промените во вкупниот 
приход и во расподелбата, како и за почестите 
повреди на важечките прописи. 

За таа цел органот на управата надлежен за 
работите на финансиите на околискиот народен од-
бор ќе достави потребни податоци за дел на сто-
панските организации на односната општина, кај 
кои околијата го извршила прегледот на завршната 
сметка и донесла решение за завршната сметка. 
Крајниот срок за изработка на оваа анализа е 31 
октомври 1958 година. 

По разгледувањето на споменатите анализи од 
страна на народниот одбор во смисла на членот 32 
од уредбата, двете збирни анализи им се доставу-
ваат на'Секретаријатот за финансии на околискиот 
народен одбор и на републичкиот државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Кон членот .33 
24. Околскиот народен одбор по примените ана-

лизи од страна на општинските Народни одбори и 
џо примените податоци од Народната банка ќе из-
работи збирни анализи за целото подрачје на око-
лијата до 31 мај 1958 година (анализа за работењето 
на стопанските организации во 1957 година), односно 
до 15 ноември 1958 година (анализа за извршениот 
преглед на завршните сметки и за донесените ре-
шенија за завршната сметка). 

Двете анализи му се доставуваат на републич-
киот државен секретаријат за работи на финан-
сиите. 

Кон членот 34 
25. Органот надлежен за измена на правосил-

ното решение за завршната сметка во смисла на 
членот 34 од уредбата може со решение да го из-
мени правосилното решение за завршната сметка 
или со решение да нареди утврдените неправил-
ности да се исправат со книжење на товар на вон-
редните расходи односно во корист на вонредните 
приходи на стопанската организација од текуштата 
година. 

Нема да се врши измена на правосилното реше-
ние ако е во прашање отстранување на утврдени 
неправилности што понезначително го менуваат 
вкупниот приход и неговата расподелба. 

Кон членот 35 
26. Решението за измени се донесува со примена 

на економските инструменти што важеле за однос-
ната година, т. е. ако утврдените недостатоци се 
однесуваат на работењето во 1957 година — исправ-
ката треба да се изврши врз основа на економските 
инструменти за 1957 година. Согласно со одредбите 
од членот 48 на уредбата, на ист начин ќе се пос-
тапи и кога исправките на утврдените неправил-
ности се однесуваат на поранешните години, т. е. 
исправките ќе се извршат врз основа на економските 
инструменти од односната година. 

Во срокот од членот 29 на уредбата стопанската 
организација е должна да и предаде на банката 
соодветни налози за уплатување на приходите на 
буџетите и фондовите или барање да И се вратат 
повеќе уплатените износи, што ќе го изврши бан-
ката во споменатиот срок во корист на вонредните 
приходи на односната претсметка или на товар на 
сметката означена во донесената одлука за враќање. 

Кон членот 36 
27. Ако е завршната сметка молкома прифатена 

во смисла на членрт 26 од уредбата, може да се до-

несе само решение за измена на завршната сметка 
во смисла на чл. 34 и 35 од уредбата, а не решение 
за одбивање на завршната сметка. 

Кон чл. 38, 39 и 40 
'28. Во поглед на постапката по жалбите изја-

вени на решението за завршната сметка и за сроко-
вите, се постапува според одредбите од чл. 38, 39 и 
40 од уредбата и според одредбите од Законот за 
општата управна постапка, 

II. Обрасци за завршните сметки 
29. За составување на завршната сметка сто-

панската организација ги употребува следните об-
расци, и тоа: 

1) образец бр. 1 - Биланс на 31 декември 1957 
година, кој го пополнуваат стопанските органи-
зации што водат книговодство според единствениот 
контен план односно според скратениот контен 
план; 

2) образац бр. 1а — Биланс, инвентар и ра-
споделба на вкупниот приход на 31 декември 1957 
година, кој го пополнуваат стопанските органи-
зации на кои општинскиот народен одбор им опре-
делил обврските спрема општествената заедница да 
ги извршуваат во паушален износ; 

3) образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1957 година; 

4̂  образец бр. 3 - Рекапитулација на извр-
шениот попис на 31 декември 1957 година, пресме-
тнување на цената и преглед на разликите утвр-
дени во 1957 година; 

5) образец бр. 4 - Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход и на добивката за 1957 година; 

6) образец бр. 4а - Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход и на доходот за 1957 година; 

7) образец бр. 5 - Збирна пресметка на прои-
зводството и реализацијата за 1957 година; 

8) образец бр. 6 — Преглед на платите во 1957 
година, кој го пополнуваат стопанските организа-
ции што го распределуваат вкупниот приход врз 
основа на утврдување на добивката; 

9) образец бр. 6а - Преглед на платите во 1957 
година, кој го пополнуваат стопанските органи-
зации што го распределуваат вкупниот приход врз 
основа на утврдување на доходот; 

10) образец бр. 7 - Состојба и движење на 
фондовите на стопанската организација во текот 
на 1957 година; 

11) образец бр. 8 - Пресметка на продуктот 
и движење на запасите во 1957 година, кој го 
пополнуваат стопанските организации што го ра-
спределуваат вкупниот приход врз основа на, утвр-
дување на добивката; 

12̂  образец бр. 8а - Пресметка на продуктот 
и движење на запасите во 1957 година, кој 
го пополнуваат стопанските организации што го 
распределуваат вкупниот приход врз основа на 
утврдување на доходот; 

13) образец бр. 86 - Извештај за продуктот 
во 1957 година, кој го пополнуваат стопанските 
организации на кои општинскиот народен одбор 
им определил обврските спрема општествената 
заедница да ги извршуваат во паушален износ; -

14) образец бр. 9 - Преглед ^а пресметаниот 
данок на промет за 1957 година; 

15) образец бр. 10 - Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 
декември 1957 година; 

16) образец бр. 10а — Извештај за обврските 
на погонските и деловните единици на стопанската 
организација на 31 декември 1957 година; 

17) образец бр. 11 - Состојба и движење на 
основните средства и состојба на инвестициите во 
тек во 1957 година;, 

18) образец бр. 12 - Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Добивка); 

19̂  образец бр. 12а - Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Доход); 

20) образец бр. 126 - . Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Паушалисти); 

21) образец бр. 12в - Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Збирен) Ј 
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22) образец бр. 13 — Биланс на 31 декември 
1957 година, за објавување; 

23) образец бр. 14 — Преглед на збирните по-
датоци од завршните сметки за 1957 година (До-
бивка); , -

24̂  образец бр. 14а — Преглед на збирните по-
датоци од завршната сметка за 1957 година (Доход). 

30. Стопанската организација што го распре-
делува вкупниот приход врз осова на утврдување 
на добивката, ги пополнува и ги приложува кон 
својата завршна сметка, по правило, обрасците: бр. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а и 11. 

Ако стопанската организација во својот состав 
има погонски и деловни единици за кои се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход врз 
основа на утврдување на добивката, покрај обра-
сците од претходниот став должна е одвоено да 
ги состави и збирните обрасци бр. 1 и 4. 

Во тие збирни обрасци во соодветните колони 
се внесуваат поединечните податоци за погонските 
и деловните единици, потоа податоците за мати-
чното претпријатие и конечно вкупните податоци 
— збир за стопанската организација како целина, 
и тоа по елементите и по оној ред како што е тоа 
означено во обрасците бр. 1 и 4. 

Ваквата с,топанска организација ќе ги по-
полни и единствените обрасци бр. 8 и 14 — за 
стопанската организација како целина. 

Решението за завршната сметка за 1957 година 
ќе се издаде во тој случај на образецот.бр. 12 — 
за стопанската организација како целина. 

31. Стопанската организација што го распре-
делува вкупниот приход врз основа на утврдување 
на доходот, ги пополнува и ги приложува кон сво-
јата завршна сметка, по правило, обрасците бр. 1, 
2, 3, 4а, 5, 6а, 7, 8а, 9,10, 10а и 11. 

Стопанската организација која во својот состав 
има погонски и деловни единици за кои се врши са-
мостојно. пресметување на вкупниот приход врз о-
снова на утврдување на доходот, во поглед на со-
ставувањето на збирните обрасци бр. 1 и 4а ќе 
постапи на начинот предвиден во претходната 
точка. 

Ваквата стопанска организација ќе ги по-
полни и единствените обрасци бр. 8а и 14а — за 
стопанската организација како целина. 

Решението за завршната сметка за 1957 година 
ќе се издаде во тој случај на образецот бр. 12а — 
за стопанската организација како целина. 

32. Стопанската организација што го распре-
делува вкупниот приход врз основа на утврдување 
на добивката, а во својот состав има погонски и 
деловни единици за кои се врши самостојно пре-
сметување на вкупниот приход врз основа на утвр-
дување на доходот, ги пополнува и ги приложува 
кон својата завршна сметка, по правило, посебно 
обрасците за матичното претпријатие според то-
чката 30 од ова упутство, посебно збирните обра-
сци бр. 1 и 4а за погонските и деловните единици 
и посебно збирниот образец бр. 1 за стопанската 
организација како целина. 

Во тие збирни обрасци во соодветните колони 
се внесуваат поединечните податоци за погонските 
и деловните единици и збирните податоци — вку-
пно за сите, и тоа по елементите и по редот што 
се назначени во обрасците бр. 1 и 4а. 

Ваквата стопанска организација ги пополнува 
посебно обрасците бр. 8 и 14 за матичното г!рет-
ћријатие, а посебно обрасците бр. 8а и 14а за сво-
ите погонски и деловни единици врз основа на по-
датоците од збирните обрасци бр. 1 и 4а. 

Заедничкото решение за завршната сметка за 
1957 година ќе се издаде во тој случај за стопан-
ската организација како целина на образецот бр. 
12в, и тоа со податоците за матичното претпријатие 
во одделот под „А", а со збирните податоци за 
сите погонски и деловни единици во одделот. 
под ,,В". 

33. Стопанската организација што го распреде-
лува вкупниот приход врз основа на утврдување 
На доходот, а во свој состав има погонски и деловни 

единици за кои се врши самостојно пресметување 
на вкупниот приход врз основа на утврдување на. 
добивката, по правило, ги пополнува и ги прилага 
кон својата завршна, сметка посебно обрасците за 
матичното претпријатие според точката 31 од ова 
упатство, посебно збирните - обрасци бр. 1 и 4 за 
погонските и деловните единици и посебно збир-
ниот образец бр. 1 за стопанската организација 
како целина. 

Во тие збирни обрасци се внесуваат во соодвет-
ните колони поединечните податоци за погонските 
и деловните единици и збирните податоци -
вкупно за сите, по елементите и по редот со кој се 
означени во обрасците бр. 1 и 4. 

Ваквата стопанска организација ги пополнува 
посебно обрасците бр. 8а и 14а за матичното прет-
пријатие, а посебно обрасците бр. 8 и 14 за своите 
погонски и деловни единици врз основа на пода-
тоците од збирните обрасци бр. 1 и 4. 

Заедничкото решение за завршната сметка за 
1957 година ќе се издаде во тој случај за стопан-
ската организација како целина според образецот 
бр. 12в, и тоа со податоците за матичното претпри-
јатие во одделот под „В", а со збирните податоци 
за сите погонски и деловни единици во оделот 
под „А". 

34. Ако матичното претпријатие што го распре-
делува вкупниот приход врз основа на утврдување 
на добивката има во свој состав погонски и де-
ловни единици што самостојно го пресметуваат 
вкупниот приход со утврдување на добивката, како 
и единици што го пресметуваат тоа со утврдување 
на доходот, ќе се постапи на следниот начин: 

1) за матичното претпријатие и за самостојните 
погонски и деловни единици што вршат расподелба 
на вкупниот приход со утврдување на добивката 
ќе се состават збирните обрасци бр. 1 и 4 на начи^ 
нот предвиден во точката 30 ст. 2 и 3 од ова 
упатство; 

2) за другите самостојни погонски и деловни 
единици што вршат расподелба на вкупниот при-
ход со утврдување на доходот ќе се ,состават збир-
ните обрасци бр. 1 и 4а на начинот предвиден во 
точката 32 став 2 од ова упатство; 

3) за стопанската организација како целина ќе' 
се состави посебен збирен образец бр. 1. 

Заедничкото решение за завршната сметка за 
1957 година ќе се издаде во тој случај за стопан-
ската организација како целина според образецот 
бр. 12в. Притоа за пополнување на одделот „А" оД 
тој образец ќе се земат збирните податоци од обра-
сците под 1, а за п.ополнување на одделот „В" од 
истиот образец — збирните податоци од обрасците 
под 2 од претходниот став. 

35. Ако матичното претпријатие што го распре-
делува вкупниот приход врз основа на утврдување! 
на доходот има во свој состав погонски и деловни 
единици што самостојно го пресметуваат вкупниот 
приход со утврдување на добивката, како 1и еди-
ници што тоа го вршат со утврдување на доходот, 
ќе се постапи на следниот начин: 

1) за матичното претпријатие и за самостојните 
погонски и деловни единици што вршат расподелба 
на вкупниот приход со утврдување на доходот, ќе 
се пополнат збирните обрасци бр. 1 и 4а — на начи-
нот предвиден во' точката 31 од ова упатство; 

2) за другите самостојни погонски и деловни 
единици што вршат расподелба на вкупниот приход 
со утврдување на добивката, ќе се пополнат збир-
ните обрасци бр. 1 и 4 на начинот предвиден^ во 
точката 33 став 2 на ова упатство; 

3) за стопанската организација како целина ќе! 
се пополни посебниот збирен образец бр. 1. 

Заедничкото решение за завршната сметка за 
1957 година ќе се издаде во тој случај за стопан-
ската организација како целина според образецот 
бр. 12в. При тоа за пополнување на одделот „А" од. 
тој образец ќе се земат збирните податоци од обрас-
ците под 2, а за пополнување на одделот „В" од 
истиот образец — збирните податоци од обрасците 
под 1 од претходниот став. 
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36. За одделни погонски и деловни единици што 
вршат самостојно пресметување на вкупниот приход 
стопанската организација ги пополнува обрасците 
бр. 1, 2, 3, 4 или 4а, 5, 6 или 6а, 9, 10 и 11, што се 
прилагаат како анекс кон соодветните збирни 
обрасци бр. 1 и 4 односно 4а од тон. 30 до 35 на 
ова упатство. 

Стопанските организации . што ги извршуваат 
обврските спрема општествената заедница во пау-
шален износ, ги пополнуваат, по правило, обрасците 
бр. 1а, 7, 86, 10 и 146. 

Стопанските организации од претходниот став 
што го водат своето книговодството според начелата 
на двојното книговодство, покрај обрасците озна-
чени во претходниот став, ги пополнуваат уште и 
обрасците бр. 2, 3, 5 и 11. 

За стопанските организации од ставот 1 на оваа 
точка ќе се издаде решение за завршната сметка 
за 1957 година според образецот бр. 126. 

38. За продавниците, складовите и откупните 
станици на производните претпријатија, односно за 
продавниците во состав на претпријатијата за про-
мет на производи на домашната ракотворба, за кои 
матичното претпријатие договорило со народниот 
одбор на општината на чие подрачје се наога седа-
лиштето на таквата деловна единица, деловната 
единица своите обврски спрема општествената заед-
ница да ги извршува во паушален износ — се по-
полнуваат обрасците бр. 1а и 10. 

За погонските и деловните единици од прет-
ходниот став матичното претпријатие составува по-
себен збирен образец бр. 1а. 

Заедничкото ,решение за завршната сметка за 
1957 ,година ќе се издаде во тој случај за стопан-
ската организација како целина според образецот 
бр. 1-2в, кој ќе содржи оддели „А", ,,В" и „В". При 
тоа за пополнување на одделот „А" и „Б" ќе се 
постапи согласно-со одредбите од точ. 34 и 35 на 
ова упатство, а за пополнување на новиот оддел 
„В" ќе се земат податоците од збирниот образец 
бр. 1а. 

Новиот оддел „В" треба да ги содржи подато-
ците означени во образецот 126 под ред. бр. 1 до 22. 
III. Претходни дејствија за изработка на завршната 

сметка 
39. Пред изработката на заклучниот лист сто-

панската организација е должна во своите деловни 
книги да ја усогласи ' аналитичката евиденција 
(аналитичките конта) со синтетичката евиденција 
(синтетичките конта). 

Разните помошни книговодства, како книговод-
ството на основните средства, книговодството на 
материјалите и на другите материјални вредности и 
сл. мораат да се усогласат со состојбата на соодвет-
ните синтетички конта односно со контата на глав-
ната книга. 

Сите разлики меѓу фактичната состојба утвр-
дена со пописот и книговодствената состојба, што 
се содржани во елаборатот за извршениот попис, а 
по кои работничкиот совет односно органот на упра-
вувањето на стопанската организација донесол со-
одветни одлуки односно решение за нивната ликви-
дација, мораат книговодствен да се спроведат во 
аналитичката и во синтетичката евиденција, како 
предзаклучни книжења. За книжењата на овие 
разлики стопанската организација е должна да со-
стави посебни соодветни налози за книжење и кон 
секој таков налог да приклучи соодветна докумен-
тација. 

Налозите со соодветната документација, по кои 
е извршено книжењето на сите утврдени разлики 
од претходниот став мораат задолжително да се 
стават во посебни мапи (фасцикли) и да и се дадат 
на располагање на комисијата односно на лицето 
определено за преглед на завршната сметка. 

Стопанската организација е должна и другите 
налози со соодветна документација според кои во 
предзаклучните книжења е извршено сметковно и 
друго усогласување, на средствата и на нивните 
Извори, да ги стави во посебни мапи (фасцикли) и, 

согласно со одредбата од претходниот став, да и ги 
даде на располагање на комисијата односно на 
лицето определено за преглед на завршната сметка. 

40. При предзаклучните книжења на покрити-
јата- на исплатените износи на личните доходи 
(пренесување од -контото 25 во корист на аналити-
чкото конто 159), производната стопанска органи-
зација што има запаси на недовршени производи, 
на полупроизводи од сопствено производство и на 
готови производи, на аналитичкото конто 158 -
Плати во пренесените запаси од претходната го-
дина, ќе го покаже долговниот износ на личните 
доходи во тие запаси. Овој износ треба да му биде 
еднаков на побарувачкиот износ на аналитичкото 
конто 268 — Укалкулирани плати во записите од 
изминатата година. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на селскостопанските организации од членот 
80 на Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации. 

41. Во пред заклучните книжења треба да се 
изврши затворање на аналитичките конта во рам-
ките на синтетичките конта 14 и 28 односно кон-
тата 15 и 25. 

При тоа аналитичкото конто 140 — Пресметани 
и исплатени лични примања од доходот, ќе ги по-
каже како салдо под 31 декември 1957 година само 
пресметаните а неисплатените лични примања по 
конечниот платен список за декември 1957 година. 

Контото 15 — Лични доходи, ќе го покаже, по 
правило, под 31 декември 1957 година како долговно 
салдо износот на личните доходи во запасите на 
недовршени производи, на полупроизводи од соп-
ственото производство и ,на готови производи (конто 
158), како и повеќе исплатените лични доходи 
(конто 151 до 155), штђ не можеле да се покријат 
на начинот предвиден во точката 20 кај објаснени-
ето на контото 25 во Упатството за примена на 
контните планови чна стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55, 35/56 и 27/57). 

Контото 25 — Покритие на исплатените лични 
доходи, се израмнува под 31 декември 1957 година, 
и тоа со пренесување во корист на аналитичкото 
конто 159 — Покритие на исплатите од личниот 
доход, односно во корист на посебното аналитичко 
конто во рамките на синтетичкото конто 93 — Разни 
фондови (Резервен фонд на премиите и платите) за 
неискористените остварени средства за лични до-
ходи што остануваат на 31 декември 1957 година 
нераспределени на одделни работници. 

На одделни аналитички конта во рамките на 
синтетичкото конто 28 — Пресметани плати, под 31 
декември 1957 година можат да се појават во вид 
на салда само пресметаните а неисплатени износи 
на плати и на другите лични примања на одделни 
работници. Делот од добивката и другите средства 
за исплата на платите над платите според тариф-
ниот став, на'премиите, наградите и сл. што оста-
нува на 31 декември 1597 година нераспределен на 
одделни работници, се пренесува во корист на по-
себното аналитичко конто во рамките на синтетич-
кото конто 93 — Разни фондови (Резервен фонд на 
премиите и платите), ако стопанската организација 
веќе при самата расподелба не го спровела ова кни-
жење. 

42. Стопанските организации што досега ги во-
деле запасите на полупроизводи од сопствено про-
изводство во рамките на синтетичкото конто 31 
- Запаси на материјали, се должни под 31 де-
кември 1957 година да извршат пренос на тие за-
паси на контото 58 - Полупроизводи од сопстве-
но производство. 

43. Кај временските разграничувања стопан-
ската организација е должна: 

1) да изврши пренос на салдата од контата 
со помало салдо на соодветните паралелни конта 
со поголемо салдо, ако се водат' паралелни конта; 

2) да ги издвои салдата на контата што прет-
ставуваат фактично разграничување со наредната 
година. Овие салда мораат да се искажат во онаа 
сразмера и големина што му одговара на фактич^ 
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ното разграничување меѓу 1957 година и наредната 
година. За овие салда треба да се состават посеб-
ни спецификации со точно означување од кој 
основ потекнуваат салдата; 

3) позитивното или негативното салдо на тро-
шоците за инвестиционото одржување на основните 
средства да го пренесе во идната година преку 
контото на активните односно пасивните времен-
ски разграничувања; 

4) да ги израмни другите временски разграни-
чувања кои по извршениот гѓренос на салдата на 
паралелните конта, ако се водат паралелни конта, 
покажуваат и натаму извесни салда, и тоа преку 
вонредните расходи односно вонредните приходи; 

5) да ги внесе во активните временски разгра-
ничувања, покрај издатоците што се предмет на 
временското разграничување, уште и: 

а) сите износи на курсните' разлики со кои се 
исправуваат износите на странските средства за 
плаќање искажани на контата: 

11 — Чекови, валути и девизи, 
12 — Купувачи, 
13 - Други побарувања, 
22 — Добавувачи, 

а кои странски средства за плаќање се искажу-
ваат на овие конта според званичниот курс. 

Притоа, девизите остварени со сопствена деј-
ност на стопанската организација се пресметуваат 
по двојниот званичен курс. исправен за диспари-
тетот (пресметковен курс), со тоа што разликите 
меѓу износот според овој курс и износот според 
званичниот курс се искажуваат како активни вре-
менски разграничувања, додека девизите набавени 
на девизното пресметковно место се пресметуваат 
по курсот по кој се набавени. Разликите! меѓу 
износот според овој курс и износот според званич-
ниот курс исто така се искажуваат како активни 
временски разграничувања; 

6) девизите отстапени од страна на други сто-
пански организации со цел ,за увоз или плаќање 
на услуги за сметка на овие организации се иска-
жуваат кај стопанската организација на која овие 
девизи И се отстапени, по курсот по кој го извр-
шила банката книжењето. Обврските спрема на-
логодавецот за овие девизи се искажуваат во би-
лансот на стопанската организација на која и се 
отстапени девизите во истиот износ во кој се иска-

. жани во активата. Курсните разлики за вака от-
стапените девизи ги води натаму стопанската орга-
низација што ги отстапила девизите; 

в) девизите прибавени со извршен извоз за 
туѓа сметка се искажуваат во билансот на стопан-
ската организација што го извршила извозот — 
според званичниот курс. 

Според званичниот курс се искажува и обвр-
ската за износот на овие девизи спрема стопан-
ската организација за чија сметка бил извршен 
извозот; -

г) побарувањата искажани на контото 12 — 
Купува и, на контото 13 — Други побарувања,. како 
и на контото 22 — Добавувачи, што се однесуваат 
на побарувањата во странски средства за плаќа-
ње, се искажуваат според тоа како настанало од-
носното побарување, и тоа: 

(1) за ненаплатените а извезени стоки — спо-
ред ^ваничниот курс; 

(2) за неувезените стоки платени во девизи ку-
пени на девизното пресметковно место или. наба-
вени на друг начин, според курсот по кој се на-
бавени овие девизи; 

(3) за неувезените стоки платени во Девизи 
остварени со сопствена дејн.ост — според двојниот 
званичен курс исправен за диспаритетот (пресмет-
ковен курс). 

Ако побарувањето за платените а неувезени 
стоки произлегува од плаќање извршено со деви-
зи отстапени од други стопански организации за-
ради увоз на стоки за нивна сметка, ова побару-
вање се искажува. во билансот на стопанската ор-
ганизација на начинот од претходниот став под б)с 

Разликите што се јавуваат меѓу званичниот 
курс според кој се искажуваат овие побарзчзања 
на контата: 

12 — Купувачи, 
13 — Други побарувања, 
22 — Добавувачи, 

и курсот по кој се пресметани заради билансира-
ње во смисла на претходните ставови, се искажу-
ваат како активни временски разграничувања: 

д) динарските средства што се наоѓаат резер-
вирани на посебна' сметка кај банката за купува-
ње стоки во странство, ќе се искажат во полн износ; 

6) да ги искаже во билансот обврските во 
странски средства за плаќање на контата: 

12 — Купувачи, 
22 Добавувачи, 
23 — Други обврски, 

според званичниот курс. 
Овие девизи се пресметуваат на следниот 

начин: 
а) обврските за примените аконтации — спо-

ред двојниот званичен курс исправенава д ^ п а р и -
тетот (пресметковен курс); 

б) обврските за увезената опрема, која се пла-
ќа со средства прибавени од Централниот девизен 
фонд или од странски инвестициони заеми — спо-
ред званичниот курс, за заклучоците што се реги-
стрирани кај банката до 31 декември 1955 година, 
односно според пресметковниот курс за заклучо-
ците од 1 јануари 1956 година; 

в) обврските за увезената опрема која се пла-
ќа со средствата од економската помош се пресме-
туваат според посебни прописи: 

г) обврските за увезени репродукциони мате-
ријали, како и другите обврски — според двојниот 
званичен курс исправен за диспаритет^ (пресмет-
ковен курс). Ако е таквата обврска ликвидирана 
до одобрувањето на завршната сметка, а исплатата 
не е извршена — тогаш според курсот по кој е 
ликвидирана истата; 

7) да ги пресмета,. по исклучок, обврските чија 
ликвидација треба да се изврши со девизи купени 
на редовен состанок на девизното пресметковно 
место — според пресметковниот курс. 

Обврските чија ликвидација се врши со де-
визни средства купени на, термин, се пресметуваат 
според курсот на терминската заклучница. 

Разликите што се јавуваат меѓу званичниот 
курс според кој се искажани обврските и курсот 
според кој се пресметуваат во смисла на претход-
ните ставови од оваа точка, се искажуваат на кон-
тото 29 — Пасивни временски разграничувања. 

44. Побарувањата и обврските мораат да се 
искажат во оние износи што ги утврдила посебната 
комисија за попис. 

Исправката на вредноста на сомнителните и 
спорните побарувања се врши на тој начин што 
за износот на исправката се товарат вонредните 
расходи во корист на „Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања" (аналитичко-
то конто во рамките^ на синтетичкото конто 12 — 
Купувачи, односно 13 - Други побарувања). 

Ненаплативите побарувања се отпишуваат на 
товар на вонредните расходи, ако не е утврдена 
лична одговорност. 

Побарувањата застарени по вина на стопан-
ската организација затоа што не се преземени по-
требни мерки за нивна наплата, ги товарат сред-
ствата за самостојно располагале. 

Застарените обврски се пренесуваат во корист 
ћа вонредните приходи. 

IV. Пополнување на обрасците 
45. Откога стопанската организација ќе ги 

спроведе во деловните книги предзаклучните и за-
клучните книжења, составува заклучен лист на 
образецот бр. 2, со состојба на 31 декември 1957 го-
дина. Во овој образец стопанската организација ги: 
внесува состојбите по синтетичките и задолжител-
ните аналитички конта по оној ред како што е тоа 
означено во образецот, 
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Во колоните бр. 3 и 4 се внесува почетната 
состојба на 1 јануари 1957 година како што е тоа 
искажано во книговодството на стопанската орга-
низација на соодветните синтетички и аналитички 
конта. Во колоните бр. 5 и 6 се внесува прометот 
во текот на 1957 година, заедно со почетната со-
стојба од колоните бр. 3 и 4, а во колоните бр. 7 и 
8 се внесуваат позициите на активата и пасивата. 
Збирот на колоните 5 и 6 од овој образец треба да 
му биде еднаков на збирот од дневникот, а збирот 
на колоните 7 и 8 — на збирот на соодветните ко-
лони од збирната главна книга. 

46. На образецот бр. 1 - Биланс на 31 декем-
ври 1957 година, стопанската организација соста-
вува биланс по изработката на заклучниот лист 
според одредбите од ова упатство и според одред-
бите од Упатството за примена на контните пла-
нови на стопанските организации. Образецот на 
билансот дава напореден преглед на активата и па-
сивата на стопанската организација според состој-
бата на 31 декември 1956 година и на 31 декември 
1957 година како што ги одобрил работничкиот со-
вет односно органот на управувањето на стопан-
ската организација. 

Неискористените позиции во билансот остану-
ваат непополнети, а отворање нови позиции не е 
дозволено. 

Позициите во билансот треба да се искажат по 
бруто принципот, т. е. без претходно меѓусебно 
пребивање на аналитичките односно синтетичките 
конта со различни салда. Така, на пример, ако меѓу 
купувачите има и такви чии аналитички конта ис-
кажуваат побарувачко салдо, купувачите со дол-
говно салдо ќе бидат искажани во активата на би-
лансот на позицијата 23 конто 12 — Купувачи, до-
дека купувачите со побарувачко салдо ќе бидат 
искажани одвоено, и тоа во пасивата на позицијата 
12 конто 12 - Купувачи. 

За секоја позиција на билансот стопанската 
организација, по правило, прилага потребна спе-
цификација во која ср искажува состојбата на 31 
декември 1957 година. 

Стопг ската организација задолжително ги 
прилага следните спецификации: 

1) спецификација на инвестициите во тек 
(конто 04); 

2) спецификација на чековите, валутите и де-
визите (конто 11); 

3) спецификација на купувачите во земјата и 
во странство (конто 12); 

4) спецификација на другите побарувања (кон-
то 13); 

5) спецификација на потрошените обртни сред-
ства за ненаменски цели (конто 13а и 136); 

6) спецификација на обврските односно поба-
рувањата од работниците по основот на платите 
односно личните доходи (конто 14 и 15 односно 28); 

7) спецификација на односите со деловните и 
погонските единици (конто 16); 

8) спецификација на разни средства (конто 17); 
9) спецификација на состојбата на активните 

временски разграничувања (конто 19); 
10) спецификација на добавувачите во земјата 

и во странство (конто 22); 
11) спецификација на другите обврски (кон-

то 23); 
12) спецификација на состојбата на пасивните 

временски разграничувања (конто 29); 
13) спецификација на трошоците на реализа-

цијата (конто 70); 
14) спецификација на вонредните расходи 

(конто 73); 
15) спецификација на реализацијата (конто 75); 
16) спецификација на вонредните приходи 

(конто 78). 
Пополнувањето на образецот 6ј1 1 се врши на 

следниот начин: 
1) конто 00—Основните средства, се искажуваат 

во билансот според набавната вредност по која се 
искажани тие во елаборатот за извршениот попис. 
Износот на исправката н^ вредноста на основните 

средства се одбива во активата во премолената^ од 
износот на основните средства, така што вредно-
ста на основните средства да се искажува во глав-
ната колона во нето износ — во сегашна вредност. 

Податоците за земјиштето за кое се води на-
натурална евиденција се искажуваат во посебниот 
прилог кон билансот, и тоа во површински мери и 
со потребни земјишни податоци; 

2) незавршените инвестиции кои како такви се 
попишани на 31 декември 1957 година, како и за-
пасите на инвестициони материјали и опрема, се 
искажуваат во позицијата под ред. бр. 3 на кон-
тото 04 — Инвестиции во тек; -

3) ако запасите на суровини, материјали и на-
бавени полупроизводи и делови се водат во книго-
водството според постојаната, (планирана) цена, от-
стапувањата од постојаните (планираните) цени се 
искажуваат во позицијата под ред. бр. 12 на кон-
тата 36 и 39 — Исправка на вредноста на матери-
јалите, ситниот инвентар и амбалажата. 

Ако ситниот инвентар и амбалажата се отпи-
шуваат во книговодството со метода на индиректно 
отпишување, износот на исправката (отпис) се ис-
кажува во позицијата под ред. бр. 12 на контата 
36 и 39 - Исправка на вредноста на материјалите, 
ситниот инвентар и амбалажата; 

4) запасите на недовршено производство, полу-
производи и готови производи треба да се исправат 
со соодветниот износ на исправката на вредноста 
на тие запаси од контата 59 и 64; 

5) вредноста на запасите на трговски стоки во 
магацинот и во продавниците, ако се водат според 
продажната цена, се коригира за износот на разли-
ката во цената на трговските стоки од контото 69; 

6) обртните средства потрошени за инвестици-
они цели, кои до 31 декември 1957 година не се ре-
фундирани, се искажуваат во билансот во позици-
јата на активата под ред. бр. 25 на контото 13а — 
Потрошени обртни средства за инвестиции; 

7) во позицијата под ред. бр. 26 на контото 136 
— Потрошени обртни средства за ненаменски цели, 
се внесуваат исплатените а непокриени издатоци 
што се подмируваат на товар на средствата за сат 
мостојно располагање според одредбите од Одлу-
ката за употреба на средствата за самостојно рас-
полагање на стопанските организации (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57): 

8) во позицијата под ред. бр. 35 на контото 13в 
— Пренесена загуба, односно во позицијата под 
ред. бр. 19 во пасивата на контото 23а — Пренесена 
добивка, се внесува загубата односно добивката 
кои се пренесуваат во наредната година, во смисла 
на посебните прописи за расподелба на вкупниот 
приход на - стопанските организации што изведу-
ваат инвестициони работи во странство и на про-
писите за пробното производство на селскостопан-
ските организации; 

9) во позицијата под ред. бр. .2 во пасивата на 
контото 91 — Инвестиционен кредит за основни 
средства, стопанската организација ги внесува из-
носите на кредитите во височина на недостасаните 
ануитети според договорите . за инвестициони 
кредити. 

Недостасаните ануитети не можат да се кни-
жат на товар на контото 91; 

10) во позицијата под ред. бр. 3 во пасивата 
на контото 94 — Финасирање на. инвестициите, се 
искажуваат посебно износите за долгорочниот кре-
дит за финансирање ( на инвестициите, потоа дру-
гите извори за финансирање на инвестициите 
(добавувачи за инвестиции, амортизационен фонд 
за замена и други фондови на стопанската органи-
зација, како и евентуално финансирање од буџетот) 
и износот на финансирањето на инвестициите од 
обртните средства. 

Износот на финасирањето на инвестициите 
од обртните средства во позицијата на пасивата 
под ред. бр. Зв мора да му биде рамен на износот 
искажан во позицијата на активата под ред. бр. 25 
на контото 13а — Потрошени обртни средства за 
инвестиции, 
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Овој износ се утврдува врз основа на направе-
ниот преглед на непокриените потрошени обртни 
средства за инвестиции со состојбата на 31 декември 
1957 година. Со посебен налог вака утврдениот износ 
мора книговодствено да се спроведе под истиот да-
тум, и тоа со задолжување на посебното аналатачко 
конто во рамките на синтетичкото конто 13 — Дру-
ги побарувања, со одобрување на посебното анали-
тичко конто во рамките на синтетичкото конто 94. 
-— Финансирање на инвестициите. Напоредно со ли-
квидирањето на потрошувачката на обртните сред-
ства за инвестиции, во наредната година се врши 
сторнирање на ова книжење. 

47. Образецот бр. 1а — Биланс, инвентар и ра-
споделба на вкупниот приход на 31 декември 1957 
година, се пополнува на следниот начин: 

1) поединечно односно збирно се внесуваат сите 
средства и нивните/ извори утврдени со пописот 
(инвентарисањето) на 31 декември 1957 година; 

2) под ред. бр. 3 — Должници, покрај исплатите 
на буџетите се внесуваат и сите исплати изврше-
ни на товар на доходот до 31 декември 1957 година 
(исплатени аконтации од платите, уплатени акон-
тации од обврските спрема општествената заедни-
ца, издвоени средства кај банката итн.); 

3) под ред. бр. 4 — Стоки (запаси), се внесува 
- вредноста на запасите на материјали, ситен ин-

вентар, недовршени производи, полупроизводи и 
готови производи според состојбата утврдена со 
пописот на 31 декември 1957 година. 

При' процената на овие запаси во цената на 
чинењето, покрај другите елементи, треба да се 
засметаат и платите со придонесите содржани во 
тие запаси, и тоа во височина која се искажува 
под ред." бр. 10 од овој образец; 

4) под ред. бр. 7 — Други фондови, се внесу-
ва состојбата на амортизациониот фонд за замена, 
на резервниот и на другите фондови на стопан-
ската организација; 

5) под ред. бр. 9 — Поверители, се внесува со-
стојбата на побарувањата на поверителите на 31 
декември 1957 година. Под овој реден број не се 
внесуваат неуплатените обврски спрема општестве-
ната заедница што произлегуваат од паушалниот 
износ од 1957 година, како и обврските од платите 
за таа година; 

6) под ред. бр. 10 — Плати содржани во зала-
е т е , се внесува износот на платите со придоне-
сите содржани во запасите на недовршени про-
изводи, на полупроизводи од сопствено производ-
ство и на готови производи според состојбата на 
31 декември 1957 година; 

7) под ред, бр, 13 — Вкупен приход, покрај 
остварената реализација се внесуваат уште и при-
мените награди на саеми, изложби итн.; 

8) под ред. бр. 14 — Материјални и режиски 
трошоци и амортизација, стопанските организации 
што имаат запаси на недовршени производи, на 
полупроизводи од сопствено производство и на го-
тови производи, како трошок го внесуваат само 
оној дел од тие трошоци и од амортизацијата што 
е содржан во реализираните производи и во4 извр-
шените услуги; 

9) кон образецот бр. 1а и кон ,другите обрасци 
од точката 37 на ова упатство се прилага уште и 
краток извештај за работењето во 1957 година, кој 
го објаснува постигнатиот успех во работењето, 
како и други поважни податоци од приложените 
обрасци. 

48. Образецот бр. 3 — Рекапитулација на извр-
шениот попис на 31 декември 1957 година, пресме-
тување на цените и преглед на разликите утврдени 
во 1957 година, се пополнува на Следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 се внесуваат во колоната 4 
основните средства според набавната вредност, а 
во колоните 5 и 8 според сегашната вредност; 

2) под ред. бр. 4 до 8 стопанските организации 
што ги водат своите запаси по постојаните (плани-
раните) цени ја внесуваат вредноста на тие запаси 
во колоните 4 и 5 во исти износи; 

3) под ред. бр. 12 — Побарувања, се внесува во 
колоната 4 книговодствената состојба на побарува-

њата (конта 12, 13 и 22) на 31 декември 1957 го-
дина пред извршената исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања односно пред 
извршениот отпис на ненаплативите побаруваа 
(точка 44 од ова упатство). 

Под истиот реден број се внесува во колоната 
5 износот на побарувањата од.колоната 4 намалел 
за извршените исправки на вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања и за отписот на 
ненаплативите побарувања,4 додека во колоната 6 
се внесува вкупниот износ на исправките на вред-
носта и на отписите што паѓаат на товар на вон-
редните расходи. 

Во колоната 8 се внесува вкупниот износ на по-
барувањата утврден од страна на посебната коми-
сија за попис. Негативната разлика меѓу износите 
искажани во колоните 5 и 8 се внесува како ма-
њок во колоните 9 и 13. Оваа разлика претставува 
износ што ги товари одговорните лица (колони 15 
и 29) односно средствата за самостојно располагање 
на стопанската организација (колони 17 и 27); 

4) под ред. бр. 13 — Обврски, се внесува во 
колоната 4 книговодствената состојба на обврските 
(конта 12, 13, 22 и 23) на 31 декември 1957 година 
пред извршениот попис на застарените" обврски 
(точка 44 од ова упатство). 

Под истиот реден број се внесува во колоната 
5 износот на обврските од колоната 4 намален за 
извршениот отпис на застарените обврски, додека 
во колоната 7 се внесува вкупниот износ на заста-
рените обврски кои се пренесуваат во корист на 
вонредните приходи. 

Во, колоната 8 се внесува вкупниот износ на 
обврските утврден од страна на посебната коми-
сија за попис т. е. износот кој мора да му биде 
рамен на износот искажан во колоната 5. 

Другите колони, во поглед на обврските, не се 
пополнуваат; 

5) во колоните 6 и 7 се внесуваат разликите 
меѓу износите на колоните Л и 5, ако овие разлики 
не претставуваат мањок односно вишок на матери-
јалните вредности туку само пресметковни разли-
ки произлезени поради сведување на нови цени; 

6) во колоните 9 до 12 се внесуваат износите 
по бруто принципот, т. е. без меѓусебно пребивање 
на утврдените мањоци со вишоците односно на 
утврдените вишоци со мањоците во одделни ви-
дови материјални вредности од ред. бр. 1 до 11 на 
овој образец; 

7) во Колоните 13 до 34 се внесуваат соодветните 
износи за одделни видови материјални вредности од 
ред. бр. 1 до 11 на овој образец така што од тие по-
датоци да може да се види начинот на книжењето, 
како и објасненијата на настанатите негативни од-
носно позитивни разлики од колоните 13 и 14. При-
тоа збирните износи од колоните 13, 19 и 30 односно 
14, 23 и 34 мораат да бидат еднакви; 

8) образецот бр. 3, кој во смисла на одредбите 
од точката 30 на одделот ж) од Упатството за 
спроведување на пописот (инвентарисањето) кај 
стопанските организации му се доставува на на-
длежниот орган на кој т V се поднесува завршната 
сметка, стопанската организација го пополнува за-
клучно со ред. бр. 11. Овој пополнет образец му се 
доставува на надлежниот орган најдоцна до 10 фе-
вруари 1958 година. 

Образецот пополнет под ред. бр. 1 до 13 се при-
лага кон завршната сметка на стопанската органи-
зација. 

49. Образецот бр. 4 — Утврдување и расподелба 
на вкупниот приход и на добивката за 1957 година, 
го пополнуваат стопанските организации што вкуп-
ниот приход го распределуваат врз основа на утвр-
дување на добивката, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр 1 до 3 - Реализација, се иска-
жуваат приходите на стопанската организација 
според членот И точ. 1, 2, 3 и 9 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации, содржани на контата 75, 76 и 77, Како 
реализација не се внесува интерната реализација — 
пренос на класите 3, 4 и 5 за сопствените потреби. 
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Реализацијата по работите на извоз и на извр-
шување услуги во странство се искажува според 
издадените фактури, без оглед дали е извршена 
наплатата, а по работите застапување на странски 
фирми — во височина на износите стасани за на-
плата според издадените фактури, без оглед дали 
е извршена наплатата. Вредноста на реализацијата 
по овие работи се пресметува според двојниот зва-
ничен курс исправен за диспаритетот (пресметков-
ниот курс) со примена на пропишаните коефициен-
ти. Разликите што ќе се 'појават при пресметува-
њето на разликата во цените по работите на извоз, 
ја наголемуваат односно ја намалуваат вредноста 
на реализацијата од пресметковниот период во кој 
стопанската организација го извршила споменатото 
пресметување со банката и со надворешнотрговско 
претпријатие. 

Средс.твата дадени на стопанската организација 
на име дотација или за нејзина санација влегуваат 
во вкупниот приход' — реализацијата, освен ако 
давателот не определил посебна намена; 

2) под ред. бр. 8 до 23 се внесуваат износите за 
соодв,етните елементи во височина содржана во 
фактурираната реализација и на производите од-
носно на извршените услуги. - -

Височината на одделни елементи од цената на 
чинењето — од вкупните трошоци на реализира-
ните производи и услуги треба да и одговара на 
височината на овие елементи во колоната бр. 13 од 
образецот бр. 5. За оние елементи што во образецот 
бр. 4 подетално се расчленуваат отколку што е тоа 
извршено во образецот бр. 5 (на пример: ред. бр. 
10 до 12 или ред. бр. 15 до 19) расчленувањето се 
врши сразмерно со односот на тие елементи во 
вкупните трошоци на соодветните конта од кла-
сата 4; 

3) под ред. бр. 23 се внесува износот на" посеб-
ните трошоци за намалувањето на цената на чине-
њето кој се утврдува во смисла на посебното реше-
ние донесено од страна на сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите според одред-
бите од Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на определени стопански организации во 1957 
година што го организирале пресметувањето на 
успехот по внатрешни економски единици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

4) под ред. бр.'37 се внесува износот на посеб-
ното учество во добивката пресметан според Наред-
бата за утврдување на платите од добивката и на 
посебното учество во добивката на стопанските ор-
ганизации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/57); 

5) под ред. бр. 38 с?е внесува сразмерен дел од 
договорените ануитети за 1957 година по инвести-
ционите заеми одобрени од средствата На Општиот : 
инвестиционен фонд односно, од средствата на оп-
штествените инвестициони фондови на околиите, 
кога овие заеми се одобрени како дополнителни 
средства од Општиот инвестиционен фонд; -

6) под ред. бр. 42 до 46 се внесуваат поединечно 
износите на-законските обврски според членот 32 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, настанати од 1 јануари 
до 31 декември 1957 година, без оглед дали со оста-
токот од добивката од ред. бр. 41 можат во целост 
да. се покријат настанатите законски обврски. 

Под ред. бр. 44 не може да се внесе делот од 
придонесот за социјално осигурување над општата 
норма кој отпаѓа на платите од добивката. 

Овие законски обврски ги внесуваат и стопан-
ските организации што под ред. бр. 34 искажуваат 
загуба; . " 

7) под ред. бр. 47 се внесува придонесот за ре-
зервниот фонд во височина на износот пресметан 
според одредбите на чл. 37 и 48 став 4 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации; ' 

8) под ред. бр. 49 до 51 се внесуваат износите 
најмногу; до рисочината на позитивната разлика 

меѓу остатокот на добивката од ред. број 41 и вкуп-
ниот износ под ред. бр. 48 од образецот бр. 4; 

9) под ред. бр. 52 до 58 се внесуваат износите на 
расподелбата на добивката извршена под ред. бр. 99 
до 104 на образецот бр. 4; 

10) под ред. бр. 65 се внесува износот на непо-
криената загуба која не можела да се покрие со 
средствата од резервниот фонд, со средствата оства-
рени за исплата на платите над платите според та-
рифниот правилник, со средствата примени на име 
дотации или на друг начин. Овој износ се искажу-
ва во образецот бр. 1 во позицијата 35 од активата; 

11) под ред. бр. 79 во текстот на колоната 3 се 
внесуваат следните податоци: 

а) под а) — остатокот од добивката искажан 
под ред. бр. 78; 

б) под б) — соодветниот дел од платите според 
членот 25 став 1 под а) од Уредб1та за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации, 
кој е содржан во реализираните производи. 

Овој дел од платите се утврдува со примена на 
процентот врз износот на платите искажан под ред. 
бр. 20 од колоната 4. Овој процент се пресметува од 
односот на вкупните плати за 1957 година според 
членот 25 став 1 под а) од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(конто 281) спрема вкупните плати за Г957 година 
според членот 25 од истата уредба (збир на износи-
те искажани на контата 281, 282 и 283); 

" в) под в) - придонесот за социјално осигуру-
вање на платите искажани под б); 

г) под г) — придонесот за станбена изградба на 
платите искажани под б); 

д) под д) —„збирот на износите под а) до г) врз 
кој се применува нормата за пресметување на до-
бивката за 1957 година утврдена под ред. бр. 24 од 
образецот „Б" од Наредбата за утврдување на пла-
тите од добивката и од посебното учество во добив-
ката на стопанските организации за 1957 година. 

50. Образецот бр. 4а — Утврдување и расподел-
ба на вкупниот приход и на доходот за 1957 година, 
го пополнуваат стопанските организации што го 
распределуваат вкупниот приход врз основа на 
утврдување на доходот, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 3 — Реализација, се иска-
жуваат приходите ка^о што е објаснето во точката 
49 под 1 од ова упатства. 

Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани, покрај реализацијата на стоките и услугите 
за основните дејности, ја внесуваат уште и реали-
зацијата од споредната дејност; 

2) "под ред. бр. 11 до 22 производните стопански 
организации ги внесуваат износите на одделни еле-
менти од цената на чинењето согласно со објасне-
нието дадено во точката 49 под 2 од ова упатство, 
но без елементите на платите (конта 465 и 466). 

Селскостопанските организации од членот 80 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, како' и општите земјодел-
ски задруги за -својата селскостОпанска дејност, 
под ред. бр. 11 до 22 го внесуваат делот од трошо-
ци-ве кој се однесува на вкупниот приход искажан 
под ред. бр. 10 од овој образец. 

Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани под ред. бр. 11 до 22 ги внесуваат целокуп-
ните износи на трошоците по елементи како се 
тие искажани во4 книговодството на соодветните 
конта од класата 4; 

3) под ред. бр. 4 селскостопанските организа-
ции од членот 80 на Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, одно-
сно општите земјоделски задруги што. во свој со-
став имаат економии" за кои не се врши само-

.стојна пресметка или што в,о свој состав имаат 
селскостопанска дејност — ја внесуваат пози-
тивната "разлика меѓу вредноста на запасите на 
готови производи, на недовршено производство и 
на материјали за репродукција од сопствено про-
.изводство на 31 декември 1957 година и нивната 
вредност на почетокот на 1957 година односно по-
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зитивната разлика на вреднста на прирастот на 
основното стадо за истиот период (чл. 81 и 87 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации); 

4) под ред. бр. 5 се внесуваат укалкулираните 
трошоци на споредната дејност на трговските прет-
пријатија и дуќани, искажани на посебното анали-
тичко конто од синтетичкото конто 49 — Распоред 
на тршоците (Распоредени трошоци на споредната 
дејност) чиј приход не е искажан под ред. бр. 1; 
. 5) -под ред. бр. 6 трговските претпријатија и ду-
ќани, продавниците на производни претпријатија и 
другите стопански организации за својата трговска 
дејност го внесуваат износот на набавната цена на 
продадените трговски стоки со сите зависни тро-
шоци на стоките, освен издатоците што се подми-
руваат од личните доходи на работниците. Во на-
бавната цена се вклучува и данокот на промет што 
овие стопански организации го плаќаат при на-
бавка на алкохолни пијалоци и други производи 
од приватни лица. Данокот на промет што овие 
стопански организации го плаќаат на прометот на 
продадени производи се внесува под ред. бр. 24 од 
образецот бр. 4а. 

Трговските претпријатија и дуќани што имаат 
споредна дејност за која не се врши посебна рас-
поделба на вкупниот приход, ја внесуваат под овој 
реден број уште и цената на чинењето на услугите 
извршени на лица надврр од претпријатието и ду-
ќанот (екстерна реализација); ' ' 

6) под 'ред. бр. 8 се внесуваат негативните ра-
злики меѓу вредноста на запасите на готови' про-
изводи, на недовршено производство и на матери-
јали за репродукција од сопствено-производство на 
31 декември 1957 година и нивната вредност на по-
четокот на 1957 година, односно негативната разли-
ка на вредноста на намалувањето на основното ста-
до за тој период — на начинот изложен под 3 од 
оваа точка на упатството; 

7) под ред. бр. 24 се внесува соодветниот дел од 
данокот на промет кој се однесува на реализира-
ните производи и услуги; 

8) под ред. бр. 28 се внесува износот на придо-
несот за резервниот фонд пресметан на просечниот 
износ на расположивите обртни средства за 1957 
година, без оглед на височината на остварениот 
вкупен приход; -1 

9) под ред. бр. 30 се внесува износот на придо-
несот според членот 77 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации, 
со тоа што во овие фондови може да се издвои нај-
многу до височината на остатокот од вкупниот при-
ход по одбивање на трошоците и издатоците од ред. 
бр. 11 до 29; 

10) под ред. бр. 37 до 44 се внесува расподелбата 
на доходот искажана под ред. бр. 36. 

Стопанската организација што врши издвојува-
ње за општествените инвестициони фондови (ред. ' 
бр. 39) со примена на утврдениот процент врз до-
ходот, ќе го примени тој процент врз доходот иска-
жан под ред. бр. 32. 

Стопанската организации ја на која општинскиот 
народен одбор според одредбите од членот 65 на 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации и определил најмал процент 
за издвојување од доходот за нејзините фондови, 
ќе го изврши тоа издвојување најмногу до висо-
чината на износот што преостанува по. претходното 
покритие на заштитните плати во смисла на членот 
73 од споменатата уредба. 

Како запѓгитни -плати од претходниот став се 
подразбира износот на заштитните плати содржани 
во реализираните производи и услуги, пресметан 
со примена на процентот врз реализираните укал-
кулирани лични доходи на работниците (пренос од 
контото 269 — Реализирани укалкулирани лични 
доходи на контото 830 — Доход). 

51. Образецот бр. 5 — Збирна пресметка на про-
изводството и на реализацијата за 1957 година, го 

составуваат сите производни стопански организа-
ции, без оглед дали расподелбата на вкупниот при-
ход ја вршат со утврдување на добивката или на 
доходот. 

Селскостопанските организации од членот 80 на 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации не се должни кон завршна-
та сметка за 1957 година да го поднесуваат овој по-
полнет образец. 

Пополнувањето на образецот бр. 5 се врши на 
следниот начин: 

1) сите податоци за ред. бр. од 1 до 25 се внесу-
ваат врз основа на податоците од книговодството ,и 
на пресметковните калкулации на претпријатието; 

2) стопанските организации што го распределу-; 
ваат вкупниот приход со утврдување на добивката, 
ги внесуваат податоците за платите и за придоне-
сите во сите колони под ред. бр. 6 до 9, додека сто-
панските организации што го утврдуваат доходот 
овие податоци ги внесуваат под ред. бр. 10 и 11; 

3) податоците под ред. бр. 12 ги внесуваат само 
оние стопански организации што пресметувањето 
на успехот го организирале по внатрешни економ-
ски единици врз основа на посебното решение на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите; 

4) под ред. бр. 13 во колоните 5 и 7 се внесува 
вредноста на сопствените производи и на готовите 
производи од производството од 1957 година, со тоа 
што овие износи се искажуваат и под ред. бр. 15, 
кога се одземаат од износот под ред. бр. 14. На овој 
начин се искажуваат трошоците на вкупното про-
изводство, а потоа се исклучуваат трошоците на 
фазното производство, што овозможува правилно 
искажување на трошоците за стоковно производ-
ство и услуги. 

Вредностите на запасите на сопствени полупро-
изводи и производи, без оглед дали тие се искажу-
вани на контата од класата 3 или на контото 58, 
како и вредноста на запасите на недовршено про-
изводство пренесени од 1956 година, се искажуваат 
во колоната 4 по елементите од цената на чинење-
то од ред. бр. 1 до 11; 

5) под ред. бр. '16 се внесуваат во колоните 4, 
5, 7 и 8 исправките на вредноста на недовршеното 
производство и на полупроизводите од сопствено 
производство (конто 59), а во колоните 9 до 13 
исправките на редноста на готовите производи 
(конто 64), со тоа што пред одделните износи задол-: 
жително да се става знакот плус односно минус, 
според тоа дали за износот на исправката на вред-
носта се зголемуваат или се намалуваат износите 
искажани под ред. бр. 14; 

6) под ред. бр. 17 се искажува фактичната це-
на на чинењето, што овозможува сметковно усо-

. гласување на износите искажани во колоните од 4 
до 13 за сите стопански организации, па и за оние 
што го искажуваат производството по постојаните 
(планските) цени; 

7) под ред. бр. 18 и 19 се искажуваат вишоците 
и мањоците, и тоа во колоните 8 и 12; 

8) под ред. бр. 20 се внесува збирот односно ра-
зликата меѓу износите искажани под ред. бр. 17 и 
износите искажани под ред. бр. 18 и 19. Притоа из-
носите под ред. бр. 20 треба да им одговараат: 

а) во ^колоната 4 — на износот на позицијата 15 
во колоната 5 од образецот бр. 1; 

б) во колоната 8 — на износот на позицијата 
15 во колоната 7 од . образецот бр. 1; 

в) во колоната 10 — на износот на позицијата 
17 во колоната 5 од образецот бр. 1; 

г) во колоната 12 — на износот на позицијата 
17 во колоната 7 од образецот бр. 1. 

Износот од колоната 13 се проверува врз основа 
на податоците од спецификацијата на контото 70 
— Трошоци на реализираните готови производи и 
услуги. Оваа спецификација треба да ги содржи од-
воено покажани: 

(1) трошоците на екстерната реализација; 
(2) трошоците на интерната реализација; 
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(3) данокот на промет; 
(4) рабатот и намалени јата; 
(5) ануитетите и придонесот за резервниот фонд; 
(6) рударскиот придонес и другите придонеси 

според членот 77 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации; . 

(7) 'одобрените исправки на вредноста^ за тро-
шоците на екстерната реализација; 

(8) одобрените исправки на вредноста за тро,-
шоците на интерната реализација; 

9) под ред. бр. 23 се внесуваат во колоната 13 
износите на ануитетите и на придонесите за ре-
зервниот фонд (= ред. бр. 27 и 28 од образецот 
бр. 4а). 

Рударските претпријатија од членот 74 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации го внесуваат под овој реден број 
уште и рударскиот придонес односно придонесот 
за други фондови според одредбите па членот 77 
од истата уредба (= ред. бр. 29 и 30 од образецот 
бр. 4а); 

10) под ред. бр. 25 во колоната 13 се внесува 
износот на екстерната реализација кој се проверу-
ва врз основа на податоците од спецификацијата 
на контото 75 — Реализација на готовите производи 
и услуги. Оваа спецификација треба да ги содржи 
одвоено искажаните износи на аналитичката еви-
денција во смисла на одредбите од точката 25 кај 
објаснението на контото 75 од Упатството за приме-
на на контните планови на стопанските органи-
зации. 

Спецификациите наведени под точ. 8 и 10 тре-
ба да се приложат кон образецот бр. 5; 

11) во колоната 6 се внесува процентот на уче-
ството на одделни елементи во фактичната цена 
на чинењето, кој се утврдува спрема односот на 
одделни елементи од колоната 5. Притоа вредноста 
на материјалите под ред. бр. 1 претходно се кори-
гира за износот на исправката на вредноста под 
ред. бр. 16 во колоната '5, додека износите под ред. 
бр. 13 и 15 не се земаат предвид. Пресметаниот 
процент се искажува на две децимали; 

12) во колоните 8, 12 и 13 учеството на платите 
со придонесите како и на другите елементи од це-
ната на чинењето, по правило, треба да му одго-
вара на процентуалното учество на овие елементи 
во колоната 5. 

52. Образецот бр. 6 - Преглед на платите во 
1957 година, го пополнуваат стопанските органи-
зации што го распределуваат вкупниот приход со 
утврдување на добивката, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 се внесуваат износите од кон-
тата 281, 282, 283 и 287 без намалување за износот 
кој се наоѓа на аналитичкото конто 289 — Покри-
тие на товар на средствата за плати; . 

2) под ред. бр. 5 се искажува износот на не-
исплатените плати во височина на износот иска-
жан на контото 148, додека евентуалната позитивна 
разлика меѓу овие две конта се'пренесува на по-
себното аналитичко конто во рамките на контото 93 
- Разни фондови (Резервен фонд на премиите и 
платите); 

3) под ред. бр. 11 се внесуваат податоците од 
образецот бр. 5, искажани под ред. бр. 6 до 9 од 
колоната 8; 

4) под ред. бр, 12 се внесуваат податоците за 
платите и за придонесите од образецот бр. 5 под 
ред. бр. 6 до 9 од колоната бр. 12, сведени на фак-
тички износи ако под ,тие броеви се искажани во 
височина на постојаните (планските) износи; 

5) збирот на износот искажан под ред. бр. 13 
од овој образец стопанските организации го иска-
жуваат во образецот бр. 1 во колоната 6, и тоа: 

а) под позицијата 28 од активата на контото 
15а — Плати односно лични доходи во запасите; 

6) под позицијата 17 од пасивата'на контото 26 
— Укалкулирани плати односно лични доходи во 
залаевте! 
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6) Банката ги заверува податоците под ред. 
бр. 8 , ' а финансискиот орган примерокот од овој 
пополнет образец, кој го прилага кон соодветното 

,решение за завршната сметка за 1957 година (обра-
зец бр. 12 или бр. 12а). 

53. Образецот бр. 6а — Преглед на платите во 
1957 година, го пополнуваат стопанските органи-
зации што го распределуваат вкупниот приход со 
утврдување на доходот, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 4 производните стопански орга-
низации што имаат запаси на 4 недовршени произ-
води, на полупроизводи од сопствено производство 
и на готови производи го внесуваат износот кој 
му одговара на збирот на платите (личните доходи) 
од образецот бр. 5 под ред. бр. 10 и 11 во колоните 
8 и 12, сведени на фактички износи, ако под тој 
број се искажани во височината на постојаните 
(планските) износи; 

2) под ред. бр. 9 се искажува износот на по-
к р и в а т а во височина на износот искажан под 
ред. бр. 17 од контото 156, додека евентуалната по-
зитивна разлика меѓу овие дв^ конта се прене-
сува на посебното аналитичко конто во рамките 
на контото 93 — Разни фондови (Резервен фонд 
на премиите и платите); 

3) под ред. бр. 22 се внесува износот на зашти-
тните плати утврден според одредбите на чл. 89 
и 90 од Уредбата за платите на работниците на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/57), кој износ се покрива на начинот и по 
оној ред како е тоа предвидено во образецот, бр; 6а 
под ред. бр. 23. 

Податоците под ред. бр. 22 ги внесуваат оние 
стопански организации кои со остварените лични 
доходи и средства од членот 73 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации не ги покриле ниту заштитните плати; 

4) Банката ги заверува податоците од ред. бр; 
12 до 17, а финансискиот орган примерокот од овој 
образец што го прилага кон соодветното решение 
за завршната сметка за 1957 година (образец бр. 12а 
или 12в). ' 

54. Образецот бр. 7 - Состојба и движење на 
фондовите на стопанската организација во текот 
на 1957 година, се пополнува на следниот начин: 

1) во колоната 4 се внесуваат износите иска-
жани во одобрената завршна сметка за 1956 година; 

2) во колоните 5 и 6 се внесуваат промените 
што настанале во текот на 1957 година: 

3) во колоната 7 се внесуваат износите иска-
жани во одобрената завршна сметка за 1957 година. 

Овие износи мораат да ги содржат сите прв-, 
сметани односно распределени износи на соодвет-
ните фондови од ред. бр. 2 до 8, со состојбата на 31 
декември 1957 година, без оглед на состојбата на 
издвоените средства искажани во. колоната 11 од 
овој образец; 

4) во колоните 12 до 14 се внесуваат соодвет-
ните износи според изводите од банката кај која 
овие средства се водат. 

55. Образецот бр. 8 - Пресметка на продуктот 
и движење на запалите во 1957 година, го попол-
нуваат сите стопански организации кои во смисла 
на ова упатство го пополнуваат образецот бр. 4, 
и тоа: 

а) одделот Т не го пополнуваат стопанските ор-
ганизации што не ги попе л ни л е колоните 4, 8, 10 \ 
И 12 од образецот бр. 5, бидејќи немале запаси, како 
ни надворешнотрговското претпријатија. Другите 
стопански организации го пополнуваат одделот 
врз основа на податоците од образецот бр. 5 на 
следниот начин!. 
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1) ред. бр. на одделот I 
од образецот бр. 8 

9 
10 

= ред. бр. од обра-
зецот бр. 5 

= 1 коригиран со 
ред. бр. 16 

= 2 
= 3 
ПП 4 
= 5 
= 6+7 коригиран со 

ред. бр. 16 
8 коригиран со 

ред. бр. 16 
= 9 коригиран со 

ред. бр. 16 
= 12 
= 17 

2У коректурата на износот под ред. бр. 1 на коло-
ната 8 од образецот бр. 5 се врши така што за це-
лиот износ на исправката на вредноста под ред. 
бр. 16"Се врши зголемување или намалување на 
износот под ред. бр. 1 од тој образец, па така 
исправениот износ се внесува под ред. бр. 1 во 
колоната 7 на одделот I — од образецот бр. 8; 

3) коректурата шј износите под ред. бр. 1, 6, 7, 
8 и 9 на колоната 12 од образецот бр. 5 се врши 
на следниот начин: 

(а) најпрво се изнаоѓа разликата меѓу изно-
сите под ред. бр. 6, 7, 8 и 9 во колоната 12 од 
образецот бр. 5 и износите под ред. бр. 12 под а), 
б), в) и г) од образецот бр. 6, како и збирот на 
тие разлики; 

(б) потоа во колоната 6 на одделот I од обра-
зецот бр. 8 под ред. бр. 6, 7 и 8 се внесуваат 
соодветните износи од ред. бр. 12 на образецот 
бр. 6; 

(в) износот на исправките на вредноста под 
ред. бр. 16 во колоната 12 од образецот бр. 5 се 

,коригира за износот на збирот на разликите утвр-
дени под (а), а за остатокот на исправката на вред-
носта се врши коректура на износот под ред. бр. 
1 во колоната 12 од образецот бр. 5. Овој износ 
потоа се внесува под ред. бр. 1 во колоната 6 на 
одделот I од образецот бр. 8; 

4) ред. бр. 1 до 10 на колоните 4 до 8 од одде-
лот I се пополнуваат на следниот начин: 

оддел I: образец бр. 5: ч 
кол. 4 е еднаква на кол. 10 

5 4 
П I) т 

99 6 ^ „ „ 12 
19 ^ 11 11 8 

Колоната 8 од одделот I се пресметува со сал-
дирање на колоните 4 до 7, и тоа /така ,што изно-
сите од колоните 4 и 5 се земаат како минус, а изно-
сите од колоните 6 и 7 како плус. Износот во ко-
лоната 8 добива знак плус или минус според ре-
зултатот од салдирањето, што треба задолжително 
да се означи. Кај ред. бр. 10 колоната 8 е еднаква 
како со салдото на колоните 4 до 7, така и со зби-
рот на салдата во колоната 8 од ред. бр. 1 до 9; 

5) факторот за пресметување на продажните 
цени под ред. бр. 11 од образецот бр. 8 се пресме-
тува, и тоа: 

(а) ка ј стопанските организации што оствариле 
добивка, по следната формула: 
трошоците на реализираното производство 4- реа-

,,лизираната добивка 

трошоците на реализираното производство 
Како трошоци на реализираното производства 

се подразбира вкупниот приход намален за изно-
сите: на данокот на промет, на набавната цена на 
реализираните трговски стоки, материјали и отпа-
доци, како и на добивката (од образецот бр. 4 ред. 
бр. 7 минус 25 минус 26 минус 28). Ка ј овие стопан-

ски организации пресметаниот фактор мора да 
биде поголем од 1, а се искажува на две децимали; 

(б) кај -стопанските организации што имале за-
губа, по следната формула: 

трошоците на реализираното производство 

трошоците на реализираното производство + 
загубата 

Ка ј овие стопански организации како трошоци 
на реализираното производство се подразбира вкуп-
ниот приход намален за износите: на данокот на 
промет и на набавната цена на реализираните тр-
говски стоки, материјали и . отпадоци (од обра-
зецот бр. 4 ред. бр. 7 минус 25 минус 26), а пресме-
таниот фактор мора да биде помал од 1. Факторот 
се искажува исто така на две децимали; 

6) износите под ред. бр. 12 на колоните 4 до 7 
се пресметуваат со множење на соодветните изно-
си од истите Колони под ред. бр. 10 со факторот 
под ред. бр. И. 

Износот во колоната 8 ред. бр. 12 се добива со 
салдирање на износите од колоните 4 до 7 на начи-
нот опишан под 4 од оваа точка. Износот под ред. 
бр. 13 е еднаков со разликата на износот во коло-
ната 8 ред. бр. 10 и 12. Оваа разлика добива знак 
еднаков со знаците под ред. бр. 10 и 12 во колоната 
8 ако стопанската организација имала добивка, а 
обрнат знак ако стопанската организација имала 
загуба; 

' б) одделот II во колоната 4 се пополнува со 
податоците од образецот бр. 4. на начинот назначен 
во колоната 3 од овој оддел. Притоа треба да се 
води сметка за следното: 

1) износите под ред. бр. 1, 5, 11 и 17 се добиваат 
со собирање или со одземање на повеќе износи од 
образецот бр. 4, како што е означено во колоната 
3. За ред. бр. 36 и Зв односно бр. 126 и 12в од овој 
оддел износите под ред. бр. 6 односно бр. 11 од 
образецот бр. 4 треба да се расчленат на бараните 
елементи според книговодствената евиденција; 

2) ред. бр. 21 до 21 г) се пополнуваат од одделот 
III на колоната 5, и тоа: 
ред. бр. во одделот II 

колоната 6 =- ред. бр. во одделот III ко-
лоната 5 

21 
21а 
216 
21в 
21 г 

= 26 
= 2в 
= 2г 
= 3 

в) одделот III се пополнува на следниот начин: 
1) под ред. бр. 1 во колоната 3 се внесува реали-

зираната добивка од образецот бр. 4 под ред. бр. 
28, а под ред. бр. 2а збирот на износите искажани 
под ред. бр. 70, 71 и 72 во образецот бр. 4. Ред. бр. 
26, 2в и 2г во оваа колона се пополнуваат така што 
износот од ред. бр. 2а ќе се расчлени на бараните 
елементи според важечките норми на придонесите 
за социјално осигурување и за станбена изградба; 

2) под ред. бр. 26 во колоната 4 се внесува 
збирот на износите искажани пор ред. бр. 42 и 43 
во образецот бр. 4, а под ред. бр. 2в износот искажан 
под ред. бр."44 во образецот бр. 4; 

3) колоната 5 се добива со собирање на коло-
ните 3 и 4 освен за износот под ред. бр. 2а, кој се 
добива со собирање на износите под ред. бр. 26. 2в 
и 2г од колоната 5. Резултатите се пренесуваат во 
одделот II на образецот бр. 8 како што е објаснето 
порано. Ред. бр. 3 во колоната 5 се добива кога од 
износот под ред. бр. 1 ќе се одземе износот под 
ред. бр. 2а; 

г) одделот И во колоната 5 се пополнува со по-
датоци од одделот I, и тоа: 
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ред. бр. од одделот 
II колоната 5 = ред. бр. од оддделот I 

6 = 12, кол. 4 
7 = 12, „ 5 
8 = 12, „ 6 
9 = 12, „ 7 

11 = 1+2 кол. 8 
12д = 3 „ 8 
13 = 4 „ 8 
14, 15, 16, 17 = 5 „ 8, со тоа што треба 

да се изврши рас-
членување според 
структурата во ко-
лоната 4 од одде-
лот II 

18а = 6 кол. 8 
186 " - 7 „ 8 
18в = 8 „ 8 
19 = 9 „ 8 
22 = 13 „ 8 

д) одделот II во колоната 6 ги искажува изно-
сите што се добиваат со собирање на колоните 4 и 
5. Износот под ред. бр. 5 во оваа колона им е рамен 
на износите под ред. бр. 1 2 минус 3 минус 36 
минус Зв минус 4. Износот под ред. бр. 10 во оваа 
колона им е раман на износите под ред. бр. 5 минус 
6 минус 7 + 8 + 9 ^ истовремено и на збирот на из-
носите-од ред. бр. 11 до 22, со тоа што износите од 
ред. бр. 21 и 22 се одземаат ако имаат негативен 
знак. 

56. Образецот бр. 8а — Пресметка на продуктот 
и движење на залаеше ЕО 1957 година, го пополну-
ваат сите стопански организации што во смисла на 
ова упатство го пополнуваат образецот бр. 4а, и тоа: 

а) одделот I го пополнуваат само рударските 
претпријатија, претпријатијата за производство на 
Градежни материјали, мелничките претпријатија и 
занаетчиските стопански организации. 

Стопанските организации од претходниот став 
не го пополнуваат овој оддел ако не ги пополниве 
колоните 4, 8, 10 и 12 од образецот бр. 5, бидејќи 
немале запаси. Другите стопански организации што 
не се наведени во претходниот став исто така не го 
пополнуваатѕодделот I. 

Одделот I од образецот бр. 5 се пополнува на 
следниот начин: 
1) ред. бр. на одделот I 

на образецот бр. 8а = ред. бр, на обра^ 
зецот бр. 5 

1 = 1 коригиран со -
ред. бр. 16 

2 = 2 
3 = 3 
4 = 4 
5 = 5 
6 = 1 0 + 11 кориги-

ран со ред. 
бр. 16 

7 = 1 7 
2) коригирањето на ред. бр. 1, 10 и Д во коло-

ната 12 од образецот бр. 5 се врши на начинот из-
ложен за соодветните редни броеви на образецот 
бр. 8 во а) под 3 во претходната точка; 

3) колоните 4 до 7 на одделот I се пополнуваат 
на следниот начин: 
оделот I = образец бр. 5 
колоната 4 ќ е рамна на колоната 10 

5 „ ' „ 4 
6 „ „ 12 

„ 7 „ 8 
4^ колоната 8 на одделот I се пресметува со ' 

салдирање на колоните 4 до 7, тоа така што 
износите од колоните 4 и 5 се земаат како минус, 
а износите од колоните 6 и 7 како плус. Износот 
во колоната 8 го добива знакот плус или минус 
според резултатот на салдирањето, што треба за-
должително да се означи. Ка ј ред. бр. 7 износот 
од колоната 8 му е рамен на салдото од колоните 
4 и 7 и на збирот на салдата во колоната 8 од ред. 
бр. 1 до в; 

5) факторот за пресметување на продажните 
цени под ред. бр. 8 на образецот бр. 8а се просве-
тува на следниот начин: 

(а) за стопанските организации што оствариле 
позитивен доход, по следната формула: 
трошоците на реализираното производство + до-

ходот без личните примања 

трошоците на реализираното производство 
Како трошоци на реализираното производство 

се подразбира вкупниот приход намален за изно-
сите: на данокот на промет и на доходот без ли-
чните примања (од образецот бр. 4а ред. бр. 10 
минус 24 минус 32 плус 40). Пресметаниот фактор 
мора да биде поголем од 1, а се искажува на две 
децимали; 

(б) за стопанските организации со негативен 
доход, по следната формула: 

трошоците на реализираното производство 

трошоците на реализираното производство + не-
гативниот доход 

Кај овие стопански организации како трошоци 
на реализираното производство се подразбира вкуп-
ниот приход намален за износот на данокот на 
промет (од образецот бр. 4 ред. бр. 10 минус 24), а 
пресметаниот фактор мора да биде помал од 1. 
Факторот се искажува исто така на две децимали; 

6) износите под ред. бр. 9 на колоните 4 до 7 се 
пресметуваат со множење на соодветните износи 
од истите колони под ред. бр. 7 со факторот под 
ред. бр. 8. Износот под ред. бр. 9 во колоната 8 се 
добива со салдирање на колоните 4 до 7 на начиг 
нот изложен под 4 од оваа точка. Износот под ред. 
бр. 10 и е рамен на разликата на износите во ко-
лоната 8 ред. бр. 7 и 9. 

Оваа разлика добива знак еднаков со знаците 
под ред. бр. 7 и 9 ако стопанската организација 
имала позитивен доход, а обрнат знак ако имала 
негативен доход; 

б) одделот И во колоната 4 се пополнува со 
податоците од образецот бр. 4а на начинот означен 
во колоната '3 од овој оддел. Но тука треба да се 
води сметка за тоа износите под ред. бр. 1, 4, 13 и 
23 да се добиваат со собирање на повеќе износи 
под ред. бр. на образецот бр. 4а, како што е озна-
чено во колоната 3. За ред. бр. 6а и 66 односно бр. 
146 и 14в на овој оддел износите под ред. бр. 9 и 14 
на образецот бр. 4а треба да се расчленат на бара-
ните елементи според книговодствената евиденција; 

в) одделот II во колоната 5 се пополнува од 
одделот I, и тоа: 
ред. бр. од одделот II 

на колоната 5 = ред. бр. од одделот I 
8 
9 

1 0 ' 
11 
13 
14д 
15 
16, 17, 18 и 23 ' = 5 . „ 8, 

да се изврши рас-
членување спре-
ма структурата 
во колоната 4 од 
одделот II 

25 = 10 „ 8 со соодветниот 
знак 

г) одделот II во колоната 6 ги искажува изно-
сите што се добиваат со собирање на колоните 4 и 
5. Износот под ред. бр. 7 во оваа колона И е рамен 
на износите под ред. бр. 1 + 2 + 3 ^инус 4 ,минус 5 
минус 6а минус 66', а износот под ред. бр. 12 им е ра-
мен на износите под ред. бр. 7 минус 8 минус 9 + 10 
4- 11 и на збирот на сите елементи од ред. бр. 13 до 
24, со тоа износот од ред. бр. 24 да се одбива ако е 

негативен доходот,. 

= 9 кол. 4 
= 9 5 
= 9 6 
= 9 7 
= 1+2 „ 8 
= 3 8 
= 4 ' „ 8 

23 = 5 „ 8, 
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Ред. бр. 26 се пополнува од одделот III, и тоа: 
оделот II ред. бр. 26 

26а 
на одделот III колона 6 

- 4, што му е рамно на 
збирот 266 до 2Сд од 

одделот 
266 = 4а 
26в ' = 46 
26г = 4в 
26д = 4г т 
Износот под ред. бр. 27 на одделот II му е рамен 

на износот под ред. бр. 24 намален за износот под 
ред. бр. 26а. Ако износот под ред. бр. 24 бил нега-
тивен, износот под ред. бр. 27 му е рамен на збирот 

. на износите под ред. бр. 24 и 26а со знакот минус; 
д) одделот III се пополнува на следниот начин: 
1) ЕО колоната 3 се внесуваат податоците за 

фактичните исплати што се однесуваат на 1957 го-
дина, а кои се извршени до составувањето на обра-
зецот 8а, со тоа износот под ред. бр. 4 да му е 
ромен на збирот на износите под ред, бр. 4а до 4г. 
Процентот на учеството. (структурата) во колоната 
4 се добива со делење на износот во колоната 3 
на секој ред. број (помножено со 100) со износот 
во колоната 3 ред. бр. 4. Децималите се коригираат 
на цел број, а збирот на процентите под ред. бр. 4а 
до 4т треба да биде 100% ; 

2) во колоната 5 под ред. бр. 1 се внесува из-
носот од ред. бр. 40 на образецот бр. 4а, а во ред. 
бр. 2 износот од одделот I на колоната 8 ред. бр. 6 
на образецот бр. 8а; 

3) во колоната 6 под ред. бр. 4 се внесува из-
носот од колоната 5 под ред. бр. 3, а износите под 

. ред. бр. 4а до 4г се добиваат со множење на изно-
сите од ред. бр. 4 со соодветниот процент од коло-
ните 4. Децималите се коригираат на цел број, а зби-
рот на износите од 4а до 4г треба да му биде рамен 
на износот под ред. бр. 4. 

Податоците од колоната 6 се внесуваат во 
одделот И, како што е порано објаснето. 

57. Образецот бр. 86 — Извештај за продуктот 
во 1957 година, го пополнуваат стопанските орга-
низации со паушална пресметка, т. е: оние што го 
пополнуваат образецот бр. 1а, и тоа на следниот 
начин: 
образец бр. 86 

14 ' 
2 и 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10а 
106 
11 

= образец бр. 1а 
ш 13 
= 14, со тоа да се изврши ра-

счленување спрема кни-
говодствената евиденција 

= 15 
=ѓ 16 
= 18а ' 
= 186 
- 18в 
- 2 0 
гг 21-само ако е позитивен 
- 2,2а 
- 21 минус 22а 
- 21 ако е. негативен 

58. Соодветниот образец, бр. 8, 8а односно 86, сто-
панската организација е должна да му го достави 
пополнет на надлежниот статистички орган во срок 
од 3 дена по приемот на решението за завршната 
сметка. 

. Ако решението за завршната сметка не бгде 
доставено до срокот предвиден во членот 25 од 
уредбата, соодветниот образец задолжително се 
доставува во срок од 3 дена по-истекот на тој срок 
до органот од претходниот став. 

59,4 Образецот бр. 9 — Преглед на пресметаниот 
данок на промет за 1957 година, се пополнува 
спрема тарифните броеви од Тарифата за данокот 
на промет. 

Износот под ред. бр. 13 во колоната 3 треба 
да му одговара на вкупниот износ на реализацијата 
искажана под ред. бр. 1 до 3 во образецот бр. 4 
односно бр. 4а. 

Овој образец ја заменува годишната пријава за 
данокот на промет, а му се поднесува на управниот 

орган надлежен за работите на финансиите на 
општинскиот народен одбор најдоцна до 31 јануари 
1958 година. 

Финансискиот орган "од претходниот став ќе 
изврши преглед на пресметаниот данок на промет 
најдоцна до срокот за поднесување на завршната 
сметка на стопанската организација за 1957 година 
и ќе стави за тоа заверка на самиот образец. 

60. Образец бр. 10 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите со состојбата на 31 
декември 1957 година, се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 до 5 во колоните .4 до 11 се 
внесуваат податоците од соодветната аналитичка 
евиденција на синтетичкото конто 23 —' Други 
обврски; -

2) под ред. бр. 6 до 19 ЕО колоните 4 до 11 се 
внесуваат податоците од соодветната аналитичка 
евиденција ма ^синтетичкото конто 24 — Обврски 
за покритие на придонесите за општествената 
заедница; 

3) под ред. бр. 20 до 23 во колоните 4 до 11 не 
се внесуваат податоци, бидејќи сите обврски спрема 
фондовите односно ,побарувања од фондовите на 
31 декември 1957 година треба да се прекнижат 
од соодветната аналитичка евиденција на синте-
тичкото' конто 23 - Други обврски во корист од-
носно на товар на соодветната аналитичка евиден-
ција во рамките на синтетичкото конто 93 -
Разни сандови. ^ 

Овие редни броеви ги пополнува органот што 
го донесува решението за завршната сметка кога 
со тоа решение се врши измена во расподелбата 
на вкупниот приход и на добивката односно до-
ходот на стопанската организација; 

4) под ред ,бр. 1 до 19 искажаната состојба во 
колоните 12 и 13 банката ја заверува на самиот 
образец; 

5) еден примерок од образецот финансискиот 
орган заверува и приложува кон соодветното ре-
шение за завршната, сметка за 1957 година (образец 
бр. 12, 12а, 126 односно 12в). 

61. Образецот бр. 10а — Извештај за обврските 
на погонските и деловните единици на стопанската 
организација на 31 декември 1957 година, го по-
полнуваат само стопанските организации што во 
свој состав имаат погонски и деловни единици. 

Во образецот се внесуваат поединечните обврски 
за секоја погонска односно деловна единица, како 
и износите уплатени до 31 декември 1957 година. 

Примерок од овој пополнет образец заверен 
од банката и од финансискиот орган се приложува 
кон соодветното решение за завршната сметка за 
1957 година (образец бр. 12, 12а и 12в) 

62. Образецот бр. 11 — Состојба и движење на 
основните средства и состојба на инвестициите во 
тек во 1957 година, се пополнува на следниот начин: 

1Ч) под ред. бр. 6 до 8 во колоната 6 се внесу-
ваат износите што му одговараат но ред. бр 1 под 
а) до в) во колоната 8 на образецот бр. 3; 

2) под ред. бр. 9 во колоните 6 до 8 се внесу-
ваат износите што им одговараат на износите иска-
жани под ред. бр. 1 и 2 во актгчата и под ред. 
бр. 1 во пасивата на образецот бр, 1 - Биланс 
на 31 декември 1957 година; 

3) износите под ред. бр 9 во ко.лоните 9 и 10 
,ќе се разликуваат од износите искажани под по-
зицијата 3 на, образецот бр. 1 за износот на авансот 
за инвестиции и за износот на запасите на мате-
ријали што се искажуваат во рамките на синте-
тичкото конто 04 — Инвестиции во тек. 

63. Образецот бр; 12 — Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Добивка), го пополнува ор-
ганот што го донесува решението. 

Делот на решението од I до VII сочинува ди-
спозитив на решението. 

Во образложението на решението треба исцр-
пно да се објаснат причините поради кои се из-
вршени измените по завршната сметка. Во обра-
зложението треба да се наведе начинот за кни-
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жеље со кое се исправаат разликите од диспози-
тивот, и тоа по синтетичките конта. 

На крајот од решението задолжително се става 
упатство за стопанската организација за правниот 

""""^Еден примерок од решението и се доставува на 
стопанската организација, а другиот на банката кај 
кола стопанската организација има жиро сметка. 

За стопанските организации што во свој состав 
имаат погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка органот што го донесува решението ќе 
достави извод од решението за завршната сметка, 
во кој ги внесува податоците што се однесуваат 
на погонската односно деловната единица. Еден при-
мерок од таквиот извод му се доставува на органот 
на управата надлежен за работите на финансиите 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
се наоѓа седалиштето на погонската односно де-
ловната единица, а другиот на банката ако погон-
ската односно деловната единица има своја жиро 
сметка. 

64. Образецот бр. 12а — Решение за завршната 
сметка за 1957 година (Доход), го пополнува ор-
ганот што го донесува решението на начинот изло-
жен во претходната точка од ова упатство. Диспо-
зитив на ова решение сочинува делот од I до VI 

^на ова "решение. Во поглед на доставувањето на 
решението односно изводот од решението се при-
менуваат согласно одредбите од претходната точка. 

65. Образецо,т бр. Л2б — Решение за завршната 
сметка за 1957 годин^ (Паушалната), го попол.нува 
органот што го донесува решението за завршната 
сметка. Делот на решението од I до V сочинува 
диспозитив на решението. Во поглед на образло-
жението, правниот лек и доставувањето на решени-
ето важат одредбите од точката 63 став 3 и 4 на 
ова упатство. 

66. Образецот бр. 12в — 'Р.ешение за завршната 
сметка за 1957 година (Збирен), го донесува органот 
што го донесува решението за завршната сметка 
во случаите^ предвидени во точ. 32, 33, 34, 35 и 38 
на ова упатство. Делот од решението, од „А" до 
„В", односно во случајот предвиден во точката 
38 на ова упатство — од „А" до „Г", сочинува ди-
спозитив на решението. Во поглед на образложе-
нието, ,правниот лек, доставувањето на решението 
и изводот од решението важат согласно одредбите 
од точката 63 ст. 3 до 5 на ова упатство. 

67. Заради обработка на збирните податоци од 
завршната сметка во смисла на членот 30 од Уре-
дбата за завршните сметки на стопанските органи-
зации за 1957 година, стопанската организација гс 
пополнува образецот бр. 14 или образецот бр. На, 
односно обата обрасци. 

Обата обрасци ги пополнуваат оние стопан-
ски организаци кои во свој состав имаат дејности 
за кои се распределува вкупниот приход врз основа-
на утврдување на добивката, како и дејности со 
расподелба на вкупниот приход врз основа на 
утврдување на доходот. 

За стопанските организации што ги извршу-
ваат обврските спрема општествената заедница во 
паушален износ, обработката на збирните податоци 
банката ја врши од образецот бр. 1а — Биланс, ин-
вентар и расподелба на вкупниот приход на 31 
декември 1957 година. " 

Податоците за обрасците бр. 14 и 14а се земаат 
од одобрената завршна сметка за 1957 година што 
му е поднесена на надлежниот орган заради пре-
глед и донесување решение за завршната сметка. 

Во одделот III — Податоци за бројната состојба 
и за платите на работниците за 1957 година, во 
колоните 13, 14 и 15 се внесуваат податоците ра-
счленети според квалификационата . структура ,на 
работниците. Во колоните 8, 9, 10, 13, 14 и 15 на 
овој оддел од образецот се внесуваат износите на 
остварените плати што се наменети за исплата, без 
оглед дали исплатата е извршена или не. 

Во образецот бр. 14а под ред. бр. 95 до 102 во 
колоните 8, 9, 10, 13, 14 и 15 се внесуваат бруто 
износите' на остварените плати, онака како што 

се искажани во книговодството на стопанската ор-
ганизација на контата 151 до 155. 

Во одделот IV се внесуваат вкупните трошоци 
по видовите како што се прокнижени на контата 
од класата 4. 
Г ^ - ^ а з е ц о т ^ . ^ , Видацд на 31 Ј1еѕѕмври 
11955 годшта^е^ ЗД ООЈ авување. 
'""^ Стопанската организација е должна во смисла 
на чл. 5 и^52 од Уредбата за книговодството на 
стопанските организации во срок од 15 дена по 
добиеното решение за завршната сметка за 1ЅТ7 
година да го достави овој пополнет образец, ка-о 
дел од завршната сметка, заедно со краток извод 
од извештајот за работеното во 1957 година, зар^ри 

Р? -Ј^ужбѕнјјох. жтнхј. на. народната 
Р?Ј5Ублика на чија територија е седалиштето на 

Запишувањето на податоците се врши само на 
предвидените позиции. Неискористените позиции 
остануваат непополнети. Отворање нови позиции, 
не е дозволено. Сите износи на исправката на вре-/ 
дноста на одделни позиции во. билансот претходно 
се коригираат со одзематое од износите што го 
исправаат или со додавање кон тој износ, така 
што на соодветните позиции да се внесуваат само 
нето износите според состојбата на 31 декември 
1957 година. 

Претпријатијата што работат за определени^ 
потреби па Југословенската народна армија не 
објавуваат биланс. 

За евентуално објавување на' биланси на ду-
ќани и други помали стопански организации одлу-
чува управниот орган надлежен за работите на 
финансиите на општинскиот народен одбор кој ќе 
го пропише начинот за објавување на билајЈСО^в^ 

V. Извештај за работење 
69. Извештајот за работење на стопанската ор-

ганизација го составува управниот орган на сто-
панската организација односно на него соодветниот 
орган. Извештајот за работењето се состои од општ 
дел, посебен^ (случаи) д,ел и заклучок.' " " 

Општиот дел треба да"Ј"содржи општи по-
датоци за стопанската организација, на пример: 
кога е основана стопанската организација и со чие 
решение, кога и каде е регистрирана, видот на 
дејноста, податоци за бројот на работниците, за 
бројот на членовите на работничкибтЛ!5ветГза""брО-
јот на одржаните седници" и за поважните пра-
шања расправани на тие седници, како и податоци 
за прегледите извршени од страна на надлежните 
инспекциски и ревизиони органи 

71. ППГРГШТЛГУГ Л̂ТПУЧТОГУТЛ д е л од извештајот 
треба да содржи преглед и анализа па целокупното 
работење на стопанската орган,изабија, како и ан.а-
лиза на постигнатиот резултат на работата. При 
тоа т^еба^ лда ^се. има предвид деха извештајот^за 
работењето с^ГсојтавуЕ,а с п Ѕ Ј д ^ ^ х ш б п т е ^ ^ 
б немите што се^одрсобен 
т е ^ Ќ Г На "отпггпттгтгата ^ј^^т^дттј^јгГ. Тој извештај 
тПебИ 1ф1^пствоно да и послужи на стопанската 
организација за одлучување за идната работа, како 
во врска со непосредните задачи на стопанската 
организација, така и во натамошниот нејзин пер-
спективен развиток. Покрај оцената на состојбата 
и работењето во мината-^а година во врска со утвр-
дената фактична состојба и со пописот, извештајот 
треба да ги опфати и мерките што се предлагаат 
заради отстранување на негативните појави, како 
и мерките за правилно искористување на позитив-
ните појави. На тој начин извештајот ќе може да 
послужи како основа за разгледување и одлучу-
вање на работничкиот совет за завршната сметка 
на стопанската организација. 

Со извештајот треба да се опфатат и подато-
ците: 

1) за управувањето со основните средства, за 
промените во основните средства и за мерките за 
нивно обезбедување; 

2) за инвестициите, завршени и недовршени, и 
тоа, со оглед на инвестиционата програма, за евен-
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туалното зголемување на капацитетот и за прео-
ру;ектацијата на производството; 

3) за состојбата и движењето на посебните фон-
д о в на стопанската организација;' 

4) за употребата на обртните средства (особено 
во, врска со запасите на материјали, со недоврше-
ното производство, со запасите на трговски стоки, 
С9 состојбата на должниците и'поверителите); 

5) ^а извршувањето на планот за производство 
и реализација на стоките и услугите; 

6) за движењето на трошоците на производ-
ството и услугите: 

7) за снабденоста со суровини и материјали за 
производство и за пазар (со осврт кај трговските 
претпријатија врз можноста за пласман на тргов-
ските стоки); 

- 8) за работите на извоз и увоз, со осврт врз 
причините што влијаеле на зголемувањето одно-
сно намалувањето на извозот во однос на прет-
ходната година, како и на финансискиот ефект на 
дадените односно примените бонификации; 

9) за продуктивноста на трудот (особено со 
оглед на капацитетите на машините, техничката / 
опременост на трудот, структурата според квали-
фикациите на запослените, организацијата на тру-
дот, флуктуацијата на работната сила и сл.); 

10) за остварените плати односно за личните до-
ходи, премиите, наградите, и сл; 

11) за утврдувањето на финансискиот резултат 
и неговата расподелба. 

Во заклучоците на деловниот извештај треба 
посебно да се изнесе движењето на рентабилноста 
на стопанската организација и сите фактори што 
биле од влијание врз степенот на утврдената рен-
табилност (особено треба да се задржи на одлу-
ките на работничкиот совет односно на органот на 
управувањето на стопанската организација донесе-
1 -л во текот на годината а во врска со истите фак-
тори). Исто така, заклучокот треба да содржи осврт 
врз одлуките на работничкиот совет односно на ор-
ганот на управувањето во врска со извршениот по-
пис (инвентарисањето), како и предлог за завр-
шната сметка за 1957 година. 

VI. Претресување и одобрување на завршната 
сметка 

72. Кога сметководството на стопанската орга-
низација ќе состави предлог на завршна сметка и 
ќе ги пополни сите пропишани обрасци, му го пре-
дава предлогот на управниот одбор со свој изве-
штај и анализа на финансискиот резултат. 

73. Ако предлогот на завршна сметка во управ-
ниот одбор не е едногласно прифатен, управниот 
одбор во својот извештај до работничкиот совет 
односно до органот на управувањето ќе ги изнесе 
и одвоените мислења на група односно одделни 
членови на управниот одбор. Одвоено мислење мо-
же да се даде за целата завршна сметка или за 
одделни делови од завршната сметка. 

74. Работничкиот совет односно органот на 
управувањето на стопанската организација го пре-
тресува поднесениот предлог на завршна сметка, 
врши во него евентуални исправки и го одобрува. 

Во записникот за претресувањето на завршната 
сметка треба да се внесе што поисцрпна дискусија 
во врска со сите прашања, како во целина така 
и во сите поединости, што биле предмет на диску-
сијата. Ако на седницата се водени стенографски 
белешки, кон записникот се прилагаат дешифри-
раните белешки во целина. ' 

75. Одлуката на работничкиот совет за завр-
шната сметка треба да""ги содржи утврдените точ-
ни износи: на збирот на билансот, на фондот на 
основните средства, нћ фондот на обртните сред-
ства и на другите фондови, на долгорочните кре-
дити и на другите извори за финансирање на ин-
вестициите, на кредитите за обртни средства, на 
трошоците на производството и на услугите, на 
временските разграничувања, на вкупните обвр-
ски и вкупните побарувања, состојбата на одно-
сите со погонските и со другите деловни единици, 

вредноста на реализираните стоки и услуги,' како 
и на финансискиот резултат со расподелбата на 
добивката или доходот односно со покритие на за-
губата. Во таа одлука се внесуваат и сите други 
констатации во врска со утврдувањето и распо-
делбата на вкупниот приход и на добивката одно-
сно доходот на стопанската организација, ка^о и 
во врска со правилното ракување со .општоопш^е-
ствениот имот што и е доверен на стопанската 
организација. 

76. Завршната сметка одобрена од страна на 
работничкиот совет односно од највисокиот орган 
на управувањето, стопанската организација е дол-
жна да им ја поднесе во срокот од членот 9 на 
уредбата и членот 9 од ова упатство на органите 
од чл. 6 до 8 од уредбата. 

VII. Завршни одредби 
77. Обрасците за завршните сметки од одделот 

II на ова упатство имаат значење на службено 
^издание. Начинот на издавањето на обрасците ќе 
/ го определи со посебна одлука сојузниот Државен 

секретаријат за работи на финансиите. 
78. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 24796 

13 декември 1957 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

724. 
Врз основа на членот 43 став 4 и членот 442 од^ 

Законот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57), Секретаријатот за општа управа 
на Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
I. Донесување на решенијата за преведување 

1. За'сите службеници што се затекнале во слу-
жбенички однос на 31 декември 1957 година, а на 
кои се однесува Законот за јавните службеници 
(во натамношниот текст: Законот), ќе се донесат ре-
шенија со кои ќе се определи звањето и платниот 
разред, односно платата, согласно со одредбите од 
чл. 399 до 440 од Законот. Решенијата ќе се донесат 
без оглед дали со Законот се извршени измени во 
поглед на називот на досегашните звања или во 
поглед на распоредувањето во платни разреди. 

2. Решенијата за преведување на службениците 
во нови звања и за распоредување во платни раз-
реди (во натамошниот текст: решенијата за преве-
дување ги приготвува персоналната служба на ор-
ганот односно на установата. Старешината надле-
жен за назначување може да формира и стручна 
комисија што ќе ги приготви решенијата. 

3. Решенијата за преведување ,на службеници-
те, согласно со одредбите од чл. 399 до 440 од Зако-
нот, ги донесува старешината што е надлежен за 
тоа според Законот (старешината надлежен за на-
значување — чл, 165 и 166 на Законот). 

4. Со решенијата за преведување, како и со ре-
шенијата за исправање на преведувањата од 1952 
година, не можат да се вршат никакви други ис-
правки освен оние што се предвидени во чл. 425 и 
426 од Законот. 

5. Решението за преведување се донесува спо-
ред образецот ОР—1, решението за исправање не 
преведување (чл. 425 и 426 од Законот) - според 
образецот ОР—2, решението за определување на по-
ложајната плата — според образецот ОР—3. Овие 
обрасци со објасненија^ за нивна употреба се со-
ставен дел од ова упатство. 

6. Решението се донесува, во 5 примероци, од 
- кои еден примерок му се предава на службеникот, 
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еден задржува органот за оценка на законитоста, а 
по еден архивата и сметководството на органот од-
носно на установата. Еден примерок се вложува во 
персоналниот лист на службеникот. 

Обрасците на решенијата, ако се печатат, ќе 
имаат ,формат на хартијата ДИН А-4 (сразмера: 
210 X 297 мм), а се користат двете страни. . 

Се овластуваат органите за општа управа на 
околиските народни одбори да можат да издаваат 
одобрение за печатење на обрасците ОР—1, ОР—2 и 
ОР—3, врз основа на членот 5 од Уредбата за про-
пишувањето, печатењето и издавањето на обрасци 
(„Службен Лист на ФНРЈ", бр. 50/57). 
II. Постапка во врска со оценувањето на законито-

ста на решенијата за преведување 
7. Сите решенија за преведување, како и реше-

нијата за. определување на положајните плати под-
лежат на претходна оценка на законитоста од стра-
на на надлежниот секретаријат за општа'управа на 
извршниот совет. 

Решенијата му се доставуваат на надлежниот 
секретаријат за општа управа на извршниот солет 
во два примерка, од кои еден му се враќа на орга-
нот односно на установата, а еден задржува секре-
таријатот за свој.ата архива. 

Решенијата за преведување на службениците 
ќе се доставуваат веднаш по донесувањето. Реш% 
нијата за определување на положајната плата ќе се 
доставуваат зедно за сите службеници на еден ор-
ган односно установа. 

8. Секое решение мора да биде заведено во де-
ловодникот како посебен основен број или како 
подброј од пописот на актите и доставено на надле-
жниот секретаријат за општа управа на извршниот 
совет. 

9. Кон решението за преведување (образец 
Ор-1) мора да се достави и заверен препис о,д сви-
детелството за завршената виша школа, ако е во 
прашање службеник со завршена виша школа кој 
се распоредува во звањето на службеник од II 
група. 

10. "Кон решението за исправање на преведува-
њето од 1952 година (образец ОР-2) мора да се до-
стави: 

1) заверен препис од решението за преведување 
од 1952 година на кое е ставена потврда за изврше-
ната ревизија од страна на надлежниот орган; 

2) заверен препис од свидетелството за заврше-
ната школа, односно, од свидетелството за заврше-
ните курсеви што даваат определен ранг на струч-
ната спрема. 

11. Рангот на вишата стручна споема во случа-
ите од точ. 9 и 10 на ова упатство ќе се утврдува 
според Решението за рангот на школите и курсеви-
те. Решенијата за рангот на школите и курсевите 
објавени се во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52, 
42/52, 24/53, 55/53, 38/55, 30/56. 17/57, 40/57 и 42/57. 

12. Решенијата за определување на потшжајна-
та плата ќе се доставуваат заедно за сите службе-
ници на еден орган односно установа односно на 
еден народен одбор. Кон секоја група доставени 
решенија^ ќе се приложи и заверен препис од ре-
шението (одлуката) за положај ките плати на слу-
жбениците од тој орган, установа односно народен 
одбор. 

За сите службеници на еден општински односно 
околиски народен одбор решенијата за положај ни-
то плати ќе се доставуваат заедно. 

Кон решенијата за определување на положе-
ната плата ќе се доставува во еден примерок по-
полнетиот образец , Попис на актите" (Образец бр, 
4 од Упатството за извршување на Уредбата за кан-
целариското работење — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/57). Овој образец ќе се пополни на следниот 
начин: 

1) во рубриката „Предмет" се запишува називот 
на органот што го донесол решението и се запишу-
ваат зборовите: „Решенија за определување на по-
ложај ните плати"; 

2) во рубриката бр. 3- се запишува името и пре-
зимето на службеникот; 

3) во рубриката бр. 4 се запишува бројот и да-
тумот на решението^ 

4) во рубриката. бр. 6 се запишуваат зборовите: 
„положајот плата". 

Другите рубрики не треба да се пополнуваат. 
13. Органите надлежни за ,оценување на зако-

нитоста" ќе вршат оценување по редот по кој ќе 
бидат доставени решенијата од страна на органите 
и установите, а според постапката пропишана во 
чл. 79—83 од Законот.' 
III. Поблиски одредби за преведување на службе-

ниците на нови звања и за распоредувањето во 
платни разреди 

14. Службениците за кои ќе се донесат посебни 
прописи за звањата и за распоредувањето на зва-
њата во платни разреди (чл. 149, 150 став 5, член 
151 ст. 2 и 4,'чл. 152, 153, 155 став 4 и член 156 од 
Законот) ќе се преведат во нови звања според тие 
посебни прописи. 

' Според посебни прописи што ќе се донесат врз 
основа на чл. 397 и 398 од Законот ќе се изврши 
преведување во нови звања и на службениците на 
Државниот осигурителот! завод и на службениците 
на Југословенската лотарија. 

15. Извршните службеници распоредени од XX 
до XII платен разред според одлуките на околи-
ските народни одбори, донесени врз основа на чле-
нот 13 од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи („Службен 
листана ФНРЈ'4, бр. 4/54), се преведуваат во соодвет-
ни звања предвидени во Законот односно во посеб-
ните прописи и се распоредуваат во платниот раз-
ред во кој се затекнале, ако имаат потребна струч-
на спрема. Ако такви службеници немаат потребна 
стручна спрема, го задржуваат платниот разред во 
кој се затекнале. 

На службениците од претходниот став кои се 
распоредени во платни разреди како патари, ќе се 
применат прописите што се донесуваат врз основа 
на членот 71 од Законот. Овие прописи можат да се 
применат и на другите службеници назначени спо-
ред наведените одлуки на околиските народни од-
бори. Во случај на^ примена на тие прописи, слу-
жбеникот ја задржува платата што ја имал до вле-
гувањето во сила на Законот, ако со назначувањето 
врз основа на тие прописи би добил помала плата. 

Службениците назначени како противпожар-
ни^! или надзорници? на патишта, ќе се преведат во 
звањата што ќе бидат установени со посебни про-
писи. 

' 16. За службениците на кои им се определени 
звањата според Правилникот за звањата и платите 
на службениците на трговската инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/52), нема да се устано-
вуваат посебни звања. 

Службениците ' на - пазаришните инспекторати 
што имаат средна стручна спрема, а се затекнале 
во звањето трговски инспектор, канцелариски ре-
ферент, администратор или во^ некое друго звање, 
се преведуваат во звањето пристав односно рефе-
рент од III група, согласно со одредбите од членот 
155 на Законот, и се распоредуваат во платниот ра-
зред во кој се затекнале. 

Слухѕбен.иците што се затекнале во звањето 
трговски инспектор или виши трговски инспектор, 
со виша стручна спрема (економски или правен фа-
култет), се преведуваат со соодветно звање на . 
управни службеници и се распоредуваат во плат-
ниот разред согласно со одредбите од членот 399 на 
Законот. 

Службениците што се затекнале во звањето тр-
говски контролор, се преведуваат во звањето при-
став и се распоредуваат во платниот разред што г^ 
имаат, со тоа во срок од две години да положат по-
себен испит за признавање средна стручна спрема. 
Овие службеници можат да напредуваат во платни 
разреди повисоки од XII само ако положат испит 
за признавање на средна стручна спрема. 

Другите службеници што вршат работи на па-
заришна инспекција, а имаат звање писар, помошен 
канцелариски референт или др., се преведуваат во 
соодветното звање предвидено во Законот односно 
во посебните прописи, и се распоредуваат во досе-
гашниов платен разреди 
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17. Канцелариските службеници што се затек-
нале во звањето писар, архивар од" II или I класа, 
помошен канцелариски референт, економ, матичар 
или канцелариски референт, се преведуваат во Зва-
њето помошен канцелариски референт !и го задр-
жуваат досегашниот платен разред. 

Канцелариските службеници што имаат средна 
стручна спрема а се затекнале во звањето канцела-
риски референт, се преведуваат во звањето канце-
лариски референт и се распоредуваат во еден пла-
тен разред погоре. 

Канцелариските службеници од членот 400 став 
3 на Законот се распоредуваат во платниот разред 
согласно со одредбите од членот 198 на Законот. 

Канцелариските службеници што се затекнале 
во звањето администратор до заклучно XII платен 
разред, се преведуваат во звањето канцелариски 
референт, а што се затекнале во XI или во некој 
повисок платен разред — во звањето администра-
тор. Овие службеници го задржуваат досегашниот 
платен разред. 

18. Канцелариските службеници унапредени во 
XI платен разред според одредбата од членот 21 
став 2 на Правилникот за звањата и платите на 
канцелариските службеници кој беше во сила до 
28 јануари 1954 година, ќе се преведат во звањето 
помошен канцелариски референт и ќе се распоре-
дат во XI'платен разред, со право на периодско по-
качување, како, и службениците во XII платен ра-
зреди 

19. Одредбите од чл. 425 и 426 на Законот ќе се 
применат и на канцелариските службеници кои на 
1 април 1952 година се распоредени во XII платен 
разред, ако во поглед на школската спрема и годи-
ните на службата ги исполнуваат условите пропи-
шани со наведените одредби. 

20. Одредбата од членот 155 став 2 на Законот 
ќе се примени на тој начин што службеникот што 
има два класа средна школа (порано 6 класа гимна-
зија) ќе се распореди во еден платен разред погоре 
ако редовно напредувал од XX -платен разред. 

21. Службениците од членот 55 на Уредбата за 
звањата и платите на службениците на Народната 
банка на ФНРЈ („Службен лист, на ФНРЈ" бр. 6/54). 
кои до 31 декември 1957 година не положиле посе-
бен стручен испит за признавање на вишата струч-
на спрема од членот 12 став 3 од таа уредба, ќе се 
преведат во звањето банкарски службеник од III 
група и го задржуваат досегашниот платен разред. 

22. Службениците назначени врз основа на чле-
нот 51 од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи, ќе се преведат 
во соодветното звање и ќе се распоредат во плат-
ниот разред согласно со одредбите од IV дел на За-
конот, ако не се во прашање службеници во устано-
ви на кои ќе се применуваат одредбите од членот 
370 став 1 на Законот. 

Според одредбата од претходниот став се преве-
дуваат во соодветното звање и се распоредуваат во 
платниот разред и директорите на филијали на за-
водите за социјално осигурување, ако на таа поло-
жба се назначени без звање. 

23. Службениците назначени врз основа на чле-
нот 28 од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи или врз 
основа на соодветните одредби што важат за слу-
жбениците од други служби, како службеници без 
соодветна школска спрема, со обврска во определен 
срок да го положат испитот за признавање на струч-
ната спремна, се преведуваат во звањето како и дру-
гите службеници, со истата обврска во поглед на 
полагањето на тој испит. 

Ако службеникот од претходниот став во пора-
ко определениот срок не го положил испитот за 
признавање на соодветната стручна спрема, старе-
шината, надлежен за назначување при донесување-
то на решение за преведување во ново звање ќе од-
лучи далр! на службеникот ќе му се продолжи сро-
кот за полагање на тој испит. Овој нов срок не мо-
ж е да биде подолг од една година. . 

- Испитот за признавање нижа стручна спрема 
^ го полагаа? служвттшѕ ита со тој услов се 
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назначени според досегашните прописи, и тоа спо-
ред програмата пропишана за соодветниот стручен 
испит на приправниците за звањето за кое е по-
требна нижа стручна спрема. 

24. Службениците на просветните, научните и 
културните установи што се затекнале во службата 
како приправници за звање од чл. 232, 270 и 280 на 
Законот, односно за соодветно звање според досе-
гашните прописи, се преведуваат во соодветното 
звање предвидено во одредбите од наведените чле-
нови, со обврска да положат испит согласно со од-
редбите од членот 409 на Законот. 

25. Службениците што се затекнале во звањето 
реставратор, се преведуваат во -звањето конзерва-
тор и се распоредуваат во соодветен платен разред 
како службениците што се затекнале во звањето 
конзерватор. 

26. Службениците што се затекнале во звањето 
конзерватор, кустос, библиотекар и архивист, се ра-
споредуваат во платниот разред, и тоа: службени-
ците што се наоѓаат во VI платен разред — во V 
платен разред, а службениците што се наоѓаат во 
VI платен разред со прво периодско покачување -
во V платен разред со второ периодско покачување. 

27. Службениците што се затекнале на работи-
те на библиотекарски манипулант, архивски маки-
пулант, технички соработник и конзерватор-техни-
чар, се преведуваат, без оглед на звањето во кое се. 
наоѓаат, во звањето библиотекарски манипулант, 
архивски манипулант, технички соработник одно-
сно конзерватор-техничар, ако според Законот ги 
исполнуваат условите за добивање на тоа звање, со 
тоа што го задржуваат платниот разред во кој се 
наоѓаат. Ако овие службеници не ги исполнуваат 
условите предвидени за наведеното соодветно зва-
ње, се преведуваат според звањето во кое се затек-
нале, согласно со одредбите од IV дел на Законот. 

28. Согласно со членот 406 став 3 од Законот, 
службениците во звањето вонреден професор на 
универзитет се распоредуваат во еден платен ра-
зред погоре отколку што е оној во кој се затекнале. 
Вонредните професори што во III платен разред 
поминале три години, се р.аспоредуваат во III пла-
тен разред. 

Службениците што се затекнале во звањето ре-
довен професор на универзитет во II платен разред, 
се распоредуваат во Ш платен разред, а оние што 
се затекнале во I платен разред - во 1г платен ра-: 
зред. Редовните професори што во I платен разред 
поминале три години, се распоредуваат во II пла-
тен разред. 

. Бр. 19769/57 -
25 декември 1957 година 

Белград 
Секретго за општа управа 

на Сојуз л пот извршен совет, 
Вуксан ЈБумовиќ, с. р. 

Образец ОР-1 
(Место за штембил) 

Образец за решение за редовно 
преведување на службениците за-
послени ка ј државните органи и 
установи на 1 јануари 1958 година. 

Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1, , во звање 

(презиме и име) , 
, г- платен, разред, 

с е п р е в е д у в а 
во звањето - , група и 

с е р а с п о р е д у в а 
во - ( ) платен разред, 
со основна месечна плата во износ од Дин. 

(да се наведе и износот на периодското покачување ако 
с е добива). 

2. За натамошното напредување преостанува 
сето време од - 195—. 

Јдатум). 
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3. Платата според ова решение тече од 1 јану-
ари 1958 година. 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот утвр-

дено е: 
1. дека е на 1— преведен-на-

значен во звање ; :—, во платен 
разред и дека во годините на службата за напреду-
вање му е признаено времето, од години 
Месеци и дена, а според решението 
- ^ бр. од 195—. 
(назив на органот) 
што е оценето како правилно од страна на 

(назив 
— : : . под бр. 
на органот што ЈО ценил решението) 
од 195—; 

2) дека на 31 декември 1957 година се затекна^ 
во звање , во платен 
разред , а според решението 

(периодско покачување) 
' бр. од 

(назив на органот) 
195—, што е оценето како правилно од страна на — 

под бр. од 
195—; 

3) дека од :—1— 195— наоѓа во гор-
ниот платен разред ; (периодско покачување) 

4) дека од школската спрема има , 
што ја завршил година; 

5) стручен испит за ова звање 
(да се наведе дали 

положил стручен испит - а ако не во кој срок треба 
да го положи). 

Врз основа на изложеното службеникот ги 
исполнува условите за распоредување во наведе-
ното звање, како и за признавање на преостанатото 
време поминато во сегашниот платен разред, та врз 
денова на чл. -

(да се наведат прописите врз основа 

на кои е засновано решението) 
е решено како во диспозитив. 

Против ова решение службеникот има право 
на жалба до Комисијата за службенички работи — 

во срок од 15 дена од денот на 
(кој орган) 

приемот на решението, врз основа на чл. од 
Законот' за јавните службеници.. Жалбата му се 
предава на овој орган. 

(Потпис на старешината надлежен 
за назначување) 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретаријат за општа управа 

Бр. 
- 1958 година 

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните 
службеници прегледано е горното решение и е оце-
нето дека е основано врз закон, та Може да се из-
врши. 

( ) 

Со ова потврдувам дека денеска 
^ ми е врачен 
еден примерок на ова решение. 

(Потпис на службеникот) 
Предавањето на решението го извршил 

(Потпис на службеникот што го извр-
шил предавањето на решението^ 

ЈМесто за штембил^ 

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ОР-1 

Според образецот ОР-1 ќе се донесува решение 
за преведување на службениците запослени кај 
државни органи на кои се однесуваат одредбите од 
чл. 399 и 400 од Законот за јавните службеници. 

Образецот треба да се пополнува на следниот 
начин: , 

I. Увод на решението 
1. Во уводот на решението треба да се даде по-

викување само на оној член од Законот за јавните 
службеници што го овластува старешината на уста-
новата да може да донесува решенија за службе-
ничките односи (види ги чл. 165 и 166' од Законот 
за јавните службеници). 

2. Ако решението не го донесува старешината 
надлежен за назначување туку друг раководен слу-
жбеник врз кој тоа овластување е пренесено, во 
уводниот дел од решението, пред зборот „донесу-
вам", треба да се додадат и зборовите: 

„и овластувањето бр. г- од 195— г.". 
3. Ако решението се донесува "во согласност со 

некој друг орган, тоа требаа да се констатира во 
уводниот дел на решението и да се наведе бројот 
и датумот на актот со кој е дадена согласноста. 

II. Диспозитив на решението 
1. Во диспозитивот на решението предвиден е 

случајот на преведување на службеник во звање 
и на распоредување во платен разред, без период-
в о покачување. 

Ако службеникот во сегашното звање веќе има 
едно периодско покачување, тоа се констатира во 
точката 1 веднаш по звањето и по, платниот ра-
зред што го има службеникот. 

Ако службеникот со преведувањето добива и 
периодско покачување, на местото означено со точ-
ки се додава: 

„и со прво —. второ периодско покачување во 
износ од Дин. : 

2. Точката 2 од диспозитивот на решението се 
пополнува на тој н,ачин што се внесува точниот 
ден од кога на службеникот му се признава вре-
мето за натамошно напредување. . „ 

На пример: ако е службеникот од звањето прич 
став од XV платен разред унапреден во XIV пла-
тен разред со пла-та од 1-Х1-1956 година, службе-
никот ќе биде преведен во звањето пристав во XIV 
платен разред од 1-1-1958 година, а точката 2 ќе 
гласи: 

„2. За натамошно напредување преостанува се-
то време од 1 ноември 1956 година." 

3. Ако службеникот бил назначен во звањето 
пристав во XV платен разред, на должност стапил 
на 31 декември 1956 година, а во годините на слу-
жбата за напредување му се признаени 4 години, 
3 месеци и 5 дена, ќе биде преведен на 1-1-1958 го-
дина во звањето пристав во XV платен разред, а 
точката 2 од диспозитивот треба да гласи: 

„За натамошно напредување му преостанува 
време од 2 години, 3 месеци и 5 дена." 

Тоа значи дека преостанатото време над 3 го-
дини, т. е. времето од 1 година 3 месеци и 5 дена 
поранешна служба му е зголемено за 1 година по-
мината од денот на стапувањето на должност до 
преведувањето на 1 јануари 1958 година. 

4. Ако службеникот бил должен да положи 
стручен испит и истиот не го положил, во диспози-
^ивот ќе се внесе и нова точка 5, во која ќе биде 
точно определена обврската на службеникот во по-
глед на полагањето на тој испит. 

III. Образложение на решението 
1. Во точкати 1 од образложението треба да се 

внесат податоците од решението за преведување 
на 1 април 1952 година - ' ако е службеникот пре-
ведуван, односно од решението за назначување 
— ако е службеникот назначен по 1 април 1952 го-
дина. 

-Ако 'е службеникот унапреден во постапката 
на преведување со примена на членот 70 од Основа 
ната уредба ,за звањата и платите на службеник 
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ците на државните органи („Службен лист на 
'ФНРЈ", бр. 14/52 и 37/52) односно со соодветните 
прописи, нема да се внесуваат податоците од тоа 
решение, туку податоците од решението за преве-
дување, а ако е службеникот со едно решение пре-
веден и унапреден, ќе се внесат податоците од тоа 
решение. 

2. Во точката 2 од образложението се конста-
тира фактичната состојба затечена на 31 декември 
1957 година. 

3. Во точката 4 треба да се внесе школската 
спрема што ја има службеникот, како и заврше-
ните курсеви. 

4. Во точката 5 став 2 од образложението се на-
ведуваат соодветните одредби од Законот за јав-
ните службеници врз кои се засновува диспози-
тивот на решението. Ако е звањето определено 
според посебни прописи што се донесени кон За-
конот за јавните службеници, треба да се даде по-
викување и на соодветните одредби од тие прописи, 

5. Во точката 5 став 3 треба да се наведе: 
„... службеник има право на жалба до Коми-

сијата за службенички работи на Извршниот совет 
на НР Србија, НР Хрватска или др.". 

6. Ако решението се донесува на печатен обра-
зец, празнините во непотребните рубрики треба да 
се пополнат со испрекината црта. 
(Место за штембил) Образец ОР-2 

Образецот на решението за исправ-
ка на преведувањето од 1952 годи-
на според чл. 425 и 426 од Законот 
за јавните службеници, на 1 ја-
нуари 1958 година. ' 

Врз основа на членот од Законот за јав-: 
ните службеници^ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. ; 

Од наведените податоци се гледа дека слу-
жбеникот според членот 425 став од Законот 
за јавните службеници требало на 1 IV 1952 да биде 
унапреден од звањето , 
платен разред. — во звањето - ^ 

платен разред, а на 1 IV 1955 да биде уна-
преден во - . 

Според тоа, преведувањето на службеникот и 
распоредувањето во платниот разред е извршено на 
тој начин што за основа е земено звањето 

и платен разред т ѕ 
- , што требало да го има на 
1 IV 1955, па е решено како во диспозитив. 

Против ова решение службеникот има право 
на жалба до Комисијата за службенички работи 

во срок од 15 дена 
(кој орган) 

од денот на приемот на решението, а врз основа на 
чл. од Законот за јавните службеници. Жал-
бата му се предава на овој орган. 

(Потпис на старешината надлежен 
за назначување) 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретаријат за општа управа 

Бр. 
- - - - - - - 1958 година 

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните 
службеници прегледано џ горното решение и е оце^ 
нето дека е основано врз закон, та може да се из-4 
врши. 

(презиме и име) 
-, во звањето Со ова потврдувам дека денеска 

ми е врачен 
платен разред, еден примерок на ова решение. 

с е п р е в е д у в а 
во звањето , група и 

с е р а с п о р е д у в а 
во ( ) платен разред, 
со основна месечна плата во износ од Дин. -

2. За натамошно напредување се смета времето 
поминато во служба од 1 април 1955 година. 

3. Платата според ова решение тече од 1 јану-
ари 1958 година. 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот утвр-

дено е: 
1) дека е на денот на преведувањето на 1 април 

1952 година од звањето преведен 
во звање , во платен разреди 
и дека во годините на службата за напредување 
му е признаено времето од години ме-
сеци и дена, а според решението : , 

(назив на органот) 
195—, - кое е оценето како бр. -

правилно од страна на 
од 

под бр. од 
(назив на органот) 

- 195—; 
2) дека е со решението 

Ср. од 195— унапреден 
со важност од 195—, кое е оценето како 
правилно од страна на у 

(назив на органот) 
ћод бр. од 195—; 

3) дека е со решението - , бр. 
од 195—9 унапреден -
со важност од 195—, кое е оценето како 
правилно од страна на 

Бод бр. од 
4) дека завршил 

(назив на органот) 
- 195—; 

во учи-
лишната година, што се докажува со свидетелство-
то бр. од ' 

(назив на училиштето) 
Ш М година. 

(Потпис на ,службеникот) 
Предавањето на решението го извршил 

(Потпис на службеникот што го извр-
шил предавањето на решението) 

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ОР-2 

Спрема образецот ОР-2 ќе се донесуваат реше-
нија за исправка на преведувањата од 1952 година' 
на службениците на кои се однесуваат одредбите 
од чл. 425 и 426 на Законот за јавните службеници. 

Образецот треба да се пополнува на следниот 
начин: 

I. Увод "на решението 
1. Во УБОДОТ на решението треба да се даде по-

викување само на оној член од Законот за јавните 
слзгжбеници што го овластува старешината на уста-
новата да може да донесува решенија за службе-
ничките односи (види ги чл. 165 и 166 на Законот? 
за јавните службеници). 

2. Ако решението не го донесува старешината 
надлежен за назначување туку раководен службен 
ник врз кого е пренесено тоа овластување, во увод-
ниот дел од решението треба да се додадат пред 
зборот: „донесувам" зборовите: 

„и овластувањето бр. од 195— г/% 

II. Диспозитив на решението 
Во точката 1 од диспозитивот треба да се внесе 

звањето и платниот разред со евентуално период-
в о покачување, во кое службеникот се затекнал 
на 31 декември 1957 година, а потоа новото звање, 
групата и платниот разред во кој се преведува' 
службеникот. 

На пример: ако на 31 декември 1957 година слу-
жбеникот се затекнал во звањето пристав во XII 
платен разред со прво периодско покачување, а на 
1 април 1952 година имал 16 години служба и сред-



Вторник, 31 декември 1957 в СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ - Број 55 - Страна 1225 

на стручна спрема, точката 1 од диспозитивот тре-
ба да гласи: 

„1. Марковиќ Марко, во звањето пристав на 
XII платен разред со прво периодско покачување, 
се преведува во звањето референт од 1Т1 група и 
се распоредува во X платен разред." 

Во истиот пример ако службеникот на 1 април 
1952 година имал 19 години служба, ќе се преведе 
во звањето референт во IX платен разред. 

Во обата случаи точката 2 од дирпозитивот 
останува во решението, бидејќи на службеникот за 
натамошно напредување му преостанува времето 
од 1 април 1955 година, т. е. од оној ден кога на-
полнил три години во платниот разред и кога тре-
бало да биде унапреден од XI во X платен разред, 
ако имал до 18 години служба, односно од X во IX 
платен разред, ако имал над 18 години служба на 
1 април 1952 година. 

411. Образложение на решението 
1. Во точката 1 од образложението на решени-

ето се констатира фактичната состојба затечена на 
1 април 1952 година. 

2. Во точката 2 се внесуваат податоците од пр-
вото решение за унапредување што е донесено по 
преведувањето на службеникот во ново звање и 
платен разред. Тоа би можело да биде: иди реше-
нието на бившата Комисија на Владата на ФНРЈ 
со кое службеникот е унапреден во више звање во 
смисла на членот 70 став 2 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52 и 37/52) 
односно во смисла на соодветните прописи, или 
решението за доделување на периодско покачува-
ње на 1 април 1955 година, или решението за уна-
предување во XI платен разред по положениот по-
себен стручен испит. 

3. Во точката 3 се внесуваат податоците од вто-
рото решение за унапредување, ако службеникот 
од 1 април 1952 да 31 декември 1957 година бил 
двапати унапреден. 

4. Може да има и случаи службеник од 1 април 
1952 до 31 декември 1957 година да бил и три пати 
унапредуван. Во тој случај по точката 3 од обра-
зложението се додава точка 4 со иста содржина 
како и точ. 2 и 3, во која се внесуваат податоците 
од третото решение за унапредување. Во тој слу-
чај точката 4 'од образложението станува точката 5. 

5. Кај упатството за правен лек, треба да се 
наведе точен назив на комисијата за службенички 
работи, и тоа: 

„.. . службеникот има право на жалба до Ко-
мисијата за службенички работи на Извршниот 
совет на НР Србија, НР Хрватска-или др.". 

6. Ако решението се донесува на печатен обра-
зец, празнините во непотребните рубрики треба да 
се пополнат со испрекината црта. , 

Образец ОР-3 
(Место за штембил) 

Образец на решението за опреде-
лување на положајната плата при 
преведувањето на службениците во 
нови звања и плати на 1 јануари 
1958 година 

4 Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници,, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
На , службеник 

(презиме и име) 

(назив на органот каде е запослен службеникот) 

му се о п р е д е л у в а 
положај на плата во износ од Дин. т- ( 

) месечно за работното место (положај) 

(опис на работното место - положајот) 

Платата според ова решение тече од 1 јануари 
1958 година, 

О б р а з л о ж е н и е : 
1. Со решението (одлуката) за положај ките пла-

ти на службениците - џ 
(назив на органот) 

бр. — од 195— за работното ме-
сто (положајот) - - . 

(опис на работното место - положајот) 
на кое се наоѓа именуваниот предвидена е поло-
жајна плата во износ од до динари. 

2. Бидејќи именуваниот ги врши работите на 
наведеното работно место (положај) тоа, со оглед на 
значењето на работата, стручноста и резултатите 
што ги покажува во работата, му е определена по-
ложај на плата во горниот износ. 

3. Против ова решение службеникот има право 
на ,жалба до Комисијата за службенички работи 

во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. Жалбата му се пре-
дава на овој орган. 

. (Потпис на старешината надлежен 
за назначување) 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретаријат за општа управа 

Бр. 
1958 година 

Врз основа на членот 428 од Законот за јавните 
службеници прегледано е горното решение и е оце-
нето дека е основано врз закон, та,може да се из-
врши. 

( ) 
Со ова потврдувам дека денеска 

. ми е врачен 
еден примерок на ова решение. 

(Потпис на службеникот) 
Предавањето на решението го извршил 

(Потпис на службеникот што го извр-
шил предавањето на решението) 

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ОР-3 

Спрема образецот ОР-3 ќе се донесуваат реше-
нија за определување на положај ната плата на си-
те јавни службеници што имаат право на по ложа ј-
на плата во смисла на членот 68 од Законот за 
јавните службеници. 

Образецот треба да се пополнува на следниот 
начин: 

I. Увод-на решението 
1. Во УБОДОТ на решението треба да се даде по-

викување само на оној член од Законот за јавните 
службеници што го овластува старешината на уста-
новата да може да донесува решенија за службе-
ничките односи. 

2.̂  Ако решението не го донесува старешината 
надлежен за назначување, туку друг раководен 
службеник врз кого е пренесено тоа овластување, 
во уводниот дел на решението пред. зборот „доне-
сувам" треба да се додадат и зборовите: 

„и овластувањето бр. од 195— 
II. Диспозитив на решението 

1. Во диспозитивот на решението се внесува 
презимето и името на службеникот и називот на 
органот каде е запослен, Како и износот на поло-
жајната плата и описот на работното место (поло-
жајот) за кое се определува положајната плата. 

2. Звањето и платниот разред во кој е преве-
ден службеникот ће треба да се ставаат во диспо-
зитивот на решението. 

III. Образложение на -решението 
1. Во точката 1 од образложението н^ решени-

ето треба да се наведе називот на. органот што г(Ѕ 
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донесол решението за положајните плати, бројот и 
датумот на решението и описот на работното место 
за кое е определена положај ната плата. Описот на 
работното место треба да му одговара на описот на 
работното место во решението за положајните пла-
ти, со тоа што треба да му се даде поблиска ознака. 

2. Во точката 3 од образложението треба да се 
наведе: 

„ . . . службеникот има право на жалба до Ко-
мисијата за службенички работи на Извршниот 
совет на НР Србија, НР Хрватска или др.". 

725. 
Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОВЛАСТУ-

ВАЊЕТО ДАДЕНО НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ ВО МОСТАР 

1. Престанува да важи овластувањето дадено 
на окружниот јавен обвинител во Мостар да ги 
врши работите од надлежноста на околискиот ја-
вен обвинител во Мостар со Решението за опреде-
лување окружните јавни Обвинители што ќе ги 
вршат работите од надлежноста на околиските 
јавни обвинители за подрачјето на околиските 
јавни обвинителства утврдени со Одлука за утвр-
дување на подрачјето на окружните и околиските 
јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/56). 

2. Околиското јавно обвинителство во Мостар 
ќе почне да работи со денот на влегувањето во 
сила на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 396/57 
18 ,декември 1957 година 

Белград 
Сојузен Јавен обвинител, 

Бранко Д. Јевремовиќ, с. р. 

726. 
Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната изборна 
комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КО-
МИСИИ и ИЗБОРНИ КОМИСИИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ЕДИНИЦИ 
I. За спроведување на изборите за народни пра-

теници на Сојузната народна скупштина што ќе 
се одржат за Сојузниот собор во недела на 23 март 
1958 година, а за Соборот ца "производителите на 26 
март 1958 година, се именуваат изборни комисии во 
следниот состав: 

А) РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
1) Изборна комисија на Народна Република Србија 

Претседател Светолик Лазаревиќ, претседател 
на Врховниот суд на НР Србија;, заменик А л е к с а н -
дар Хаџипоповиќ, судија на Врховниот суд на НР 
Србија; 

. секретар Влада Вуксановиќ, судија на Врхов-
ниот суд на НР Србија; заменик Бранко Шешиќ, су-
дија на Врховниот суд на НР Србија; 

член др Драгомир Стојчевиќ, вонреден профе-
сор на Правниот факултет во Белград; заменик 
Милутин Ѓукиќ, претседател на Окружниот суд во 
Приштина; 

член Иса Брдариќ, член на Претседателството 
на републичкиот, совет на Сојузот на синдикатите 
на Југославија за Србија; заменик др Милан Деспо-
товиќ, доцент на Правниот факултет во Белград; 

член Стеван Бабиќ, судија на Врховниот суд на 
АП Војводина; заменик Бора Најдановиќ, член на 
Претседателството на републичкиот совет на сојузот 
^а синдикатите на Југославија за Србија; 

член Слободан Босиљчиќ, главен уредник на 
Радио Белград; зам,еник. Анѓа Томиќ, член на Пле-
нумот на Централниот одбор на синдикатите на 
металските работници на Југославија; 

член Петар Токовиќ, претседател на Централни-
от комитет на Народната младина на Србија; заме-
ник Слободан Мацура, претседател на работнич-
киот совет на печатницата „Политика"; 

2) Изборна комисија на Народна Република 
Хрватска 

претседателот Брнчиќ др Јосип, претседател на 
Врховниот суд на Народна Република Хрватска; 
заменик Павиќ др Драгутин, судира на Врховниот 
суд на Народна Република Хрватска; 

секретар Бабиќ Миле, секретар на Секретарија-
тот за законодавство и организација на Извршниот 
совет на Саборот на НР Хрватска; заменик Паја 
др Божидар, виши референт на Секретаријатот за 
законодавство и организација на Извршниот совет 
на Соборот на НР Хрватска; 

член Степиќ Милан, член на Секретаријатот на 
Републичкиот одбор на Сојузот на синдикатите на^ 
Хрватска; заменик Гено Јуриќ, претседател на Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на селскостопан-
ското работници на Хрватска; 

член Стефановиќ др Јован, професор на Прав-
ниот факултет во Загреб; заменик Хан Томислав, 
јавен правобранител на Народна Република Хр-
ватска; 

^ член Дончеви^ Иван, книжевник; заменик Ми-
риќ Соња, член на Главниот одбор на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска; 

член Нада Сремец, член на Секретаријатот на 
Главниот одбор на Сојузот на женските душтва 
на Хрватска; заменик Шепаровиќ Емилија, член на 
Секретаријатот на Главниот одбор на Сојузот на 
женските друштва на Хрватска; 

член Ножиниќ Милан, новинар; заменик Мацу-
ра Милан, садија на Врховниот суд на Народна 
Република Хрватска; 

3) Изборна комисија на Народна Република 
Словенија 

претседател Владо 1Јривиц, претседател на Вр-
ховниот суд на НР Словенија во Љубљана; заменик 
Матеја Долничер, судија на Врховниот суд на НР 
Словенија во Љубљана; 

секретар др Јосип Глобевник, секретар за зако-
нодавство и организација во Љубљана; заменик др 
Костја Конвалинка, советник во Секретаријатот 
на Извршниот совет за законодавство и организа-
ција во Љубљана; 

член Фрањо Лубеј, член на Претседателството 
на Социјалистичкиот срјуз на работниот народ во 
Љубљана; заменик Мара Черне, претседател на 
Работничкиот совет во претпријатието „Плетеница" 
во Љубљана; 

член Јоже Јуран, член на Претседателството на 
Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на 
Словенија во Љубљана; заменик Франц Бердајс, 
член на Републичкиот совет на Сојузот на синдика-
тите на Словенија во Љубљана; 

член Јоже Новиншек, член на Управниот од-
бор на главниот задружен сојуз на НР Словенија 
во Љубљана; заменик Франц Јецел, инспектор во 
Југословенската инвестициона банка во Љубљана; 

член др. Горазд Кушеј, професор на универзите-
тот во Љубљана; заменик Марјан Пријатељ, начал-
ник во Државниот секретаријат за внатрешни, ра-
боти на НР Словенија во Љубљана; 

член Рајко Киаута, деректор на Заводот за 
статистика на НР Словенија во Љубљана; заменик 
др Живко Шифрер, помошник директор на Заводот 
за статистика на НР Словенија во Љубљана; 

4) Изборна комисија на Народна Република 
Босна и Херцеговина 

претседател Цикота Божо, претседател на Вр-
ховниот суд на НР Босна и Херцеговина во Сара-^ 
ево; Замени^ Крешиќ Вид, судија на Врховниов 
суд на НЕ Босна И Херцеговина во Сараево; 
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секретар Конфорти др Саламон, секретар за 
законодавство и организација на Извршниот совет 
на НР Босна и Херцеговина во Сараево; заменик 
Иванишевиќ Доброслав, началник во Секретарија-
тот за законодавство и организација на Извршниот 
совет на НР Босна и Херцеговина во Сараево; 

член Бабиќ Анте, професор на Универзитетот 
во Сараево; заменик Латифиќ Ибрахим, директор 
на Заводот за статистика на НР Босна и Херцего-
вина во Сараево; 

член Кисиќ Чедо, новинар — уредник на 
„Ослобоѓење" ЕО Сараево; заменик Узелац Милан, 
секретар на ЦК на Народната младина на Босна 
и Херцеговина ЕО Сараево; 

член Аликалфиќ инж. Фазли ја, професор на 
Универзитетот во Сараево; заменик Илиќ Здравка, 
судија на Окружниот суд во Сараево; 

член Кораќ Војислав, секретар за трудот на 
Извршниот СОЕСТ на НР Босна и Херцеговина во 
Сараево; заменик Алагиќ Неџмуди секретар на 
Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина во 
Сараево; 

член Папиќ Митар, секретар на Секретари-
јатот на Советот за школство на НР Трпена и Хер-
цеговина во Сараево;, заменик Дрнда Заим, прет-
седател на Републичкиот одбор на синдикатот на 
железничарите во Сараево; 

5) Изборна комисија на Народна Република 
Македонија 

Претседател Групче Асен, претседател на Вр-
ховниот суд на Народна Република Македонија во 
Скопје; заменик Ефремов Љупчо, оудија на Вр-
ховниот суд на Народна Република Македонија во 
Скопје; 

"секретар ѓорѓевиќ Предраг, советник во Секое-
таријатот за законодавство и оргавшзација на Из-
вршниот совет на Народна Република Македонија 
во Скопје; заменик Јанев Никола, советник во Др-
жавниот секретаријат за правосудна управа на На-
родна Република Македонија во Скопје; 

член Николовски Киро, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Македонија во Скопје; 
заменик Босилков Љупчо, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Македонија во Скопје; 

член Лештар Перо, претседател на Вишиот 
стопански суд на Народна Република Македонија 
во Скопје; заменик Георгиевски Душко, директор 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
во Скопје; 

член Симоновски Живко, член на Претседа-
телството на Републичкиот совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија за Македонија во Скопје; 
заменик Цаца ѓорѓи, советник во Народното собра-
ние на Народна Република Македонија во Скопје; 

член Илиев Панта', јавен правобранител на На-
родна Република Македонија во Скопје; заменик 
Пекевски Боро, директор на Заводот за статистика 
на Народна Република Македонија во Скопје; 

член Стојчев Дмитар, советник во Државниот 
секретаријат за внатрешни работи на Народна Ре-
публика Македонија во Скопје; заменик Попов-
ски ,Светозар, советник во Секретаријатот за оп-
шти стопански прашања на Извршниот совет на 
Народна Република Македонија во Скопје; 

6) Изборна комисија наг Народна Република 
Црна Гора 

претседател Вучиниќ Драгутин, претседател на 
Врховниот суд на Народна Република Црна Гора 
во Титоград; заменик Лековиќ Петар, судија на Вр-
ховниот суд на Народна Република Црна Гора во 
Титоград; 

секретар Марковиќ Владо, заменик на Јавниот 
обвинител на Народна Република Црна Гора во 
Титоград; заменик Буковиќ Бранко, судија на 0 -
кружниот суд во Титоград; 

член Ѓуровиќ Боса, член на Главниот одбор на 
Сојузот на женските друштва на Народна Репу-
блика Црна Гора во. ^Титоград; датив Јовановиќ 

Вукадин, секретар на Централниот комитет на На-
родната младина на Црна Гора во Титоград; 

член Перовиќ Новак, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Црна Гора во Титоград; за-
меник Пејановиќ Васо, директор на Средната тех-
ничка школа во Титоград; 

член Лекиќ др Радое, управник на Народната 
болница во Титоград; заменик Меѓедовиќ Јунуз, 
управник на Народниот театар во Титоград; 

член Ѓурановиќ Веселин, директор на весни-
кот „Побједа" во"̂  Титоград; заминик Калуѓеровиќ 
Лука, член на Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Народна' Република Црна Ѓора во 
Титоград; 

член Стајкиќ Васо, секретар на Главниот одбор 
на Сојузот на борците на Народна Република Црна 
Гора во Титоград; заменик Вујошевиќ Блажо, ра-
ботник во Титоград; 

Б) ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНА ПО-
КРАИНА И ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТО-

НОМНА ОБЛАСТ 
1) Изборна комисија на Автономна Покраина 

Војводина 
претседател Стеван Бабиќ судтпа -на Врхов-

ниот суд на Автономна Покраина Војводина во 
Нови Сад; заменик др Карољ Ѓетваи, судија на 
Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
во Нови Сад; 

секретар Александар Вуин, судија на Врхов-
ниот суд на Автономна Покраина Војводина во 
Нови Сад; заменик Милан Ивановиќ, судија на 
Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
во Нови Сад; 

член Мирољуб Чомиќ, работник, претседател 
на Работничкиот совет на Ппетпријатието , Југо-
алат" од Нови Сад; заменик Вида Јовановиќ, слу-
жбеник на Радиостаницата Нови Сад во Нови Сад; 

член Милан Русов, работник, член на Претсе-
дателството на Покраинскиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југиславија за Војводина, Нови 
Сад; заменик Иван Зубанац, земјолелец претседа-
тел на Земјоделската задруга од Пстловападин: 

член Рајко Николиќ, директор ттп Во1во^ин-
скиот музеј отт Нови Сад; заменик Табор Јаноши, 
наставник од Нови Сад; 

2) Изборна комисија на Автономната Косовско-
метохжка Област 

претседател Милутин Ѓукиќ,^ претседател на 
Окружниот суд во Приштина; заменик Зеќа Арли, 
адвокат од Приштина;, 

секретар Радомир Стојковиќ, судија на Окру-
жниот суд во Приштина; заменик Анастас Бели-
саревиќ судија на Окружниот суд во Приштина; 

член Беќири Салија, секретар на Фбласнпта 
трговска комора во Приштина; заменик Раде За-
или, професор, директор на Средната фискултур-
на школа ЕО Приштина; 

член Горољуб Поповиќ, советник на Народниот 
одбор на- АКМО во Приштина; заменик Фејзула 
Цаца, новинар — соработник на весникот ,.Рилин-
дија" во Приштина; 

член Али Муља, секретар на Комисијата за 
печат при Обласниот одбор на ССРНЈ во Пришти-
на; заменик Вера Јовичевиќ, пензионер од При-
штина. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1 
28 декември 1957 бодина 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
рр Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
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727. 
Врз основа на чл. 47, 48 став 1 и 52 став 2 од За-

конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни п,ратеници, во врска 
со Одлуката на Сојузниот извршен совет за подел-
ба на територијата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија на изборни околии за изборите 
за народни пратени,ци што ги извираат граѓаните 
непосредно за Сојузниот собор на Сојузната народ-
на скупштина на изборите што ќе се одржат во не-
дела на 23 март 1958 година Р. П. бр. 402 од 27 де-
кември 1957 година, Сојузната изборна , комисија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИ-
СИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
I. За спроведување на изборите за народни пра-

теници за Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина што ќе се одржат во недела на 23 март 
1958 година се именуваат околиски изборни комисии, 
во следиот состав: 

I. Во Народна Република Србија 
1. Изборна околија Белград-Вождовац, со се-

дали ште на Околиската изборна комисија во Бег-
град: 

претседател Миливоевиќ Вука, судија на Окру-
жниот суд во Белград; заменик Здравковиќ Мили-
вое, судија на Окружниот суд во Белград; 

секретар Г'уриниќ Јелица, помошник секретар 
на Народниот одбор на општината Вождовац; заме-
ник Радивоевиќ Илија, службеник на Народниот 
одбор на општината Вождовац; 

член Камперелиќ Живота, новинар во Белград; 
заменик Смиљковци Братислав, службеник на На-
родниот одбор на општината Вождовац; 

2. Изборна околија Белград-Врачар, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Белград: 

претседател Шќепановиќ Мојсие, судија на 
Окружниот суд во Белград; заменик Лазаревиќ 
Славомир, судија на Окружниот суд во Белград; 

секретар Филиповиќ Блажо, помошник секре-
тар „на Народниот одбор на општината Врачар; за-
меник Јовановиќ Душан, службеник на Народниот 
одбор на општината Врачар; 

член Милошевиќ др Ѓура, лекар на Централ-
ниот кожновенеричен диспанзер во Белград; заме-
ник Балтиќ Јован, службеник на Сојузната народна 
скупштина; 

3. Изборна околија Белград-Звездара, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Белград: 

претседател Живковиќ Радмила, судија на III 
околиски суд во Белград; заменик Милосављевић 
Милан, судија на III околиски суд во Белград; 

секретар Алексиќ Душан, помошни^ секретар 
на Народниот одбор на општината Звездара; заме-
ник Стојадиновиќ Олга, службеник на Народниот 
одбор на општината Звездара; 

член Цветковиќ Бра.нко, службеник на Извр-
шниот совет на НР Србија; заменик Сикимиќ На-
дежда, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Звездара; 

4. Изборна околија Белград-Земун, со, седали-
гите на Околиската изборна комисија во Белград: 

претседател Маргетиќ Јозефина, судија на Вр-
ховниот суд на НР Србија; заменик Лазиќ Миро"' 
ЛЈУ6, судија на IV околиски суд во Белград: 

секретар Антониќ Милан, секрета,р на Народ-
ниот одбор на општината Земун; заменик Огурек 
Горазд, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Земун; 

член Бабовиќ Богдан, стручен соработник на 
Институтот за меѓународна политика и стопанство; 
заменик Плавкиќ Милан, директор на Претприја-
тието „Црвена звезда" во Белград; 

5. Изборна околија Белград-Нов Белград, со 
седалиште на Околиската изборна -комисија во 
Белград: 

претседател В о А л е к с а н д а р , судија на IV о-
колески суд во Белград; заменик Караџин Милу-
тин, судија на IV околиски суд во Белград; 

секретар Крчевинац Миле, службеник на На-
родниот одбор на општината'Нов Белград; заменик 
Баиќ Никола, секретар на Народниот одбор на оп-
штината Сурчин; 

член Еремић Вера, учителка во Сурчин; заме-
ник Богданов Дуван, службеник на Индустријата на 
трактори и машини; 

6. Изборна околија Белград-Палилула, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Бел,град: 

претседател Николиќ Марко, судија на Окру-
жниот суд во Белград; заменик Шаховиќ Надежда, 
судија на I околиски суд во Белград; 

секретар Здравковиќ Александар, секретар на 
Народниот одбор на општината Палиш;/да; завееше 
Тодоровиќ Живота, службеник на Народниот одбор 
на општината Палилула; 

член Матијатевиќ Да,ринка, службен,ик на Со-
јузната управа за поморство и речен сообраќа! во 
Белград; заменик Драгиќ оци д,р Мирослав, службе-
ник на Фармацеутскиот институт на Фармацеут-
скиот факултет во Белград; 

7. Изборна околија Бел град-Са зеки венац, со 
сода л иште на Околиската изборна комисија во Бел-
град: 

претседател Гаиќ Никола, претседател на II о-
колиски суд во Белград; заменик Главадаковиќ. 
Десанка, судија' на II околиски суд во Белград; 

секретар Михајловиќ Аница, службеник на 
Народниот одбор на општината Савски венац: за-
меник Пауновиќ Антонија, службеник на Народниот 
одбор на општината Савоки венац; 

член Загорац Светолик, судија на Врховниот 
стопански суд во Белград; заменик Томиќ Здравко, 
службеник на Југословенското речно бродарство во 
Белград; 

8. Изборна околија Белград-Отари град I, со 
седалипите на Околиската изборна комисија во Бел-
град; 

претседател Стокиќ Љубиша, судија на Окру-
жниот суд во Белград; заменик Влалукин Младен, 
суда ја на I околиски суд во Белград; 

секретар Давидовиќ Миле, помошник секретар 
на Народниот одбор на општината Стари Град; за-
меник Буриќ Сава, службеник на Наро,дниот одбор 
на општината Ста,тии Град; 

член Старчевиќ Марјан, службеник на Цент-
ралниот одбор на Народна техника на Југославија; 
заменик Зулевиќ Милутин, службеник на Заводот 
за соишапно осигурување во Белград; 

9. Изборна околија Белград-Стари Град И, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Белград: 

Претседател Јањиќиевиќ Милан, претседател на 
I околиски суд во Белград; заменик Јаковљевиќ 
Марица, судира на I околиски суд во Белград; 

секретар Драшковиќ Миливое,, службеник на 
Народниот одбор на општината Стари Град; заменик 
Зимуња Блаженка, службеник на Народнот олбор 
на општината Стари Град; 

член Стаменко^иќ Коста, службеник на ПТТ; 
заме-ните Мати јас Михаило, службеник на ПТТ: 

10. Изборна околија Белград-Чукарица, со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Бел-
град: ' 

иоетседатеп Павловиќ Мирко, судија на О р у -
жниот суд во Бел тоа д; заменик Милосаељевиќ Љу-
бинка, судија на Окружниот суд во Белград; 

секретап Јовановиќ Момир, службеник на На-
родниот одбоо на општината Чу карина; заменик 
Ралаковиќ Недел,ко, службеник на Центарот за 
обучување на кадои" на „НРС; 

член Поповиќ Загорка, службеник на Претпри-
јатието „21 мај"; заменик Лацковиќ Миле, пензио-
нер во Белград; 

11. Изборна околија Громка, со сода л иште на 
Околиската изборна комисија во Гроцка: 

претседател Весковиќ Драгиќ, претседател на 
V околиски суд во Белград; заменик Булатовиќ 
Вида, судија на Уч околиски суд во Белград; 
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секретар С врзиќ Радивое, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Громка; заменик Баиќ 
Миодраг, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Ри!пањ; 

член Кати-ќ Живорад, секретар на Општинскиот 
комитет на Сојузот на комунистите на Србија 
во Бараево; заменик Петровиќ Никола, службеник: 
на Железничкото транспортно претпријатие во Ри-
па-л,; 

12. Изборна околија Обреновац, со седалиште 
на Ок свинската изборна комисија во ОбреноБац: 

претседател Милованови^ Олга, судија на Око-
лискиот суд во Обреноеац; заменик Пауноѕвиќ Све-
тозар, судија на Околискиот суд во Обреновап; 

секретар Милошевиќ Ратко, судија на Околи-
скиот суд во Обреновац; заменик Миленковиќ Д,ра-
гољуб, службеник на Претпријатието „Зел еп гора" 
во Умка; / 

член Перазиќ Лука, учител во Умжа; заменик 
Каранац Загорка, наставник на Осум го д м и ги ото 
училиште во У^"ка; 

13. Изборна околија Шабац, со седалиште на 
Околиската комисија во Шабац: 

претседател Паштровиќ Владимир, судија на 
Окружниот суд во Шабац; заменик Гаиќ Алексан-
дар, судија на Окружниот суд во Шабац; 

секретар Мирковиќ Адам, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата Шабац; заменик Алексиќ 
Драгољуб, службеник на Народниот одбор на околи-
јата Шабац; 

член Милутиновиќ Радован, земјоделец од Та-
баковиќ; заменик Јелиќ Војне лав, земјоделец од 
Добриќ; 

14. Изборна околија Богатин, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Богатиќ: 

претседател Лукиќ Милош, претседател на 0 -
ВСОЛИЈСКИОТ суд во Богатиќ; заменик Правица Сретен, 
судија на Околискиот суд во Богатиќ; 

секретар Марјановиќ Јелена, правен референт 
на Народниот одбор на општината Богатиќ; заменик 
Дадасовиќ Бранко, службеник на Народниот одбор 
на општината во Богатиќ; 

. член Криловиќ Горѓе, земјоделец од Прњавор; 
заменик Пакиќ Јован, земјоделец од Бадовинци; 

Изборна окалија Владимирци, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Владимирци: 

претседател Јаковљевиќ Јаков, претседател на 
Околискиот суд во Владимирци; заменик Петровиќ 
Боривој, судиј,а на Околискиот суд во Владимирни; 

секретар Исаиловиќ Радое, службеник на На-
родниот одбор на општината во Владммирци; за-
меник Арсеновиќ Станко, службеник на Народниот 
одбор на општината Владимирци; 

член Радовановиќ Добросав, службеник од Је-
ловик; заменик Бабиќ Брана, службеник на Зем-
јоделската задруга во Коцељево; 

16. Изборна околија Крупањ, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Крупањ: 

претседател Р'уричковиќ Радивое, судија на 
Околискиот суд во Крупањ; заменик Јовановиќ 
Станое, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Крупањ; 

. секретар Поповиќ Велизар, службеник на На-
јгадниот одбор на општината Круџањ; заменик Да-
ли јамин Предраг, службеник на Хидроелектраната 
Мали З Б О Р Н И К ; 

член Петровиќ, Илија, службеник на Народниот 
одбор на општината Љубовија; заменик Груиќ Радо-
мир, земјоделец од Руевац; 

17. Изборна околија Лозеица, со седалиште на 
, Околиската изборна комисија во Лозница: 

претседател Југовиќ Станислае, претседател на 
Околискиот суд во Лозница; заменик Топаловиќ 
Тодор, судија на Околискиот суд во Лозница; 

секретар Радовановиќ Борисав, службеник на 
Народниот' одбор на општината Лозница; заменик 
Шелиќ Александар, службеник на Народниот одбор 
на општината Лозница; 

член Матиќ Милован, службеник на Народниот 
одбор на општината Завлака; заменик Радивоееиќ 
Милун, службеник од Зајача; 

18. Изборна околија Ваљево, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Ваљево: 

претседател Протиќ Немања, претседател на 
Околискиот суд во Ваљево; заменик Николиќ Ве-
селин, судија на Околискиот суд во Ваљево;, 

секретар Ранисављевиќ Бранко началник на 
Секретаријатот за општа управа на Народниот од-
бор на околијата Ваљево; заменик Рафаиловиќ Че-
домир, суд. приправник на Окружниот суд во Ва-
љево; 

член Готовиќ Милош, управник на Училиштето 
за ученици во стопанството во Еа,љево; заменик 
Бој тек Милорад, службеник на Претпријатието 
„Струја" во Ваљево; 

19. Изборна, околија Лазаревац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Лазаревац: 

претседател Поповиќ Добривое, претседател на 
Околискиот суд во Лазаревац; заменик Марковиќ 
Милојко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Лазаревац; 

секретар Поповиќ Радмило, референт на Народ-
ниот одбор на општината Лазаревац; заменик Ра-
довановић Драгослав, службеник на Народниот од-
бор на 'општината во Лазаревац; 

член Ѓорѓевиќ Богољуб, службеник на Стан-
бената управа во Лазаревац; заменик Павловиќ 
Љубинко, директор на Угостителското претпријатие 
„Напредак" во Лазаревац; 

20. Изборна околија Осечина, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Осечина: 

претседател Јаковљевиќ Богосав, судија на 
Околискиот суд во Осечина; заменик Ѓорѓевиќ Ди-
митри^ шеф на Филијалата на заводот за социјал-
но осигурување во Осечина; 

секретар Ѓорѓевиќ Драгутин, шеф на Отсекот 
за стопанство на Народнот одбор на општината во 
Осечиеа; заменик Павловиќ Радивое, шеф на смет-
ководството на Земјоделската задруга во Осечина; 

член Остоиќ Дивна, службеник на Земјодел-
ската задруга во Осечина; заменик Коларевиќ Ми-
лан, службеник на Земјоделската задруга во Горња 
Буковица; 

21. Изборна околија Уб, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Уб: 

претседател Станиќ Милан, претседател на Око-
лискиот суд во Уб; заменик Ојданиќ Милисав, су-
дија на Околиск,иот суд во Уб; 

секретар Павловиќ Привислав, службеник на 
Одделението за општи работи на Народниот одбор 
на општината во Уб; заменик Шобаиќ Обрен, виши 
референт на Одделението за општи работи на Народ-
ниот одбор на Општината во Уб; л 

член Илиќ Божидар, службеник на Железнич-
кото транспортно претпријатие во Лајковац; заме-
ник Симиќ Томислав, учител од Бањани; 

22. Изборна околија Титово Ужице, со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Титово 
Ужице: 

претседател Стевовиќ Миодраг, претседател на 
Окружниот суд во Титово Ужице; заменик Пауно-
виќ Владимир, претседател на Околискиот суд во 
Титово Ужице; 

секретар Мисаиловиќ Милан, службеник на 
Народниот одбор на околијата во Тито во Ужице; 
заменик К р станиќ Милосав, судија на Околискиот 
суд во Титово Ужице; 

член Бојовиќ Даринка, правен референт на На-
родниот одбор на општината во Титово Ужице; за-
меник Николиќ Боривое, службеник на Народниот 
одбо!Р на општината во Титов о Ужице; 

23. Изборна околија Банка Башта, со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Баи-на 
Башта: 

претседател Петровиќ Велимир, претседател на 
Околискиот суд во Баина Башта; заменик Кнеже-
виќ Спасое, судија на Околискиот суд во Баина 
Башта; 

секретар Чучковиќ Миломир, службеник на На-
родниот одбор на општината во Банка Башта; за-
меник Милошевиќ Живорад, наставник во Баина 
Башта; 



Страна 1230 - Број 55 ^^^^" СЛУЖБЕН ЛИ НА ФНРЈ Вторник, 51 декември 1957 

член Божиќ Љубомир, службеник на Народниот 
одбор на општината во В аила Башта; заменик Пет-
ковиќ Милена, службеник на Народниот одбор на 
општината во Баина Башта; 

24. Изборна околија Пожега, со срелиште на 
Околиската изборна комисија во Пожега: 

претседател Милошевиќ Миодраг, претседател 
на Околискиот суд во Пожега; заменик Ќупиќ Бог-
дан, судија на Околискиот суд во Пожега; 

секретар Јоксимовиќ Славко, секретар на На-
родниот одбор на општи,ната во Пожега; заменик 
Цицозиќ Горѓе, службеник на Околискиот сојуз на 
земјоделските задруги во Пожега; 

член ЈоксимовиК Миломир, службеник во По-
жега; заменик Марковиќ Милосав, пензинер во По-
жега; 

25. Изборна околија Приепоље, со седалжпте 
на Околиската изборна комисија во Приепоље: 

претседател Млаѓеновиќ Чедомир, претседател 
на Околискиот суд во Приепоље; заменик Радоевиќ 
Миливое, судија на Околискиот суд во Приепоље; 

секретар Цвијовиќ Обрад, службеник на На-
родниот одбор на околијата Призпоље; заменик 
Бојаниќ Борисав, службеник на Народниот одбор 
на околијата Приепоље; 

член Радовиќ Драгиша, новинар на редакцијата 
„Полимље" од Приепоље; заменик Пенезиќ Вели-
мир, службеник на Угостителското претпријатие 
„Бич" во Прибој: 

26. Изборна околија Нови Пазар, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Нови Пазар: 

претседател Видојковиќ Боривое, претседател 
на Окружниот Суд во Нови Пазар; заменик Бегиќ 
Шукри ја, судија на Окружниот суд во Нови Пазар; 

секретар Сарачевиќ Ибрахим, секретар на На-
родниот одбор на околијата Нови Пазар; заменик -
Марковиќ Светислав, секретар на Народниот одбор 
на општината Нови Пазар; 

член Миличевиќ Живота, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата Нови Пазар; заменик Г'о-
киќ Драго, службеник на Народнот одбор на оп-
штината Нови Пазар; 

27. Изборна околија Сјеница, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во С јетиша: 

претседател Мујагиќ Махмут, претседател на 
Околискиот суд во Сј еница ; заменик Петровиќ Доб-
ривоје, службени,к од Сјеница; 

секретар Шапоњиќ Миленко, службеник на На-
родниот одбор на општината во Сјеница; заменик 
Чуљковиќ Радосла.в, службеник на Народниот од-
бор на општината Сјеница; 

член Адамовиќ Драги, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Сјеница; заменик То-
тиќ Михаило, службеник на Народниот одбор на 
општината во Сјеница; 

28. Изборна околија Чанак, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Чанак: 

претседател Бадњаревиќ Ратомир, претседател 
на Окружниот суд во Чачак; заменик Петровиќ Ве-
лизар, судија на Окружниот суд во Чачак; 

секретар Шуљагиќ Милош, началник на Секре-
таријатот за општа управа на Народниот одбор на 
околијата Чанак; заменик Ѓендиќ Арсение, потпрет-
седател на Општинскиот одбор на ССРН во Чанак; 

член Бојовиќ Младен, претседател на Народ-
ниот одбор на општината Прељина; заменик Вили-
мановиќ Надежда, управник на Градската библи-
отека во Чанак; 

29. Изборна околија Горњи Милановац, со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Гор-
њи Ми л анов ац: 

претседател Зариќ Љубиша, претседател на 0 -
колискиот суд во Горњи Милановац; заменик Пе-
тровиќ Драгољуб, судија на Околискиот суд во 
Горњи Милановац; 

секретар ,Мандиќ Радмило, началник на Одде-
лението за општа управа на Народниот одбор на 
Општината Горњи Милановац; заменик Новаковиќ 
Милосав, директор на Претпријатието ,,Гранит" од 
Горн,и Миланова^ 

член Ќуриќ Живка, службеник на Народниот, 
одбор на општината Горњи Милановац; заменик 
Никиќ Богдан, претседател на Народниот одбор на 
општината Рудник; 

30. Изборна околија Гуча, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Гуча: 

претседател Ковачевиќ Радисав, претседател 
на Околискиот суд во Гуча; заменик Вдовенков 
Славка, службеник на Народниот одбор на општип 
ната во Гуча; 

секретар Јанковиќ Вучко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Гуча; заменик Вујо^ 
виќ Властимир, претседател на Општинскиот одч 
бор на ССРН во Лучани; 

член Чутовиќ Тихомир, претседател на Општин-
скиот одбор на ССРН во Заблаќе; заменик Жив-^ 
ковиќ Милентије, директор на Претпријатието „По-
моравље" ( во Мрчаевци; 

31. Изборна ,околија Ивањица, со седалиште на 
Околиската изборна, комисија во Ивањица: 

претседател Јовичиќ Ристо, претседател на Око-
лиски суд во Ивањица; заменик Луковиќ Јездимир, 
службеник на Деловниот сојуз во Ивањица; 

секретар Богичевиќ Марјан, секретар на На-
родниот одбор на општината Ивањица; заменик Ке-
риман Нада, службеник на Народниот одбор на 
општината Ивањица; 

член Радивојевиќ Милан, претседател на На-
родниот одбор на општината во Меѓуречје; заме-
ник Пешковиќ Жарко, претседател на Народниот 
одбор на општината во Девиќи; 

32. Изборна околија Краљево, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Краљево: 

претседател Јоцовиќ Божидар, судија на Окру-
жниот суд во Краљево; заменик Кировиќ Милош, 
претседател на Окружниот суд во Краљево; 

секретар Плазиниќ Момчило, службеник на На-
родниот одбор на општината во Краљево; заменик 
Влаховиќ Милован, службеник на Народниот од-
бор на околијата во Краљево; 

член Вујасиновиќ Драган, работник на Само-
стојниот занаетчиски дуќан „Механика" од Краље-
во; заменик Радој евиќ Душан, работник на Прет-
пријатието „Чистоќа" во Краљева; 

33. Изборна околија Рашка, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Рашка: 

претседател Петровиќ Драгомир, судија на Око-
лискиот суд во Рашка; заменик Вучковиќ Алек-
сандар, в. д. претседател нД Околискиот суд во 
Рашка; 

секретар Ракитиќ Станимир, службеник на На-
родниот одбор на општината во Р а т к а ; заменик 
Мојовиќ Милорад, службеник на Заводот за соци-
јално осигурување во Р а т к а ; 

член Бабиќ Лазар, работник на Претпријатието 
„Ибар" во Р а т к а ; заменик Гвозденовиќ Тода, дома-
ќинка во Р а т к а ; 

34. Изборна околија Крагуевац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Крагуевац: 

Претседател Минаковиќ Александар, претседа-
тел на Окружниот суд во Крагуевац; заменик Дан-
ковиќ Драгиша, судија на Окружниот суд во Кра-
гуевац; 

секретар Марковиќ Милан, службеник на На-
родниот одбор на околијата Крагуевац; заменик 
Благојевиќ Радослав, службеник на Народниот 
одбор на околијата Крагуевац; 

член Тунтевиќ Јован, директбр на Воено-инду-
стриското училиште во Крагуевац; заменик Ја -
ниќиевиќ Катарина, директор на Втората мешана 
гимназија во Крагуевац; 

35. Изборна околија Рача, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Рача: 

претседател Јовановиќ Душан, претседател на 
Околискиот суд во Рача; заменик Јовичиќ Тихомир, 
судија на Окружниот суд во Крагуевац; 

секретар Милошевиќ Младен, службеник на На^ 
родниот одбор на општината во Рача; заменик Обра-
довиќ Вера, службеник на Околискиот суд во РачаЈ 

член ѓорѓевиќ Радиша, директор на Селското^ 
ланското претпријатие „Црвена застава" ВО РачаЈ 
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заменик Вар јаниќ Јован, директор на Осумго дигано-
то училиште во Рана; 

. 36. Изборна околија Кнмќ, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Книќ: 

претседател Љуиќ Миодраг, судија на Околи-
скиот суд во Крагуевац; заменик Миловаковиќ Све-
тозар, судија на Околискиот суд во Крагуевац; 

секретар Миладиновиќ Раденко, секретар' на На-
родниот одбор на општината ЕО К Н И Ќ ; заменик Ни-
котин Милорад, службеник на Народниот одбор на 
општината во Книќ; 

член Маринксвиќ Мирослава, службеник на 
Земјоделската задруга во Книќ; заменик Јанковиќ 
Милорад, земјоделец од Ташковиќ; 

37. Изборна околија Младеновац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Младеиовац: 

претседател Проковиќ Драгослав, претседател на 
Околискиот суд во Младеновац; заменик Јаковље-
БИЌ Синиша, околиски јавен правобранител во Мла-
денова^, 

секретар Живоиновиќ Живадин, судиски при-
правник на Околискиот суд во Младеновац; заме-
ник Лазаревиќ Милутин, службеник на Народниот 
одбор на околијата Младеновац; 

член Загањори Шабан, директор на Комунална-
та банка во Младеновац; заменик Радој киќ Миле, 
работник во „Југоазбест" во Младеновац; 

38. Изборна околија Арангеловац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Аранѓеловац: 

претседател Маринковиќ Михаило, претседател 
на Околискиот суд во Ар^нѓеловац; заменик Милу-
тиновиќ Живоин, судија на Околискиот суд во А-
ранѓеловац; 

секретар Милованчевиќ Милисав, службеник на 
Народниот одбор на општината во Арангеловац; за-
меник Радивоевиќ Живадин, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Аранѓеловац; 

член Старчевиќ Момчило, работник на Инду-
стријата на шамот во Аранѓеловац; заменик Скочаиќ 
Милорад, службеник на Заводот за социјално осигу-
рување во Арангеловац; ч 

39. Изборна околија Смедеревска Паланка, сб 
се да л иште на Околиската изборна комисија во Сме-
деревска Паланка: 

претседател Анѓелковиќ Божидар, претседател 
на Околискиот суд во Смедеревска Паланка; заме-
ник Аксиќ Димитрие, судија на Околискиот суд во 
Смедеревска Паланка; 

секретар Лукиќ Драгиша, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Смедеревска Паланка; 
заменик Јан,иќ Даница, службеник на Народниот 
одбор на општината во Смедеревска Паланка; 

член Буковиќ Јанко, работник на Претпријатие-
то „Драгослав Горѓевиќ-Гоша" во Смедеревска Па-
ланка; заменик Миљуш Милош, службеник на 
Претпријатието „Драгослав Горѓевиќ-Гоша" во Сме-
деревска Паланка; 

40. Изборна околија Смедерево, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Смедврево: 

претседател Митиќ Петар, судија на Окружниот 
суд во Смедерево; заменик Думиќ инж. Светислав, 
службеник на „Железара" во Смедерево; 

секретар Маѓаревиќ Петар, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Смедерево; заме-
ник Буковиќ Вук, службеник на Народниот одбор 
на општината во Смедерево; 

член Перишиќ Марко, наставник во Смедерево; 
заменик Кирковиќ Драгиша, работник од Смедерево; 

41. Изборна околија Велика Плана, со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Велика 
Плана: 

претседател Кнежевиќ Видослав, претседател на 
Околискиот суд во Велика Плана; заменик Попо-
виќ Јован, директор на Гимназијата во Велика 
Плана; 

секретар Марковиќ Велибор, службеник на На-
родниот одбор на општината во Велика Плана; за-
меник Павловиќ Божидар, службеник на Народниот 
одбор на општината во Велика Плана; 

член Ивковиќ Богољуб, работник во Велика 
Плана; заменик Матеиќ Милан, земјоделец во Ве-
лика Плзнзд 

42. Изборна околија Пожаревац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Пожаревац, 

претседател Поњавиќ Јовиша, претседател на 
Окружниот суд во Пожаревац; заменик Богиќ Воја, 
претседател на Окружниот стопански суд во По-
жаревгц; 

секретар Петковиќ Драгољуб, секретар на На-
родниот одбор на околијата во Пожаревац; заме-
ш а Селиќ Драга, началник на Секретаријатот за 
општа управа во Пожаревац; 

член Кузман Милош, судија на Окружниот сто-
пгнски суд во Пожаревац; заменик Јаношевиќ Ви-
кентие, началник на Секретаријатот за народно 
здравје на Народниот одбор на околијата во По-
жаревац; 

43. Изборна околија Велико Градиште, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Велико 
Градиште: 

претседател Гаиќ Радивое, претседател на Око-
лискиот суд во Велико Градиште; заменик Божа-
новиќ Драгољуб, судија на Околискиот суд во Ве-
лико Градиште; 

'секретар Стефановиќ Воислав, секретар на- На-
родниот одбор на општината во Велико Градиште; 
заменик Обрадовиќ Драган, службеник на Народни-
от одбор на општината во Велико Градиште; 

член Диниќ Александар, учител во Велико Гра-
диште; заменик Јовановиќ Боса, Службеник во Ве-
лико Градиште; 

44. Изборна околија Жабари, со сода л иште на 
Околиската изборна комисија во Жабари; 

претседател Белотрепиќ Светозар, претседател 
на Околискиот суд во Жабари; заменик Здравко-
виќ ЗуХомчило, судија на Околискиот суд во Жабари; 

с,екретар Милосављевиќ Добривое, секретар на 
Народниот одбор на општината во Жабари; заме-
ник Станиќ 'Мирјана, службеник на Народниот од-
бор на општината во Жабари; 

член Радосављевиќ Драгиша, службеник на̂  
Народниот одбор на општината во Жабари; заменик 
Богдановиќ ^еремија, аптекар во Жабари; 

45. Околиската изборна комисија Кучево, со ев-
да л иште на Околиската изборна комисија во Ку-
чево: 

претседател Младеновиќ Милија, претседател 
н^ Околискиот суд во Кучево Ѓ заменик Мушиниќ 
Радосав, судија на Околискиот суд во Кучево; 

секретар Николиќ Милорад, секретар на На-
родниот одбор на општината во Кучево; заменик 
Михајловиќ Предраг, службеник на Народниот од-
бор на општината во Жагубица; 

член Николиќ Чедомир, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Кучево; заменик Ми-
хајловиќ Љубица, учителка во Кучево; 

46. Изборна околија Петровац, со седалиште нќ 
Околиската изборна комисија во Петровац: 

претседател Николиќ Здравко, претседател зд 
Околискиот суд во Петровец; заменик Напрта Љу^ 
бица, судија на Околискиот суд'во Петровац; 

секретар Стевиќ Момчило, секретар на Народ? 
ниот одбор на општината во Петровац; заменик 
Ранковиќ Михајло, пензионер во Петровац; 

член Гвоздиќ Богомир, службеник на Народниов 
одбор на општината во Петровац; заменик Пантови^ 
Милица, службеник на Народниот одбор во Пе-
трова^, ^ 

47. Изборна околија Неготин, со седалиште не: 
Околиската изборна комисија во Неготин: 

претседател Тодоровиќ Драгољуб, претседател 
на Окружниот суд во Неготин; заменик Рајковиќ 
Михајло, судија на Окружниот суд во Неготин; 

секретар Милошевиќ Десимир, секретар на 
родниот одбор на околијата во Неготин; заменик 
Катиќ" Ѓорѓе, секретар на Народниот одбор на оп-
штината во Неготин; 

член Крстиќ Драгољуб, ветеринар во Неготино 
заменик Гаиќ Сретен, лекар во Неготин; 

48. Изборна околија Кладово, со седалиште нЅ 
- Околиската изборна комисија во КЈМШОДО; 

претседател Дикиќ Милорад, с у т з а јЈЌ О^РУЖј 
ниот суд во Џеготин; заменик И ш т ЈнЅР% судија 
на О к ј ш с ш ш ега де клџтш 
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секретар Стевановиќ Милорад, службеник на 
Џародниот одбор на општината во Кладово; заме-
ник ѓорѓевиќ Никола, службеник од Текија; 

член Пуфиќ Јован, управник на Земјоделската 
Задруга во Кладово; заменик Поповиќ Живоин, 
^правник на Сипската локомотивска вуча во Сип; 

49. Изборна околија Заечар, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Заечар: 

пр,етседател Стојковиќ Драгутин, претседател на 
Окружниот суд во Заечар; заменик ѓорѓевиќ Петар, 
Садија на Окружниот суд во Заечар; 

секретар Милосављевиќ Боривое, правен рефе-
рент на Народниот одбор на околијата во Заечар; 
Заменик Петровиќ Петар, началник на Секретари-
јатот на општа управа на Народниот одбор на око-
лијата во Заечар; 

член Рашковиќ Александар, директор на Прет-
пријатието за поправање на коли и локомотиви во 
ваеЧар; заменик Мијовиќ Даница, службеник на 
Претпријати,ето „Трудбеник" во Заечар; 

50. Изборна околија Бор, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Бор: 

претседател Рајковиќ Драгољуб, претседател на 
Околискиот суд во Бор; заменик Златковиќ Петар, 
Садија на Околискиот суд во Бор; 

секретар Буѓелан Горѓе, правен референт на 
Јђгдничкиот топилнички базен во Бор; заменик Бо-
ј а н о в и ќ Љубомир, службеник на Народниот одбор 
^а општината во Бор; 

член Драгомировиќ Љубомир, работник на Руд-
ничкиот топилнички базен во Бор; заменик Раду-
новиќ Даница, наставник на Женското стручно 
училиште; 

51. Изборна околија Књажевац, со седалиште 
ћа Околиската изборна комисија во Књажевац: 

претседател Профировиќ Драгољуб, претседател 
ј м Околискиот суд во Књажевац; заменик ѓорѓевиќ 
Риста,.судија на Околискиот суд во Књажевац; 

секретар Пешиќ Љубомир, началник на Одделе-
нието за стопанство на Народниот одбор на општи-
ната во КАаЗЌевад заменик Павковиќ Бранислав, 
Службеник на Задружниот деловен сојуз во Кња-
1кевац; 

член Савиќ Олга, наставник на Осмугодишното 
училиште во Књажевац; заменик Николиќ Мио-
драг, службеник од Кална; . 

52. Изборна околија Светозарево, со се да л иште 
на бколиската изборна комисија во Светозарево: 

претседател Миниќ Радован, судија на Окруж-
ниот суд во Светозар,ево; заменик Станковиќ Ми-
лорад, судија на Окружниот суд во Светозарево; 

секретар Печенка Владимир, службеник на На-
родниот одбор на околијата Светозарево; заменик 
"Ѓасиќ Јован, службеник на Народниот одбор на 
околијата Светозарево; 

член Урошевиќ Мирко, директор на Филијалата 
ра заводот за социјално осигурување во Светоза-
ЈЅево; заменик Стојановиќ Јездимир, службеник на 
Народниот одбор н^ околијата Светозарево; 

5?. Изборна околија Параќин, со седалиште на 
'Околиската изборна комисија во Параќин: 

претседател Поповиќ Милан, претседател на 
Околискиот суд во Параќин; заменик Обрадовиќ 
Јован, садија на Околискиот суд во Параќин; 

секретар Радовиќ Маринко, службеник на На-
родниот одбор на општината во Параќин; заменик 
С т е ф а н о ^ ќ Чедомир, службеник на Народниот од-
бор на општината во Параќин; 

член УрОшевиќ Михаило, директор на Занает-
чиското претпријатие „Пролетер" во Параќин; за-
меник Дујановиќ Стеван, директор на Трговинското 
претпријатие во" Параќин; " 

Изборна околија Свилајнац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Свилајнац: 

претседател Рашков Петар, претседател на 
Околискиот суд во Свилајнац; заменик Китиќ Бра-
нислав, судија на Околискиот суд во Свилајнац; 

секретар Јовановиќ Александар, службеник на 
Народниот одбор на општината во Свилајнац; за-
меник ѓурѓевиќ Михајло, службеник на Народниот 
одбор чќ општината во Свилајнац; 

ч^еЅ Марковиќ Живко, службеник на Народни-
ов одбдб на М ш ^ т ш ЏО ЅбЈЗлајнац; заменик Ми-

тиќ Божица, работник на Индустријата за намештај 
„Црвена застава" во Свилајнац; 

55. Изборна околија Куприја, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Куприја: 

претседател Ралчиќ Томислав, претседател на 
Околискиот суд во Куприја; ^ заменик Јовановиќ 
Љубиша, судија на Околискиот суд во Куприја; 

секретар Илиќ Драгослав, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Куприја; заменик Јо-
вановиќ Никола, службеник на Народниот одбор 
на општината во Куприја, 

член Стаменовиќ Рајко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Куприја; заменик Ж и в -
ковиќ Живан, службеник на Народниот одбор на 
општината во Куприја; 

56. Изборна околија Крушевац, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Крушевац: 

претседател Филиповиќ Богдан, претседател на 
Окружниот суд во Крушевац; заменик Јевтиќ До-
бривое, судија на Окружниот суд во Крушевац; 

секретар Гавриловиќ Радмила, службеник на 
Народниот одбор на околијата во Крушевац; заме-
ник Савиќ Драган, службеник на Народниот одбор 
на околијата во Крушевац; 

член Пантелиќ Стеван, пензио)чер од Крушевац; 
заменик Стојановиќ Радисав, работник на Водната 
заедница во Крушевац; 

57. Изборна околија Александрозац, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Алексана 
дровац: 

претседател Петровиќ Милојко, судија на Око-
лискиот суд во Александровац; заменик Поповиќ 
Милован, судија на Околискиот суд во Брус; 

секретар Маринковиќ Бора, службеник на На-
родниот одбор на општината во Александровац; за-
меник Михајловиќ МиљКо, земјоделац од Ми-
л е т и ј а ; 

член Паиќ Катарина, службеник на Народниот 
одбор на Рпштината во Александровац; заменик 
Тодоровиќ Бисенија, домаќинка од Александровац; 

58. Изборна околија Варварин, со седативите 
на Околиската изборна комисија во Варварин: 

претседател Живановиќ Добривоје, претседател 
на Околискиот суд во Варварин; заменик Стојано-
виќ Радмила, судија на Околискиот суд во Ражањ; 

секретар Николиќ Радомир, службеник на На-
родниот одбор на општината во Варварин; заменик 
Стојановиќ Будимир, земјоделац од Горњи Катун; 

член Пантиќ Милан, службеник на Народниот 
одбор на општината во Киќевац; заменик Бодиќ 
Живадин, пензионер од Киќевац; 

59. Изборна околија Велики Купци, со седали-
гите на Околиската изборна комисија во Велики 
Купци: 

претс,едател Петровиќ Милан, судија на Окруж-
ниот суд во Крушевац; заменик Протиќ Милое, 
судија на Окружниот суд во Крушевац; 

секретар Филиповиќ Нада, службеник на Окру-
жниот суд во Крушевац; заменик Весковиќ Дра-
гиша, службеник на Народниот одбор на општина-
та во Модрица; 

член Милетиќ Драгош, наставник на Осмуго-
дишното училиште во Велики Шиљегозац; заменик 
Марковиќ Марко, земјоделец од Шогољ; 

60. Изборна околија Трстеник, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Трстеник: 

,претседател Биќанин Драгомир, судија на Око-
лискиот суд во Трстеник; заменик Милетиќ Мило-
рад, судија на Окружниот суд во Трстеник; 

секретар Павловиќ М-илош, службеник на На- -
родниот одбор на општината во Велика Дренова; 
заменик Васиљевиќ Ранка, учителка од Трстеник; 

член Лазаревиќ Стеван, службеник на Народни-
от одбор на општината во Стопанка; заменик Крн-
чевиќ Љубодраг, учител во Стопанка; 

61. Изборна околија Прокупље, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во'Прокупље: . 

претседател Божовиќ Милутин, судија на Окру-
жниот суд во Прокупље; заменик Миљковиќ Ди-
м и т р а , судија на Окружниот стопански суд во 
Прокупље; 

секретар Булаиќ Милан, судија на Околискиот 
суд во Прокупљед заменик; Милошевиќ Душко, 
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службеник на Народниот одбор на околијата во 
Проку пљс; 

член ИгњатоЕиќ Станое, службеник на Заво-
дот за социјално осигурување во Прокупље; заме-, 
ник Ѓукмќ Гаќина, службеник на Народниот одбор 
на општината во Прокупље; 

62. Изборна околија Житораѓа, со седалипате на 
Околиската изборна комисија во Житораѓа: 

претседател Тасиќ Душан, судија на Окружниот 
суд во Прокупље; заменик Николиќ Радосав, судија 
на Околискиот суд во Прокупље; 

секретар Ивановиќ Станко, учител во Жито-
раѓа; заменик Дикиќ Борко, службеник на На-
родниот одбор на општината во Житораѓа; 

член Перовиќ Драган, управник на Осумгоди-
ш н о ^ училиште во Житораѓа; заменик Менковиќ 
Андре, службеник на Народниот одбор на општина-
та Житораѓа; 

63. Изборна околија Куршум ли ја, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Куршумлија: 

претседател Марковиќ Ратомир, претседател на 
Околискиот суд во Куршумлија; заменик Живко-
виќ Живорад, адвокат во Куршумлија; 

секретар Костиќ Аца, службеник на Народниот 
одбор на опцтгина,та во Куршум лија; заменик Ба-
шиќ Милош, службеник на Народниот одбор на 
општината во' Куршумлија; 

член Јовановиќ Бранко, службеник на Заводот 
за социјално осигурување во Куршум ли ја; заменик 
Бојовиќ Витко, службеник на Заводот за социјално 
осигурување во Куршумлија; 

64. Изборна околија Ниш I, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Ниш: 

претседател Кулиќ Димитрие, претседател на 
Окружниот суд во Ниш; заменик Вуиновиќ др Ми-
лан, судија на Окружниот суд во Ниш; 

секретар Васиќ Лазар, судија на Окружниот 
стопански суд в'о Ниш; заменик Поповиќ Глигорие, 
судија на Окружниот стопански суд во Ниш; 

член Стојановиќ Света, технички раководител 
на Блок-сигнална работилница во Ниш; заменик 
Недељковиќ Будимир, работник на Фабриката 
„Станко Пауновиќ" во Ниш; 

65. Изборна околија Ниш И, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Ниш: 

претседател Константиновиќ Душан, судија на 
Окружниот суд во Ниш; заменик Смиљаниќ Мио-
драг, правен референт на Окружниот суд во Ниш; 

секретар Стевановиќ Љубиша, директор на За-
водот за статистика на Народниот одбор на околи-
јата Ниш; заменик В ел ана ц Добросав, судија на 
Окружниот стопански суд во Ниш; 

член Михајловиќ Урош, работник на Фабри-
ката „Станко Пауновиќ" во Ниш: заменик Цветко-
виќ Младен, работник на Фабриката за тутун во 
Ниш; 

66. Изборна околија Алсксинац, со сода.ни што 
на Околиската изборна комисија во Алексиеац: 

претседател Станковиќ Станос лае, претседател 
на Околискиот суд во Алексинац; заменик Жива-
новиќ Живоин, судија на Околискиот суд во Алек-
сиц ац; 

секретар Филиповиќ Драгољуб, службеник на 
Народниот одбор на општината во Алексивац; за-
меник Дени,ќ Божидар, службеник на Народниот 
одбор на општи,ната ЕО А л екс ина Ц; 

миен Момчило ви к Ратко, директо,р на Тргов-
ското претпријатие во Алексијац; заменик Жива-
новиќ Будим,ир, службен,ик на Народниот одбор на 
на општината во Алексиеви; 

67. Изборна околија Бела Паланка, со свртали-
ште на Околиската изборна комисија во Бела 
Паланка; 

претседател ѓорѓевиќ Бошко, претседател на 
Околискиот суд во Бела Паланка; заменик Симиќ 
Драгослав, судија на Околискиот суд во Бела 
Паланка; 

секретар Златанови,ќ Драган, службеник на На-
родниот одбор на општината во Бела Паланка; за-
меник Стојановиќ Драгољуб, службеник на Околи-
скиот суд во Вела Паланка; 

член Живковиќ Радисав, земјоделец од Бела 

Паланка; заменик Милошевиќ Велимир, службеник 
на Народ,ниот одбор на општината во Б^ла Па-
л а т а ; 

68. Изборна околија Житкоеац, со седалиште 
на Окол,иската изборна комисија во Житковац; 

претседател Или,ќ Борислав, судија на Околи-
скиот суд во Алек,синац; заменик Цветковиќ Стан-
ко, судија на Околискиот суд во Алексинац; 

секретар Јовановиќ стојан, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Житковац; заменик 
Даиќ Љубомир, службеник на Народниот одбор на 
општината во Житковац; 

член Павиќ Јован, потпретседател на Народ-
ниот одбор на општината во Житковац; заменик 
Марковиќ Радомир, земјоделец од Лужане; 

69. Изборна околија Јелашница, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Јелашиица: 

претседател Стаменовиќ Влада, судија на 
Окружниот суд во Ниш; заменик Пржиќ Ѓорѓе, су-
дија на Околиск,иот суд во Ниш; 

секретар Савиќ Чедомир, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Јелашница; заменик 
Николиќ Милутин, службеник на Народниот одбор 
на општината во Јелешница; 

член Митровиќ Чедомир, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Јелашница; заменик 
Станоевиќ Александар, службеник на Рудникот за 
јаглен ,Дел ангелина" во Јелашница; 

70. Изборна околија Пирот — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Пирот: 

претседател Џуниќ Пета,р, судија на Окружниот 
суд во Пирот; заменик Здравковиќ Божидар, Јавен' 
правобранител на околијата во Пирот; 

секретар Поповиќ Предраг, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Пирот; заменик 
Минковиќ Јордан, службеник на Народниот одбор 
на околијата во Пирот; 

член Голубовиќ Драгомир, службеник на Око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги во Пирот; 
заменик Кириќ Добривое, службеник на Шумското 
стопанство во Пирот; 

71. Изборна околија Димитровград —-со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Дими-
тров град: 

претседател Јовановиќ Ненад, претседател на 
Околискиот суд во Пирот; заменик Јониќ Мирко, 
службеник на Народниот одбор на општината во 
Пирот; ' 

секретар Стаменовиќ Гаврило, глужбеник на 
На,подемот одбор на околијата во Пирот; 
Бојовиќ Петап. службеник на Народниот одбор на 
околината во П И Р О Т ; 

член Маниќ Момчило, службеник на Народниот 
елбоп на општината во Пирот; заменик Влатковиќ 
Чедомир,, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Бпб^/шница; 

751. Итбоада околија Лесковац I, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Лесковац: 

претседател Е л е т в и ќ Предраг, претседател на 
Оклужт^ОТ СУД во Лесковац; заменик Васиќ Но-
вица, галија на Окружниот суд во Лесковац; 

секрети МиЈшчевиќ Марко, службеник на На-
родниов ртг5^г) на околината во Лесковац; заменик 
Спасиќ ТГг,бросав. службеник на Народниот одбор 
на окотмИ^тп во Лесковац; 

ЧАД ВОЛАНОВИЌ Влада, секретар на Околискиот 
СИН Л ИГРИ совет во Лесковац; заменик Радовано-
вић Нал^ тгмпектор на Женското стручно учили-
ште ^п, л Јаковац: 

' чч. Изборна око-лија Власотинце, со седалиште 
н а ' О "о пивата изборна комисија во Власотинце' 

рпртгрлатет! Степановиќ Драгољуб, судија на 
Очотгм^ЧМТТ суд ЕО Власотинце; заменик Пеј"" V 
Јордан, гект^тар на На-родниот одбор на општи-
ната во Српѓе: 

секретар Личански Александар, службеник на 
Народниот одбор на општината во Власотинце; за-
меник Марковиќ Живоин, секретар на Народниот 
одбор на општината во Грд елица; 

член Бог лаковиќ Миќа, директор на Претпри-
јатието „Чобанац" во Власотинце; заменик Стоја-
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новиќ Рагко, потпретседател на Народниот одбор 
на општината во Пред е јане; 

74. Изборна околија Лебане, со седалиште на 
Околиската изборна комити ја во Леб ане: 

претседател Перовиќ Радосав, в. д. претседател 
на Околискиот суд во Лебане; заменик М о к р о в и ќ 
Душан, секретар на Народниот одбор на апштина-
та во Медвеѓа; 

секретар Јанковиќ Вукашин, сек,ретар н а - Н а -
родниот одбор на општината во Леб ане; заменик 
Драговиќ Љуба, службеник на Народа пот одбор на 
општината во Лебане; 

член Ненадовиќ Миша, потпретседател на На-
родниот одбор на општината во Леба не; заменик 
Ковинчиќ Радован, управител на Земјоделската за-
друга во Лебане; 

75. Изборна околија Печењевце, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Печењевце: 

претседател Кнежевиќ Драгиша, претседател на 
Околискиот суд во Лесковац; заменик Филиповиќ 
Воја, судија на Околискиот суд во Лесковац; 

секретар Стојановиќ Бранислав, секретар на 
Народниот одбор на општината во Печењево ; за-
меник Томановиќ ѓорѓе, службеник на Народниот 
одбор на општината во Печењевце; 

член Цветановиќ Тихомир, управител на Земјо-
делската задруга во Печењевце; заменик Коциќ 
Или1'а, земјоделец од Мала Бељаница;' 

76. Изборна околија Врање, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Врање: 

претседател Николиќ Драгутин, судија на Окру-
жниот суд во Врање; заменик Костиќ Станиша, су-
дија на Околискиот суд во Врање; 

секретар Стошиќ Живоин, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Вранче; заменик 
Антиќ Божидар, службеник на Народниот одбор 
на околијата во Врање; 

член Стошиќ Стаменко, пензионер од Врање; 
заменик Петковиќ Милорад, директор на Чевлар-
ската задруга во Врање; 

77. Изборна околија Боеилеград, со седали,ште 
на Околиската изборна комисија во Босилеград: 

претседател Јованчиќ Сима, претседател на 
Околгскиот суд во Босилеград; заменик Борисов 
Цветан, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Босилеград; 

секретар Јанев Димитар, секретар на Народниот 
одбор на општината во Босилеград; заменик Хри-
стов ,Анани, службеник на Народниот одбор на оп-
штината во Босилеград; 

член Стоичков Слободан, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Васил е град; заменик 
Борисов Љубен, службеник на Народниот одбор на 
општината во Босилеград; 

78. Изборна околија Бујановац, со седалиште 
на Околиската изборнач комисија во Бујановац: 

претседател Илиќ Зарие, претседател на Окру-
жниот суд во Вранче; заменик Ковачевиќ Милутин, 
претседател на Околискиот суд во Бујан-оаац; 

секретар Пешиќ Младен, службеник на Навод-
ниот одбор на општината во Бујаеовад; заменик 
Трајковиќ Драгомир, службеник на Народниот од-
бор на општината во Бујановац; 

член Јовановиќ Павле, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Бујан,овац; заменик 
Павловиќ Душан, службеник на Тутуновата ста-
ница во Бу јаковац; 

79. Изборна околија Владички Хан, со с к а л и -
ште на Околиската изборна комисија во Владички 
Хан; 

претседател Стаиљковиќ Стојан, претседател 
нт Околискиот суд во Владички Хан; заменик 
Цветковиќ Михајло, службеник на Околискиот суд 
во Владичин Хан; 

секретар Манасиевиќ Радисав, секретар на На-
родниот одбор на општината во Владикин Хал; за-
меник Данковиќ Стоја, директор на Филијалата на 
заводот за социјално осигурувања во Владение Хал; 

член Савиќ Добривое, службеник на Домот за 
народно здравје во Владички Хан; заменик Љубиќ 
Славка, пензионер од В л а д а т а Кеш) 

80. Изборна околија Нови Сад I — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Нови Сад: 

претседател Дорошки др Јован, претседател на 
Окружниот суд во Нови Сад; заменик А р амид к и 
др ?Петар, судија на Окружниот суд во Нови Сад; 

секретар Кокар Стеван, референт на Наводниот 
ОД6ЈР на околијата во Нови Сад; заменик Поповиќ 
Богољуб, референт на Народниот одор на околи-
јата во Нови Сад; 

член Милошевиќ Радован, работник на Ложио-
ницата во Нови Сад; заменик Баки Фрања, пензио-
нер во Нови Сад; 

81. Изборна околија Нови Сад II, со седалишто 
на Околиската изборна комисија во Нови Сад: 

претседател Исаков Сава, судија на Окру-
жниот суд во Нови Сад; з-аменик Д овошки Живвко, 
судија на Окружниот суд 'во Нови Сад; 

секретар Игиќ Катица, судски приправник на 
Окружниот суд во Нови Сад; заменик Куиќ Сте-
ван, референт на Народниот одбор на околијата во 
Нови Сад; -

член Кизур Андраш, службеник на Изв-р-шнмот 
совет на Автономна Покраина Војводина; заменик 
Поповиќ Софија, службеник на Околискиот завод 
за социјално осигурување во Нови С^д; 

82. Изборна околија Банки Петровац, оо седа-
лнште на Околиската изборна ко-мисија во Бачки 
Петровац: 

претседател Топалов Софија, претседател на I 
околиски суд во Нови Сад; заменик Ран исав Ради-
вое, судија на Околискиот суд во Нови Сад; 

секретар Ланкофер Јан, секретар на Народниот 
одбор на општината во Банки Петрозац; заменик 
Частвен Јан, службеник на Народниот одбор на оп-
штината во Бачки Петровац; 

^лен Стеван Јан, ветеринар во Бачки Петро-
вац; заменик Хусар Михајло, управител на Стани-
цата за унапредување на хмедот во Бач^и Пе-
трова ц; 

8Ј. Изборна околија Банка Паланка, со седа-
лиштз на Околиската изборна комисија во Бзчка 
Паланка: 

претседател Терзин Лазар, судија на Околи-
скиот суд цо Бачка Паланка; заменик Туциќ Гаева, 
директор на Комуналната банка во Бачка Па-
ланка; 

секретар ѓаковиќ Димитрие, виши референт на 
Народниот одбор на општината во Бачка Паланка; 
заменик Шулман Арсен, референт на Народниот 
одбор на општината во Бачка Паланка; 

член Кнежевиќ Тоде, службеник на Околи-
скиот деловен сојуз за сточарството во Бачка Па-
ланка; заменик Груиќ Лазар, ди-ректор на претпри-
јатието „Напредак" во Банка Паланка; 

84. Изборна околија Жабата со се д а лупште на 
Околиската изборна комисија "V Жабаљ: 

претседател Лутина Владу 0 о. судија на Око-
лискиот суд во Жабаљ; заменик Хераковиќ Милан, 
ка нцелариски референт на Око л петтиот суд во 
Жабаљ; 

секретар Степанов Милорад, секретар на На-
родниот одбор на општината во Жабал^ заменик 
Милошев Миленко, службеник на Народниот од- ' 
бор на општината во Жабаљ; 
, член Етински Бранко, управител на Земјодел-

ската задруга во Жабаљ; заменик Пришиќ Жарко, 
службеник од Жаба л?; 

85. Изборна околија Врбас, со с ед а л иште на 
Околиската изборна коми-сија во Врбас: 

претседател Боксан Бранко, претседател на 
Околискиот суд во Врбас; заменик Лукиќ М 
службеник на Народниот одбор на околијата во 
Врбас; 

секретар Вод ало в Светозар, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Врбас; заменик Пе-
тровиќ Љубомир, службеник на Народниот 
на околијата во Врбас; 

член Вујаниќ Драга, службеник на Народниот 
одбор на општината во Врбас; заменик Цатиќ Ди-
митри е, службеник на Народажие одбор на ошшмг-
ната ао Врбасј 
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86. Изборна околија Бечеј, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Бечеј: 

претседател Јанковиќ Слободан, претседател на 
Околискиот суд во Бечеј; заменик Мамузиќ Иван, 
судија на Окружниот суд во Бечеј; 

секретар Крајтнер др Теодор, службеник на 
Народниот одбор на, општината во Бечеј; заменик 
Киш Јанош, службеник на Народниот одбор на оп-
штината во Бечеј; 

член Макашев Иван, службеник на Пиварата 
во Бечеј; заменик Наѓ Ференц, работнине-на Плат-
нарата во Бечеј; 

87. Изборна околија Сомбор, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Сомбор: 

претседател Бозиќ Ненад, претседател на Окру-
жниот суд во Сомбор; заменик Вуксановиќ Јосиф, 
судија на Окружниот суд во Сомбор; 

секретар Берст Хенрик, службеник на Народ-
ниот одбо,р на општината во Сомбор; заменик Те-
павац Милан, службеник на Филијалата на заво-
дот за социјално осигурување во Апатин; 

член Бериќ Обрад, секретар на СО ССРНЈ во 
Сомбор; заменик Максимовиќ Јеврем. пензионер од 
Содлбор; 

88. Изборна околија Бездан, со евда л иште на 
Околиската изборна комисија во Бездан: 

претседател Секулиќ Јаков, судија на Окру-
жниот суд во Сомбср; заменик Лалошевиќ Станое, 
судија на Околискиот суд во Сомбор; 

секретар Куч Јосип, секретар ,на Народниот 
одбор на општината во Без дан; заменик: Фордиќ 
Степан, секретар на Месната канцеларија Банки 
Моноштор; 

член Матис Шандор, претседател на Народниот 
одбор на општината Без дан; заменик Мандиќ Вла-
да, потпретседател на Народниот одбор на општи-
ната Сиеац; 

89. Изборна околија Оџаци, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Оџаци: 
в претседател Младеновиќ Анѓелко, судија на 

Околискиот суд во Оџаци; заменик Галат Виквор, 
судија на Околискиот суд во Оџаци; 

секретар Петричевиќ Бошко, секретар на На-
родниот одбор на општината во Оџаци; заменик 
Ацер Леонард, службеник на Месната канцеларија 
во Караѕуково; 

член Свилар Петар, службеник на Заводот за 
социјално осигурување во Оџаци; заменик Ѓурчјан-
аки Андрија, потпретседател на Народниот одбор 
на општината во Оџаци; 

90. Изборна, око ли ја Банка Топола, со евда ли-
пате на Околиската изборна комисија во Банка 
Топола: 

претседател Цетковиќ Ѓура, претседател на 
Околискиот суд во Бачка Топола; заменик Матиќ 
Лајош, директор на Народната банка во Бачка 
Топола; 

секретар Цеку с Шандор, секретар на Народниот 
одвело на општината Банка Топола ^ заменик 
Си71ое Михајло, секретар на Околискиот синдика-
лен совет во Банка Топола; 

плен Брасњо Јозеф, директор на Деловниот со-
јуз за поледелство во Банка Топола; заменик Пав-
ловиќ Илија, директор на ЗПЗ „Јадран" во фе-
кетиќ; 

91. Изборна околија Суботица — Доњи Град, 
со еед а лигите на Околиската изборна комисија во 
Суботица: 

претседател Боаун др Иштван, судија на Окру-
жниот суд во Суботица; заменик Марамица Бора, 
правник на Претпријатието „Бачка-продукт" во 
Суботица; 

секретар Васиљев Лазар, секретар на 'Народ-
ниот одбор на околијата во Суботица; заменик Ра-
дак Милош, службеник на Народниот одбор на 
околијата во Суботица; 

член Пеиќ Марко, директор на Филијалата на 
Народната банка во Суботица; 'заменик Киш Фе-
ренц, директор на Претпријатието „Транспорт" во 
Суботица; 

92. Изборна околија Суботица - Стари Град, со 

се,далиште на Околиската изборна комисија во, 
Суботица: 

претседател Стипиќ Коломан, претседател на 
Окружниот стопански, суд во Суботица; заменик 
Радујков Данило, судија на Окружниот стопански 
суд во Суботица; 

секретар Нинков Стеван, службен,ик на На-
родниот одбор на околијата во Суботица; заменик 
ЦГтаделхофер Гашпар, службеник на Наредниот 
одбор на општината Доњи Град во Суботица; 

член Тумба с Александар, директор на Филија-
лата на Инвестиционата банка во Суботица; заме-
ник Кунсадо Ирена, службеник на Деловниот со-
јуз „Сточар" во Суботица; 

93. Изборна околија Сента, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Сента: 

претседател Тилер Антун, претседател на Око-
лискиот суд во Сента; заменик Коцан др Ласло, 
директор на Околискиот завод за социјално осигу-
рување во Сента; 

секретар Брановачки Данило, нанел ник на Од-
делението за општи работи на Народниот одбор на 
општината во Сента; заменик Рафби Ференц, про-
светен инспектор на Народниот одбор на околијата 
во Сента; 

член Граовац Милица, учителка во Сента; за -
меник Јовиќ Бошко, работник од Сента; 

94. Изборна околија Кањижа, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Кањижа: 

претседател Сорчик Миклош, судија на Околи-
скиот суд во Сента; заменик Штејнер Клара, су-
дија на Околискиот суд во Сента; 

секретар Шеркери Иштван, секретар на На-
родниот одбор на општината во Кањижа; заменик 
Ракиќ Миодраг, службеник на Народниот одбор на 
општината во Кањижа; 

член Радиќ Јанош, работник на мелницата во 
Кањижа; заменик Лукач Шарњој, земјоделец од 
Кањижа; 

95. Избореа околија - Кикинда, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Кикинда: 

претседател Будаков Милутин, претседател на 
Окружниот суд во Кикинда; заменик Божиќ Јован, 
секретар на Народниот одбор на околијата во Ки-
ки,нда; 

секретар Групи Жива, управител на Околи-
ската пошта во Кикинда; заменик Мариќевиќ Ви-
досав, службеник на Народниот одбор на околи-
јата во Кикинда; 

член Крстоношиќ Аница, работничка на Д е л -
ницата за железо и темпер во Кикинда; заменик 
Рад,ин Мирко, службеник на Трговската комора во 
Кикинда; 

96. Изборна околија Нови Кнежевац, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Нови 
Кнежевац: 

претседател Младеновиќ Радослав, судија на 
Околискиот суд во Нови Кнежевац; заменик ѓо-
риќ Антоние, судија на Околискиот суд во Нови 
Кнежевац; 

секретар Цуциќ Милан, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Нови Кнежевац; за-
меник Винчиќ Воин, службеник на Народниот од-
бор на општината во Нови Кнежевац; 

член Татиќ Александар, управител на млекара-
та во Нови Кнежевац; заменик Сабо Јожеф, работ-
ник на Фабриката „Алева" во Нови Кнежевац; 

97. Изборна околија Зрењанин, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Зрењанин: 

претседател Дрндарски др Коста, судија на 
Окружниот; суд во Зрењанин; заменик Жарковиќ 
Жарко, судија на Околискиот суд во Зрењанин; 

секретар Милоевиќ Владимир, службеник на 
Народниот одбор на општината во Зрењанин; за-
меник Петров Зори с лав, службеник на Народниот 
одбор на општината Зрењанин; 

член Тел кеш Имре, директор на Гимназијата 
во Зрењанин; заменик Марков Радован, секретар 
на Околискиот комитет на Народниот одбор ВФ 
Зрењанин; 

98. Изборна околија Ечка, со седалиште на 
Околиската избореа комисија во Ечка: 
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претседател Кану роки Павел, судија на Око-
лискиот суд во Зрењанин; затаен-ите Банчак Дези-
дер, судија на Околискиот, суд во Зрењанин!; 

секретар Новаковиќ ѓорѓе, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Енка; заменик Нгмзак 
Петар, службеник на Народниот одбор во Енка; 

член Гргиќ Бранко, службеник на Земјодел-
ската задруга Енка; заменик Степанов Алекса, 
службеник на Селската работна задруга во Ста-
нчево; 

.09. Изборна околија Нови Бечеј, со с ед ал иште 
на Околиската изборна комисија во Нови Бечеј: 

претседател Марков Петар, претседател на 
Околискиот суд во Нови Бечеј; заменик Стојано-
виќ Милорад, судија на Околискиот суд во Нови 
Бечеј; 

секретар Коледин Босиљка, секретар на Народ-
ниот одбор во Нови Бечеј; заменик Перин Георгие, 
службеник на Народниот одбор на општината во 
Нови Бечеј; 

член Раушки Милош, директор на Електрич-
ната централа во Нови Бечеј; заменик Курчиќ Ми-

-лан, управител на Домот на старците во Нови Бечеј; 
100. Изборна, околија Нова Црња, со седалиште 

на Околиската изборна комисија во Нова Црња: 
претдедател Тодоровиќ Иван, судија на Око-

лискиот суд во Зрењанин; заменик Конаков Ѓура, 
судија на Околискиот суд во Зрењанин; 

секретар Шијан уура, секретар на Народниот 
,одбор на општината во Банатско Караѓорѓево; за-
меник Хотомски Леонид, службеник во Новау Црња; 

член Јањиќ Спаса, управител на Земјоделската 
Задруга во Војвода бтепа; заменик Молнар Шар-
лота, учителка во Нова Црња; 

101. Изборна^ околија Вршац,^ со седалиште на 
Околиската, изборна комисија во Вршац: 

председател Цвејанов Василие, претседател на 
-Окружниот суд во Вршац; заменик Божиќ Алек-
сандар, судија на Окружниот суд во Вршац; 

секретар Штефан Лазар, референт за работни 
односи на Секретаријатот за трудот то работните 
односи на Народниот одбор на околијата во Вршац; 
Заменик Рашковиќ Миодраг, персонален референт 
на Народниот одбор на околијата во Вршац; 

член Авгоштон Јани, работник на Фабриката 
за чоколада и бонбони „Банат" во Вршац; заменик 
Нишевиќ Петар, директор на Фабриката за калапи 
„Зенит" во Вршац; 

' 102. Изборна околија Вела Црква, со седалиште 
на околиската изборна комисија во Бела Црква: 

ћретседател Николиќ Мирослав, претседател на 
Околискиот суд во Бела Црква; заменик Пеиќ Ми-
лан, судија на Окружниот суд во Вршац; 

секретар Радивоевиќ Александар, секретар на 
Народниот одбор на општината во Бела Црква; за-
меник Соколовиќ Сава, началник на Одделението 
за општи работи на Народниот одбор на општината 
во Бела Црква; 

член Милошевиќ Невенка, службеник на На-
родниот одбор на општината во Јасеново; заменик 
Стојановиќ Драгомир, работник на Ковачко-потки-
вачки дуќан ВЈ Бела Црква; 

103. Изборна околија Панчево, со седилиште на 
Околиската изборна комисија во Панчево: 

претседа.тел Николиќ Александар, претседател 
на Окружниот суд во Панчево; заменик Попадиќ 
Јован, ^ / /гја на Окружниот суд во Панчево; 

секретар Божановиќ Милан, правен референт 
на Народине одбор на општината 1зо Панчево; за-
меник -Стеванова Радосав, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата во Панчево; 

член Периќ Славко, службеник на Народниот 
одбор на околијата во Панчево; заменик Шќепано-
вик Богиќ, службеник на Народниот одбор на око-
лијата во Панчево; 

104. Изборна околија Кованица, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Кованица: 

претседател Томан Павле, претседател на Око-
лискиот суд во Ковачица; заменик Адамовиќ Дра-
ган, судија на Околискиот суд во Кованица; 

секретар Вешовиќ Вук, секретар на Народниот? 
сд90Р на општината во Банатско Ново Село; заме-
ник Саболљев Павле, учител во Црепајај 
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^ член Ленхарад Јано, наставник во Кованица; 
заменик Момиров Божа, секретар на Народниот 
одбор на општината во Долово; 

105. Изборна околија Ковин, со седалиште на 
Околиската избодка комисија во Ковил: 

претседател Косовац Младен, претседател на 
Околискиот суд во Ковин; заменик Урошевиќ Ма-
лиша, началник на одделение на Народниот одбор 
на општината во Ковин; 

секретар Стојковиќ ѓура, секретар на Народ-
ниот, одбор на општината во Ковин; заменик Будо-
ниќ Клара, службеник на Црвен крст во Ковин; 

член Јовановиќ Драгољуб, судија на Околи-
скиот суд во Ковин; заменик Журжован Кориолан, 
аптекар од Ковин; 

106. Изборна околија Сремска Митровица, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Срем-
ска Митровица: 

претседател Николин Никола, претседател на 
Окружниот суд во Среска Митровица; заменик Са-
рапа Душан, судија на Окружниот суд во Сремска 
Митровица; 

секретар Рашиќ Тима, началник на Секретари-
јатот за општа управа на Народниот одбор на око-
лијата во Сремска Митровица; заменик Продановиќ 
Михајло, службеник на Народниот одбор на око-
лијата во Сремска Митровица; 

член Марѓелошки Ѓока, началник на Секрета-
ријатот за просвета и култура на Народниот одбор 
на околијата во Сремска Митровица; заменик Шијак 
Милица, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Сремска Митровица; 

107. Избсрна околија Рума, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Рума: 

претседател Јерковиќ Јован, судија на Околии 
скиот суд во Рума; заменик Будимировиќ Бранко, 
судија на Околискиот суд во Рума; 

секретар Лазиќ Живоин, секретар на Народниот 
одбор на општината во Рума; заменик Јанковиќ 
Жика, службеник од-Рума; 

член Соретиќ др Роман, службеник во РумаЈ 
заменик Мариќ Жарко, работник во Рума; ^ 

108. Изборна околија Стара Пазова, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Стара 
Пазова: 

претседател Попов Лазар, претседател на Око^ 
лискиот суд во Стара Пазова; заменик Илиќ Мар-
јан, судија на Околискиот суд во.Стара Пазова; 

секретар Чортан Бранислав, секретар на На-
родниот одбор на општината во Стара Пазова; за-
меник Долинај Мишко, службеник на Народниот? 
одбор на општината Стара Пазова; 

член Жаго Јанко, управник на кино во Стара 
. Пазова; заменик Бељин Павле, службеник на Прет-

пријатието „Житород" во Стара Пазова; 
109. Изборна околија Шид, со седалиште на 

Околиската изборна комисија во Ши д: 
претседател Пацуга Еуген, претседател на Око^ 

лискиот суд во Шид; заменик Николиќ Иван, су-
дија на Околискиот суд во Шид; 

секретар Нешковиќ Сида, секретар на Народа 
ниот одбор на општината во Шид; заменик Радо-
евиќ Љубиша, учител во Шид; 

член Торма Еуген, пензионер во Шид; заменик 
Савиќ Милан, службеник на Народниот одбор на 
општината во Шид. ^ 

110. Изборна околија Приштина, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Приштина: 

'претседател Николиќ Радивое, претседател на 
Окружниот стопански суд во Приштина; заменик 
Заими Обрахим, судија на Околиот суд во При-
штина; 

секретар Јоковиќ Вукое, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Приштина; заменик 
Томиќ Илија, секретар на Околискиот завод за со-
цијално осигурување во Приштига; 

член Ремзи Сулејмани, член на Околискиот син-
дикален совет во Приштина; заменик Цаниќ Лазар/ 
службеник на Народниот одбор на околијата во 
Приштина. 

111. Изборна околија Липљан, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Липљан: 

претседател Млаг^новиѓ Радо, претседател н4 
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Околискиот суд во Липљан; заменик Рашиќ Живо-
ин, службеник во Липљан; 

секретар Тодиќ Живоин, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Липљан; заменик Фаик 
Д едуш, секретар на Народниот одбор на општината 
во Ма гура; 

член Кајтази Џељадин, службеник во Ссдларе; 
заменик Јашар Сали, службеник од Штимље; 

112. -Изборна околија Подуево, со се да л иште на 
Околиската изборна комисија во Подуево: 

претседател Станисављевиќ Милутин, претседа-
тел на Околискиот суд во Подуево; заменик Мар-
ковиќ Радосав, службеник на Народниот одбор на 
општината ЕО Подуево;, 

секретар Пр:5бак Драгољуб, секретар на Народ-
ниот одбор на општината во Подуево; заменик Вар-
диќ Богдан, службеник на Народниот одбор на оп-
штината во Подуево; 

член Асани Ејуп, службеник на Народниот од-
бор на општината во Подуево; заменик Гаши Ајет, 
учител во Крпимеј. 

113. Изборна околија Урошевац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Урошевац: 

претседател Банковиќ Стеван, претседател на 
Околискиот суд во Урошевац; саменик Радиќ Ми-
ленко, судија на Околискиот суд во Урошевац; 

секретар Николиќ Леонид, службеник на На-
родниот одбор на општината во Урошевац; заменик 
Антиќ ЅЗора, ^службеник во Урошевац; 

член Рамадан Јајуш, службеник во Урошевац; 
заменик Маљоку Мухамет, од Урошевац. 

114. Изборна околија Косовска Митровица, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Ко-
совска Митровица: 

претседател Брауновиќ Радован, претседател на 
Околискиот суд во Косовска Митровица; заменик 
Шабани Нухија, судија на Околискиот суд во Ко-
совска Митровица; 

секретар Прешева Фарук, началник на Секре-
таријатот за општа управа на Народниот одбор на 
околијата во Косовска Митровица; заменик Јевре-
мовиќ Илија, службеник на Народниот одбор на 
околијата во Косовска Митровица; 

член Митровиќ Михајло, директор на Печатни-
цата во Косовска Митровица; заменик Демо Маља, 
директор на Транспортното претпријатие во Косов-
ска Митровица. 

115. Изборна околија Вучитрн, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Вучитрн: 

претседател Милорадовиќ Богољуб, претседател 
на Околискиот суд во Вучитрн; заменик Бадивук 
Бурзан, учител во Вучитрн; 

секретар Савиќ Живоин, секретар на Народниот 
одбор на општината во Вучитрн; заменик Куцер 
Зељ^о, учител во Вучитрн; 

член Маѓуни Јакуп, службеник на Народниот 
одбор на општината во Вучитрн; заменик Сикимиќ 
Бранислав, службеник на Народниот одбор на оп-
штината ЕО Вучитри; 

116. Изборна околија Пеќ, со седалиште на Око-
лиската изборна комисија во Пеќ: 

претседател Булатовиќ Илија, судија на Окру-
жниот суд во Пеќ; заменик Петровиќ Видак, судија 
на Окружниот суд ве Пеќ; 

секретар Па јовиќ Мирко, советник на Народ-
ниот одбор на околијата во Пеќ; заменик Пајковиќ 
Никола, службеник на Народниот одбор на околи-
јата во Пеќ. 

член Баша Неџат, директор на II осумгодишно 
училиште во Пеќ; заменик Дедовиќ Љубомир, пен-
зионер во Пеќ. 

117. Изборна околија ѓаковица, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Ѓаковица: 

претседател Стијовиќ Божо, претседател, на 
Околискиот суд во ѓаковица; заменик Станковиќ 
Стево, судија на Околискиот суд во Ѓаковица; 

секретар Добраниќ Мехо, секретар на Народниот 
одбор на општихѕата во Ѓаков ица; заменик Бериша 
Исмаил, службеник на Народниот одбор на општи-
ната ве ѓаковица; 

член Санамуса Исмет, наставник на Осумгоди-

ш н о ^ училиште во ^ ѓаковица; заменик Петровиќ 
Боро, службеник во ѓаковица; 

118. Изборна околија Ѓураковац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Ѓураковац: 

претседател Дабудовиќ Љубан, претседател на 
Околискиот суд во Ѓураковац; заменик Папеж Мар-
јан, судија на Окружниот суд во Лек; 

секретар Вујошевиќ Драгољуб, секретар на На-
родниот одбор на општината во ѓураковац; заменик 
Поповиќ Рајко, секретар на Народниот одбор на 
општината во Исток; 

член Лукај Адем, службеник во ѓураковац; за-
меник Обрадов ,ќ Марко, пензионер во Ѓураковац. 

119. Изборна околија Призрен, со седалиште на 
Околиската изборна, комисија во Призрен: 

претседател Цветниќ Радое, судија на Окру-
жниот ^уд во Призрен; заменик Ариф Корали, на-
чалник на Секрератијатот за општа управа на На-
родниот одбор на околијата во Призрен; 

секретар Фишиќ Живко, директор на Заводот 
за статистика на Народниот одбор на околијата во 
Призрен; заменик Реџиќ ѓорѓе, началник на. Секре-

таријатот за народна одбрана на Народниот одбор 
на околијата во Призрен; 

член Кемали Махмут, директор на Осумгоди-
ш н о ^ училиште во Призрен; заменик Гота Исмет, 
службеник на Околискиот комитет на Сојузот на 
комунистите во Призрен. 

120. Изборна околија Драгаш, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Драгаш: -

претседател Керемикиќ Александар, судија на 
Окружниот суд во Призрен; заменик Бајро Осман, 
одборник на Народниот одбор на околијата во При-
зрен; -

секретар Ализоти Абиб, шеф на Општиот отсек 
на Народниот одбор на општината во Драгаш; за-
меник Абази Вејсељ, секретар на Народниот одбор 
на општината во Бел обрад; 

член Хашими Хашим, одборник на Народниот4 

одбор на околината во Драгаш; заменик Хајредини 
Јусуф, управник на Општата земјоделска задруга 
во Драгаш. 

121. Изборна околија Ораховац, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Ораховац: 

претседател Нешиќ Драгољуб, судија на Окру-
жниот суд во Призрен; заменик Манетовиќ Слобо-
дан, секретар на Народниот одбор на околијата во 
Призрен; 

секретар Мициќ Андреја, секретар на Народниот 
одбор на општината во Ратковац; заменик Великиќ 
Трифун, службеник на Народниот одбор на општи-
ната во Ораховац; 

член Омерагиќ Хусо, управник на Лозарската 
задруга во Ораховац; заменик Попај Велија, одбор-
ник на Народниот одбор на околијата во Ораховац. 

122. Изборна околија Гњилане, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Гњилане: 

претседател Патрногиќ Ратомир, претседател на 
Окружниот' суд во Гн,ил ане; заменик Хоџа Муста-
фа, студија на Окружниот суд во Гњилаие; 

секретар ѓурковиќ ѓорѓе, секретар на Народниот 
одбор на околијата Гњилане; заменик Николетиќ 
Милорад, службеник на Народниот одбор на околи-
јата Гњилане; 

член Илијази Муса, службеник на Основниот 
сојуз на земјоделските задруги во Гњилане; заме-
ник Хасани Јусуф, службеник на Околискиот завод 
за социјално осигурување во Гњилане. 

123. Изборна околија Косовска Каменица, со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Ко-
совска Каменица: 

претседател Душку Мехмед, претседател на 
Околискиот суд во Косовска Каменица; заменик 
ѓикановиќ Радуле, службеник на Народниот одбор 
на општината во Косовска Каменица; 

секретар Гавриловиќ Војислав, секретар на На-
родниот одбор "на општината во Косовска Каменица; 
заменик Стефат овиќ Добривое, службеник на Око-
лискиот суд во Косовска Каменица; 

член Буцоли Шабан, службеник на Домот' за 
народно здравје во Косовска Каменица; заменик 
Хода Кадри, службеник на Народниот одбор на оп-
штината во Косовска Каменица; 
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II. Во Народна Република Хрватска 
- 124. Изборна околија Бели Манастир — со се-

далиште на Околиската изборна комисија во Бели 
Манастир: 

претседател Данчуловиќ др Данило, претседа-
тел на Околискиот суд во Бели Манастир; заменик 
Петловац Богољуб, судија на Околискиот суд во 
Бели Манастир; 

секретар Вукчевиќ Перо, секретар на Народни-
от одбор на општината Бели Манастир; заменик 
Фударел Јосип, секретар на Народниот одбор на оп-
штината Батина; 

член Лачанин Панто, службеник на Народниот 
одбор на општината Бели Манастир; заменик Про-
киќ Стеван, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Кнежеви Виногради; 

125. Изборна околија Осиек — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Осиек: 

претседател Крен Милан, судија на Окружниот 
суд Осиек; заменик Подгорачан ѓуро, . судија на 
Окружниот стопански суд во Осиек; 

секретар Срб Зора, службеник на Народниот ( 
одбор на општината Осиек Горњи Град; заменик 
Бреберина Борис, в. д. секретар на Народниот од-
бор на општината Горњи Град; 

член Николиќ% ѓорѓе, секретар на Народниот 
одбор на, општината Осиек Доњи Град; заменик 
Брњеварац Павле, службеник на Народниот одбор 
на општината Осиек Доњи Град; 

126. Изборна околија Валпово — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Валпово: 

претседател Расти ја др Јосип, претседател на 
Околискиот суд во Валпово; заменик Штефаниќ 
Никола, судија на Окружниот стопански суд во 
Осиек; 

секретар Голубиќ Стјепан, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Валпово; заменик Бешлиќ 
Матија, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Валпово; 

член Галовац Драгутин, секретар на Народниот 
одбор на општината Бизовац; заменик Балатинац 
Милутин, секретар на Народниот одбор на општи-
ната Чепин; 

127. Изборна околија ѓаково — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во ѓаково: 

претседател Јуриќ Милан, претседател на Око-
лискиот суд во ѓаково; заменик Сабљак -Звонимир, 
судија на Околискиот суд во ѓаково; 

секретар Остојиќ Мијо, секретар на Народниот 
одбор на општината ѓаково; заменик Билиќ Јуре, 
секретар на Народниот одбор на општината Горјани; 

член Баџек Јосип, ^ службеник на Народниот 
одбор на општината ѓаково; заменик Матковиќ 
Мато, службеник на Народниот "одбор на општината 
Дрење; 

128. Изборна околија Вуковар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Вуковар; 

претседател Шулц Иван, претседател на Око-
лискиот суд во Вуковар; заменик Стрелачки Дамир, 
судија на Околискиот суд во Вуковар; 

секретар ѓуриќ ѓорѓе, службеник на Народниот 
одбор на општината Вуковар; заменик Тот Јосип, 
службеник на Народниот одбор на општината Ву-
ковар; 

член Медиќ Илија, службеник на Народниот 
одбор на ,општината Товарник; заменик Јерениќ 
Рајко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Бобота; 

129. Изборна околија Винковци — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Винковци; 

претседател Грубиќ др Петар, претседател на 
Околискиот суд во Винковци; заменик Мартино-
виќ Анте, судија на Околискиот суд во Винковци; 

секретар Божиќ Ићо, службеник на Народниот 
одбор на околијата Винковци; заменик Мелавц 
Маријан, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Винковци; 

член Дураковиќ Зоран, службеник од Винков-
ци; заменик Танер Славица, службеник од Вин-
ковци; 

130. ЈЈз^орца оболија Л у л а њ а - до седалишта 
на Околиската изборна комисија во Жупањај; 
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претседател Рогиќ Ѓуро, судија на Околискиот 
суд во Жупања; заменик Жигмундовац Фрањо, 
судија на Околискиот суд во Жупања; 

секретар Катона Јосип, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Жупања; заменик Ле-
нтиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Жупафа; 

член Цвртњак Јосип, службеник на Народниот 
одбор на општината Дреновци; заменик Марино-
виќ Милан, службеник на Народниот одбор на опт 
штицата Оток; 

131. Изборна околија Нашице — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Нашице; 

претседател Павловиќ Драшко, претседател на 
Околискиот суд во Нашице; заменик Влаховиќ 
Никола, судија на Околискиот суд во Нашице; 

секретар Барбариќ Томислав, службеник на 
Народниот одбор на околијата Нашице; заменик 
Буха Мартин, службеник на Народниот одбор на 
околијата Нашице; 

член Грубач Бошко, службеник на Народниот 
одбор на околијата Нашице; заменик Шварц Слав-
ко, службеник на Народниот одбор на околијата 
Нашице; 

132. Изборна околија Доњи Михрљац — со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Доњи 
Михољац; -

претседател Кокиќ Стјепан, претседател на 
Околискиот суд во Доњи Михољац; заменик ѓур-
ѓевиќ Тихомир, секретар на Народниот одбор на 
општината Доњи Михољац; 

секретар Бабиќ Јосип, службеник на Народниот 
одбор на општината Доњи Михољац; заменик Ада-4 
мовиќ Јосип, службеник на Народниот одбор на 
општината Доњи Михољац; 

член Рајниќ Милован, секретар на Народниот 
одбор на општината Ораховица; заменик Бркиќ 
Томо, секретар на Народниот одбор на општината 
Црнац; 

133. Изборна околија Под раеска Слатина - со 
седалиште на Околиската изборна комисија во По^ 
дравска Слатина: 

претседател Кај ганиќ Бошко, судија на Окоч 
лискиот суд во Вировитица; заменик ѓукиќ Младен, „ 
судија на Околискиот суд во Подравска Слатина? 

секретар Лукиќ Вајо, службеник на Народниот 
одбор на општината Под раеска Слатина; заменик 
Жалац Матија, службеник на Народниот одбор на 
општината Под раеска Слатина; 

член Лукачевиќ Иво, службеник на Народниот 
одбор на општината Сухопоље; заменик НовковиА 
Јово, службеник на Народниот одбор на општината 
Воќин; ' ^ 

134. Изборна околија Славонска Пожега — со' 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Славовска Пожега; 

претседател Заниновиќ Јакоб, судија на Окруч 
жниот суд во Славонска Пожега; заменик Гаер; 
Младен, судија на Околискиот суд во Славонска 
Пожега; 

секретар Бачкин Жарко, службеник на Народа 
ниот одбор на околијата Славенска Пожега; зач 
меник Ношак Злата, службеник на Народниот ОД-Ј 
бор на околијата Славонска Пожега; 

-член Хулениќ Иван, секретар на Народниот? 
одбор на општината Славонска Пожега; заменик 
Маиќ Илија, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Славонска Пожега; 

135. Изборна околија Врпоље — со седалиштв 
- н а Околиската изборна комисија во Славонски: 

Брод: 
претседател Туржански Јосип, судија на Око-^ 

лискиот суд во Славонски Брод; заменик БачкИ 
Антун, судија на Околискиот суд во Славонски 
Брод; 

секретар Томиќ Милутин, службеник на Народа 
ниот одбор на околијата Славонски Брод; заменик 
Луп Матија, службеник на Народниот одбор на: 
општината Славонски Брод; 

член Цвек Антун, секретар на Занаетчиската 
комора Славонски Брод; заменик Маратовиќ Иван/ 
службеник на Народниот одбор на околијата Сла-
вонски Броди 
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136. Изборна околија Славонски Брод — со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Сла-
вонски Брод: 

претседател Стефановиќ ѓука, претседател на 
Околискиот суд во Славонски Брод; заменик Ја-
пуиџиќ Мато, судија на Околискиот суд во Славон-
ски Брод; 

секретар Матаиќ Блаж, секретар на Народниот 
одбор на околијата Славонски Брод; заменик Ша-
риќ Босиљка, службеник на Народниот одбор на 
околијата Славонски Брод; 

член Павичиќ Иван, службеник на Народниот 
одбор на општината Бродски Ступник; заменик Ма-
тиќ Иван, службеник на претпријатието „ѓуро ѓа-
ковиќ" во Славонски Брод; 

137. Изборна околија Нова Градитка — со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Нова 
Градифка: 

претседател Трусиќ Стјепан, претседател на 
Околискиот суд во Нова Градишка; заменик Торе 
Прерад, судија на Околискиот суд во Нова Гра-
динана; 

секретар Бериќ Александар, секретар на Народ-
ниот одбор на околијата Нова Градишка; заменик 
Матавуљ Стеван, службеник на Народниот одбор 
на околијата Нова Градишка; 

член Матиќ Иван, началник на Секретаријатот 
за општа управа на Народниот одбор на околијата 
Нова Градишка; заменик Главаш Мандица, слу-
жбеник на Народниот одбор на околијата Нова 
Градишка; 

138. Изборна околија Дарувар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Дарувар: 

претседател Личиниќ Радослав, претседател на 
Околискиот суд во Дарувар; заменик Мајцен Бран-
ко, судија на Околискиот суд во Дарувар; 

секретар Бобиќ др Марко, началник на Секре-
таријатот за општа управа на Народниот одбор на" 
околијата Дарувар; заменик Зима Велко, директор 
на банка од Дарувар; 

член Боршо Милан, претседател на Трговско-
. угостителската комора во Дарувар; заменик Га-
риќ Матија, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Дарувар; 

139. Изборна околија Вировитица — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Виро-
витица: 

претседател Бабиќ Матија, судија на Околи-
скиот суд во Вировитица; заменик Козјак Славко, 
судија на Околискиот суд во Вировитица; 

секретар. Штајнер Рудолф, службеник на На-
родниот одбор на општината Вировитица; заменик 
Касавица Душан, службеник на Народниот одбор 
на околијата Вировитица; 

член Грбац Мато, службеник на Народниот 
одбор на општината Питомача; заменик Косовац 
Илија, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Шпишиќ Буковица; 

140. Изборна околија Ѓурѓевац — со седали-
штем на Околиската изборна комисија во ѓурѓевац: 

претседател Мовре Марко, претседател на Око-
лискиот суд , во ѓурѓевац; заменик Ферме Франц, 
судија не Опшиениот суд во ѓурѓевац; 

секретар ѓерек Божидар, околиски Јавен обви-
нител од Копривница; заменик Кудимија Лука, 
службеник од ѓурѓевац; 

член Дик Љубиша, управител на Осмогодишно-
то училиште во ѓурѓевац; заменик Корлин Мар-
тин. службеник Од ѓурѓевац; 

141. Изборна околија Копривница — со евда ли-
гите на Околиската изборна комисија во Коприв-
ница: 

претседател Филипчиќ Фрањо, претседател на 
Околискиот суд во Копривница; заменик К О К О Ј 
Нада, судија на Околискиот суд во Копривница; 

секретар Карловиќ Милан, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Копривница; заменик 
Мариќ Рок, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Копривница.; 

член Марковиќ Томислав, началник на' Секре-
таријатот за општа управа аа Народниот одбор, на 

околијата Копривница; заменик Першиновиќ Мар-
тин, секретар на Околискиот задружен сојуз во 
Копривница; 

142. Изборна околија Прелог - со седалиште 
на Околиската изборна комисија во.Прелог: 

претседател Делија Стјепо, претседател на Око-
лискиот суд во Прелог; заменик Лукачиќ Фрањо, 
судија на Околискиот суд во Прелог; 

секретар Штимац Никола, службеник на На-
родниот одбор на општината Чаковец; заменик 
Хорват Фрањо, секретар на Народниот одбор на 
општината Прелог; 

член Лис јак Јосип, секретар на Народниот од-
бор на општината Коториба; заменик Јуринец 
Анте, службеник на Катастарот од Прелог; 

143. Изборна околија Лудбрег - со седалиште 
на околиската изборна комисија во Нови Мароф: 

претседател Бунчиќ Драгиќ, претседател на 
Околискиот суд во Нови Мароф; заменик Хршак 
Бошко, судија на Околискиот суд во Нови Мароф; 

секретар Гето Иван, секретар на Народниот од-
бор на општината Нови Мароф; заменик Херцег 
Људевит, службеник од Нови Мароф; 

член Косир Јосип, службеник од Нови Мароф; 
заменик Брлечиќ Вален,т, службеник од Нови 
Мароф; 

144. Изборна околија Чаковец — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Чаковец: 

претседател Живковиќ Шимун, претседател на 
Околискиот суд во Чаковец; заменик Томљенковиќ 
Јурај, директор на Средното економско училиште 
во Чаковец; 

секретар Лепен Павао, секретар на Народниот 
одбор на околијата Чаковец; заменик Жерјав Стје-
пан, службеник на Народниот одбор на околијата 
Чаковец; 

член Ваш Фрањо, службеник на Народниот 
одбор на околијата Чаковец; заменик Шатек Стје-
пан, с-лужбеник на Народниот одбор на општината 
Чаковец; 

145. Изборна околија Вараждин — со седали-
ште на Околиската изборна комисија' во Вараждин: 

претседател Шариќ Антун, претседател на . 
Окружниот суд во Вараждин; заменик Модлиц 
Ото, судија на Окружниот суд во Вараждин; 

секретар Жупаниќ Миливој, службеник од Ва-
раждин; заменик Грѓан Јосип, службеник од Ва-
раждин; 

член Варга Силвија, службеник од Вараждин; 
заменик Бишкуп Марко, службеник од Вараждин; 

146. Изборна околија Иванец — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Иванец: 

претседател Шпољар Игнације, претседател на 
Околискиот суд во Иванец; заменик Павле Велко, 
судија на Околискиот суд во Иванец; 

секретар Рихтар Фердинанд, службеник од 
Иванец; заменик Светец Иван, службеник од 
Иванец; 

член Кушен Мирко, службеник од Иванец; за-
меник Сулигод Марија, службеник од Иванец; в 

147. Изборна околија Крапина - со седали-
\ -ште на Околиската изборна комисија во Крапина: 

претседател Калај Стјепан, претседател на 
Околискиот суд во Крапина; заменик Кушец Фер-
до, правник од Крапина; 

секретар Балија Јосип, службеник од Крапина; 
заменик. Матеј аш Мирко, службеник од Крапина; 

член Чачко Терезија, службеник од КрапИна; 
заменик Кунштек Мирко, службеник од Крапина; 

140. Изборна околија Преграда - со седали-
мпе на Околиската изборна^комисија во Преграда: 

претседател Мацан Иван, претседател на Око-
лискиот суд во Преграда; заменик Груичиќ Лади- . 
слав, судија на Околискиот суд во Преграда; 

секретар Цанјуга Динко, службеник од Пре-
града; заменик Кантура Јосип, Службеник од Пре-
града; 

- член Милчиќ Божо, службеник од Преграда; . 
заменик Хоетиќ Јосип, службеник од Преграда; 

149. Изборна околија Златар - со седалиште 
На околиската изборна комисија во Златар; 
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' претседател Шмит Антун, претседател на Око-
лискиот суд во Златар; заменик Бојаниќ Борис, 
судија на Околискиот суд во Златар; 

секретар Маркулин Вјекослав, службеник од 
Златар; заменик Бочкај Иван, службеник од Златар; 

член Дијаниќ Стјепан, службеник од Златар; 
заменик Ландрипет Стјепан, службеник одд Златар; 

150. Изборна околија Крижевци - со седали-
гите на Околиската изборна комисија во Крижевци: 

претседател Матосовиќ Стјепан, претседател на 
Околискиот суд во Крижевци; заменик Варди јан 
Милан, судија на Околискиот суд во Крижевци; 

секретар Божаниќ Ђуро, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата Крижевци; заменик Гај-
ски Иван, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Крижевци; 

член Селеш Игнац. службеник на Народниот 
одбор на околијата Крижевци; заменик Брејер 
ЈБерко, службеник на Народниот одбор на околи-
јата Крижевци; 

151. Изборна околија Бјеловар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Бјеловар; 

претседател Детони др Стјепан, судија на Окру-
жниот суд во Бјеловар; заменик Воленик Антун, 
претседател на Околискиот суд во Бјеловар; 

секретар Церовски Бранко, службеник на На-
родниот одбор на околијата Бјеловар; заменик Бар-
товчак Здравко, службеник на Народниот одбор на 
околијата Бјеловар; 

член Милиновиќ Мица, службеник од Бјело-
вар; заменик Топљак Ружа, службеник ,од Бје-
ловар; 

152. Изборна околија Булинац — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Нова Рана: 

претседател Раѓеновиќ Спасоје, судија на Око-
лискиот суд во Бјеловар; заменик Петковиќ Стје-
пан, службеник од Бјеловар; 

секретар Ѓаковиќ Милан, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Булинац, Нова Рача; за-
меник Демерац Стјепан, службеник од Нова Рана; -

член Калајџија Перо, ратар од Ласовац; за-
меник Кос Јосип, службеник од Северни; 

153. Изборна' околија Загреб — Чрномерец, со 
седалиште на Околиската, изборна комисија во 
Загреб: 

претседател Црнокрак Милета, судија на Око-
лискиот суд I во Загреб; заменик Црнек др Вла-
димир, судија на Околискиот суд I во Загреб; 

секретар Деспут Вера, секретар на Народниот 
одбор на општината Чрномерец; заменик Шулц 
Виктор, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Черномерец; 

член Саламон Стјепан, пензионер од Загреб; 
заменик Ечимовиќ Никола, службеник на Народ-
ниот одбор на град Загреб; 

154. Изборна околија Загреб - : Доњи Град, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Загреб: 

в претседател Глумичиќ Недељка, ^судија на Око-
лискиот суд I во Загреб; заменик Пасини Милован, 

'судија на Околискиот суд I во Загреб; 
секретар Колетиќ Стјепан, службеник на На-

родниот одбор на општината Доњи Град; заменик 
Ђуриќ Михајло, службеник на Народниот одбор на 
општината Доњи Град; 

член Видовиќ Флоријан, г^ађа-иин од Загреб; 
заменик Клариќ Јосип, судија на Врховниот суд во 
Загреб; 

155. Изборна околија Загреб — Мзксимир, со 
седалиште на Околиската изборна комисија воч 

Загреб: 
претседател Д им Јулије, претседател на Вишиот 

Стопански суд на НР Хрватска; заменик Броз Иво, 
судија на Окружниот суд во Загреб; 

секретар Бастајиќ др Коста, доцент на Прав-
ниот факултет во Загреб; заменик Жигиќ Анка, 
службеник на Секретаријатот за општа управа на 
НР Хрватска; , ' 

члан Жеравица Мишко, службеник на Заводот 
за социјално осигурување во Загреб; заменик Пе-
трак Драго, столарски работник од Загреб; 

156. Изборна околија Загреб — Медвешќак, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Загреб: 

претседател Сремац Петар, судија ,на Околи-
скиот суд I во Загреб; заменик Тафра Мате, адво-
кат од Загреб; 

секретар Стазиќ Мато, секретар на Народниот 
одбор на општината Мдевешќак; заменик Палангиќ 
Осман, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Медвешќак; 

члан Бобиќ Дане, службеник од Загреб; заменик 
Ковачевиќ Даворин, директор на претпријатие од 
Загреб; 

157. Изборна околија Загреб — Трешњевка, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Загреб; 

претседател Остојиќ Мирослав, претседател на 
Околискиот суд I во Загреб; заменик Хлупиќ Ми-
шко, работник на претпријатието „Колектив"; 

секретар Божиќ Драго, секретар на Народниот 
одбор на општината Трешњевка; заменик Ваниќ 
Босиљка, службеник на Општинскиот одбор на 
Црвениот Крст; 

член Хорват Ѓука, комерцијален директор на 
„Вјесник"; заменик Ваљак Младен, студент на пра-
во од Загреб; ̂  

158. Изборна околија Загреб — Трње, со седач 
лицгге на Околиската изборна комисија во Загреб:' 

претседател Бојаниќ Михајло, судија на Окру-
жниот суд во Загреб; заменик Гјебиќ-Марушиќ Бо-
рис, судија на Окружниот суд во Загреб; 

секретар Буковиќ Бранко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Трње; заменик Хондл 
др Павао, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Трње; 

член Бруновиќ Владо, службеник на народниот 
одбор на општината Пећ1Ќеница; заменик Хуљак 
Мирко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Пешќеница; 

159. Изборна околија Велика Горица — со седа-
лиште на околиската изборна комисија во Велика 
Горица; 

претседател Антониќ Владо, претседател на 
Околискиот суд во Велика Горица; заменик Кали-. 
ниќ др Васо, судија на Околискиот суд во Велика 
Горица; 

секретар Жупетиќ Мирко, службеник на На-. 
родниот одбор на општината Велика Горица; заме-
ник Кос Вид, службеник на Народниот одбор на 
општината Велика Горица; 

член Шафран Иван, службеник на Народниот 
одбор на општината Реметинец; заменик Мирковиќ 
Бранко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Реметинец; 

1^0. Изборна околија Самобор — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Самобор: 

претседател Дулчиќ Никола, претседател на 
Околискиот суд во Самобор; заменик Чурчиќ Ми-

- лан, судија на Околискиот суд во Самобор; 
секретар Бастианчиќ Чедо, секретар на Народ-

ниот одбор на општината Самобор; заменик Башиќ 
Мијо, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Самобор; 

член Штипак Антунг потпретседател на Народ-
ниот одбор на општината Запрешиќ заменик Вит-
нер Ватрослав, службеник на Народниот одбор на 
општината Запренион;, 

161. Изборна околија Сесвета — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Сесвета: 

претседател Јуријевиќ др Иво, претседател на 
Околискиот "суд во Дуго Село; заменик Цзитаповиќ 
Томислав, претседател на Околискиот суд во Ве-
лица; 

секретар Малиќ др Јанко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Сесвета; заменик Јонќе 
Адолф, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Сесвета; 

член Халеуш Мирко, службеник на претприја-
тието „Радник" од Ивања Риека; заменик Белошиќ 
Иван, управител на задругата од Псарјево Горље? 

162! Изборна околија Кутина — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Кутина: 
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претседател Андриј аниќ Јосип, претседател на 
Околискиот суд во Кутина; заменик Трумбиќ Слав-
ко, судија на ОКОЛИСКИОТ суд во Кутина; 

секретар Јаковљевиќ Љубо, в, д. секретар на 
Кародниот одбор на околијата Кутина; заменик 
Краљевиќ Винко, службеник на Народниот одбор 
на околијата Кутина; 

член Павлиќ Давид, службеник на Народниот 
одбор на околијата Кутина; заменик Бабиќ Јосип, 
службеник на Народниот одбор на околијата Ку-
тина; 

163. Изборна околија Сисак — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Сисак: 

претседател Мркобрада Миливој, претседател 
на Околискиот суд во Сисак; заменик Хорват Ацо, 
службеник од Сисак; 

секретар Хостањшек Златко, секретар на, На-
родниот одбор на општината Сисак; заменик Комел 
Лудвиг, службеник на Народниот одбор на Општи-
ната Сисак; 

член Хорват Јосип, секретар на Народниот од-
бор на општината Мартинска Вее; заменик Совина 
Мијо, секретар на Народниот одбор на општината 
Жажина: 

164.( Изборна околија Петриња — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Петриња: 

претседател Зориќ Јосип, претседател на Око-
лискиот суд во Петриња; заменик Бојановски Вено, 
судија на Околискиот суд во Петриња; 

секретар ѓенгиновиќ др Петар, службеник на 
Народниот одбор на општината Петриња; заменик 
Штефанчиќ Драган, службеник на Народниот од-
бор на општината Глина; 

член Петровиќ Ѓуро, службеник од Глина; за-
меник Љубичиќ Милан, службеник од Петриња; 

165. Изборна околија Констајница — со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Костај-
ница: 

претседател Чопиќ Миле, претседател на Око-
лискиот суд во Костајница; заменик Коларовиќ Га-
бриела, судија на Околискиот суд во Костајница; 

секретар ѓуриновиќ Антун, директор на Фили-
јала на Народната' банка во Костајница; заменик 
Милуниќ Младен, секретар на Народниот одбор на 
општината Суња; 0 

член Рудиќ Бранко, службеник од Двор; заме-
ник Божиќ Перо, службеник од Дубица; 

166. Изборна околија Војниќ — со ,седалиште 
на Околиската изборна комисија во Војниќ: 

претседател Барин Томислав, поетседател на 
Околискиот суд во Војниќ; заменик Матошиќ Иви-
ца, управител на Филијала на Заводот за социјално 
осигурување во Војниќ; 

секретар Пајиќ Драган, секретар на Народниот 
одбора на општината Војниќ; заменик Вслимировиќ 
Даница, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Бојкиќ; 

член Слобоѓан Марко, учител од Бојкиќ; за-
меник Бучан Миле, службеник на општинскиот од-
бор на ССРН во Бојкиќ; 

167. Изборна околија Јастребарско — со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Јастре-
барско: 

претседател Старе Драгутин, претседател на 
Околискиот суд Јастребарско; заменик Дебел иќ 
Ѓуро, судски приправник на Околискиот суд Ја-
стребарско; 

секретар Кишан Петар, секретар на Наоодниот 
одбор на општината Јастребарско; заменик Маршиќ 
Илија, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Јастребарско; 

член Смаиќ Среќко, службеник на Народниот 
одбор на општината Јастребарско; заменик Гргас 
Фрањо, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Јастребарско; 

168. Изборна околија Карловац — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Карловац: 

претседател Радиќ ^др Бранислав, судија на 
Окружниот суд во Карловац; заменик Фадајеф 
Игор, правник — приправник на Народниот одбор 
на општината Карловац; 

секретар Багар Мато, секретар на Народниот 
одбор на општината Карловац; заменик Бобиќ Вла-

до, службеник на Народниот одбор на општината 
Карловац; 

член Вулевиќ Драгица, службеник на Секретар 
риј атот за внатрешни работи на Народниот одбоА 
на околијата Карловац; заменик Николиќ Бошкњ 
директор на Кинематографско^ претпријатие вф 
Карловац; 

169. Изборна околија Дуга Реса, со седалиштб 
на Околиската изборна комисија во Дуга Реса: 

претседател Кошќевиќ Славиша судија на 
Окружниот суд во Карловац; заменик Шпигелски 
др Вилко, судија за прекршоци на Народниот од^ 
бор на околијата Карловац; 

секретар Загај ски Мато, секретар на Народниот, 
одбор на општината Дуга Реса; заменик, Брак Ка^ 
тица, службеник на Народниот одбор на општината: 
Дуга Реса; 

член Франдолиќ Владо, службеник на Народниов 
одбор на околијата Карловац; заменик Томашиф 
Марко, службеник на Народниот одбор на општин 
ната Дуга Реса^ 

170. Изборна околија Огулин, со седалиште нЅ 
Околиската изборна комисија во Огулин: 

претседател Манце Маријан, претседател на 
Околискиот суд во Огулин; заменик Богнар Фрањ^ 
јавен правобранител на Народниот одбор на ок04 
л и јата Огулин; 

секретар Рајновиќ Душан, началник на Секре-
таријатот за работи на финансиите на Народниот? 
одбор на околијата Огулин; заменик Мавринац инж. 
Станко, шеф на Заводот за стопанско планирање 
на Народниот одбор на околијата Огулин; 

член Рахан Иван, службеник на Народниот 
одбор на околијата Огулин; заменик Стипетиќ Ма-
рица, службеник на Народниот одбор на околијата 
Огулин; 

171. Изборна околија Делнице, со се да л иште на! 
Околиската изборна комисија во Делнице: 

претседател Краљиќ Звонимир, претседател пЏ 
Околискиот суд во Делнице; -заменик Плеше Иван, 
службеник во Делнице; 

секретар Плеше 'Маријан, секретар на Народа 
ниот одбор на -општината Делнице; заменик Мај ца-
риќ Даница, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Делнице; 

член Муврин Иван, службеник на Народниот? 
одбор на општината Делнице; заменик Томац Ка-
зимир, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Делнице; 

17?,.в Изборна околија Риека — Стари Град, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Риека: 

претседател "Уцовиќ др Душко, судиЈа на Око-
лискиот суд во Риека: заменик Буковиќ Метел, 
правник од Риека; 

секретар Албанеже Бранко, секретар на На-
родниот одбор на општината Стари Град; заменик 
Живковиќ Стјепан, службеник на Народниот одбор 
на општината Стари Град; . 

член Богна Алфонсо, службеник во Риека; заме-4 
ник Вуеновиќ Илија, службеник од Риека; 

173. Изборна околија Риека-Сушак, со сед а ли-
гите на Околиската изборна комисија во Риека: 

претседател Мауровиќ др Бењанин, судија на 
Окружниот суд во Риека; заменик Таталовиќ Ра-
томир, правник од Риека; 

секретар Валковиќ Јосип,' службеник на Народ-
ниот одбор на општината Сушак; заменик Дорчиќ 
Иван, службеник на Народниот одбор на општината 
Сушак; 

член Франелиќ Јожа, службеник од Риека; за-
меник Мартинчиќ Иван, службеник од Риека; 

174. Изборна околија Дрес — Лошињ, со седа^ 
лиште на Околиската изборна комисија во Риека 1? 

претседател Тврденќ- Динко, судија на Околи-
скиот суд во Риека; заменик Голубовиќ Живко, 
помошник на Јавниот правобранител од Риека; 

секретар Барбалиќ Љиљана, службеник на На-
родниот одбор на околијата Риека; заменик Чуљат 
Винко, службеник на Народниот одбор на околи-
јата Риека; 
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член Солтатиќ Анте, службеник од Риека; за-
меник Јамини Марија, службеник од Риека; 

175. Изборна околија Пазин, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Пазин: 

претседател Кошта Никола, претседател на 
Околискиот суд во Бузет; заменик Петовиќ Милан, 
претседател на Околискиот суд во Пазин; 

секретар Пинчиќ Петар, службеник од Пазин; 
заменик Ружиќ Алојз, службеник од Под пипан; 

член Вивода Драго, службеник од Бузет; заме-
ник Кренштофиќ Стјепан, службеник од ,Мотовун; 

176. Изборна околија Пореч, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Парен: 

претседател Сршен Илија, претседател на Око-
лискиот суд во Пореч; заменик Микови л овиќ Иван, 
судија на Околискиот суд во Пореч; 

секретар Добриловиќ Јосип, службеник од По-
реч; заменик Милановиќ Вељко, службеник од 
Пореч; 

член Брчиќ Миљенко, службеник од Вишњан; . 
заменик Пероша Иван, службеник од Буе; 

177. Изборна околија Пула, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Пула: 

претседател Нежиќ др Мирко, претседател на 
Окружниот суд во Пула; заменик Грубачевиќ Душан, 
судија на Окружниот суд во Пула; 

секретар^ Жмак Миро, службеник од Пула; за-
меник Б лечиќ Октавио, службеник од Л абии; 

член Бабиќ Иван, службеник од Лабин; заменик 
Чуе Данило, службеник од Пула; 

178. Изборна околија Оточац, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Оточац: 

претседател Кусаковиќ Јосип, судија на Околи-
скиот суд во Оточац; заменик Бакранин Јосип, 
претседател на Околискиот суд во Титова Копаница; 

секретар Периќ ѓукан, секретар на Народниот 
одбор на општината Оточац; заменик Мирковиќ 
Никола, секретар на Народниот одбор на општината 
Врховине; 

член БодЛовиќ Никола, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Оточац; заменик Дик-
лиќ Милан, службеник ца Народниот одбор на 
општината Оточац;. 

179. Изборна околија Госпиќ, со седалиште на 
Око лиска изборна комисија во Госпиќ: % 

претседател Драгосавац Максим, претседател на 
Околискиот суд во Госпиќ; заменик Црниќ Јадранко, 
судија на Окружниот суд во Госпиќ; 

секретар Прпић Анте, начелник на Секретари-
јатот за народно здравје и социјална заштита на 
Народ ниот одбор на околијата Госпиќ; заменик 
Пјевач Миле, службеник на Народниот о^бор на 
околијата Госпиќ; 

член Корица Милош, службеник на Народниот 
одбор на околијата Госпиќ; заменик Секула Никола, 
службеник на Народниот одбор на околијата Госпиќ; . 

130. Изборна околија Биоград — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Задар: 

претседател Фабулиќ Шиме, претседател на 
Околискиот суд во Задар; заменик Шантиќ Иво, 
судија на Околискиот суд во Задар; 

секретар Божичиќ Рафаел, службеник од За-
дар; заменик Цар Петар, службеник од Задар; 

член Буљановиќ Мате, службеник од Задар; 
заменик Шпраља Маријан, службеник од Задар; 

181. Изборна околија Задар — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Задар: 

претседател Новаковиќ Бранко, судија на Окру-
жниот суд во Задар; заменик Манојловиќ Младен, 
претседател на Окружниот суд во Задар; 

секретар Перичиќ Милутин, Околиски јавен 
правобранител во Задар; заменик Иванов Фране, 
службеник од Задар; 

член Медиќ Богослав, службеник од Задар; 
заменик Штулиќ Бајко, службеник од Задар; 

182. Изборна околија Бенковац — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Бенковац: 

претседател Губерина Јосип, претседател на 
Околискиот суд во Бенковац; заменик Милиќ др 
Јосип, @ужбеник од Бенковац; 

ЅШШЈ1Р Цовакфвиќ Петар, службеник од Бен-
ВоваЦјГбЖебиќ Савик јово, службеник од Кенкова^ 

член Санковиќ Лазо, службеник од Бенковац; 
заменик Суботиќ Душан, службеник од Бенковац; 

183. Изборна околија Книн — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Книн: 

претседател Грубишиќ Сергие, судија од Книн; 
заменик Скелин Дражен, судија од Книн; 

секретар Лесиќ Крсто, секретар на Народниот 
одбор на општината Книн; заменик Накиќ Миќе, 
секретар на Народниот одбор на општината Дрниш; 

член Керета Златан, службеник од Книн; заме-
ник Аралица Кажимир, службеник од Дрниш; 

184. Изборна околија Шибеник — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Шибеник: 

претседател Бумбер Емил, судија на Окружниот 
суд во Шибеник; заменик Штрбиниќ Перо, судија 
од Шибеник; 

секретар Лучев Анте, службеник од Шибеник; 
заменик Златовиќ Милош, службеник од Шибеник; 

член Тикулин Анте, службеник од Шибеник; 
заменик Лушиќ Људевит, службеник од Шибеник; 

185. Изборна околија Скрадин — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Скрадин; 

претседател Арас Вицко, судија нгг Окружниот 
суд во Шибеник; заменик Добриевиќ Јаков, од Ки-

в а њ е ; 
секретар Лалиќ Игнатие, секретар на Народ-

ниот одбор на општината Скрадин; заменик Ни-
колиќ Обрад, службеник од Кистање; 

член Брајковиќ Крсте, службеник од Скрадин; 
заменик Фркиќ Анте Иван, службеник од Тиесно; 

186. Изборна околија Сињ — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Сињ: 

претседател Грабовац Тихомир, судија на Око-
лискиот суд во Сплит; заменик Шегвиќ Бранимир, 
правник од Сињ; 

секретар Колак Анте, службеник од Сињ; за-
меник Кокиќ Анте, службеник од Сињ; 

члеч Борковиќ Миро, службеник од Сињ; заме-
ник В лажете Марија, домаќинка од Сињ; 

187. Изборна околија Трогир — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Сплит: 

претседател Античевиќ Лука, судија на Окру-
жниот суд во Сплит; заменик Зоковиќ др Андрија, 
правник од Сплит; 

секретар Бегоња Јосип, службеник од Сплит; 
заменик Бркиќ Нино, службеник од Сплит; 

член Иванчиќ Гојко, службеник од Сплит; за-
меник Почуча Никола, службеник од Сплит; 

188. Изборна околија Сплит — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Сплит: 

претседател Кошта Јосип, судија на Окружниот 
суд во Сплит; заменик Марчиќ Драго, судија од 
Сплит; 

секретар Одрљин Јаков, службеник од Сплит; 
заменик Хруш Марија, службеник од Сплит; 

член Гр.убиќ Смиљка, службеник од Сплит; за-
меник Токиќ Анте, службеник од Сплит; 

189. Изборна околија Омиш — Врач, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Сплит: 

претседател Остојиќ Драго, судија на Околи-
скиот суд во Сплит; заменик Глиго Фране, правник 
од Сплит; 

секретар Бошковиќ др Мате, службеник од 
Сплит; заменик Назор др Иван, службеник од 
Сплит; 

член Стојковиќ Ацо, работник од Сплит; заме-
ник Иванчиќ Ружица, наставничка од Сплит; 

190. Изборна околија Имотски — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Имотски: 

претседател Аниќ Боженко, в. д. претседател 
на Околискиот суд во Имотски; заменик ЕГежулат 
Станко, службеник на Околискиот суд во Имотски; 

секретар Тонковиќ Љубо, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Имотски; заменик Виле-
ница Миховил, службеник на Водната заедница од 
Имотски; 

член Колонбани Јаков, службеник на шумари-
јата Имотски; заменик Панциров Фране, службе-
ник на Околискиот суд во Имотски; 

191. Изборна околија Макарска — ѕо седалиште 
на Околиската изборна комисија во. Макеска! 
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претседател Безиќ Јосип, судија на Околискиот 
суд во'Имотски; заменик Франиќ др Икица, адвокат 
од Макарска; , 

секретар Курилиќ Мате, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата Макарска; заменик Рафа-
нели Иван, секретар на Народниот одбор на околи-
јата Макарска; " 

член Баричевиќ Јосип, службеник на Народ-
и т е одбор на општината Макарска; заменик Грга-
созиќ Леополд, сетгретар на Народниот одбор на 
општината Макарска; 

292. Изборна околија Дз^бровник — со седали-
ште ич. Околиската изборна комисија во Дубровник: 

претседател Паровиќ др Јосип, претседател на 
Окружниот суд во Дубровнки; заменик Враголов 
др Нико, судија на Окружниот суд во Дубровник; 

- секретар Попов Арсение, службеник на Народ-
ниот одбор па околијата Дубровник; заменик Де-
берти Јосип, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Дубровник: 

член Костовиќ Милош, начелник на Секрета-
ријатот за општа управа на Народниот оттбор на 
општината во Дубровник; заменик Боќа ИБО, на-
че лник за народно здравје и социјални грижи на 
Народниот одбор на околијата Дубровник; 

III. Во Народна Република Словенија 
193. Изборна околија Мурска Собота — со се-

далпште на Околиската изборна комисија во МЗФ-
ска Собото: 

претседател Подлесек Јоже, претседатеп на Око-
лискиот суд во Мурска Собота; заменик Влај Ште-
фан. судија на Околискиот суд во Мурска Сабота; 

секретар Рапстиа Лудвик, секретар) на Околи-
скиот народен одбор во Мурска Собота; заменик 
ХајдињаК Јоже, стнкбеник на Околискиот народен 
одбор во Мурска Собота; 

член Певец Алексакдер. службеник на Околи-
скиот народен одбор во Мурска Собота; заменик 
Главач ШтеЛгн, службеник на Околискиот наро-
ден одбор во Мурска Собота: 

194. Изборна околија Љутомер — Ра д гона, со 
„седалиште на Околиската изборна комисија во 
ЈБутомер: 

претседател Хорват Коломан, претседател на 
Околискиот суд во Љутомер; заменик Горенц Франц, 
претседател на Околискиот суд во Горња Радгона; 

секретар Шоштарич Јоже, службеник на Оп-
штинскиот народен одбор во Љутомер; заменик 
Славич Матија, секретар на Општинскиот нероден 
одбор во Видем; 

член Маркуш Ернест, службеник на Општин-
скиот народен одбор во Љутомер; заменик Поточник 
Валтер, секретар на Општинскиот народен одбор во 
Горња Радгона; 

195. Изборна околија Ормож — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Ормож: 

претседател Бан Владимир, судија на околи-
скиот суд во Птуј; заменик Тершавец Аника, судија 
на Околискиот суд во Птуј; 

секретар Шонаја Милан, секретар на Општин-
скиот народен одбор во Ормож;. заменик Розгач 
Јанез, службеник на Општинскиот народен одбор 
во Ормож; ^ 

член Штокељ Карел, учитељ во Средишно; за-
меник Петек Штефка, службеник од Ормож; 

" 196. Изборна околија Птуј — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Птуј: 

претседател Донај Алојз, претседател на Око-
лискиот суд во Птуј; заменик Јаворник Руди, су-
дија на Околискиот суд во Птуј; 

, секретар Рав Иван, секретар на Општинскиот 
народен одбор во Птуј; заменик Новак Руди, служ-
беник на Општинскиот народен одбор во Птуј; : 

член Жигман Винко, службеник од Птуј; за-
меник Поточник Алојз, претседател на Општин-
скиот синдикален совет во Птуј; 

197. Изборна околија Марибор — Шентиљ, со 
седалиште на Околиската изборна, комисија во 
Марибор: 

претседател Трибник др Драго, претседател на 
Околискиот суд во Марибор; заменик Вречко Миро, 
судија па Околискиот стопански суд јво Марибор 

секретар Маротти Вилко, службеник на Фабри-
ката за автомобили во Марибор; заменик Кегл 
Стане, службеник на Мариборската текстилна фа-
брика во Марибор; 

член Кнез Стане, шеф на Техничката секција 
на Поштата Марибор I; заменик Орешич Марјета, 
службеник на Околискиот суд во Марибор; 

198. Изборна околија Марибор - Словенска 
Бистрица, со седалиште на Околиската изборна ко-
мисија во Марибор: 

претседател Плавштајнер Франц, судија на 
Околискиот суд во Марибор; заменик Гермек Фрањо, 
судија за прекршоци на Околискиот народен одбор 
во Марибор; 

секретар Хрибершек Алојз, службеник на Оп-
штинскиот народен одбор Марибор-Тезно; заменик 
Гризолд Иван, секретар на Општинскиот народен 
одбор Марибор-Тезно; 

член Лестовец Душан, службеник на Металната, 
Марибор; заменик Жалик Јанко управител на учи-

лиштето во Сливница; 
199. Изборна околија Марибор — РЈНпе, со ев-

да л иште на Околиската изборна комисија во Ма-
рибор: 

претседател Лешник Франц, судија на Околи-
с к и суд во Марибор; заменик Адамич др Рудолф, 
судија на Окружниот суд во Марибор; 

секретар Гашпер Жане. службеник на Општин-
скиот народен одбор Марибор-Табор; заменик Зел-
ник Јоже, службеник на Оптчтинскиот народен 
одбор Марибор-Табор: 

член Жужовец Душан, службеник на Предил-
ницата и ткајачницата Марибор; заменик Дернов-
шек Иван, пензионер од, Марибор; 

200. Изборна околија Сттовењ Градец — со се-
д ал иште на Околиската изборна комисија во С ло-
вен. Градец: 

претседател Јустин Иван, судија на Очочискмот 
суд во Словењ Градец; заменик Кочар Славко, 
управник на подружницата на Заводот за соци-
јал но осигурување во Словењ Градец: 

секретар Шисегсник Иван, секретар на О п ш т и н -
скиот народен одбор во Словењ Градец; заменик 
Бернард Петер, секретар на Фабриката на кожи во 
Словењ Градец; 

член Савинек Франц, секретар на Фабриката 
на мерила, Словењ Градец; заменик Зопман Јоже, 
секретар на Корушкото сто^р^г^п нп^тпт^атие, 

- Сло^ењ Градец; 
/01. Изборна околија Ш О Ш Т Р Г В — ГО седниците 

на Околиската изборна комисија во Шоштањ; 
претседател ТополоЕец Миран, претседател на 

Околискиот суд во Шоштањ; заменик Жагар Вин-
ко, судија на Околискиот суд во Цел^е; 

секретар Џепин Франц службеник на Општин-
скиот народен одбор во Шоштањ: заменик Видиц 
Звоне, службеник на Општинскиот нареден одбор 
во Шоштањ: 

нпен Бруншек Јоже, шеф на финансискиот 
отсек па Општинскиот народен одбор Мозир1е; за-
меник РоПич Иран, службеник на Општинскиот на-
роден одбор Жалец; 

Изборна околија Цеље — со седативите на 
Околиската изборна-комисија во Цеље: 

претседател Митич' Иван, претседател на Око-
лискиот суд во Цеље: заменик Грегорин Дра^о, 
околиски "јавен правобранител во Цеље; 

секретар Симончич Војко, начелник на Секре-
таријатот за просвета, школство и култура на Око-
лискиот народен одбор во Цеље; заменик Но^ак 
РХванка, службеник на Околискиот народен одб^р 
Цеље; 

член Сович Леополд, службеник на Општин-
скиот народен одбор во Војник; заменик Шкерљ 
Љубо, службеник на Општинскиот народен одбор 
во Цеље; 

203. Изборна околија Шентјур при Цеље - со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Шентјур при Цеље: , 

претседател Врстовшек Бранко, судија на Око-
лискиот суд во Цеље; заменик Херцог Драго, судија 
на Околискиот суд во Шмарје; 
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секретар Кинцл Норберт, секретар на Општин-
скиот народен одбор во Шентјур; заменик Шешер-
ко Стана, службеник на Општинскиот народен од-
бор во Шентјур; 

член Озис Јернеј, секретар на Заводот за реха-
билитација на инвалидите во Лашко; заменик Зу-
ранц Славко, службеник на Општинскиот народен 
одбор во Шмарје; 

204. Изборна околија Видем Кршко, со седали-
дгге на Околиската изборна комисија во Видем 
Кршко: 

претседател Грчар Бојан, претседател на Око-
лискиот суд во Кршко; заменик Лаитгеб Владимир, 
судија на Околискиот суд во Кршко; 

секретар Друшкович Руди, службеник на Оп-
штинскиот народен одбор Видем Кршко; заменик 
Грабар Гвидо, службеник на Општинскиот народен 
одбор во Кршко; 

член Дробнич Стане, службеник на Општин-
скиот народен одбор во Кршко; заменик Гомилшек 
Лојзе, службеник на Општата метална задруга во 
Видем Кршко; 

205. Изборна околија Трбовље — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Трбовље: 

претседател Подержај Франц, претседател на 
Околискиот суд во Трбовље; заменик Микелич 
Отокар, судија на Околискиот суд во Трбовље; 

секретар Грчар Славко, директор на Заводот за 
статистика на Околискиот народен одбор во Трбов-
ље; заменик Јанежич Јоже, управен инспектор на 
Околискиот народен одбор во Трбовље; 

член Јухарт Фрањо, правен референт на Око-
лискиот народен одбор во Трбовље; заменик Рупник 
Карел, директор на Околискиот завод за социјално 
осигурување во Трбовље; 

206. Изборна околија Ново Место — со се д а ли-
гите на Околиската изборна комисија во Ново Место: 

претседател Симончич Штефан, претседател на 
Окружниот суд во Ново Место; заменик Пицек 
Јуриј, судија на Окружниот суд во Ново Место; 

секретар Шорн Макс, управен инспектор на 
Околискиот народен одбор во Ново Место; заменик 
Музлович Станко, началник на Секретаријатот за 
народна одбрана на Околискиот народен одбор во 
Ново Место; 

член Рајич инж. Слободан, шеф на Околиската 
шумска управа во Ново Место; заменик Рај ич Ани-
ца, судија на Околискиот Суд во Ново Место; 

207. Изборна околија Чрномељ — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Черпомељ: 

претседател Ловшин Антон, претседател на 
Околискиот суд во Метлика; заменик Кержан Ро-
ман, судија на Околискиот суд во Мет лика; 

секретар Смрекар Јанез, судија за прекршоци 
на Општинскиот народен одбор во Черномељ; за-
меник Молек Тине, службеник на Општинскиот, на-
роден одбор во Метлика; 

член Штрукељ Јанко, началник на одделението 
за здравје на Општинскиот народен одбор во Чрно-
мељ; заменик Вергот Антон, службеник на Општин-
скиот народен одбор, во Семич; 

208. Изборна околија Љубљана — Кочевје, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Гро-
супље: 

претседател Фајфар др Владимир, судија на 
Околискиот суд во Гросупље; заменик Кунич Јо-
же, судија на Околискиот суд во Гросупље; 

секретар Первање Мирко, секретар на Општин-
скиот народен одбор во Гросупље; заменик Вилар 
Иван, службеник на Општинскиот народен одбор 
во Гросупље; 

член Лес јак Михаела, домаќинка во Гросупље; 
заменик Кобилица Вилко, службеник на Општин-
скиот народен одбор во Гросупље; 

209. Изборна околија Љубљана—Л итн ја со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Љу-
бљана: 

претседател Шифрер Саво, судија на̂  Окру-
жниот суд во Љубљана; заменик Белопавлович Ни-
ко, судија на Околискиот суд во Љубљана; 

секретар Пунгерчар Франц, службеник на Око-
лискиот народен одбор во Љубљана; заменик Кра-
мар Јоже, службеник на Државниот секретаријат 
за правосудна управа на НР Словенија; 

член Полак Виктор, секретар на Околискиот 
комитет на Народната младина на Словенија во 
Љубљана; заменик Волкар Јоже, службеник на 
Општинскиот народен одбор во Литија; 

210. Р1зборна околија Љубљана — Камник, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во 
Камник; 

претседател Светек Рајко, претседател на Око-
лискиот суд во Камник; заменик Орел Душан, су-
дија на Околискиот суд во Камник; 

секретар Жагар Франц, судија за прекршоци 
на Општинскиот народен одбор во Камник; заме-
ник Мрак Јоже, службеник на Општинскиот наро-
ден одбор во Камник; 

член Мерчун Цирил, управник на ушилиштето 
во Камник; заменик Печек Стане, пензионер во 
Камник; 

211. Изборна околија Љубљана — Центар, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Љу-
бљана: 

претседател Пернуш Јоже, претседател на Окру-
жниот суд во Љубљана; заменик Холи Станко, 
претседател на Околискиот суд во Љубљана; 

секретар Дулар Петер, директор на Заводот за 
статистика на Околискиот народен одбор во Љу-
бљана; заменик Брезан Јоже, службеник на Оп-
штинскиот народен одбор Љубљана — Центар; 

член Јанчар Павел, службеник на Републич-
киот одбор на синдикатите во Љубљана; заменик 
Петрич др Франци, службеник на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на НР Словенија; 

212. Изборна околија Љубљана — Врхника, со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Љу-
бљана: 

претседател Вербич Божидар, судија на Око-
лискиот суд во Љубљана; заменик Премров др Бо-
рис, судија на Околискиот суд во Љубљана; 

секретар Брунет Јанко, службеник на Заводот 
за социјално осигурување во Љубљана; заменик 
Штрукељ Милан, службеник на Околиското јавно 
обвинителство во Љубљана; 

член Степишник Вида, службеник на Околи-
скиот народен одбор во Љубљана; заменик Шта-
клер Крешимир, службеник на Општинскиот ко-
митет на СКС во Љубљана; 

213. Изборна околија Крањ — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Крањ: 

претседател Вертовшек Станко, претседател на 
Околискиот суд во Крањ; заменик Танце Влади-
мир, судија на Околискиот суд во Крањ; 

секретар Зупанчич Павле, секретар на Околи-
скиот народен одбор во Крањ; заменик Чоп др Га-
бријел, начелник на Одделението за општи работи 
на Општинскиот народен одбор во Крањ; 

член Овсенек Август, шеф на Управата за при-
ходи на Околискиот народен.одбор во Крањ; заме-
ник Претнар Марјан, службеник на Околискиот 
народен одбор во Крањ; 

214. Изборна околија Јесенице — со -седалиште 
на Околиската изборна комисија во Јесенице; 

претседател Жун др Антон, претседател на 
Околискиот суд во Радовљица; заменик Галичич 
Франц, судија на Околискиот суд во Радовљица; 

секретар Компаре Стане, директор на Заводот 
за статистика на Околискиот народен одбор во 
Крањ; заменик Савник Звонко, правен референт 
на Околиската изборна комисија во Јесенице: 

член Шмит Франц, секретар на Општинскиот 
народен одбор во. Блед; заменик Пинтар Франц, 
службеник на Општинскиот народен одбор во Је-
сенице; 

215. Изборна околија Толмин — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Толмин: 

претседател Јереб Рудолф, претседател на Око-
лискиот суд во Толмин; заменик Штрукељ Јошко; 
дудија на Околискиот суд во Нова Горица! 
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секретар Когој Авгуштин, секретар на Општин-

скиот народен одбор во Толмин; заменик Уршич 
Звонко, секретар на Општинскиот народен одбор 
во Кобарид; 

член Хвала Богомил, службеник на Комунал-
ниот завод во Толмин; заменик Тратник Марјан, 
технички секретар на Општинскиот комитет на 
СКС во Толмик; 

216. Изборна околија Нова Горица — со седа-
лиште па Изборната околија во Нова Горица: 

претседател Хвала Алфред, судија на Окру-
жниот суд во Нова Горица; заменик Лесковец 
Франц, сз^дија на Окружниот суд во Нова Горица; 

секретар Миклавчич Стане, шеф на Отсекот за 
за инвалидски работи во Нов^ Горица; заменик Ла-
харнар Актон, околиски јавен обвинител во Нова 
Горица; 

член Кривец Јошко, секретар на Шумскиот у-
правен сојуз во Нова Горица; заменик Ферлат Бо-
рис, службеник на Фабриката за намештај во Но-
ва Горица; 

217. Изборна околија Постојна — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Постојна: 

претседател Липаи др Виљем, претседател на 
Околискиот суд 6о Постојна; заменик Мислеј Ал-
берт, судија на Околискиот суд во Постојна; 

секретар Клеменц Андреј, шеф на месната кан-
целарија Планина; заменик Чепек Кристина, слу-
жбеник на Нотрањскиот музеј во Постојна; 

член Може Милан, директор на подружницата 
на Заводот за социјално осигурување во Постојна; 
заменик Бенчич Винко, директор на подружницата 
на Државниот осигурателен завод во Постојна; 

218. Изборна околија Копер — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Копер: 

претседател Репинц Иван, претседател на Окру-
жниот суд во Копер; заменик Смркољ Стојан, су-
дија на Окружниот стопански суд во Копер; 

секретар Бевк Јуриј, директор на Заводот за 
статистика на Околискиот народен одбор во Копер; 
заменик Стргар Милош, околиски инспектор за те-
лесно васпитување во Копер; 

член Коленц Чртомир, секретар на Околискиот 
народен одбор во Копер; заменик Подлуншек 
Франц, ,шеф на Собраниската канцеларија на Око-
лискиот народен одбор во Копер; 

IV. Во Народна република Босна и Херцеговина 
219. Изборна околија Цазин — со седалиште 

на Околиската изборна комисија во Цазин: 
претседател Куленовиќ Мухамед, претседател 

на Околискиот суд во Цазин; заменик Копаниќ 
Радован, судија н а Околискиот суд во Цазин; 

секретар Мурескиќ Мухарем, службеник на 
Народниот одбор на општината Цазин; заменик 
Сеферагиќ Мумин, службеник на Народниот одбор 
на општината Цазин; , „ 

член Ајаз Џефер, член на општинскиот синди-
кален совет Цазин; заменик КемаловиК Есад, учи-
тел од Цазин; 

220. Изборна околија Бихаќ — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Бихаќ: 

Претседател Чекрлија Љубиша, претседател 
на Окружниот суд Бихаќ; заменик Пјатницки 
Владо, судиј,а на Окружниот суд во Бихаќ; 

секретар Кериќ Назиф, началник на секрета-
ријатот за општа управа на Народниот одбор на 
околијата Вихаќ; заменик Гојановиќ Нада, помо-
шник на Околиското јавно правобранителство во 
Бихаќ; 

член Чалќиќ Ејуб, секретар на Околиската тр-
говска комора Бихаќ; заменик Томиќ Владо, слу-
жбеник на Народниот одбор на околијата Бихаќ; 

221. Изборна околија Дрвар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Дрвар; 

претседател Дуганчиќ Мирко, претседател на 
Околискиот суд во Дрвар; заменик Ковачевиќ 
Душко, секретар на Народниот одбор на општи-
ната Босански Петровац; 

секретар Каменко Драган, секретар на Наро-
дниот одбор на општина Дрвар; заменик Лукач 
Мирко, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Дрвар; 

член Бајиќ Јефто, претседател на Општин-
скиот одбор на ССРН Дрвар; заменик Карановиќ 
Јово, секретар "на Општинскиот комитет на СКЈ 
Крњеуша; 

222. Изборна околија Приедор - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Приедор: 

претседател Кнежевиќ Војо, претседател на 
Окружниот суд во Приедор; заменик Хусеџиновиќ 
Беќир, судија на Окружниот суд во Приедор; 

секретар Весковиќ Благоје, службеник на На-
родниот одбор на околијата Приедор; заменик Му-
рановиќ Омер, член на Околискиот комитет на 
Народната младина во Приедор; 

член Комаревиќ Џемал, претседател на Оп-
штинскиот синдикален совет во Приедор; заменик 
Сушиќ Азиз, службеник на Околискиот земјодел-
ски со1уз во Приедор; 

223. Изборна околија Босански Нови - со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Бо-
сански Нови: 

претседател Ступар Рајко, претседател на Око-
лискиот суд во Босански Нови; заменик Хаљачиќ 
Нира, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Босански Нови; 

секретар Горења Реља. секретар на Народниот 
одбор на општината Босански Нови; заменик Ми-
киќ Стево, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Босански Нови; 

член Живковиќ Никола, директор на претпри-
јатието „Организатор" Босански Нови; заменик 
Џанкиќ Русим, службеник на Народниот одбор 
на општината Босански Нови; 

224. Изборна околија Сански Мост, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Сански 
Мост: 

претседател ѓурѓевиќ Милан, претседател на 
Околискиот суд во Сански Мост; заменик Дамја-
новиќ Стојан, судија на Околискиот суд во Сански 
Мост; 
^ секретар Милоевиќ Милан, службеник на На-

родниот одбор на општината во Сански Мост; за-
меник Илиќ Владо, службеник на Народниот од-
бор на општината Сански Мост; 

член Џиниќ Хасан, службеник на Народниот 
одбор на општината Сански Мост; заменик Радиќ 
Душан, секретар на Претпријатието на дрвната 
индустрија „Сана" во Сански Мост; 

225. Изборна околија Кљун - со седалиште 
на Околиската "изборна комисија во Кљун: 

претседател Љубичиќ Бранко, претседател на 
Околискиот суд во Кључ; заменик ѓукиќ Креши-
мир, секретар на Народниот одбор на општината 
Кључ; 

секретар Бањац Васо, службеник на Народниот 
одбор на општината Кључ; заменик Пламенац Га-
вро, учител. во, Кључ; 

член Бурзиќ Мујо, управител на Земјоделската 
задруга во Кључ; заменик Шулентиќ Валентије, 
службеник на Трг. претпријатие „Обнова" во К^ѕуч; 

226. Изборна околија Бања Лука — со седали-
пите на Околиската изборна комисија во Бања Лука: 

претседател Сабљиќ ѓуро, судија на Окружниот 
суд во Бања Лука; заменик Папиќ Тодор, судија на 
Околискиот суд во Бања Лука; 

секретар Филиповиќ Ахмет, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Бања Лука; заменик 
Вишиќ Салих, началник на Секретаријатот з а Фи" 
нансии на Народниот одбор на општината Бања 
Лука; 

член Пеган Антон, претседател на Околиската 
занаетчиска комора, Бања Лука; заменик Бегановиќ 
Мухарем, началник на Секретаријатот за здравје и 
социјална заштита на Народниот одбор на општи-
ната Бања Лука; 

227. Изборна околија Босанска Градинска - со 
седалиште на Околиската изборна комисија во Бо-
санска Градишка: 

претседател Реметиќ Слободан, претседател на 
Околискиот суд Босанска Градишка; заменик Дра-
го јловиќ Радомир, судија на Околскиот суд во Бо-
санска Градишка; 
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секретар Дубичанац Муниб, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Босанска Градишка; за-
меник Дујсиќ Сулејман, службеник на Народниот 
одбор на општината Босанска Градишка; 

член Бановиќ Љубица, секретар на Општин-
скиот комитет на СКЈ Босанска Градишка; заменик 
Керимовиќ Мухамед, директор на Трговското прет-
при!атие „Поврќар" во-Босанска Градишка; 

228. Изборна околија Лакташи — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Л акташи: 

претседател Ивезиќ Мирко, претседател на Око-
лискиот суд во Бања Лука; заменик Балабан Драго, 
службеник на Народниот одбор на општината Лак-
таш и, 

секретар Курковиќ Милојко, секретар на На-
родниот одбор на општината Л акташи; заменик 
Врбовчанин Зорица, службеник на Народниот од-
бор на околијата Бања Лука; 

член Ромиќ Бранко, наставник од Лакташи; за-
меник ѓуриќ ѓорѓе, наставник од Л акташи; 

229. Изборна околија Котор Варош — со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Котор 
Варош: 

претседател Нанут Карло, претседател на Око-
лискиот суд во Котор Варош; заменик Печанац 
Лабуд, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Котор Варош; 

секретар Орзес Драгутин, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Котор Варош; заменик 
Новковиќ Вукица, службеник на Народниот одбор 
на општината Котор Варош; 

член Шодоловиќ Чедо, службеник на Народниот 
одбор на општината Котор Варош; заменик Карта л 
Шабан, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Котор Варош; 

230. Изборна околија Крупа на Врбас - со се-
д ал иште на Околиската изборна комисија во Крупа 
на Врбас: 

претседател Џанкиќ Фикрет, судија на Околи-
скиот суд во Бања Лука; заменик Соручиќ Никола, 
службеник на Народниот одбор на општината Кру-
па на Врбас; 

секретар Бранчиќ Драган, службеник на На-
родниот одбор на општината Крупа на Врбас; за-
меник Шолаја Јефто, секретар на Општинскиот ко-
митет на СКЈ во Крупа на Врбас; 

члед Ѓумиќ Владо, управител на Земјоделската 
задруга во Крупа на Врбас; заменик Бериќ Душан, 
службеник на Земјоделскава задруга БоЧац; 

231. Изборна околија Дервента — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Дервента: 

претседател Хаџиомерагиќ Омер, претседател на 
Околискиот суд во Дервента; заменик Брекало Ми-
лан, службеник на Народниот одбор на околијата 
Дервента; 

секретар Буцоњиќ Драго, службеник на На-
родниот одбор на околијата Дервента; заменик 
Пашиќ Ахмет, службеник на Народниот одбор на 
околијата Дервента; . 

член Делиќ Воислав, началник на Одделението 
за општа управа на Народниот одбор на општината 
Дервента; заменик Фрунтак Софија, началник на 
Секретаријатот за општа управа на Народниот од-
бор на околијата Дервента; 

232. Изборна околија Прњавор — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Прњавор: 

претседател Драгиниќ Благота, претседател на 
Околискиот суд во Прњавор; заменик Улетиловиќ 
Никола, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Прњавор; 

секретар Делимехиќ Ибро, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Прњавор; заменик Мора-
вец Михајло, служеник на Народниот одбор на 
општината Прњавор; 

член Сандиќ Гојко, секретар на Народниот од-
бор на општината Србац; заменик Станиќ Драго, 
секретар на Народниот одбор на општината Ши-
бевска; 

233. Изборна околија Модрича — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Модрича; 

претседател Лутина Блажо, судира на Окруж-
ниот суд, Добој; заменик Поповиќ Драгутин, судија 
на околискиот суд, Модрина; 

секретар Цвијиќ Раде, секретар на Народниот 
одбор на општината Мрдрича; заменик Грабоњиќ 
Мирза, службеник на Народниот одбор на општи-ѕ 
ната Модрича;г 

член Чајиќ ѓока, директор на претпријатието 
„Јединство", Модрича; заменик Лечиќ Густав, прет-. 
седател на Општинскиот синдикален совет, Мо-% 
д рич а; 

234. Изборна околија Добој — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Добој: 

претседател Дрча Душан, судија на Окружниот 
суд во Добој; заменик Сајко Звонимир, судија на 
Окружниот суд во Добој; 

секретар А јановиќ Хасо, службеник на Народ-
ниот одбор на околиј ад-а Добој; заменик Хаџикаду^ 
ниќ Есад," службеник на Народниот одбор на оп-ч 
штината Добој; 

член Карабеговиќ Хивзо, претседател на Оп-
штинскиот синдикален совет, Добој; заменик Дија-
мант Давид, претседател на СК на Народната мла^ 
дина, Добој; 

235. Изборна околија Теслиќ — со се д ал иште на 
Околиската изборна комисија во Теслиќ: 

претседател Старчевиќ Перо, судија на Окру-
жниот суд во Добој; заменик Максимовиќ Васо, у-
правител на Филијалата на Околискиот завод за 
социјално осигурување во Теслиќ; 

секретар Анѓелиќ Драго, секретар на Народниот 
одбор на општината Теслиќ; заменик Цирај Аугуст, 
службеник на Народниот одбор на општината Те-
слиќ; 

член Трифковиќ Душан, претседател на Оп-
штинскиот одбор на ССРН во Теслиќ; заменик Би-
киќ Бејуд, службеник на Општинскиот комитет на 
СКЈ во Теслиќ; 

236. Изборна околија Маглај — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Маглај: 

претседател Локмиќ Хусеин, судија на Окру-
жниот суд во Добој; заменик Мајхер Маријан, су-
дија на Околискиот суд во Маглај; 

секретар Лошиќ Фадил, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Маглај; заменик Недиќ 
Богдан, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Маглај; 

" член Лемешевиќ инж. Никола, шеф на Шум-
ската управа во Маглај; заменик Зубчевиќ Шериф, 
работник на претпријатието „Слога" во Маглај; 

237. Изборна околија Босански Шамац — со се-
далиште на Околиската изборна комисија во Бо-
сански Шамац: 

претседател Богдановиќ Јоцо, претседател на 
Околискиот суд во Босански Шамац; заменик Ми-
сило Анто, судија на Околискиот суд во Босански 
Шамац; 

секретар Чалиќ Ивица, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Босански Шамац; заме-
ник Шандрк Анто, службеник на Околискиот суд 
во Босански Шамац; 

член Салиховиќ Ризах, управител на Филија-
лата на Комуналната банка Босански Шамац; за-
меник Вајзовиќ Сеад, книговодител на Фабриката 
за кадела во Босански Шамац; 

238. Изборна оболија Градачац — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Градачац: 

претседател Батина Милан, судија на Околи-
скиот суд во Градачац; заменик Авдиј ахиќ Муха-
мед, службеник на Народниот одбор на општината 
Градачац; 

секретар Имамовиќ Суад, службеник на Народа 
ниот одбор на општината Градачац; заменик Кур-
тиќ Ферид, службеник на Домот за народно здравје 
во Градачац; 

член Халиловиќ Џемал, управител на Земјо-
делската задруга во Градачац; заменик Кикиќ Му-а 
стафа, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Градачац; 

239. Изборна околија Брчко, со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Брчко: 

претседател Чустовиќ Исмет, судија на 9 к р / Т 
жниот.суд во Брчко; заменик Ј^,дшб Драгутин, сут 
даја на Окружниот суд во БрчкбЈ 
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секретар Челосмановиќ Шефкет, началник на 
Секретаријатот за општа управа на Народниот од-
бор на околијата Брчко; загленик Видовиќ Мило-
рад, службеник на Народниот одбор на околијата 
Брчко; 

член Текиќ Ненад, околиски јавен правобрани-
тел во Брчко; заменик Баждар Сафет, претседател 
на Околискиот синдикален совет, Брчко; 

240. Изборна околија Биељина — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Биељина: 

"претседател Лалатовиќ Десанка, судија на Око-
лискиот суд во Биељина; заменик Хаџиомеровиќ 
Мидхат, директор на трговското претпријатие „Бу-
дуќност" во Биељина; 

секретар Узуниќ Мустафа, секретар на На-
родниот одбор на општината Биељина; заменик 
Станишиќ Гојко, управител на Филијалата на За-
водот за социјално осигурување, Биељина; 

член Татаревиќ Неџиб, потпретседател на На-
родниот одбор на општината Биељина; заменик Ка-
чаревиќ Душан, службеник на Деловниот завод, 
Биељина; 

241. Изборна околија Грачаница, со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Грачаница: 

претседател Фазлиќ Осман, претседател на Око-
лискиот суд во Грачаница; заменик Бабиќ Матија, 
службеник на Народниот одбор на општината Гра-
чаница; 

секретар Гариќ Мирко, секретар на Народниот 
одбор на општината. Грачаница; заменик Џиниќ Ха-
зим, службеник на Народниот одбор на општината 
Грачаница; 

член Џевдетбеговиќ Асим, претседател на На-
родниот одбор на општината Грачаница; заменик 
Шешлак ѓорѓе, претседател на Народниот одбор 
на општината Босанско Петрово Село; 

242. Изборна околија Лопаре — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Лопаре: 

претседател Деган Анто, судија на Окружниот 
суд во Тузла; заменик Гајиќ Паво, службеник на 
Народниот одбор на општината Лопаре; 

секретар Митриќ Неѓо, службеник од Лопаре; 
заменик Кириќ Олга, службеник на Народниот од-
бор на општината Лопаре; ' 

член Пашиќ Крсто, претседател на Народниот 
одбор на општината Лопаре;-заменик Митрашевиќ 
Митар, директор на ПДИ, Лопаре; 

243. Изборна околија Тузла — со се д ал иште на 
Околиската изборна комисија во Тузла: 

претседател Мешиќ Бајро, претседател на Око-
лискиот суд во Тузла; заменик Филиповиќ Калин, 
судија на Окружниот суд во Тузла; 

секретар Никиќ Небојша, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Тузла; заменик Пашиќ 
Мидхат, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Тузла; 

член Мухаремагиќ Мустафа, директор на прет-
пријатието „Партизан" во Тузла; заменик Тодоро-
виќ Ацо, работник од Тузла; 

244. Изборна околија Лукавац — со седалиште 
на Околиската изборна комисија вр Лукавац: 

претседател Бегиќ Вехид, претседател на Окру-
жниот суд во Тузла; заменик Табаковиќ Младен, 
службеник на Коксарата во Лукавац; 

секретар Миловиќ Благое, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Лукавац; заменик Нухиќ 
Екрем, секретар ба Фабриката за сода во Лукавац; 

член Свабовиќ Миралем, претседател на Народ-
ниот одбор на општината Турија; заменик Пириќ 
Нусрет, претседател на Народниот одбор на општи-
ната Литва; 

245. Изборна околија Живинице — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Живинице: 

претседател Косовски Бранислав, судија на 
Окружниот стопански суд во Тузла; заменик Бо-
санкиќ Мустафа, службеник на Трговското прет-
пријатие во Живинице; 

секретар Јусуповиќ Суљо, службеник на На-
роднот одбор на општината Живинице', заменик 
Тасиќ Драги, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Кладањ! 

член Павловиќ Бошко, работник на претпри^ 
јатието „Коњух" во Живинице; заменик Видаковиќ 
Радивое, секретар на Народниот одбор на општи-! 
ната Шековиќи; 

2 4 6 . Изборна околија З Б О Р Н И К — со седалишта 
на Околиската изборна комисија во З Б О Р Н И К : 

претседател Козобариќ Боривое, судија на Око? 
лискиот суд во З Б О Р Н И К ; заменик ХрустанбеговгЈК 
Зијо, судија на Околискиот суд во З Б О Р Н И К ; 

секретар Марковиќ Цвјетко, секретар на На-
родниот одбор на околијата З Б О Р Н И К ; заменик Мар-
јановиќ Братислав, службеник на Народниот одбор 
на околијата З Б О Р Н И К ; 

член Бегановиќ Изет, начелник на Секретари-
јатот за стопанство на Народниот одбор на околи-
јата З Б О Р Н И К ; заменик Халиловиќ Шемсо, службе-
ник на Заводот за социјално осигурување во З Б О Р -
НИК; 

247. Изборна околија. Власеница — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во ВласеницаЈ 

претседател Хусиќ Нијаз, претседател, на ,Око-
лискиот суд во З Б О Р Н И К ; заменик Чондрич Верони-
ка, судија на Околискиот суд во Власеница; 

секретар Јевремовиќ Лазар, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Власеница; заменик Мар-
кичевиќ Александар, секретар на Народниот одбор 
на општината Сребреник; 

член Гојголовиќ Недељко, управител на Фили-
јалата за социјално осигурување, Власеница; заме-
ник Абдурахмановиќ Мустафа, службеник на Око-
лискиот суд во Власеница; 

248. Изборна околија Вишеград — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Вишеград: 

претседател Марсов Анатолие, претседател на 
Околискиот суд во Вишеград; заменик Ликиќ Не-
зир, судија на Околискиот суд во Рогатица; 

секретар Лугоња Илија, секретар на Народниот 
одбор на општината Вишеград; заменик Саучек Ми-
лица, управител на Филијалата на околискиот за--
вод за социјално осигурување во Вишеград; 

член Бранковиќ Хилмија, директор на претпри-
јатието „Гранит" во Вишеград; заменик Тескер-
џиќ Осман, претседател на Општинскиот синдика-
лен совет, Рог^тица; 

249. Изборна околија Горажде — со седалиштв 
на Околиската изборна комисија во Горажде: 

претседател Човрк Хусеин, претседател на Око^ 
лискиот суд во Горажде; заменик Булатовиќ Живе 
ко, правен рефернт на Околискиот завод за соци-^ 
јално осигурување во Горажде; 

секретар Драговиќ Секула, службеник на На^ 
родниот одбор на околијата Горажде; заменик Пе^ 
шиќ Душан, секретар на Фабриката на азотни со-
единенија, Горажде; 

член Пилав Мустафа, секретар на Околиската 
трговска комора во Горажде; заменик Милиќевик 
Софија, одборник на Народниот одбор на општина-
та Горажде; 

250. Изборна околија Фоча — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Фоча: 

претседател Добрача Сеид, претседател на Ок(^ 
лискиот суд во Фона; заменик Томовиќ Жарко, се-
кретар на Рудникот на мрк јаглен, Миљевина; 

секретар Малишиќ Милован, секретар на Народу 
ниот одбор на општината Фона; заменик Гашевик 
Војислав, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Фоча; 

член Соломон Мирко, секретар на ПДИ ^Маг^ 
лиќ", Фоча; заменик Васковиќ Стана, претседател 
на Околисикот совет на женските друштва во ФочаЈ 

251. Изборна околија Сараево — Центар, со 
далиште на Околиската изборна комисија во Са^ 
раево: 

претседател Озмо Исак, претседател на Околии 
скиот суд во Сараево; заменик М^љуканојвиќ ЂезО 
ко, судија на Окружниот суд во Сараево; 

секретар Тролиќ Милан, службена на Народа 
ниот одбор на околијата Сараево; залШиј: фѓковиЛ 
Влајко, слузкбериѕ на Народниот РЅОЈЃЈ! Ш 1 КИпти-: 
п Ш Фаркаш А Центар! 
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член Билиќ Никола, потпретседател на Народ-
ниот одбор на општината Сараево — Центар; заме-
ник Вулановиќ Љубо, член на Општинскиот син-
дикален совет на Народниот одбор на општината 
,Сараево — Центар; 

252. Изборна околија Сараево - Стари Град, со 
реда л иште на Околиската изборна комисија во Са-
раево: ' 

претседател Зироевиќ Богдан, судија на Окру-
жниот суд во Сараево; заменик Половина Нада, су-
дија на Околискиот суд во Сараево; 

секретар Станиќ Миленко, службеник на На-
родниот одбор на општината Стари Град - Сара-
ево; заменик Тадиќ Борка, службеник на Народниот 
Одбор на општината Стари Град — Сараево; 

член Алтарац Алберт, потпретседател на На-
родниот одбор на општината Стари Град — Сара-
Ш ; заменик Буразеровиќ Џихад, член на Околи-
скиот синдикален совет во Сараево; 

253. Изборна околија Ново Сараево - со седа-
Лиште на Околиската изборна комисија во Сараево: 

претседател Хаџисмаиловиќ Хусо, судија на 
Окружниот суд во Сараево; заменик Босиљчиќ Та-
тјана, судија на Околискиот суд во Сараево; 

секретар Ристановиќ Илија, службеник на На-
родниот одбор на општината Ново Сараево; заме-
ник Јокиќ Милан, службеник на Народниот одбор 
на општината Илиџа; 

член Капетановиќ Џемил, претседател на На-
водниот одбор на општината Вогошќе; заменик Јо-
вановиќ Драго, претседател на Општинскиот син-
дикален совет, Ново Сараево; 

254. Изборна околија Вареш — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Вареш: 

претседател Сввтиновиќ Јозо, претседател на 
Околискиот суд во Вареш; заменик Јавор Томо, 
правник на Рудникот и Железарата Вареш; 

секретар Јововиќ Слободан, секретар на Народ-
ниот одбор нЦ општината Вареш; заменик Алиќ Фе-
стим, упраЈдеТфД на Земјоделската задруга, Илијаш; 

1 I мубНфа, секретар на Општин-
I ФК ВДОДа; заменик Џој а Ивица, 
Јарвдниот одбор на општината Ва-

член @пИк 
ђкиот комите^ 
претседател ка 
реш; 

255. Изборна околија Високо - со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Високо: 

претседател Бјелош Јово, судија на Околискиот 
суд во Високо; заменик Салатиќ Рајка, судија на 
0Ќ6лисЈШот суд во Високо; 

секретар Накиќ Авдо, службеник на Народниот 
Одбор на општината Високо; заменик Сехтл Вје-
кбфлав, директор на Претпријатието „Челик" Пре-
шево; 

член Варешлија Мустафа, секретар на Општин-
скиот комитет? на СЈЈ Фојница; заменик Станиќ Пе-
фИ), службеник на Народниот одбор на општината 
Кисељак; 

286. Изборна околија Калиновиќ — со седали-
ште ра Околиската изборна комисија на Пале: 

претседател Поровиќ АЛ^андар , судија на Око-
ћискИ^Ј суд во Сачево; заменик Врчкаловиќ Ми-
ШЏ1, секретар на Општинскиот комитет на СКЈ 
Дале; 

секфвуар Риџацрвиќ Сабрија, службеник на На-
родниот фДоор на оШшјата Сараево; заменик Чич-
АОЈ̂ ЈК НоБак, службеник на Народниот одбор на оп-
Јнтиаад! Пале; 

чл'зн ДОрмо Сулејман, секретар на Општински-
от К9л1^т^т на СКЈ Теново; заменик Гуја Миле, 
Претседател на Народниот одбор на општината Пале; 

257. Изборна околија Какањ, со седалиште на 
'Окодрогата изборна комисија во Какањ: 

претседател ѓурор^ѓ Гојко, претседател на Око-
'л^скќрт суд во Как^ј^ заменик Перовиќ Милан, 
јЈЈлужбеник на Народниот одбор на Општината Ка-
дана; 

секретар Хрвач^ш^ Милован, секретар на На-
родниот одбор на општината Какањ; заменик Чобо 
Муртафа, службеник на Народниот одбор на оп-
т т т џ т . 1 Џрќж Хадил, службеник на Рудникот 

на мрх јаглен, Какањ; заменик Штемберг Самуел, 
службеник на Народниот одбор на општината Ка-
ка њ; 

258. Изборна околија Зеница — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Зеница: 

претседател Рамиќ Екрем, претседател на Око-
лискиот суд во Зеница; заменик Јоппчиќ Милица, 
судија на Околисикот суд во Зеница; 

секретар Бајрамовиќ Асим, секретар на Народ-
ниот одбор на околијата Зеница; заменик Момчи-
новиќ др Илија, службеник на Народниот одбор на 
околијата Зеница; 

член Ибрахимовиќ Теуфик, службеник на На-
родниот одбор па околијата Зеница; заменик Па-
шиќ Даут, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Зеница; 

259. Изборна околија Завидовиќи — со сед а ли-
гите на Околиската изборна комисија во Завидо-
виќи: 

претседател Ункиќ Хамдија, претседател на 
Околискиот суд во Завидовиќи; заменик Урошевиќ 
Љубомир, судија на Околиспкот суд ЕО Завидовиќи; 

секретар Бјелида Митар, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата Завидовиќи; заменик Кне-
жевиќ Милован, шеф на Станбената управа Зави-
довиќи; 

член Махмутовиќ Мемиш, службеник на Оп-
штото трговско претпријатие Завидовиќи; заменик 
Лучиќ Илија, службеник на Трговското претприја-
тие „Избор" Завидовиќи; 

260. Изборна околија Травник — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Травник: 

претседател Мухаремагиќ . Салим, претседател 
на Окружниот суд во Травник; заменик Прциќ Ха-
лид, судија на Окружниот суд во Травник; 

секретар Таракција Ејуб, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Тревник; заменик Шаба-
новиќ Сираџ, шеф на Бирото за посредување на 
трудот во Травник; 

член Матковиќ Ладислав, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Травник; заменик Хуби-
јар Мујо, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Травник; 

261. Изборна околија Јајце — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Јајце: 

претседател Дамјановиќ Васо, претседател на 
Околискиот суд во Јајце; заменик Илиќ Никола, 
началник на Секретаријатот за општа управа на 
Народниот одбор на околијата Јајце; 

секретар Трбоевиќ Десимир, секретар на На-
родниот одбор на околијата Јајце; заменик Вукма-
новиќ Дарослава, секретар на Претпријатието 
„Електробосна" во Јајце; 

член Кондиќ Мирко, началник на Секретарија-
тот за здравје на Народниот одбор на околијата Ја-
јце; заменик Челебиќ Србослав, околиски јавен 
правобранител Јајце; 

262. Изборна околија Бугојно — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Бугојно: 

претесдател Домаќиновиќ Никола, претседател 
на Околискиот суд во Бугојно; заменик Бошковиќ . 

. Божидар, правник на Претпријатието „Славко Ро-
диќ", Бугојно; 

претседател ѓапиќ Анто, секретар на Народниот 
одбор на општината Бугојно; заменик Кирлиќ Ед-
хем, службеник на Фабриката на кожа во Бугојно; 

член Марковиќ Јово, службеник на Народниот 
одбор на општината Бугојно; заменик Гафиќ Мура-
диф, судија за прекршоци на Народниот одбор на 
општината Бугојно; 

263. Изборна околија Ливно — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Лиено: 

претседател Модриќ Фрањо, судија на Околи-
скиот . суд во Лиено; заменик Драгоња Тихомир, 
судија на Околискиот суд во Ливно; 

секретар Пехливановиќ Махмут, секретар на 
Народниот одбор на околијата Ливно; заменик Џон-
лагиќ Адем, службеник на Народниот одбор на око-
лијата Ливно; 

член Шешум Чедо, службеник на Народниот 
одбор на околијата Ливно; заменик Барач Душко; 



Вторник, 31 декември 1957 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 55 - Страна 1249 

претседател на Околискиот комитет на Народната 
младина, Ливно; 

264. Изборна околија Дувно — со седалиште на 
Околиската изборна копнен ја во Дувно: 

претседател Бегота Џемал, претседател на Око-
лискиот суд во Дувне; заменик Бригиќ Иван, слу-
х.Зеник на Шродв-пот одбор на општината Дувно; 

секретар Дилбер Стево, секретар на Народниот 
одбор на општината Дувно; заменик Спахиќ Ибра-
хим, службеник на Народниот одбор на општината 
Дувно; 

член Шариќ Анте, секретар на Народниот од-
бор на општината Присое; заменик Мариќ Дане, 
службеник на Народниот одбор на општината Ку-
прес; 

. 265. Изборна околија Коњиц — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Коњиц: 

претседател Шефкиќ Сафет, претседател на 
Околискиот суд во КОЈБИЦ; заменик Чокодарсвиќ 
Есад, судија на Околискиот суд во Коњиц; 

секретар Лукачевиќ Ислам, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Коњиц; заменик Старо-
виќ Јуца, службеник на Претпријатието „Игман" во 
Коњиц; 

член Видачковиќ Звонимир, началник на Одде-
лението за општа управа на Народниот одбор на 
оптшината Коњиц; заменик Јуришиќ Миро, работ-
ник на Претпријатието „Игман" БО Коњиц; 

266. Изборна околија Лиштица — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Лиштица: 

претседател Кон Филип, в. д. претседател на 
Околискиот суд во Лиштица; заменик Шкегро Јуре, 
службеник на Народниот одбор на општината Ли-
штица; 

секретар Бунтиќ Крешо, секретар на Народниот 
одбор на општината Лиштица; заменик БиљуХ Ни-
кола, службеник на Народниот одбор на општината 
Лиштица;, 

член Краљевиќ Винко, претседател на Општин-
скиот комитет на Народната младина, Лиштица; за-
меник Судан Владо, член на Општинскиот комитет 
на СКЈ, Лиштица; 

267. Изборна околија Чапљина — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Чапљина: 

претседател Булут Манојло, претседател на 
Околискиот суд во Чапљина; заменик Бјеловачиќ 
Вуко, судски приправник на Околискиот суд во 
Чапљина; 

секретар Мандрапа Влајко, секретар на На-
родниот одбор на општината Чапљина; заменик Ро-
дни Блаж, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Чапљина; 

член Кристиќ Крсто, учител во Чапљина, заме-
ник Шариќ Ремзо, службеник на Филијалата на 
ДОЗ во Чапљина; 

268. Изборна околија Столац — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Столац; 

претседател Бумбиќ Душан, претседател на 
Околискиот суд во Столац; заменик Шотра Деси-
мир, службеник на Народниот одбор на општината 
Столац; 

секретар Витлочик Зденко, службеник на На-
родниот одбор на општината Столац; заменик Ста-
н е к Асим, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Столац; 

член Хрле Рагиб, учител во Столац; заменик 
Комненовиќ Ранко, наставник ЕО Столац; 

269. Изборна околија Мостар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во' Мостар: 

претседател Хаџихасановиќ Шефик, судија на 
Окружниот суд во Мостар; заменик Мехмедагиќ 
Мугдим, судија на Околискиот суд во Мостар; 

секретар Диздар Мустафа, службеник на На-
родниот одбор на општината Мостар; заменик Ман-
диќ Василие, службеник на Народниот одбор на оп-
штината Мостар; 

член Требовиќ Хајрудин, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Мостар; заменик Витко-

виќ Никола, член на Околискиот комитет на На-
родната младина, Мостар ̂  

270. Изборна околија Требиње — со седалиште 
на Океанската изборна комисија во Требиње: 

претседател Луј^к Анка, судија на Околискиот 
суд во Требиње; заменик Ресуловиќ Авдо, дирек-
тор на Околискиот завод за социјално осигрување, 
Требиње; 

секретар Куљиќ Душан, началник на Секрета-
ријатот за општа управа на 'Народниот одбор на 
околијата Требиње; заменик Муцовиќ Чедо, слу-
жбеник на Народниот одбор на околијата Требиње; 

член Фазлиновиќ Хамдија, секретар на ССРН 
Требиње; заменик Поповиќ Чедомила, член на Око-
лискиот одбор на Сојузот на женските друштва, 
Требиње; 

V. Во Народна Република Македонија 
271. Изборна околија Битола — со седалиште 

на Околиската изборна комисија во Битола: 
претседател Јанакиевски Томе, судија на Окру-

жниот суд до Битола; заменик Петровски Благоја, 
заменик на јавниот обвинител во Битола; 

секретар Жуковски Васко, судија на Окружни,-
от суд во Битола; заменик Трпковски Арсо, слу-
жбеник од Битола; 

член Матиќ Стево, службеник од Битола; заме-
ник Николовски Пецо, службеник од Битола; 

272. Изборна околија Прилеп — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Прилеп: 

претседател Пашовски Киро, судија на Околи-
скиот суд во Прилеп; заменик Пепељуговски Ќиро, 
судија на Околискиот суд во Прилеп; 

секретар Биновски Трајко, службеник од При-
леп; заменик Стан т '^с^и Д^'тт-р, службеник од 
Прилеп; 

член Трпчевски Сотир, службеник од Прилеп; 
заменик Антуловски Димче, службеник о" 

273. Изборна околија Крушево — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Крушево 

претседател Ивановски Сашо, судија на Околи-
скиот суд во Прилеп; заменик Јотевски Иван, су-
дија на Околискиот суд во Прилеп; 

секретар Јанакиевски Ристо, секретар на На-
родниот одбора на општината Прилеп; заменик Пе-
тровски Гога, службеник од Прилеп; 

член Тодоровски Душко, службеник од Прилеп; 
заменик Неделковски Ангелко, службеник од При-
леп; 

274. Изборна околија Демир Хисар — со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Мурга-
шсво: 

претседател Хаџиевски Васко, судија на Око-
лискиот суд во Батола; заменик Петковски Славко, 
судија на Околискиот суд во Битола; 

секретар Талев Тома, помошник на јавниот об-
винител во Батола; заменик Николовски Атанас, 
службеник од Битола; 

член С т а в р е Е С К и Ташули, службеник од Битола; 
заменик Денковиќ Василије, службеник од Битола; 

275. Изборна околија Куманово — со седалгште 
на Околиската изборна комисија во Куманово" 

претседател Андоновски Ристо, претседател на 
Околискиот суд во Куманово; заменик Стојковски 
Стојан, јавен обвинител за околијата Куманово; 

секретар Петрушевски Душко, службеник од 
Куманово: заменик Кралевски Страшко, секретар 
на Нарол^чот о^бор на општината Куманово: 

член Богдановски Стаменко, службеник од Ку-
маново, ?г??^ник Спасовски Ѓоко, службеник од Ку-
маново; 

278. Изборна околија Клечезци - со седалиште 
на Околис^гта и?борна комисија во Клечевце. 

претседател Петровиќ Миодраг, судија на Око-
лискиот суд во Куманово; заменик Манасиевски 
Ратко, службеник од Куманово; 

секретар Чесмаџиски Саздо, службеник од Ку-
маново; зпменик Акифи Демо, учител од Куманово; 

член Цветковски Гиго, службеник од Куманово; 
заменик Стојменовски Александар, службеник од 
Куманово; 

277. Изборна околија Крива Паланка - со се-
далиште на Околиската изборна комисија но Кри-



Страна 1250 - Број 55 ^^^^" СЛУЖБЕН ЛИ НА ФНРЈ Вторник, 51 декември 1957 

ва Паланка; 
претседател Топ личанин Александар, судија на 

Околискиот суд во Куманово; заменик Мурговиќ 
Драгољуб, јавен правобранител во Куманово; 

секретар Манев Доситеј, пензионер од Кума-
ново; заменик Николовски Славко, управник на по-
штата во Куманово; 

член Ракиќ Драгољуб, службеник од Куманово; 
заменик Спасовски Александар, службеник од Ку-
маново; 

278 Изборна околија Охрид — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Охрид: 

претседател Чекреџи Љубен, претседател на 
Окружниот суд во Охрид; заменик Белевски Јонче, 
судија на Окружниот суд во Охрид; 

секретар Карадимче Александар, службеник од 
Охрид; з а м е н и к Наумовски Крсте, службеник од 
Косел; 

член Лабачески Лазо, службеник од Ресен; за-
меник Чаушески Петар, службеник од Ресен; 

279. Изборна околија Струга — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Струга; 

' претседател Дема Галип, претседател на Околи-
скиот суд во Дебар; заменик Веруш Ристо, судија 
на Околискиот суд во Струга; 

секретар Чакалоски Борис, службеник од Стру-
га; Танче; службеник од Бел-
чиште: 

чл. л Ла^о^схи Изан, службеник од Струга;'за-
меник Калајџиски Ѓошо, службеник од Струга; 

280. Изборна околија Кичево — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Кичево-ѓ 

претседател Манели Сотир, судија на Околи-
скиот. суд во Кичево; заменик Хаџи-Стерјо Јорго, 
судија на Околискиот суд во Кичево; 

сзкретар Јосифовски Трајан, службеник од Ки-
чево Мм писарски Киро, службеник од 
Осломеј. 

член Николозскл Томче, службеник од Брод; 
замочик Мацовски Перо, службеник од Брод; 

231 Изборна околија Скопје — Идадија, со се-
далчште на Околиската изборна комисија во Скопје: 

претседател ДоганџиСки Боро, претседател на 
Окружниот суд во Скопје; заменик Андроски То-
дор, судија на Окружниот суд во Скопје; 

секретар Атанасовски Јанаки ја, секретар на На-
родниот одбор на општината Идадија; заменик Ѓор-
чиев Никола, службеник во Скопје; 

член Дуковски Ристо, службеник во Скопје; за-
меник Марковски Киро, службеник во Скопје; 

282. Изборна околија Скопје - Кисела Вода, со 
скалиште на Околтѕскатз изборна комисија во 
Скопје": 

претседател Анастасов Тодор, судија на Окру-
жниот суд во Скопје; заменик Липковски Петар, 
судија на Окружниот суд во Скопје; 

секретар Парговски Александар, секретар на 
Народниот одбор на општината Кисела Вода; заме-
ник Цветковски Перо, судија за прекршоци на На-
родниот одбор на општината Кисела Вода; 

член Поповски Костадин, службеник од Скопје; 
заменик Ивановски Ванчо, службеник од Скопје; 

283. Изборна околија Скопје — Кале, со седа-
лиште на Околиската изборна комисија во Скопје: 

претседател Анастасов Ратко, судија на Окру-
жниот суд во Скопје; заменик Јанев Спиро, судија 
на Окружниот суд во Скопје; 

секретар Петровски Боро, службеник од Скопје; 
заменик Божиновски Богдан, службеник од Скопје; 

член Петровски Ацо, службеник од Скопје; за-
меник Рамо Шукри, службеник од Скопје; 

284. Изборна околија Скопје — Саат Кула, со се-
д ал иште на Околиската изборна комисија од Скопје: 

претседател Јовановски Радован, судија на 
Окружниот суд во Скопје; заменик Бојков Јанко, 
судија на Окружниот суд во Скопје; 

секретар Пакетчиев Александар, секретар на 
Народниот одбор на општината Саат Кула; заменик 
Стојанова Славјанка, службеник од Скопје; 

член Ибраим Муарем, службеник од Скопје; за-
меник Евремов Павле, службеник од Скопје; 

235. Изборна околија Тетово — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Тетово: 

претседател Стоименов Занко, судија на Околи-
скиот суд во Тетово; заменик ЖИВРТОВИЌ Војислав, 
судија на Околискиот суд во Тетово; 

секретар Емени Хилми, секретар на Народниот 
одбор на општината Тетово, заменик Тодоровски 
Круме, службеник од Теарце; . 

член Синадинов Најче, секретар на Народниот 
одбор на општината Теарце; заменик Идризи Идриз, 
службеник од Тетово; 

286. Изборна околија Жеровјани — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Жеровјане 

претседател Хаџи Асани Ахмед, секретар на 
Народниот одбор на општината Жеровјане, заменик 
Зејно Риан, раководител на Осумгодишното учили-
ште во Желино; 

секретар Мерџановски Башко, службеник од 
Жерозјани; заменик Јовановски Киро, службеник 
од Сараќино; 

член Богдановски Илко, службеник од Врапчи-
ште; заменик Мурати Неваип, службеник од Же-
ровјане; 

287. Изборна околија Гостивар — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Гостивар: 

претседател Меловски Ристо, судија на Околи-
скиот суд во Гостивар; заменик Николовски Саво, 
службеник од Гостивар; 

секретар" Богдановски Бошко, секретар на На-
родниот одбор на општината Гостивар; заменик Ан-
доновски Панче, службеник од Гостивар; 

член Лазаревски Фотир, службеник од Маврово; 
заменик Стефановски Заке, службеник од Маврово; 

288. Изборна околија Титов Велес — со седали-
ште на Околиската изборна комисија во Титов 
Велес; 

претседател Делидинг.ов Сотир, претседател на' 
Окружниот суд во Титов Велес; заменик Костов 
Димитар, судија на Окружниот суд во Титов Велес; 

секретар Бабунски Љубомир, секретар на На-
родниот одбор на Титов Велес; заменик ѓорѓиев 
Петре, службеник од Титов Велес; 

член Петров Ацо, службеник од Титов Велес; 
заменик Андреев Каме, службеник од Титов Велес; 

289. Изборна околија Кавадарци — со с к а л и -
ште на Околиската изборна комисија во Кавадарци: 

претседател Мишев Александар, судија на Око-
лискиот суд во Кавадарци; заменик Шкартова Сул-
тана, службеник од Кавадарци; 

секретар Ацев Методи, службеник од Кавадар-
ци; заменик Грозданова Виолта, службеник од Ка-
вадарци; 

член Чулев Тоша, службеник од Кавадарци; 
заменик Сарафов Ванчо, службеник од Кавадарци; 

290. Изборна околија Кочани - со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Кочани: 

претседател Магдезски Божо, претседател на 
Околискиот суд во Кочани; заменик Василев Дими-
тар, судија на Околискиот суд во Кочани; 

секретар Велинов Јане, секретар на Народниот 
одбор на општината Кочани; заменик Бубевски 
Коце, службеник од Кочани; 

член Чадиков Владо, службеник од Кочани; за-
меник Ушинов Мијалчо, службеник од Кочани; 

291. Изборна околија Штип - со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Штип: 

претседател Гроздановски Наке, претседател на 
Стопанскиот суд во Штип; заменик Лазаров Боро, 
судија на Окружниот суд во Штип; 

секретар Кошевалиски Трајко, службеник од 
Штип; заменик Панев Методи, судија за прекршо-
ци на Народниот одбор на општината Штип; 

член Димитров Никола, помошник на јавниот 
обвинител на Окружното обвинителството во Штип; 
заменик Арсов Киро, службеник од Штип; 

292. Изборна околија Делчево — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Делчево: 

претседател Су леј манов Сулејман, претседател 
на Околискиот суд во Делчево; заменик Василевски 
Борис, судија на Околискиот суд во Делчево; 
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секретар Николовски Ацо, секретар на Народ-
ниот одбор на општината Делчево; заменик Стан-
ковски Димитар, службеник од Делчево; 

член Илиевски Киро, службеник од Делчево; 
заменик Стоименов Стојан, службеник од Делчево;. 

293. Изборна околија Струмица - со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Струмица: 

претседател Мишев Владо, судија на Околи-
скиот суд во Струмица; заменик Арапов Љупчо, 
судија на Околискиот суд во Струмица; 

секретар Витанов Димитар, службеник од 
Струмица; заменик Гунчев Васил, службеник од 
Струмица; 

член Јанчева Вера, службеник од Струмица; 
заменик Скарнаков Петар, службеник од Струмица; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 
294. Изборна околија Иванград — со седали-

ште на Околиската изборна комисија во Иванград: 
претседател Барјактаревиќ Војин, претседател 

на Околискиот суд во Иванград; заменик Ѓокиќ 
Данојка, судија на Околискиот суд во Иванград; 

секретар Гариќ Никола, службеник во Иван-
град; заменик Зоговиќ Добрашин, службеник на 
Народниот одбор на општината во Иванград; 

член Меховиќ Харум,^ јавен правобранител во 
Иванград; заменик Бабовиќ Милош, службеник во 
Иванград; 

295. Изборна околија Биело Поље — со седа-
лиШте на Околиската изборна комисија во Биело 
Поље: 

претседател Нокиќ Абдулах, претседател на 
Околискиот суд во Биело Поље; заменик Ѓурановиќ 
Раде, судија на Околискиот суд во Биело Поље; 

секретар Каришиќ Драго, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Биело Поље; заменик 
Вујисиќ Радомир, службеник на Народниот одбор 
на општината во Биело Лоље; 

член Обрадовиќ Данило, службеник во Биело 
Поље; заменик Томовиќ Милисав, службеник во 
Мојковац; 

296. Изборна околија Пљевља — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Пљевља: 

претседател Табаш Момчило, претседател на 
Околискиот суд во Пљевља; заменик Баошиќ Ми-
хаило, судија на Околискиот суд во Пљевља; 

секретар Бојановиќ Матија, службеник во 
Пљевља; заменик Грујичиќ Димитрије, службеник 
на Народниот одбор на општината во Пљевља; 

член ѓерковиќ Јован, службеник во Пљевља; 
заменик Деспотовиќ Иван, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Пљевља; 

297. Изборна околија Никшиќ — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Никшиќ: 

претседател Вукотиќ Љубо, претседател на 
Околискиот суд во Никшиќ; заменик Бојовиќ Мило, 
судија на Околискиот суд во Никшиќ; 

секретар Калуѓеров^ Блажов службеник на 
Народниот одбор на општината во Никшиќ; заме-
ник Пејаковиќ Миливоје, службеник на Народниот 
одбор на општината во Никшиќ; 

член Крстајиќ Видоје, службеник во Никшиќ; 
заменик Булајиќ Војин, службеник во Никшиќ; 

298. Изборна околија Титоград — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Титоград: 

претседател Вујошевиќ Милијан, претседател 
на Окружниот суд во Титоград; заменик Ѓурановиќ 
Стојан, судија на Окружниот суд во Титоград; 

секретар Кликовац Зарија, службеник во Ти-
тоград; заменик Ускоковиќ Радисав, службеник во 
Титоград; 

член Кнежевиќ Вида, службеник во Титоград; 
заменик Јовановиќ Душан, службеник во Титоград; 

299. Изборна околија Цетиње — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Цетиње: 

претседател ѓукановиќ Голуб, претседател на 
Окружниот суд во Цетиње; заменик Мартиновиќ 
Момчило, претседател на Околискиот суд во Це-
тиње; 

секретар Милиќ Љубо, службеник во Цетиње; 
заменик Орландиќ Стево, службеник во Цетиње; 

член Вујовиќ Никица, службеник во Цетиње; 
Заменик Мухадиновиќ Беќо, службеник во Цетиње; 

300. Изборна околија Котор — со седалиште 
на Околиската изборна комисија во Котор: 

претседател Луковиќ Душан, претседател на 
Околискиот суд во Котор; заменик Биск^повиќ 
Грације, судија на Окружниот стопански суд во 
Котор; 

секретар Брајковиќ Мато, судија на Окружниот 
стопански суд во Котор; заменик Лазаревиќ Бла-
жо, службеник на Народниот одбор на општината 
во Котор; 

член ЈУГатковиќ Ф. Душан, службеник на Народ-
ниот одбор на општината Котор; заменик Татар 
Јован, службеник на Народниот одбор на општи-
ната Котор; 

301. Изборна околија Бар — со седалиште на 
Околиската изборна комисија во Бар: 

претседател Скејовиќ Ахмет, претседател на 
Околискиот суд во Бар; заменик Буковиќ Војин, 
судија на Околискиот суд во Бар; 

секретар Љумовиќ Радивоје, службеник на 
Народниот одбор на општината во Бар; заменик 
Божовиќ Марко, службеник на Народниот одбор 
на општината во Бар; 

член Меќикукиќ Борислав, пензионер во Бар; 
заменик Бунтиќ Милорад, службеник во Бар. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2 
28 декември 1957 година 

1 Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

728. , 
Врз основа на чл. 47, 48 став 1 и членот 52 став 2 

од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, во 
врска со Одлуката на Сојузниот извршен совет за 
утврдување на подрачјата на изборните околии за 
изборите на народни пратеници за Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна скупштина што 
ќе се одржат во среда на 26 март 1958 година 
Р. п. бр. 403 од 27 декември 1957 година, Сојузната 
изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н М.Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КО-
МИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СО-

ЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
I. Од околиските изборни комисии надлежни за 

спроведување на изборите на народни пратеници за 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
се определуваат следните околиски изборни коми-
сии што ќе ги спроведуваат изборите на народни 
пратеници за Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина на 26 март 1958 година, 
и тоа: 

А. 
ГРУПА ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИЈА И ЗАНАЕТЧИ-

СТВО 
I. Во Народна Република Србија 

1) За Изборната околија Белград - Врачар: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград - Стари Град I, со седалиште во Беград; 

2) за Изборната околија Белград - Звездара: -
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград - Стари Град I, со седалиште во Белград; 

3) за Изборната околија Белград - ЗСмун I: 
Околиската изборна комисија за Изборна околија 
Белград - Стари Град I, со седалиште во Белград; 

4) за Изборната околија Белград - Земун П: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград - Стари Град I, со седалиште во Белград; 

5) за Изборната околија Белград - Нов Бел-
град: Околиската изборна комисија за Изборна 
околија Белград - Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 
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6) за Изборната околија Белград - Палилула: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград - Стари Град I, со седалиште во Бел-

7) за Изборната околија Белград-Раковица. 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград-Стари град I, со седалиште во Белград; 

8) за Изборната околија Белград - Савски Ве-
нац I: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Белград - Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 

9) за Изборната околија Белград - Савски Ве-
нац II: Околиската изборна окомисија за Изборната 
околија Белград - Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 

10) за Изборната околија Белград — Стари 
Град I: Околиската изборна комисија за Изборната 
Околија Белград - Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 

11) за Изборната околија Белград. - Стари 
Град П: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Белград - Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 

12) за Изборната околија Белград — Стари 
Град Ш: Околиската изборна комисија за Изборната 
Околија Белград — Стари Град I, со седалиште во 
Белград; 

13) за Изборната околија Белград — Стари 
Град IV: Околиската изборна комисија за, Избор-
ната околија Белград — Стари Град I, со седалиште 
во Белград; 

14) за Изборната околија Белград — Чукарица: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград — Стари Град I, со седалиште во Бел-
град; 

15) за Изборната околија Шабац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Шабац, со 
седалиште во Шабац; 

16) за Изборната околија Лозница: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Шабац, со 
седалиште во Шабац; 

17) за Изборната околија Ваљево: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Ваљево, со 
седалиште во Ваљево; 

18) за Изборната околија Лазаревац: Околиска-
та изборна комисија за Изборната околија Ваљево, 
Со седалиште во Ваљево; 

19) за Изборната околија Титово Ужице: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ти-
тово Ужице, со седалиште во Титово Ужице; 

20) за Изборната околија Приепоље — Нови Па-
зар: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Приепоље, со седалиште во Приепоље; 

21) за Изборната околија Чанак: Околиската 
изборна комисија за Р1зборната околија Чанак, со 
седалиште во Чанак; 

22) за Изборната околија Краљево: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Краљево, 
со скалиште во Краљево; 

23) за Изборната околија Крагуевац: Околиска-
та изборна комисија за Изборната околија Крагуе-
вац, со седалиште во Крагуевац; 

24) за Изборната околија Младеновац: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Мла-
денова^ со седалиште во Младеновац; 

25) 
за Изборната околија Смедерево: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Смедерево, 
со седалиште во Смедерево; 26) 

за Изборната околија Пожаревац — Неготин: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Пожаревац, со седалиште во Пожаревац; 

27) за Изборната околија Заечар: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Заечар, со 
седалиште во Заечар; 

28) за Изборната околија Бор: Околиската из-
борна комисија за Изборната околија Заечар, со се-
далиште во Заечар; 

29) за Изборната околија Светозарево: Околи-
јата изборна комисија за Изборната околија Све-
^арево, седалиште во СветозаревоЈ 

30) за Изборната околија Куприја: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Светозарево, 
со седалиште во Светозарево; 

31) за Изборната ,околија Крушевац — Проку-
пље: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Крушевац, со седалиште во Крушевац; 

32) за Изборната околија Ниш I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Ниш I, со 
седалиште во Ниш; 

33) за Изборната околија Ниш II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Ниш I, со 
седалиште во Ниш; 

34) за Изборната околија Алексинац: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ниш I, 
со седалиште во Ниш; 

35) за Изборната околија Лесковац—Пирот: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Лесковац, со седалиште во Лесковац; 

36) за Изборната околија Врање: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Врање, со 
седалиште во Врање; 

37) за Изборната околија Нови Сад I: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Нови 
Сад I, со седалиште во Нови Сад; 

38) за Изборната околија Нови Сад II: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Нови 
Сад I, со седалиште во Нови Сад; 

39) за Изборната околија Нови Сад III: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Нови 
Сад I, со седалиште во Нови Сад; 

40) за Изборната околија Банка Паланка: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Нови Сад I, со се д ал иште во Нови Сад; 

41) за Изборната околија Врбас: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Врбас, со 
седалингге во Врбас; 

42) за Изборната околија Сомбор: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сомбор, со 
седалиште во Сомбор; 

43) за Изборната околија Оџаци: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сомбор, со 
седалиште во Сомбор; 

44) за Изборната околија Суботица — Стари 
Град: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Суботица — Стари Град, со седалиште во 
Суботица; 

45) за Изборната околија Суботица — Доњи 
Град: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Суботица — Стари Град, со седадиште во 
Суботица; 

46) за Изборната околија Сента — Банка Топола? 
Околиската изборна комисија за Изборната околија -
Сента, со седалиште во Сента; 

47) за Изборната околија Кикинда: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Кикинда, 
со седалиште во Кикинда; 

48) за Изборната околија Зрењанин: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Зрењанин, 
со седалиште во Зрењанин; 

49) за Изборната околија Нови Бечеј: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Зре-
њанин, со седалиште во Зрењанин; 

50)"за Изборната околија Вршац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Вршац, со 
седалиште во Вршац; 

51) за Изборната околија Панчево: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Панчево, 
со сед а лигите во Панчево; ^ 

52) за Изборната околија Сремска Митровица: 
- Околиската'изборна комисија за Изборната-околија 
„ Сремска Митровица, со седалиште во ^Сремска Ми-
тровица; 

53) за Изборната околија Приштина: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Приштина, 
со седалиште во Приштина; 

54) за Изборната околија Урошевац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Приштина, 
со се д ал иште во Приштина; 

55) за Изборната околија Косовска Митровица^ 
Околиската изборна комисија за Изборната околиј! 
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Косовска Митровица, со седалиште во Косовска 
Митровица; 

56) за Изборната околија Лек—Призрен: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Пеќ, 
со седалигите во Пеќ; 

57) за Изборната околија Гњилане: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Гњилане, 
со седалиште во Гњилане; 

П. Во Народна Република Хрватска 

58) за Изборната околија Осиек I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Осиек, со 
седалиште во Осиек; 

59) за Изборната околија Осиек II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Осиек, со 
седалиште во Осиек; 

60) за Изборната околија Винковци: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Винковци, 
со седалиште во Винковци; 

61) за Изборната околија Вуковар: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Винковци, 
со евда л иште во Винковци; 

62) за Изборната околија Славонски Брод: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Славонски Брод, со седалиште во Славонски Брод; 

63) за Изборната околија Нова Градишка: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Нова Градишка, со седалиште во Нова Градишка; 

64) за Изборната околија Вировитица: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Виро-
витица, со сед а лигите во Вировитица; 

65) за Изборната околија Бјеловар: Околиската 
Изборна комисија за Изборната околија Бјеловар1 
со седалиште во Бјеловар; 

66) за Изборната околија Копривница: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ко-
привница, со седалиште во Копривница; 

67) за Изборната околија Чаковец: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Чаковец, 
со седалиште во Чаковец; 

68) за Изборната околија Вараждин: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ва-
раждин, со седалиште во Вараждин; 

69) за Изборната околија Крапина: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Кралица, 
со седалиште во Крапина; 

70) за Изборната околија Загреб—Чрномерец: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

^1) за Изборната околија Загреб—Доњи Град I: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

72) за Изборната околија Загреб—Доњи Град II: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

73) за Изборната околија Загреб—Медвешќак I: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

74) за Изборната околија Загреб—Медвешќак II: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

75) за Изборната околија Загреб—Пешќеница: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

76)' за Изборната околија Загреб—Трње I: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

77) за Изборната околија Загреб—Трње II: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Дон,и Град, со седалиште во Загреб; 

78) за Изборната околија Загреб—Трешњевка I: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб-Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

79) за Изборната околија Загреб—Трешњевка II: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

80) за Изборната околија Загреб—Максимир: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 

81) за Изборната околија Загреб—Суседград: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија4 

Загреб—Доњи Град, со седалиште во Загреб; 
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82) за Изборната околија Сисак I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сисак, со 
седалиште во Сисак; 

за Изборната околија Сисак II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сисак, со 
седалиште во Сисак; 

84)' за Изборната околија Карловац I: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Кар-
ловац, со седалиште во Карловац; 

85) за Изборната околија Карловац II: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Кар-
ловац, со седалиште во Карловац; 

86) 
за Изборната околија Огулин: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Огулин, со 
седалиште во Огулин; 

87) 
за Изборната околија Госпиќ: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Госпиќ, со 
седалиште во Госпиќ; 

88) 
за Изборната околија Риека—Стари Град I: 

Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Риека—Стари Град, со седалиште во Риека; 

89) за Изборната околија Риека-Стари Град II: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Риека—Стари Град, со седалиште во Риека; 90) 

за Изборната околија Риека—Сушак: Околи- ' 
ската изборна комисија за Изборната околија Риека . 
- С т а р и Град, со седалиште во Риека; 

91) за Изборната околија Риека - Замет: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Репка—Стари Град, со седалиште во Риека; 

92) за Изборната околија Делнице—Сењ: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Репка—Стари Град, со седалиште во Риека; 

93) за Изборната околија Пула, Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Пула, со 
седалиште во Пула; 

94) за Изборната околија Лабин: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Пула, со 
седалиште во Пула; 

95) за Изборната околија Задар: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Задар, со 
седалиште во Задар; 

96) за Изборната околија Шибеник: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Шибеник, 
со седклиште во Шибеник; 

97) за Изборната околија Сплит I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сплит, со 
седалиште во Сплит; 

98) за Изборната околија Сплит И: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сплит, со 
седалиште во Сплит; 

99) за Изборната околија Сплит ТП: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сплит, со 
седалиште во Сплит; 

100) за Изборната околија Дубровник: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ду-
бровник, со седалиште во Дубровник; III. Во Народна Република Словенија 

101) за Изборната околија Мурска Собота: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Мурска Собота, со седалиште во Мурска Собота; 

102) за Изборната околија Птуј: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Марибор 
—Центар, со седалиште во Морибор; 

103) за Изборната околија Марибор-Тезно: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Марибор-Центар, со се д а лигите во Марибор; 

104) за Изборната околија Марибор-Центар: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Марибор—Центар, со седалиште во Марибор; 

105) за Изборната околија Марибор-Руше: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Марибор—Центар, со седалиште во Марибор; 

106) за Изборната околија Словењ Градец: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Марибор—Центар, со седалиште во Марибор; 

107) за Изборната околија Шоштањ: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Цеље, со 
седалиште во Цеље; 

108) за Изборната оболија -Цеље: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Цеље, со 
седалиште во Цеље; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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109) за Изборната околија Шентјур прц Цеље: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Цеље, со седалиште во Цеље; 

110) за Изборната околија Видем—Кршко:^ Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Трбовље, со седалиште во Трбовље; 

111) за Изборната околија Трбовље: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Трбдвље, 
со седалиште во Трбовље; 

112) за Изборната околија Ново Место: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ново 
Место, со седалиште во Ново Место; 

113) за Изборната околија Љубљана-Кочевје: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Љубљана—Центар, со седалиште во Љубљана; 

114) за Изборната околија Љубљана—Литија: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
ЈБубљана—Центар, со седалиште во Љубљана; 

115) за Изборната околија Љубљана"Камник: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Љубљана—Центар, со седалиште во Љубљана; 

116) за Изборната околија Љубљана—Центар I: 
рколиската изборна комисија за Изборната околија 
Љубљана—Центар, со седалиште во Љубљана; 

117) за Изборната околија Љубљана—Центар II: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Љубљана-Центар, со седалиште во Љубљана; 

118) за Изборната околија Љубљана"Врхника: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Љубљана"-Центар, со седалиште во Љубљана; 

119) за Изборната околија Шкоф ја Лока: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Крањ, со седалиште во Крањ; 

120) за Изборната околија Крањ: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Крањ, со 
седалиште во Крањ; 

121) за Изборната околија Јесенице: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Крањ, со 
седалиште во Крањ; 

122) за Изборната околија Горица: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Горица, со 
седалиште во Горица; 

123) за Изборната околија Копер: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Копер, со 
седалиште во Копер; 

IV. Во Народна Република Босна и Херцеговина 
124) за Изборната околија Бихаќ: "Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Бихаќ, со 
седалиште во Бихаќ; 

125) за Изборната околија Приедор: Околиската 
изборна комисија за Изборнита околија Приедор, со 
седалиште во Приедор; 

126) за Изборната околија Бања Лука I: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Бања 
Лука, со седалиште во Бања Лука; 

127) за Изборната околија Бања Лука II: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Бања 
Лука, со седалиште во Бања Лука; 

128) за Изборната околија Дервента: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Дервента, 
со седалиште во Дервента; 

129) за Изборната околија Добој: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Добој, со 
седалиште во Добој; 

130) за Изборната околија Брчко: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Брчко, со 
седалиште во Брчко; 

131) за Изборната околија Тузла I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Тузла, со 
седалиште во Тузла; 

132) за Изборната околија Тузла II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Тузла, со 
седалиште во Тузла; 

^ 133) за Изборната околија Лукавац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Тузла, со 
седалиште во Тузла; 

134) за Изборната околија ЖивиНице: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Тузла, со 
седалиште во Тузла; 

135) за Изборната околија З Б О Р Н И К : Околиската 
избореа комисија за Изборната околија З Б О Р Н И К , 
со седалиште но Зворникј 

136) за Изборната околија Горажде: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Горажде, 
со седалиште во Горажде; 

137) за Изборната околија Сараево—Центар: 
Околиската изборна комисија за Изборната! околија 
Сараево—Центар, со седалиште во Сараево; 

138) за Изборната околија Ново Сараево I: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Сараево—Центар, со седалиште во Сараево; 

139) за Изборната околија Ново Сараево II: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Сараево—Центар, со седалиште во Сараево; 

140) за Изборната околија Сараево—Стари Град: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Сараево—Центар, со седалиште во Сараево; 

141) за Изборната околија Илиџа: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сараево-
Центар, со седалиште во Сараево; 

142) за Изборната околија Високо: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сараево^ 
Центар, со седалиште во Сараево; 

143) за Изборната околија Вареш: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сараево-
Центар, со седалиште во Сараезо; 

144) за Изборната околија Зеница I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Зеница, со 
седалиште во Зеница; 

145) за Изборната околија Зеница II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Зеница, со 
седалиште во Зеница; 

146) за Изборната околија Какањ: Околиската 
изборна комисија за Изборната 'околија Зеница, со 
седалиште во Зеница; 

147) за Изборната околија Завидовиќи: Околиска-
та изборна комисија за Изборната околија Зеница, со 
седалиште"Во Зеница; 

148) за Изборната околија Травник: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Зеница, со 
седалиште во Зеница; 

149) за Изборната околија Јајце: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Јајце, со 
седалиште во Јајце; 

150) за Изборната околија Ливно: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Лиено, со 
седалиште во Ливно; 

151) за Изборната околија Мостар I: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Мостар, со 
седалиште во Мостар; 

152) за Изборната околија Мостар II: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Мостар, со 
седалиште во Мостар; ^ 

153) за Изборната околија Требиње: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Требиње, 
со седалиште во Требиње; 

V. Во Народна Република Македонија 
154) за Изборната околија Битола: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Битола, со 
седалиште во Битола; 

155) за Изборната околија Прилеп: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Прилеп, со 
седалиште во Прилеп; 

156) за Изборната околија Куманово: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Куманово, 
со седалиште во Куманово; 

157) за Изборната околија Охрид: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Охрид, со 
седалиште во Охрид; 

158) за Изборната околија Скопје-Идадија: Оком 
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Скопје—Идадија, со седалиште во Скопје; 

159) за Изборната околија Скопје—Кисела Вода: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Скопје—Идадија, со- седалиште во Скопје; 

160) за Изборната околија Скопје—Кале: Око-: 
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Скопје—Идадија, со седалиште во Скопје; 

161) за Изборната околија Скопје"Саат Кула! 
Околиската изборна комисија за Изборната околија; 
Скопје—Идадија, со седалиште во Скопје; 

162) за Изборната околија Тетово: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Тетово, со! 
седалиште во Тетово; 
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163) за Изборната околија Титов Велес: тОколи-
ската изборна комисија за Изборната околија Титов 
Велес, со седалиште во Титов Велес; 

164) за Изборната околија Штип: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Штип, со 
седалиште во Штип; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 
165) за Изборната околија Иванград: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Иванград, 
со седалиште во Иванград; 

166) за Изборната околија Никшиќ: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Никшиќ, со 
седалиште во Никшиќ; 

167) за Изборната околија Титоград: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Титоград, 
со седалиште во Титоград; 

168) за Изборната околија Цетиње: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Цетиње, со 
седалиште во Цетиње; 

Б. 
ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

I. Во Народна Република Србија 
1) за Изборната околија Белград—Смедерево: 

Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград—Земун, со седилиште во Белград; 

2) за Изборната околија Шабац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Шабац, со 
седел иште во Шабац; 

3) за Изборната околија Ваљево: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Ваљево, со 
сгдалиште во Ваљево; 

4) за Изборната околија Титово Ужице—Прие-
поље: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Титово Ужице, со седалиште во Титово 
Ужице; 

5) за Изборната околија Чанак: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Чанак, со 
седалиште во Чанак; 

6) за Изборната околија Краљево-Нови Пазар: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Краљево, со седалиште во Краљево; 

7) за Изборната околија Крагуевац-Младено-
в а ^ Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Крагуевац, со седалиште во Крагуевац; 

8) за Изборната околија Пожаревац: Околиската 
изборна комисија за Изборнита околија Пожаревац, 
со седалиште во Пржаревац; 

9) за Изборната околија Заечар—Неготин: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија Зае-
чар, со седалиште во Заечар; 

10) за Изборната околија Светозарево: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Све-
тозарево, со седалиште во Светозарево; 

11) за Изборната околија Крушевац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Крушевац, 
со седулиште во Крушевац; 

12) за Изборната околија Ниш—Пирот: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Ниш 
И,,со седалиште во Ниш; 

13) за Изборната околија Лесковац—Прокупље: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Лесковац, со седалиште во Лесковац; 

14) за Изборната околија Врање: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Врање: со 
седалиште во Врање; 

15) за Изборната околија Нови Сад—Сомбор: 
Околиската изборна комисија за Изборните околија 
Нови Сад II, со седалиште во Нови Сад; 

16) за Изборната околија Суботица: Околиската 
изборна' комисија за Изборната околија Суботица— 
С^аои Град, со седалиште во Суботица; 

17) за Изборната околина Зрењанин—Кикинда: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Зрењанин, до евда лигите во Зрењанин; 

18) за Изборната околија Панчево—Вршац: Око- . 
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Панчево, седалиште во Панчево; 

19) за Изборната околија Сремска Митровица: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Сремска Митровица, со седалиште во Сремска Ми-
тровица; 

20) за Изборната околија ^Приштина—Гњилаце: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Приштина, со седалиште во Приштина; 

21) за Изборната околија Пеќ—Косовска Митров 
Ница: Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Пеќ, со седалиште во Пеќ; 

22) за Изборната околија Призрен: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Призрен, со 
седалиште во Призреи; 

II. Во Народна Република Хрватска 
23) за Изборната околија Осиек: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Осиек, со 
седалиште во Осиек; 

24) за Изборната околија Славенска Пожега: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Славенска Пожега, со седалиште во Славонска По-
жега; 

25) за Изборната околија Сисак: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сисак. со 
седалиште во Сисак; 

26) за Изборната околија Бјеловар: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Бјеловар, 
со седалиште во Бјеловар; 

27) за Изборната околија Вараждин: Околиската 
изборна комисија за Изборнита околија Вараждин, 
со седалиште во Бараждин; 

28) за Изборната околија Загреб: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Загреб— 
Чрномерец, со седалиште во Загреб; 

29) за Изборната околија Карловац: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Карловац, 
со седалиште во Карловац; 

30) за Изборната околија Риека: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Риека—Су-
шан, со седалиште во Риека; 

31) за Изборната околија Задар: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија ЗадарЈ со 
седалиште во Задар; 

32) за Изборната околија Сплит: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Сплит, со 
седалиште во Сџлит; 

III. Во Народна Република Словенија 
33) за Изборната околија Марибор: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Марибор^ 
Шентиљ, со седалиште во Марибор; 

34) за Изборната околија Љубљана: Околиската 
изборна' комисија за Изборната околија Љубљана— 
Центар, со седалиште во Љубљана; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 
35) за Изборната околија Бихаќ и Лиено: Око-

лиската изборна комисија за Изборната околија 
Бихаќ, со седалиште во Бихаќ; 

36) за Изборната околија Приедор: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Приедор, со 
седалиште во Приедор; 

37) за Изборната околија Бања Лука: Околи-
ската изборна комисија за Изборната околија Бања 
Лука, со седалиште во Бања Лука; 

38) за Изборната околија Добој и Дервента: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Добој, со седалиште во Добој; 

39) за Изборната околија Брчко: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Брчко, со 
села л иште во Брчко; 

40) за Изборната околија Тузла и Зворник: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Тузла, со седалиште во Тузла; 

41). за Изборната околија Сараево и Горажде: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Сараево -Центар, со седалиште во Сараево; 

42) за Изборната соколи ја Јајце и Зеница: Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија Зе-
ница, со седалиште во Зеница; 

.43) за Изборната околија Мостар и Требиње: 
Околиската изборна комисија за Изборната околија 
Мостар, со седалиште во Мостар; 

V. Во Народна Република Македонија 
44) за Изборната околија Скопје: Околиската 

изборна комисија за Изборната околија Скопје -
Идадија, со. седалиште во Скопје! 
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45) за Изборната^ околија Битола: Околиската 
изборна комисија за'Изборната околија Битола, ед 
седалиште во Битола; 

46) за Изборната околија Охрид: Околиската 
изборна комисија за Р^бзфната околија Охрид, со 
седалиште во Охрид; 

47) за Изборната околија Штип: ,Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Штип, СО 
седалиште во Штип; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 

48) за Изборната околија Титоград: Околиската 
изборна комисија за Изборната околија Титоград, 
со седалиште во Титоград. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3 
28 декември 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
тштшшшштштшшшштттттшшшшшшвтвшттштттшштштттШттштшштшттшшт 

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 1957 ГОДИНА 

кои сочинуваат составен дел од Упатството за извр-
шување на Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1957 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/57, стр. 1203) објавени се како 
додаток на „Службен лист на ФНРЈ'% бр 55/57 и мо-
жат да се добијат преку Комерцијалното одделение 
на „Службен лист на ФНРЈ", Краљевиќа Марка 9. 

Цена 300 динари. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

709. Указ за прогласување на Завршната 
сметка за извршувањето на Буџетот на 
Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1956 година 1197 
Закон за завршната сметка за извршува-
њето на Буџетот за Федеративна Народна 
Република Југославија (Сојузниот буџет) 
за 1958 година - - - - - - - - 1197 

710. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон 
за општинскиот локален данок и за ме-
сниот самопридонес — — — — — — 1197 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за општинскиот локален да-
нок и за месниот самопридонес — — — 1197 

711. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на членот 36 од ,Законот за аграр-, ^ 
ната реформа и колонизацијата — — 1198 
Закон за измена на членот 36 од Законот 
за аграрната реформа и колонизацијата 1198 

712. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за Фондот за унапреду-
вање на службата на царинската кон-
трола — — — — — — — — —̂^ 1198̂  
Закон за измена на Законот за Фондот за 
унапредување на службата на царинска-
та контрола — — — —I — — — Ц90 

Страна 
713. Указ за прогласување на Законот за 

уредување на имотните односи настана-
ти поради ликвидација на правата и об-
врските на југословенските државјани 
врз основа на меѓународни договори — 1198 
Закон за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на правата 
и обврските на југословенските државја-
ни врз основа на меѓународни договори 1198 

714. Указ за прогласување на Законот за о-
властување народните републики да мо-
жат со своите закони за заштита на спо-
мениците на културата и на природните 
реткости да отстапуваат од сојузниот Општ 
закон за заштита на спомениците на кул-
турата и на природните реткости — — 1199 
Закон за овластување народните репу-
блики да можат со своите закони за за-
штита на спомениците на културата и на 
природните реткости да отстапуваат од 
сојузниот Општ закон за заштита на спо-
мениците на културата и на природните 
реткости — — — — — — — — 1199 

715. Одлука за одобрување на ч завршните 
сметки на сојузните буџетски фондови 
за 1956 година - — — — — - — 1199 

716. Одлука за потврда на уредбите на Со-
^,,^^Јузниот извршен совет — — — - — 1200 

( 7 Љ ? р е д б а з а и з м е н и и дополненија на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход 

у^-^на стопанските организации — — — 1200 
/718уГредба за домени и дополненија на Уред-

/ — ^ б ат а, Јза. платите... на. работниците на сто-
панските организации, — — — — — 1201 

719. Одлука за исплатување еднократен до-
даток на уживателите на инвалидски 
пензии и инвалиднини — — — — — 1201' 

720. Одлука за определување и исплатување 
на заштитниот додаток на пензиите — 1202 

-721. Одлука за пониската норма на придоне-
сот за станбена изградба за селскосто-
пански^ организации — - — — — 1203 

722. Наредба за исплата на аконтации на 
платите (личните доходи) на: службени-
ците и работниците и за исплата на акон-
тации на придонесот од тие плати во пр-

^ ^ вото тримесечје од 1958 година - — — 1203 
/ 723. /Упаство за извршување на Уредбата за 

- " завршните СМ̂ ЈКИ , на стопанските орга-
^ низации"'"за 1957 година - - - - 1203? 

724у/Упатство за спроведување на одредбите 
^ од^Т^дел. на ^Законот за Јавните " слу-

жбеници — — — - — — — — - 1220 
726. Решение за престанок на важењето на 

овластувањето дадено на окружниот ја-
вен обвинител во Мостар — — — — 1226 

726. Решение за именување републички из-
борни комисии и изборни комисии на ав-
тономните единици — — — — — — 1226 

727. Решение за именување околиски изборни 
комисии за избирање народни пратеници 
за Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина — — — — — — — -^ 1228 

728. Решение за определување околиски из-
борни комисии за избирале народни пра-
теници за.Соборот на ррдизводитблитб на 
Сојузната народна скЈ^штина — — - 12М1 

Издава: Новинска установа 
с-е Директор и одговорен зп^рИЛкС. Белград, Ул: 

адовик, Улифђ! 
Цалики 

евиба Марка 
Марка бр, I 


