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ГОД. XIX

248.
Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за
Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 53/62) и точката 3 од Одлуката за давање регрес за греж во 1963 година („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 12/63), во согласност" со Сојузниот
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат
за индустрија издава

НАРЕДБА
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
ГРЕС З А Г Р Е Ж В О 1963 Г О Д И Н А

РЕ-

1. Регресот од точката 1 на Одлуката за давање
регрес за греж во 1963 година (во понатамошниот
текст: Одлуката) го остваруваат следниве производители на домашен греж (филанди):
1) Свињарски комбинат „Нонча Камишова", Титов Велес;
2) Војвоѓанска индустрија свиле, Нови Сад —
филанда во Панчево;
3) Индустрија прржродне свиле „Напредак", Нови
Кнежевац;
4) Претпријатие за производство на свила, Гевгелија.
д
2. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа
наредба го остваруваат регресот со 'поднесување на
барање за регрес преку w Деловното здружение на
производителите на природна свила и памук во Б е л град (во понатамошниот текст: Здружението).
3. Кон барањето за регрес корисниците на регресот од точката 1 на оваа наредба приложуваат:
1) фактура односно препис на фактура или Интерен документ за продадените и испорачаните количини на греж;
2) ,доказ за извршената испорака на греж;
3) пресметка на регресот со податоци за износот на регресот по единици на мера и за вкупната
д
количина на продаден и испорачан греж;
4: Врз основа на барањата за регрес поднесени
од корисниците на регресот, Здружението составува,
по извршената контрола на документацијата од точката 3 на оваа наредба, збирно барање за регрес и и
го поднесува на филијалата на Народната банка
101—12 во Белград како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство.
Кон збирното барање за регрес Здружението
приложува збирна спецификација која содржи:
1) назив и место на корисникот на регресот;
2) назив на филијалата на Народната банка
како основна организациона единица на Службата
на општественото книговодство к а ј која имаат ж и ро-сметка корисниците на регресот;
3) број на жиро-сметката на корисникот на регресот;
4) продадени и испорачани количини на греж
изразени во килограми — за секоја ф и л аида посебно;
5) износ на регресот по единица на мера и з^
вкупната количина на продаден и испорачан греж
за секоја филанда посебно;
6) документација од точката 3 на оваа наредба.

Цена на овој број е 80.— дин. - претплата за 1963 година изнесува 2.300.—
дин., а за странство 3.300 динари. Редакција: Улица Јована Ристиќа бр.
1. Пошт. фах 326.— Телефони: централа 50-931, 50-931, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и П родан на
служба 51-671.

5. Корисниците на регресот се должни барањата за регрес со документацијата од точката 3 на
оваа наредба да му ги достават на Здружението до
20-ти во месецот за изминатиот месец.
6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека збирното барање за регрес во
поглед на пресметувањето и потполноста на документацијата е точно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на
регресот, а на товар на сметката бр. 630—33 — Регрес
за греж.
7. Службата на општественото книговодство мож е да врши исплати на регресите на товар на
сметката од точката 6 на оваа наредба само до износот одобрен со сојузниот буџет за исплата на регресот за греж.
9
8. Ако кон барањето за регрес се приложуваат
преписи на изворни документи (фактура, потврда
и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора. да биде натиснат печатот
на корисникот на регресот, а изворните документи
се поднесуваат на увид.
Службата на општественото книговодство е должна врз секој изворен документ од ставот 1 на
оваа точка што се поднесува на увид да означи дека
е исплатен регресот.
9. Корисниците на регресот се должни во своето
книговодство д а водат уредна и ажурна евиденција
за'остварениот регрес за греж.
10. Оваа' наредба влегува ва сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ ".
Бр. 05—1935/1
12 април 1963 година
Белград
Сојузен секретар за индустрија,
Данило Кекиќ, с. р.

249.
Врз основа на членот 138 став 4 од Законот за
средствата на стопанските организации („Службен
лист на ФНРЈ"; бр. 17/61, 30/62 и 53/62), во спогодба
со Сојузниот секретаријат за финансиите, Сојузниот
секретаријат за земјоделство и шумарство издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШУМСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
1. Како шумско земјиште, во смисла на членот
47 став 2 од Законот за средствата на стопанските
организации, се смета:
1) земјиште во површина од најмалку 5 ари зарастено со шумски дрвја чии круни покриваат н а ј малку една третина од површината на тоа земјиште;
2) сечишта, палики и други површини на земјишта од кои исчезнала шумата поради: пустење,
бесправно чисто сечење и чистење, напад на инсекти и болести, суша, мраз, кршење и кутнување
стебла од ветар, поплави и други елементарни непогоди, како и земјишта н а . к о и не успеало под-
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младувањето на шумата — а кои по исчезнувањето
на шумата не се користат трајно (повеќе од 5 години) во земјоделски или други цели;
3) земјиште под плантажи на брзорастечки шумски дрвја со обнова од најмалку 15 години.
Како плантажи на брзорастечки шумски дрвја
се подразбираат засадите на површина поголема од
1 хектар со најмалку 200 стебла од тие дрвја на 1
хектар површина;
4) краста, голишта и жив песок, што ги користат организациите што стопанисуваат со шуми;
^
5) земјиште што привремено (помалку од 5 години) се наоѓа под земјоделска култура заради подготвување за повторно пошумување.
2. Не се смета како шумско земјиште земјиштето во шумско-стопанско подрачје, и тоа:
1) што не е зарастено со шумски дрвја и што
трајно (повеќе од 5 години) се користи за земјоделско производство или за други цели;
2) што е под згради, шумски патишта и други
градежни објекти;
3) што служи како постојан склад или за манипулативни и слични цели.
Како шумско земјиште не се смета и земјиштето под постојан шумски расадник.
3. Во спорните случаи дали некое земјиште се
смета како шумско земјиште, во смисла на одредбите од оваа наредба, решава општинскиот орган на
управата надлежен за работите на шумарството, во
согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 06—615/4
15 април 1963 година
Белград
Сојузен секретар"
за земјоделство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

250.
Врз основа на членот 8 од Законот за фондовите за ризици во трговските претпријатија за
промет на земјоделски прехранбени производи
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63), во согласност
со Сојузниот секретаријат за'земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија издава
НАРЕДБА
З А ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ П Р Е Х Р А Н Б Е Н И ПРОИЗВОДИ З А КОИ М О Ж А Т ДА СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ З А Р И З И Ц И

1. Одредбата од членот 2 на Законот за фондовите за ризици во трговските претпријатија за
промет на земјоделски прехранбени производи се
применува на овошје и зеленчук.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во ^,Службен лист на
СФРЈ".
Бр. 1753
17 април 1963 година
Белград
,Сојузен секретар за трговија,
Марјан Брецељ, с. р.

251.
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за
Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ",,
бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ
ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ
1. Во Наредбата за определуваше на одделни
производи што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63 и 5/63)
во точката 1 на крајот на одредбата под в точката
се заменува со запирка, и по тоа се додава нова
одредба'под 7, која гласи:
(
„7) валавичен бакар и легури од бакар (инготи,
гредички, плочи — саѕкес, трупци, трупци за тел, —
wirebar)."
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 496
18 април 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Никола Џуверовиќ, с. р.

252.
Врз основа на членот 13 од Законот за работеното на стопанските единици на казнено-поправителните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр.
27/60) и точката 3' од Одлуката за расподелба на
остатокот од чистиот приход на фондовите на стопанските единици на казнено-пѕоправителните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи пропишува
УПАТСТВО
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО -ПО ПР А ВИТЕЛ НИТЕ УСТАНОВИ
1. Стопанските единици на казнено-поправителните установи ги користат средствата на деловниот
фонд, на фондот на заедничката потрошувачка и на
резервниот фонд според општите прописи за употреба на средствата на овие фондови к а ј стопанските Организации.
Употребата на средствата на заедничката потрошувачка се регулира с,о посебен правилник што
го донесува управникот н а казнено-поправителната
установа, во согласност со надлежниот секретаријат
за внатрешни работи. Со овој правилник ќе се регулира и поединечната употреба на средствата за
заедничка потрошувачка (чл. 63 и 64 од Законот за
средствата на стопанските организаиии — „Службен
лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62).
2. Средствава на фондот за нестопански големи
поправки и за7 изградба н ана објекти на казнено-поправителнитео станови,
фондот за унапредување
на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи, на фондот за наградување на
работниците и службениците и на фондот за наградување на осудените лица и за помош на лицата
отпуштени од казнено-поправителните установи (во
понатамошниот текст: посебните фондови) се користат на начинот определен со ова упатство.
3. Посебните фондови се водат на посебна сметка на казнено" поправителната установа во чиј состав се наоѓа стопанската единица.
Казнено-поправителната установа на чија посебна сметка се водат посебните фондови е должна
за посебните фондови да формира и води книго-
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водствена евиденција за посебните фондови според
општите прописи што важат за водењето на книговодствената евиденција на фондовите во стопан" '
ските организации.
4. Конечната расподелба на средствата во посебните фондови се врши според општите прописи што
важат за стопанските организации.
5. Републичките казнено-поправителни установи
можат да ги здружуваат средствата на Своите фондови за нестопански големи поправки и за изградба
на објекти на казнено-поправителните установи како и средствата на своите фондови за унапредување
на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи.
Ако средствата на фондовите за нестопански големи поправки и за изградба на објекти на казнено-поправителните установи бидат здружени, на
секоја казнено-поправителна установа односно нејзина стопанска единица мора да и остане најмалку 10% од средствата на тој фонд за сопствени
потреби, што може да ги користи за намените од
точката 7 на ова упатство.
Заради здружување на средствата на фондовите од ставот 1 на оваа точка, ќе се формира посебна комисија што ја сочинуваат управниците на
казнево-поправителните установи што ги здружуваат средствата на своите фондови и претставникот на републичкиот секретаријат за внатрешни
работи.
Комисијата од ставот 3 на-оваа точка одлучува
за височината на средствата на фондовите што се
здружуваат и за распределбата на здружените средства на казнено-поправителните установи.
Средствата на здружените фондови распоредени врз основа на ставот 4 од оваа точка ќе им се
доделат на казнено-поправителните установи во вид
на- кредити или. без обврска за враќање.
.6. Сојузните казнено-поправителни домови можат да ги здружуваат средствата на своите фондови за нестопански големи поправки и за изградба
на објекти на казнено-поправителните установи, како и средствата на своите фондови за унапредување на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи во согласност со точката 5
од ова упатство.
7. Средствата на фондот за нестопански големи
поправки и за изградба на објекти на казнено-поправителните установи, како и здружените средства на овие фондови се употребуваат за:
1) изградба, поправка, реконструкција, довршување и одржување на објектите на казнено-поправителните установи што служат за сместување и
престој на осудените лица што ја издржуваат казната лишување од слобода — во казнено-поправителните домови и во затворите што ги основа републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
2) изградба на нови објекти на казнено-поправителните домови и затвори што ги основа републичкиот секретаријат за внатрешни работи, а кои
се користат со цел за извршување на казните лишување од слобода (член 9 од Законот за извршување на кривичните санкции — „Службен лист на
Ф Н Р Ј " / бр. 24/61);
3) изградба, поправка, реконструкција, довршување и одржување на објектите што служат за
извршување на другите кривични санкции кои според важечките прописи ги извршуваат органите на
внатрешните работи;
4) дотации на фондот за нестопански големи поправки и за изградба на објекти на казнено-поправителните установи заради изградба на нови објекти на казнено-поправителните домови за осудените малолетници, што ја издржуваат казната
малолетнички затвор во сојузен казнено-поправителен дом за малолетници или во таков дом .на друга
социјалистичка република.
8. Средствата на фондот за унапредување на
^ културно-просветната работа во казнено-поправителните установи, како и здружените средства на
свие фондови се употребуваат за:
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1) набавка на книги, списанија и други печатени работи за библиотеки и читални на,казненопоправителните установи, како и за набавка на
учебници и училишен прибор за осудените лица
што посетуваат училишта и курсеви, ако тие лица
немаат свои лични средства;
2) набавка и- претплата на филмови за кинопретстави во казнено-поправителните установи;
3) набавка и одржување на реквизити за потребите на културно-просветните и фискултурките
секции;
4) исплата на хонорари на испитните комисии
и на лицата вон казнено-поправителната установа
што се ангажираат заради вршење одделни работи
од областа на културно-просветната работа;
5) трошоците настанати со учествување на осудените лица на културни и спортски приредби во
казнено-поправителната установа и надвор од таа
установа;
6) набавка и одржување на други средства за
воспитна и културно-просветна работа во казненопоправителните ,установи;
7) дотации на фондот за унапредување на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи заради унапредување на културнопросветната работа во казнено-поправителните домови за осудените малолетници, што је издржуваат
казната малолетнички затвор во сојузен казненопоправиЈгел.ен дом за малолетници или во таков
дом на друга социјалистичка република;
8) унапредување на културно-просветната работа во другите установи што служат за извршување
на кривичните санкции кои се должни според важечките прописи да ги извршуваат органите на
внатрешните работи.
9. Средствата на фондот за наградување на работниците и службениците се употребуваат за наградување на работниците и службениците на стопанската единица на казнено-поправителната установа, како и на другите работници и службеници
на казнено-поправителната установа.
Награди на работниците и службениците можат Да им се даваат за:
1) вонредна работа и особено залагање во службата што придонесло подобро и побрзо да се извршуваат работите односно да се подобри работата;
2) успешно извршување на определени значителни задачи што барале вонредна работа и особено залагање;
3) вонредно истакнување и пожртвувана работа
во вршењето на должности ако поради тоа е спречена поголема штета или е отстранета непосредна
опасност по животот и здравјето на луѓето;
4) предлози или сугестии врз основа на кои е
остварено порацио-нално работење, подобра организација на работата или подобар метод на работа,
особено ако усвоените предлози или сугестии ги
преминуваат рамките на редовните работи на службениците.
За наградување на работниците и службениците
одлучува колегиумот' на казнено-поправителната
установа, по прибавено мислење од синдикалната
подружница и од раководителот на службата, а за
наградување на управникот — надлежниот секретаријат за внатрешни работи. Врз основа на одлука
од колегиумот управникот на казнено-поправителната установа донесува конкретно решение.
Вкупниот износ на наградите што му се даваат
на работник и службеник во текот на една година
по основот од ставот 2 на оваа точка не може, по
правило, да биде поголем од износот на неговата
двомесечна плата со посебниот додаток.
Ако според значењето на извршените работи
и задачи, значењето на новите методи за работа односно големината на отстранетата штета, наградата
треба да се определи во износ поголем од износот
предвиден во ставот 4 од оваа точка, решението за
определување на наградата се донесува во согласност со надлежниот секретаријат за внатрешни работи.
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10. Средствата. на фондот за наградување на
осудените лица и за помош на лицата отпуштени
од казнено-поправителни установи се даваат во
пари или во вид на подарок.
Наградата од ставот 1 на оваа тонка може да
му се додели на осудено лице за време на извршувањето на казната лишување од слобода во
следните случаи:
1) ако извонредно се заложува во работата и
постигнува посебни ,резултати за подобрување на
работата на своето работно место;
2) ако извршило посебна задача од поголемо
значење за работата на казнено-поправителната
установа;
3) за посебна заштеда на материјали и посебна
грижа за алатот и за другите средства за производство;
4) за отстранување на поголема материјална
штета што би можела да настапи во установата;
5) за посебно залагање и вложување извонреден напор во совладувањето на наставното градиво;
6) за вонредно залагање и постигнување значителен успех во организирањето на културно-просветната и фискултуриата работа во установата.
Наградите во случаите од ставот 2 под 5 и 6
на оваа точка можат да се даваат само во пригодни
подароци (книги, шах, изработен предмет за дипломска работа и сл.). Со парична награда осудениот
може да биде награден во една година до износот
на просечната полна заработка за два месеца. Ако
постојат оправдани причини осудено лице може да
биде наградено со парична награда ч во поголем
износ во кој случај е потребна согласност од р.адлежниот секретаријат за внатрешни" работи.
Помош при отпуштање од издржување на казна може да му се даде на лице кое нема никакви
парични средства или нема достаточно средства за
заминување во живеалиштето и на лице без имет
или фамилија што би го прифатила, и тоа во износот кој му овозможува заминување до живеалиштето и престој во траење од еден месец по пуштањето на слобода.
Износот на паричната помош се запишува во
отпиената листа на лицето што се отпушта од издржува,њето на казната и за дадената помош се
известува надлежниот одбор за помош на отпуштените осудени лица.
11. Ако потребите што се финансираат од сред, ствата на некој од посебните фондови од точката
2 на ова упатство бидат задоволени, остатокот на
средствата може да се користи за потребите што ќе
ги определи надлежниот секретаријат за внатрешни
работи, во согласност со Сојузниот секретаријат за
финансиите.
Средствата на одделен посебен фонд непотрошени во една година се пренесуваат за следната
година.
12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Б-2 бр. 521-12
12 април 1963 година
Белград
' Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

253.
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 26 став
4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен. скиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА

ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД
ЦИНСКО СТАКЛО

ЗА

МЕДИ-

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски
стандард:

Среда, 24 април 1963

Медицинско стакло. Фармацевтско амба лажно стакло — Општи
услови на квалитетот
— — — — JUS В.Е4.201
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југо-словенскиот завод за стандардизација, кое е составен
дел од ова решение.
3. Југословенскиот стандард од точката.! на ова
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 декември 1963 година.
Бр. 19-2814
11 април 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

254.
Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за
^зборот на сојузните пратеници („Службен лист на
СФРЈ", бр. 14/63), Сојузната изборна комисија пропишува

УПАТСТВО
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ НА
СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ
1. Одделни дејствија според Законот за изборот
на сојузните пратеници ќе се вршат според обрасците бр. 1 до 37, што се непечатени кон ова упатство
и негов се составен дел.
2. Обрасците наведени во точката 1 од ова упатство задолжително се 'употребуваат за вршење на
дејствијата за кои се пропишани.
3. Ова упатство влегува во сила со денот нѕ
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 18ч
17 април 1963 година
Белград
Сојузна изборна комисија
Секретар,
Претседател,
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен
Оглас за
жуваат
(член 43
борот на

образец бр! 1
подрачјата за кои се одрсобирите на избирачите
став 2 од Законот за изсојузните пратени-ци)

О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
-, врз основа на членот 43 став 2
од Законот за изборот на сојузните пратеници, објавува дека собирите на избирачите заради предлагање кандидати за пратеник во Сојузниот собор се
одржуваат за следните подрачја:
Подрачје за кое
се одржува собирот

Да се означи селото, населбата, итн, а во градовите
подрачјето на градот, блок
улица итн. за кои се одржува
собирот

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
.
Во
ISC— година, бр.

- ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 3
Записник за работата на собирот
на избирачите одржан заради предлагање кандидати за избор на пратеници за Сојузниот собор (член
53 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
Работено: на
196— година
во

Претседател,

Секретар,
Член,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОР
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

\

Изборен образец бр. 2
Оглас за работните организации и
работните заедници за кои се одржуваат соборите на работните
луѓе (член 65 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица , врз основа на членот 65 од
Законот за изборот на сојузните пратеници, објавува
дека собирите на работните луѓе заради предлагање
:
кандидати за пратеник за
(да се означи соборот за кој

1)
се одржува изборот)

се одржуваат за следните работни организации
(стопанска организација односно деловна и погонска единица, земјоделска задруга, установа) — работни заедници:
Реден
број

Работна организација односно
работна заедница за која-и се
одржува собирот ђ
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З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
ОДРЖАН ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ?
СОБОР
1. Собирот ја започна работата во
часот.
2. Собирот се одржува за подрачјето
(да се означи селото, населбата, а во градовите блокот,
улицата итн. за КОЈ а се одржува собирот)

3. Собирот го свика претседателот на општинското собрание
, а поканата
на собирот
е објавена со оглас од
ШЗ—
1
година. )
4. Собирот го отвори
председателот (одборникот) на Општинското собрание
5. По отворањето на собирот, се премина кон
избор на претседателство на собирот, та собирот,
едногласно — со мнозинство гласови — го избра
за претседавач
(фамилијарно, татково и родено име, занимаше и место на
живеење)

а за членови:
1) (фамилијарно, татково и родено име, занимање
и место на живеење)

2)

(фамилијарно, татково и родено име, занимаше
и место на живееше)

Собирот потоа го избра записничарот
(фамилијарно, татково и родено име, занимаше и место
на живееше)

За заверувачи на записник собирот ги избра:
(фамилијарно, татково и родено име, занимаше и место1
на живеење)

Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
Во

196-

Секретар,

го дина,-бр.
Претседател,

Член,
!
) Во текстот на огласот за собирите на работните луѓе
ќ е се означи соодветниот собор односно собори за кои се
одржува соб-ирот (на пр'.: за Стопанскиот и Организационополитичкиот собор).

ђ Ако собирот на работните луѓе се одржува за две или
повеќе работни организации односно работни заедници,
треба да се означат работните организации односно заедници за кои се одржува собирот и улицата и бројот на
зградата во која се одржува собирот.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.

(фамилијарно, татково и родено име, занимаше и -место
на живееше)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се
присутни
(и со букви
избирачи, а дека според потврда
(да се наведе органот на општинското собрание што ја
издаде потврдата)

од
бр.
на подрачјето за кое се
- избирачи запиодржува собирот има шани во избирачкиот список.
Бидејќи на собирот е присутен бројот на'избирачите потребен, во смисла на членот 45 став 1 од
Законот за изборот на сојузните пратеници, за неговото одржување, претседавачот објавува дзка собирот може да се одржи.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот не е присутен бројот на избирачите потребен во смисла на членот 45 став 1, почетокот на
собирот е одложен во смисла на членот 45 став 2'
часот, та собирот отпочна со работа во
за
2
: —часот со горе наведениот број избирачи). )
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата сабота,
та за таа цел ги пјрочита одредбите од чл. 46 и 48
до 52 од Законот за изборот на сојузните пратеници.
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На предлог од претседавачот собирот го утврди
следниов
Дневен ред
1) Предлагање, кандидати за избор на пратеник
за Сојузниот собор на Сојузната скупштина за
Изборната единица

(назив на изборната единица)

2) Утврдување на кандидатите.
7. По ова се премина кон предлагање на кандидати од страна на избирачите.
Од страна на избирачите за пратенички кандидати предложени се, со подршка од најмалку четири други
избирачи, следните лица з а кои собирот
гласа:3)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)
фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

-

Среда, 24 април 1963

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 4
Предлог на кандидатура на собирот на избирачите за избор на
пр,атениците за Сојузниот собор
(член 71 од Законот за изборот на
сојузните пратеници)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
Во смисла на членот 71 од Законот за изборот
на сојузните пратеници поднесуваме ПРЕДЛОГ НА
КАНДИДАТУРА на собирот на избирачите за избор
на пратеник за Сојузниот собор 1на Сојузната скупштина, што ќе се одржи на
196— година
за Изборната единица
.
Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на избирачите што е одржан
196—— година во местото
, за
подрачјето
.
Собирот на избирачите ги утврди за кандидати:
Ј

(фамилијарно, татково и родено име, место на живеење)

9

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

По завршеното предлагање на пратеничките
кандидати се премина VKOH претрес на предлогот на
кандидатите што влегуваат во листата за која Гласа
собирот, и тоа по редот по кој се предложени.
8. Откако се заврши претресот се премина кон
гласање по-себно за секој предложен кандидат, и тоа
по редот по кој се предложени кандидатите.
По гласањето претседавачот објави дека се прифатени за кандидати за пратеници
за Сојузниот
собор на Сојузната скупштина: 4 )
1
'
"""
)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

1

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

9

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот
објави дека е собирот завршен.
Работата е завршена во
Записничар,

часот.
Претседавач,

Заверувачи на записникот:
%
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвара лицето што го определила оваа КОМИСИЈА.

2
) Ако е во прашање одлагање на собирот на избирачите
во смисла на членот 45 став 2, то-гаш треба да се прецрта
претходниот став.
8
) Ако на предлогот за кандидат не му дале поддршка
најмалку четири други избирачи, предложеното лице нема
да се внесе во записникот на предложените кандидати.
4
) Ако при гласањето е вршено пребројување на гласовите, треба да се забележи колку гласови имало за предлогот, а колку против.

(фамилијарно, татково и родено име, место на живеење)

Кон овој предлог го приложуваме записникот
за работата на собирот на избирачите.1)
Претседавач на собирот на избирачите,
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место на живеење)

(заверка на потписот)2)
Предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите
и се поднесува на потврда на надлежната изборна комисија во еден примерок, најдоцна на 15 дена пред денот на
изборите.
ѕ
) Заверката на потписот треба да Ја изврши органот
надлежен за заверување на п о т а е н .

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 5
Предлог на кандидатура од група
на избирачи за избор на пратеник
за Сојузниот собор (член 71 од
Законот за изборот на сојузните
пратеници)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
л
Во смисла на членот 71 од Законот за изборот
на сојузните пратеници поднесуваме на потврда
ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРА за избор на пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина,
што ќе се одржи на
196
година,
за Изборната единица
.
За кандидат го предлагаме:
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 anpnji 1'Ѕ63 година.

Кон овој предлог приложуваме:
1) писмена изјава од кандидатот за согласност
на кандидирање, заверена од страна на
(назив за

органот што ја извршил заверката)

Среда, 24 април 1963
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2) потврда од надлежниот орган дека кандидатот а поканата на собирот е објавена
е воведен во избирачкиот список.1)
. 196— година

ч

(начин на објавувањето)

Предлагачи:
4. Собирот го отвори
(Следуваат потписи од најмалку 200 избирачи.
(фамилијарно, татково и ро4)
Покрај секој потпис мора да биде означено во за^ дено име на претставникот на работната организација одгради фамилијарното, татковото и роденото
име
и
носно на раководителот на органот или службата што го
местото на живеењето на потписникот).2)
свикал)
1)
(потпис на предлагачот

(фамилијарно, татково и
родено име)

и место на живееше)
2)

=
(Потпис ца предлагачот

(фамилијарно, татково и
родено име)

5. По отворањето на собирот се премина кон
,избирање на претседателство на собирот, та собирот
едногласно — со мнозинство на гласовите — го избра за претседавач
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

а за членови

и место на живееше)

1)

(Следува заверка на потписот на предлагачот
од страна на органот надлежен за заверување на
потписи.)
(Кон предлогот мора да се приложи потврда за
сите предлагачи дека се запишани во избирачкиот
список.)
Ако потврдата за запишувањето на кандидадот во избирачкиот список е ставена врз самиот предлог на кандидатурата, ќе се прецрта текстот под 2.
г
) Ако изборната единица ја сочинуваат повеќе општини, предлагачите на кандидатурата мораат да бидат н а ј малку од половината на општините од подрачјето на изборната единица, со тоа што од секоја од тие општини да
мора да има најмалку по 20 предлагачи. Потписите на предлагачите од одделна општина можат да бидат ставени и
на одвоени табаци. . -

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1063 година.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
СОБОРИ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 6
Записник за работата на собирот
на работните луѓе во работната
организација (работна заедница) содржан заради предлагање кандидати за избор на пратеници за —
на Сојузната скупштина (член 70 во врска
со членот 53 од Законот за изборот
на сојузните пратеници)
Овој записник се води во два
примерка.
работено на
196— година
во
=
ЗАПИСНИК
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 1 )
1. Собирот ја започна работата во
2. Собирот се одржува за

часот.

(да се означи називот на
2).
работните организации односно работните заедници за кои
се одржува собирот)

3. Собирот го свика

(фамилѕиј арно, татково и роде-

но име и својство на претставникот на работната организација односно работната заедница што го свикал собирот)

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живееше)

ѓ

3а записничар е избран

(фамилијарно,

татково

л

родено име и место на живееше)

За заверувачи на записник собирот ги избра:
1)

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живееше)

и
2)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живееше)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се
присутни
со букви:
работни луѓе, а дека вкупниот број на работните
луѓе што имаат право на учество на собирот, со потврди
(да се означи з а секоја работна организација односно работна заедница
потврдата на надлежната
:
5) општинска
изнесува
комисија за избирачки списоци)

. Бидејќи на собирот е присутен
бројот на работните луѓе потребен во смисла на членот 70 во врска со членот 45 став
од Законот за
изборот на сојузните пратеници за негово одржување, претседавачот објавува дека може да се одржи собирот.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот не е присутен бројот на избирачите потребен во смисла на членот 45 став 1 почетокот на собирот е одложен во смисла на членот 45 став 2 за
—:
часот, та собирот ја започна работата
часот, со горе наведениот број избиво
6
рачи). )
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот, начинот на неговата работа, та
за таа цел ги прочита чл. 46 и 48 до 52 од наведениот закон.
На предлог од претседавачот, собирот го утврди
следниов
Дневен ред
1) Предлагање кандидати за избор на пратеник
на Сојузната
за
(да се означи соборот)

скупштина за Изборната единица
единица)

t

"

(назив на изборната

Страна 366 -
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2) Предлагање кандидати за избор на пратеник
за Организационо-политичкиот собор на Сојузната
скупштина за Изборната единица
(назив на изборната

По гласањето претседавачот објави дека за кандидати за пратеници за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина се прифатени:
1)

единица)

7. По ова се премина на првата точка од дневниот ред — Предлагање кандидати за избор на
на
пратеник за

2)

(да се означи соборот)

Сојузната скупштина' за Изборната единица -

3)

Од страна на работните луѓе за пратенички
кандидати се предложени, со поддршка од најмалку
четири други работни луѓе, и влегуваат во листата
на кандидатите за која собирот гласа следниве
лица:
1)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

2)

3)
4)

)

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

ј

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

По завршеното предлагање на пратеничките
кандидати се премина кон претрес на предлозите на
кандидатите што влегуваат во листата на кандидадите за која собирот гласа, и тоа по редот по кој
се предложени.
8. Бидејќи претресот е завршен според оваа
точка на дневниот ред, се премина кон гласање.7)
По гласањето претседавачот објави дека за кандидати за пратеници за
(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина се прифатени:
1)

,

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

2)
3)

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

9. По ова се премина кон втората точка од дневниот ред — Предлагање кандидати за избор на
пратеник за Организационо-политичкиот собор на
Сојузната скупштина за Изборната
единица
8

.)

Од страна на работните луѓе се предложени за
пратенички кандидати, со подршка од најмалку четири други работни луѓе, и влегуваат во листата на
кандидатите за која собирот гласа следниве лица:
1)
2)
3)
4)

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
на живеење)

Ј
месчи
t

^ а м и л и ј а р н о , татково и родено име, занимање и место
на живеење)

1

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

Среда, 24 април 1963

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

11. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека е собирот завршен.
Работата е завршена во
Записничар,

'

часот.
Претседавач,

Заверувачи на записникот:
1) Треба да се означат собирите на работните заедници
За кои се одржува собирот.
2) Ако собирот се одржува за две или повеќе работни
организации односно работни заедници, треба да се означи
за кои работни организации односно работни заедници и
во КОЈ а работна организација односно работна заедница се
одржува собирот.
3) АКО се одржува заеднички собир на работните луѓе
за две или повеќе организации односно работни заедници,
собирот го свикува претставникот на онаа организација односно раководителот на органот односно службата во КОЈ а
се држува собирот. Ако собирот не го свикал овластениот
претставник на работна^г^ организации односно раководителот на органот или службата 1уку надлежната избоока
комисија, ќе се означи дека собирот го свикала општинската изборна комисија.
4) Ако собирот го свикала општинската изборна к о м и с и ја, собирот го отвора лицето што го определува општинжата изборна комисија.
5) Ако собирот се одржува во воена единица или воена
установа, бројот на работните луѓе се утврдува според потврдата на комисијата за избирачки списоци на таа воена единица односно команда.
6) Ако е во прашање одлагање на собир на работните
луѓе во смисла на одредбите од членот 45 став 2, треба да
се прецрта претходниот став.
7) Ако при гласањето е вршено пребројување на гласовите, треба да се забележи колку гласови имало за предлогот а колку против.
8) Во работните заедници што предлагаат кандидати са-ч
мо за Организационо-политичкиот собор, ќе се прецрта
текстот на дневниот ред под точката 1, како и текстот под
точ. 7 и 8.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1'863 година.
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОБОРИТЕ
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 7
Предлог на кандидатура на собирот на работните луѓе во работната
организација (работна заедница)
за избор на пратеник за Сојузната
скупштина (член 71 од Законот за
изборот на сојузните пратеници)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА -

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место
на живеење)

По завршеното предлагање на пратеничките
кандидати се премина кон претрес на предлозите
на кандидатите што влегуваат во листата на -кандидатите за која собирот гласа, и тоа по редот по
кој се предложени.
10. Бидејќи претресот е завршен според оваа
точка на дневниот ред, се премина кон гласање. 7 )

Во смисла на одредбата од членот 71 на Законот
за изборот на сојузните пратеници поднесуваме на
потврда ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРА на
собирот
на работните луѓе за избор на пратеник за1)
на Сојузната скупштина, за Изборната единица
за изборите, што ќе се одржат
196
година.

Среда, 24 април 1963

Предлогот на кандидатурата утврдена на собирот на работните луѓе што е одржан на
196
година во
организација
2 (назив на работната
) во
.
односно работ, заедница)
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОБОРИТЕ
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 9
Оглас на потврдената кандидатура
за избор на пратеник за
н а Сојузната скупштина
(член 78 став 1 од Законот за 1 изборот на сојузните пратеници) ).

(да се означи местото)

Собирот на работните луѓе ги утврди за кандидати:
1.
:
,
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
2.

.

О Г Л, А С
Општинската изборна комисија за избор на
сојузни пратеници за Изборната единица
=—
, врз основа на одредбата од членот 78
став 1 на Законот за изборот на сојузните пратеници, ја потврди кандидатура на кандидатот

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)

Кон овој предлог го приложуваме записникот за
работата на собирот на работните луѓе.3)
Претседавач на собирот на работните луѓе,
(фамилијарна татково и родено име
и место на живеење)

(Заверка на потписот)
(Следува заверка на ^отписот на претседавачот
на собирот на работните луѓе од страна на органот
надлежен за заверување на потписи).

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

О Треба да се -означи соборот за кој се поднесува предлогот
на кандидатурата.
2
) Ако собирот е одржан и за работшѓ^луѓе од други работни организации односно работни заедници, треба да се
означи за кои организации односно заедници е одржан
собирот.
ѕ
) Предлогот на кандидатурата и се поднесува на потврда на надлежната општинска изборна комисија во еден
примерок, најдоцна 15 дена пред денот на изборите.

Овој. образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1968 година.

Во

ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 8
Оглас на потврдената кандидатура
за избор на пратеник за Сојузниот
с збор на Сојузната скупштина
Ччлен 78 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
ОГЛАС
^
Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
, врз основа на одредбата од членот 78
став 1 на Законот за изборот на сојузните пратеници, ја потврди кандидатурата на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

за Рќзборната единица
за изборот
за Сојузниот собор што ќе се одржи на
196— година.
Кандидатурата е предложена од страна на собирите на избирачите (група на избирачи)1). .
Кандидатурата е
;
по ред од страна на собирите на избирачите (група
на избирачи).
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
Во
Секретар,.

,

196— година, бр.
Претседател,

за Изборната единица
за избор
на
на Сојузната скупштина
кој ќе се одржи на
196— година.
Кандидатурата е предложена од страна на собирите на работните луѓе во работните организации
и работните заедници,.
Кандидатурата е
по ред од
страна на соборите на работните луѓе.
. Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица

.

Член,
Ако предлозите на кандидатурата се поднесени од
страна на собирите на избирачите да се прецрта текстот
во заградите, а ако предлогот на кандидатурата го поднесла група на избирачи ќе се прецртаат -^боровите „собирите на избирачите" и ќе се означат имињата на првите
три потписници од групата на избирачите што ја предложила кандидатурата.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година%

Секретар,

-,

196— година, бр.
.

.

Претседател,

Член,
А

) Треба да се означи соборот за кој се дава огла-сот.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 10
Изјава за согласност за кандидирање за пратеник.
1
И З Ј А В А
Изјавувам дека се согласувам да бидам кандиL
диран за пратеник за

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина во Изборната единица
на изборите што ќе се одржат на
196— година.
Во
,
196—- година, бр.
.
1)
(потпис)

(заверка на потписот)2)
Под потписот треба во заградите да се означи фамилијарното, татковото и роденото име и местото на жевеење.
2) заверката на потписот на кандидатот 1се врше од
страна на органот надлежен за заверување.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година%
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ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУоДАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 11
Потврда за приемот на предлогот
на кандидатурата (член 71 од Законот за изборот на сојузните пратеници).
П О Т В Р Д А
Се потврдува дека

(фамилијарно, татково и роде-

но име на претседавачот на собирот на

јето на изборната единица — што опфаќаат најмалку една петина од сите работни луѓе во работните
организации односно1 во работните заедници во областа на
како и
дека во се им одговара на законските услови. Општинската изборна коми-сија за избор на сојузните
пратеници за Изборната единица
-,
врз основа на чл 73 и 75 од Законот за изборот нШ
сојузните пратеници
РЕШАВА
Се потврдува кандидатурата на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе — за кандидатот:
(фамилијарно, татково и родено име и место

избирачите

-

на живеење)

собирот на работните, луѓе)
1

- ) и поднесе на
1963 година во
часот на оваа Комисија
предлог на кандидатура на% собирот на избирачите —
група на избирачи — на собирот на работните луѓе

ВО
; .
(да,се означи местото или подрачјето, работната организација односно работната заедница за кои е одржан собирот)

за кандидатот:
IV

(фамилијарно, татково и родено име).

2)

(фамилијарно, татково и родено име)

Предлогот на кандидатурата е поднесен за избор
на пратеник за
на

означи соборот)

Во

\Д96— година, бр. Претседател (секретар),
(Печат)

О Ако предлогот на кандидатурата за Сојузниот собор на Сојузната скупштина го поднесува група на избирачи, во потврдата треба да се наведат првите три предлагачи што ја потпишале кандидатурата.
'

Овој образец е пропиша^ со Упатството за
обрасците за вршење од,делни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
^
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

означи соборот)

(да се

'

(прва, втора итн.)

од кандидатурите на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе.
Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица
1-9-6— година, бр. Претседател,

Во
Секретар,

Член,
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за рушење одделни дејствија според За-%
конот за изборот на сојузните пратеници, што ги
по опиша С о б н а т а изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1063 година.
f
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 13
Решение на општинската изборна
комисија со кое се одбива предлогот на кандидатура од формални
причини (член 72 отав 3 од Законот
за изборот на сојузните пратеници)
Врз
основа
на
разгледувањето на примените
%
предлози на кандидатурите од собирите на избирачите — собирите на работните луѓе — група на
избирачи — за кандидатот

(фамилијарно, татково и

Изборен образец бр. 12
Решение за потврда на кандидатурата на собирите на избирачите
односно на собирите на работните
луѓе за избор на пратениците на
Сојузната скупштина (чл. 73 и 75
од Законот за изборот на сојузните пратеници)
Врз основа на разгледувањето на примените
предлози^на кандидатура на собирите на избирачите
— собирите на работните луѓе — за кандидатот
за избор на пратеник за

за избор на пратеник"

на Сојузната скупштина за Из-

борната единица
Последниот предлог на" кандидатурата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе,
потребен во смисла на членот 75 став 3 од Законот
за изборот на сојузните пратеници за утврдување
на кандидату!)ите, е примен на потврда на
196— година во
часот,
та оваа кандидатура е
по ред

(да се означи соборот)

Сојузната скупштина, за изборите што ќе се одржат
196— година.
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица

Среда, 24 април 1963

(да се

на Сојузната скупштина за Из-

борната единица
,
откако утврди дека оваа кандидатура ја предложиле
собири на избирачите —
собири на работните луѓе со вкупно избирачи — работни луѓе —, што опфаќаат најмалку една петина од вкупниот број на избирачите
што се запишани во избирачкиот список на подрач-

родено име и место на живеење)

за избор на пратеник за
(да се означи соборот)

на

Сојузната

скупштина за Изборната единица
-I—^ откако утврди дека оваа
кандидатура не е поднесена во законски пропишаниот рок — дека подносителите на предлогот на
кандидатурата по покана од оваа Комисија не ги
отстраниле формалните недостатоци во предлогот на
кандидатурата, Општинската изборна комисија за
избор на сојузните пратеници на Изборната единица
:
5 врз основа на одредбата од
членот 72 став 3 на Законот за изборот на сојузните пратеници
Р Е Ш А В А
Се одбива предлогот на кандидатурата на собирите на избирачите (собирите на работните луѓе,
:
група на избирачи)
(да

се означат

имињата

на

првите

три

Лотписници на групата на избирачи ако се одбива предлог
на кандидатура на група избирачи)

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 24 април 1963
за кандидатот

(фамилијарно, татково и родено име и

за избор за пратеник
место на живеење)
соборот)

(да се означи

на Сојузната скупштина.

Образложение
(Според одредбите од членот 71 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници, предлогот
на кандидатурата и се поднесува на надлежната
општинска изборна комисија најдоцна на 15 дена
пред денот определен за избор на пратеници во
општинските собранија, што значи дека предлогот
на кандидатурата морал да биде поднесен најдоцна
196
година. Бидејќи овој предлог на кандидатура и е поднесен на оваа Комисија
по рокот определен со закон, тоа поради таа причина предлогот требаше да се одбие).
(При разгледувањето на овој предлог на кандидатура Општинската изборна комисија утврди дека
тој содржи недостатоци кои се состојат во тоа што

:

:

).

(да се наведат недостатоците)

(Во смисла на членот 72 став 2 од Законот за
изборот на сојузните пратеници, оваа Комисија ги
повика подносителите на предлогот на кандидатурата во рок од три дена да ги отстранат споменатите
недостатоци, што им е соопштено на подносителите
на
196
година. Бидејќи подносителите не ги отстранија недостатоците во предлогот на кандидатурата во оставениот им рок, тоа
поради таа причина предлогот требаше да се одбие).
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
Во
Секретар,

196— година, бр. Претседател,

Член,
Поука за правниот лек: Против ова решение
подносителите на кандидатурата можат да му се
жалат на Врховниот суд на

(да се означи

републиката)

во рок од 48 часа од приемот на

сојузните пратеници за Изборната единица
, врз основа на одредбата
од членот 74 став 1 на споменетиот закон
РЕШАВА
Се утврдува дека не се исполнети законските
услови за потврда на кандидатурата на собирите
на избирачите - собирите на работните луѓе — за
кандидатот
:
(фамилијарно, татково и родено име и

место на живеење)

Образложение
Според членот 56 (69) на Законот за изборот на
сојузните пратеници кандидат на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе — станува
оној кандидат чија кандидатура е прифатена на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе.
— што опфаќаат најмалку една петина од вкупниот
број на избирачите што се запишани во избирачкото
списоци на подрачјето на изборната еди,ница — што
опфаќаат најмалку една петина од сите работни
луѓе во работните организации односно работните
заедници.
Кандидатот
е предложен од страна на
собири на избирачите — собири на работните луѓе
— што опфаќаат
запишани
избирачи — работни луѓе во работните организации
односно во работните заедници во областа на
Бидејќи вкупниот број на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе — на изборната
единица
изнесува
со —ж
избирачи — работни луѓе —,
а кандидатурата на именуваниот не е прифатена
на собирите на избирачите што опфаќаат најмалку
една петина од вкупниот број на избирачите што се
запишани во избирачките списоци на подрачјето на
изборната единица — што опфаќаат Најмалку една
петина од сите работнр! луѓе во работните организации односно во работните заедници во областа на
тоа не се исполнети условите за потврда на оваа
кандидатура.
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица

решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
Ова решение им се доставува на подносителите
предлогот rfa кандидатурата.

на

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 аатрил 1993 година.
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196— година,

Во
бр.Секретар,

'Претседател,
ЧИен,
Поука за правниот лек: Против ова решение
подносителите на предлогот на кандидатурата можат да му се жалат на Врховниот суд на

(да се о-

-' во рок од 48 часа од приемот на

значи републиката)

ова решение. Жалбата и се предава на оваа Комисија.

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 14
Решение на општинската изборна
комисија со кое се утврдува дека
не се исполнети условите за потврда на кандидатурата (член 74
став 1 од Законот за изборот на
сојузните пратеници)
Врз основа на разгледувањето на примените
предлози на кандидатури на собирите на избирачите
— собирите на работните луѓе — за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

за избор на пратеник за
означи соборот)

(да се

на Сојузната скупштина за

Изборната единица
,
откако утврди дека не е исполнет условот од членот 55 (69) на Законот за изборот на сојузните пратеници, Општинската изборна комисија за избор на

Ов,а решение им се доставува на подносителите на
предлогот на кандидатурата на сите собири на избирачите
- собирите на работните луѓе.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 19i33 година.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 15
Решение на општинската изборна
комисија со кое се одбива предлогот на кандидатура поради тоа што
кандидатот не може според законот да биде избиран за пратеник
(член 74 став 2 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
Врз основа на разгледување на примените предлози на кандидатури на собирите на избирачите - ?
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собирите на работните луѓе

(да се означат собирите на

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

избирачите - собирите на работните луѓе што го предло-

жиле кандидатот)

за кандидатот

Изборен образец бр. 16
Оглас на листата на потврдените
кандидатури за избор на пратениците за Сојузната скупштина (члан
84 од Законот за изборот на сојузните пратеници)

(фамилијарно, тат-

зе избор на
ново и родено име и место на живееше)

пратеник за

(да се означи соборот).

на Сојузната скуп-

штина за Изборната единица - ;
;
,
откако утврди дека тој кандидат не може според
законот да биде избиран за пратеник, Општинската
изборна комисија за избор на сојузните пратеници
за Изборната единица
. врз основа
па членот 74 став 2 од Законот за изборот на сојузните пратеници
Р Е Ш А В А
Се одбива предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе
(да се означат собирите на избирачите — собирите на работните луѓе -

што го предложиле

О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
врз оснрва на одредбата на
членот 84 од Законот за изборот на сојузните пратеници објавува, дека за Изборната единица
се потврдени кандидатурите за сојузни пратеници за изборите што ќе се одржат на
196
година во општинските
собранија во
, и тоа:
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
1) за кандидатот -

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

кандидатот)

2) за кандидатот

за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
чи соборот)

за избор за пратеник за

(да се озна-

- на Сојузната скупштина за Из6ор-

=

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ГЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) за кандидатот

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ната единица
Образложение
Бидејќи предложениот кандидат не може според законов да
биде избиран за пратеник за

2) за кандидатот
,

Во

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

2) за кандидатот

Претседател,
Член,

.
(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1) за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

2) за кандидатот

196— година, бр. -

Секретар,

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1) за кандидатот

(да се означи соборот)

поради тоа што не ги исполнува условите предвидени во членот
од Законот за изборот на
сојузните пратеници за избор на тој Собор, бидејќи
2
) та поради тоа
предлогот на кандидатуратат требаше да се одбие.
АЧ
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица

.

' (фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
1) за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

Поука за правниот лек: Против ова решение
подносителите на кандидатурата можат да му се
жалат на Врховниот суд на
(да се означи
републиката)

Среда, 24 април 1963

во рок од 48 часа од приемот на

решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
л

) Да се внесе соодветниот член.
2
) Да се внесат фактите зашто не се исполнети условите за кандидатурата.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни, дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што "ги
препиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.

2) за кандидатот

.
(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
Во

196— година, бр. -

Секретар,

Претседател,
Член,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1063 година.
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Среда, 24 април 1963
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ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Изборен образец бр. 18
Записник за работата на седницата на општинското собрание за
избор на пратеници за Сојузната
скупштина (член 94 од Законот за
изборот на сојузните пратеници)
Работено на
196—
година
во

Изборен образец бр. 17
Гласачко ливче за избор на пратеници за Сојузната скупштина во
општинското собрание (член 90 од
Законот за изборот на сојузните
пратеници)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Избори за пратеници
за Сојузната скупштина Изборна единица
во општинското собрание
одржани на
'
196
година.

З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ИЗБОРНАТА
ЕДИНИЦА
1. Седницата ја отвори претседателот
на Оп:
штинското собрание во
— во
часот.
Претседателот со прозивка утврдува, врз основа
на списокот на одборниците на Општинското собрание, дека на седницата присуствуваат
(со букви
) одборници
на Општинскиот собор и
(со букви
т
) одборници на Соборот на работните заедници. Според списокот одборници на
Општинскиот Собор има
(со букви
), а одборници на Соборот
на работните заедници
(со букви

I. ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
1) кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)

2) кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)

ч

3) кандидат

,

(фамилијарно, татково и родено име)

II. ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) кандидат

1

(фамилијарно, татково и родено име)

2) кандидат

т
-

(фамилијарно, татково и родено име)

3) кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)

III. ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1) кандидат

2. Претседателот утврдува дека е присутно
мнозинството на одборниците од секој собор и дека
Општинското собрание може полноважно да решава, та објавува дека оваа седница е свикана заради
избор на пратеници за сите собори на Сојузната
скупштина за Изборната единица
.
3. Претседателот соопштува дека треба да се
и збир ат двајца одборници со чија помош треба да
го раководи изборот.
Според овој предлог се избрани одборниците:
1)
и
(фамилијарно, татково и родено име)

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

2) кандидат
3) кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)

Ј

Записникот ќе го води -

(фамилијарно, татково и родено име)

)

(фамилијарно и родено име)

i

4. Претседателот објавува дека се примени:
1) кутија за гласање;
2) гласачки ливчиња
(со букви

(фамилијарно, татково и родено име)

IV. ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

3) заверени огласи за потврда на кандидатурите,
и тоа:
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
1) за кандидатот
број

1) кандидат
' (фамилијарно, татково и родено име)

2) кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)

(фамилијарно, татково и родено име)

3) кандидат

.
(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата
2) за кандидатот —

(фамилијарно, татково и родено име)

V. ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

на кандидатурата

1) кандидат

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) за кандидатот -

(фамилијарно, татково и родено име)

број

.
број

(фамилијарно, татково и родено име)

2) кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата 2) за кандидатот

,

на кандидатурата

.

\

3) кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)

(Печат)
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април lOSS година.

број

(фамилијарно, татково и родено име) ,

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
број
1) за кандидатот
:
(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата
2) за кандидатот

-

1

1

(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата

:

^

број
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ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1) за кандидатот

број
(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата
2) за ка-ндидатот

,
број

(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата

.

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
1) за кандидатот

СОБОР

(фамилијарно, татково и родено име)

на кандидатурата
2) за кандидатот

број

,

(фамилијарно, татково и родено име)

број

на ка.ндидатурата
.
Претседателот известува дека за пратеници
можат да бидат избирани само наведените кандидати, чии кандидатури се потврдени од страна на
Општинската изборна комисија
за избор 1 на сој Јо:
ните пратеници за
.
' 5. Претседателот на Општинското собрание со
прозивка по списокот му предава на секој одборник гласачко ливче и ги поканува да пристапат
кон гласање.
Во текот на гласањево дојдоа уште
одборници, та у и тие гласаа.
Гласањето е завршено во
;
часот.2)
I
Откако се заврши гласањето, претседателот со
двајца одборници пристапи кон утврдување на
резултатот на гласањето. За таа" цел најпрво ги
пребројува неупотребените гласачки ливчиња и
утврдува дека ги има
(со букви
), та ги става во посебна
обвивка, ги затвора и печати.
6. Потоа претседателот утврдува дека во списокот на одборниците на Општинското собрание се
воведени
(со букви
)
одборници.
7 По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гла.сање и кон пребројување на гласовите
според гласачките ливчиња за секој собор посебно,
и тоа за секој кандидат за одделен собор поединечно.
По завршеното пребројување е утврдено, и тоа:
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
1) кандидатот

(фамилијарно, татково и родено име)

(со букви
2D кандидатот

доби

) гласови,
(фамилијарно, татково и родено име)

(со букви

доби

) гласови.

ЗА СТОПАНСКИОТ СОЈВОР
1) кандидатот
(со букви
2) кандидатот
(со букви

(фамилијарно, татково и роденб^име)

^

доби

) гласови,

(фамилијарно, татково и родено име)

доби

) гласови.

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1) кандидатот
(со букви
2) кандидатот
(со букви

(фамилијарно, татково и родено име)

доби

) гласови,
(фамилијарно, татково и родено име)

доби

) гласови.

Среда, 24 април 1963

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
1) кандидатот

СОБОР
доби

(со букви
2) кандидатот

) гласови,
доби

(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)

(со букви

) гласови.

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
1) кандидатот

СОБОР
доби

(фамилијарно, татково и родено име)

(со букви
2) кандидатот

) гласови,
доби

(фамилијарно, татково и родено име)

(со букви
) гласови.
Во смисла на одредбата од членот 125 став 4
на Законот за изборот на сојузните пратеници се
прогласени за неважни
' (со букви
- К гласачки ливчиња.
При утврдувањето резултатот на гласањето не
се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени според списокот на одборниците, од
една страна, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од друга страна.
(Бидејќи се јави разлика помеѓу вкупниот број
на гласовите дадени според списо-кот на одборниците, од една страна, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од друга страна, претседателот, во смисла на одредбата од последниот став
на членот 125 на наведениот закон, го утврди резултатот
на гласањето според гласачките ливчиња).8)
Во текот на утврдувањето на резултатот на
гласањето не се случи никаква неправилност.4)
8. Претседателот го објави јавно резултатот на
гласањето, та ја заклучува седницата.
Работата на седницата е завршена во
часот.
Претседател,
Записничар,
Одборници:
г
)
!

Лицето што ќе го определи претседателот.
) Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот
на гласањето и соодветните одлуки на претседателот и на
избраните
одборници.
3
) Ако настане ваков случај, текстот на претходниот
став 4ќе се прецрта.
) Ако се случила некаква'неправилност, или ако има
некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во записник.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија' под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 19
Записник на општинската изборна
комисија за утврдување резултатот
на изборите за пратеници во општинското собрание за Сојузната
скупштина (член 100 од Законот
за изборот на сојузните пратеници)
Работено на
196
година
во
З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ВО
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ
ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО
ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА
196
ГОДИНА
На состанокот се присутни од страке на Комисијата:
^
претседателот
,
секретарот
и членот
-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 24 април 1963

Од претставниците на кандидатите присуствуваат:
како претставник на кандидатот
1. Во Изборната единица
за изборите пратеници за Сојузната скупштина, што
се одржани во општинските собранија
на
196
година, оваа
Комисија ги потврди кандидатурите, и тоа:
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
1) на кандидатот -

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живееше)

2) на кандидатот

-

(фамилнеарно, татково и родено име и
место v на живеење)

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) на кандидатот

(фамилијарно, татково и родено име, и
место на живеење)

2) на кандидатот

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

2) на кандидатот

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1) на кандидатот 2) на кандидатот

(фамилијарно, татково и родено'име и
место на живеење)

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

.

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

2. Комисијата ги прими изборните акти од општинските собранија, и тоа:
(да се наведат сите
штински собранија во Изборната единица)

оп-

По прегледот на изборните акти и пребројувањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди
дека резултатот на изборите во одделни општини
е следниов:
1) во Општинското собрание во
се запишани одборници
(со букви

).

Гласале
одборници, а од тоа:

(со букви

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови

неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
2) Во Општинското собрание во
се запишани одборници
(со букви

).

Гласале
одборници, а од тоа:

(со букви

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале

1) на кандидатот 2) на кандидатот

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови

^

ЗА. ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1) на кандидатот -
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ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови

неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале

неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
3. Според предните резултати од сите општински собранија, во целата изборна единица се дадени
за одделни кандидати гласови, и тоа:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот

неважни гласачки ливчиња имаше —
Вкупно гласале

неважни гласачки ливчиња имаше Вкупно гласале
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И З Б О Р И НА ПРАТЕНИЦИ ЗА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
за кандидатот
за кандидатот

Среда, 24 април 1963

гласови
гласови

Изборен образец бр. 20
Уверение за изборот на пратеник
за Сојузната скупштина (член 102
став 1 од Законот за изборот на
сојузните пратеници)

неважни гласачки ливчиња имаше Вкупно гласале

Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
врз основа на резултатот на изборите одржани
196— година, издава

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1 1
за кандидатот
—
гласови за кандидатот
гласови
:

УВЕРЕНИЕ
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

е избран за пратеник
јузната скупштина во Изборната единица

Ова уверение му се издава на именуваниот-ната
— врз основа на членот 102 став 1 — членот 143
став 2 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

неважни гласачки ливчиња имаше Вкупно гласале

Во
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
1
за кандидатот
гласови ;
,
за кандидатот
гласови
,
неважни гласачки ливчиња имаше
Вкупно гласале
на
на
во
во

.
.

4. Според наведените резултати, а врз основа
одредбите од чл. 98 и 99 на Законот за изборот
сојузните пратеници, Комисијата утврдува дека
општинските собранија се избрани за пратеници
Изборната единица
- , и тоа:

,

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

ЗА ЦРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
(фамилијарно, татково и родено име и место на живееше)

СОБОР

.

Претседател,
Член,

Овој образец " е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 196(3 година.
И З Б О Р И ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА, СКУПШТИНА
f
Изборен образец бр. 21
Оглас на имињата на кандидатите
за пратеници за Сојузниот собор,
што се избрани во општинското
собрание (член 105 од. Законот за
изборот на сојузните пратеници)

(фамилијарно, татково И родено име и место на живееше)
(фамилијарно, татково и родено име и м е с т а н а живеење)

196— година, бр.

Секретар,

ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ

на Со(да се означи соборот)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
за, кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови
-

ОГЛАС
'
Општинската изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
, врз основа на одредбите од ч л е нот 105 од Законот за изборот на сојузните, пратеници објавува дека во општинското собрание — општинските собранија — во
,
за Изборната единица
се избрани
кандидатите за пратеници за Сојузниот собор, за
изборите што ќе се одржат на
;
196—
година, и тоа:
1)
(фамилијарно, татково и родено име и место на живееше)

(фамилијарно, татково и родено име и место на живееше)

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

2)
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
-

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

Во
Секретар,

Претседател,

:

, —;

Секретар,

196— година, бр.

.

Претседател,

Член,

Член,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што\ ги
пропиша Сојузната изборна коми-сија под бр. 18 од
17 април 1'ЅШ година.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за в,ршење одделни дејствија според З а конот за изборо-т на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 аирил 1ШЗ година,

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 24 април 1D6S

ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 22
Гласачко ливче за избор на пратеник за Сојузниот собор (член 111
од Законот за изборот на сојузните пратеници)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Избори за пратеници за
Сојузниот собор одржани Изборна единица
на
196— година
1. Кандидат
2. Кандидат
3. Кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)

(Печат)
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
про-пиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 -година.
ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ" СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 23
Записник за работата на избирачкиот одбор спроти денот на изборите (член 113 од Законот за
изборот на сојузните пратеници)
Работено на
196
година
во
, ЗАПИСНИК
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото
место бр.
во
, Изборна единица
, за избор на пратениците ^за Сојузниот собор.
Избирачкиот одбор се состана во
;—
часот во зградата — просторијата — определена за
гласање, и тоа: претседателот — заменикот на претседателот — на Избирачкиот одбор
=
; членот — заменикот на членот — на Избирачкиот Одбор
и членот — заменикот на членот — на Избирачкиот
2
одбор
—. — сите назначени
со решение на Општинската изборна комисија
во
бр.
.
Од претставниците на кандидатите на состано:
кот присуствуваат:
, како претставник на кандидатот под ред. бр. на огласот за
потврда на кандидатурата
, според
уверението на Општинската избореа комисија за
избор на сојузните пратеници за Изборната единица
, од
196— година, бр.
.
Записникот го води
ч

(да се означи името на членот
на Избирачкиот одбор што го
води записникот)

Избирачкиот одбор се увери дека просторијата
во која ќе се врши гласањето е достаточно голема
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и дека може да се затвори добро, како и дека во
неа има
заградени простори каде
(еден, два итн.)

избирачите ќе ги пополнуваат гласачките ливчиња.
Од општинскиот орган надлежен за работите на
општата управа во
е примено
на реверс:
1) кутија за гласање;
2)
гласачки ливчиња;
3) заверен извод од постојаниот избирачки список за избирачкото место бр.
потврден од Општинската комисија за избирачки ,списоци во
:
под бр.
;
4) заверен оглас за потврда на кандидатурата
бр.
за кандидатот
;
заверен оглас за потврда на кандидатурата
бр.
за кандидатот
- ;
5) од останалите изборни материјали
Откако Избирачкиот одбор је прегледа кутијата
за гласање и се увери дека е исправна, кутијата е
поставена на местото на кое ќе се врши гласањето.
Пред кутијата за гласање, на виден начин, се поставени огласите на кандидатурите, и тоа по оној
ред по кој се наведени кандидатите во гласачкото
ливче.
Пред излегувањето од просторијата за гласање
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини прозорци и внатрешни пристапи.
Евентуални забелешки

Избирачкиот одбор је заврши работата во
часот.
' Член на Избирачкиот
одбор — записничар,

-

Претседател на
Избирачкиот одбор,

Член на Избирачкиот
одбор,
Претставници на кандидатите:
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 24
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на изборите
(член 124 од Законот за изборот
на сојузните пратеници)
Работено на
19tp— година
во
З А П И С Н И К
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото
место бр.
во
, Изборна
единица
-, за избор на
пратеник за Сојузниот собор.
Присутни членови из Избирачкиот одбор: претседател—заменик на претседателот
Ј
член — заменик на членот
и член — заменик на членот
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Од претставниците на кандидатите се присутни:
како претставник на кандидатот
како претставник на кандидатот
Записникот го води

(да се означи името на членот

на Избирачкиот одбор што го води записникот)

I. Пред почетокот на гласањето
Точно во 7 часот тгред просторијата за гласање
се состанаа горе именуваните членови на избирачкиот одбор и претставниците на кандидатите.
Избирачкиот одбор утврди дека про-сториите за
гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за
гласање, гласачките ливчиња, како и сите материјали примени на реверс, та најде се во иста состојба како што беше оставено вчера. Потоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање
е празна,
та објави дека се пристапува кон гласање.1)
П. Гласање
Избирачите се пуштени во просторијата во која
се гласа.
За сето време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор му објаснува на секој избирач
како се гласа, а на неписмените избирачи што го
бараа тоа им се прочитани имињата на сите кандидати. Гласањето е вршено за сето време во потполн ред.
Во смисла на одредбите од членот 122 на Законот за изборот на сојузните пратеници гласаа
следниве избирачи што не се воведени во изводот
од избирачкиот список за ова избирачко место:
1)
, со потврда од органот
надлежен за работите на општата управа на
општинското собрание
во
, број
;
2)
, со потврда од органот
надлежен за работите на општата управа на
општинското собрание
во
, број
.
За време на гласањето
-

-

'

Среда, 24 април 1963

вкупно

(со букви
) избирачи.
По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и кон пребројување на дадените гласови според гласачките ливчиња за секој кандидат
посебно на следниов начин: претседателот на Избирачкиот одбор вага од кутијата за гласање едно
по едно гласачко ливче и од секое ливче го чита
името на кандидатот за кој гласал избирачот и ги
одвојува ливчињата што се неважни. Членот на
Избирачкиот одбор '
бележи за
секој кандидат посебно колку гласови добил, како
и колку имало ливчиња што се прогласени за неважни. Секое прочитано ливче претседателот му го
предаде на членот на Избирачкиот одбор

По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди, и тоа:
1) кандидатот
доби
(со букви
)
гласови;
2) кандидатот
доби
(со букви
.
)
гласови;
3) неважни гласачки ливчиња имаше
При утврдзгвањето резултатот на гласањето не
се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени според изводот од избирачкиот список и врз основа на потврди, од една страна, и
бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од
друга страна.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број на гласовите дадени според изводот од избирачкиот список и врз основа на потврди, од една
страна, и бројот на гласовите според -гласачките
ливчиња, од друга страна, Избирачкиот одбор, во
смисла на последниот став од членот 126 на наведениот закон, го утврди резултатот
на гласањето
според гласачките ливчиња).3)
"По барање од
(презиме и име)

'

претставници на кандидатот
издадена им е потврда за резултатот на гласањето.4)
Во текот на работата на Избирачкиот одбор не
се случи никаква неправилност.
В)

2)

Гласањето траеше до
часот и тогаш
Избирачкиот одбор нареди да се затвори избиралиштето. Избирачите што се најдоа во зградата — дворот се пуштени да гласаат, така што Гласањето е
завршено во
часот.
Ш. Утврдување резултатот на гласањето
Откако е завршено гласањето, Избирачкиот одбор најпрво ги преброи неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека ги има
,
па ги стави во посебна обвивка, која ја затвори и
запечати.
По ова Избирачкиот одбор утврди дека во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место се воведени
(со букви
) избирачи; дека според овој
извод гласале вкупно
(со букви
) избирачи, за
колку избирачи е тоа забележено и во изводот од
избирачкиот список; дека врз основа на потврда
гласале вкупно
(со букви
) избирачи што не се воведени
во'' изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место. Спрема тоа, на ова избирачко место гласаа

Претседателот на Избирачкиот одбор го објави
јавно резултатот на гласањето пред зградата во
која се гласало.
Работата на Избирачкиот одбор е заклучела во
часот.
'
Записничар —
член на Избирачкиот одбор,

Претседател
на Избирачкиот одбор,

Член на Избирачкиот одбор,
Претставници на кандидатите:
Ј

) Ако Избирачкиот одбор утврди некакви промени,
ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе за констатира
најдената
состојба.
г
) Овде да се внесат сите настани во текот на гласањето и односните одлуки на Избирачкиот одбор согласно
со чл.
115—117, 119, 121—123 од наведениот закон.
8
) Ако настане ,ваков случај, текстот на претходниот
став 4ќе се прецрта.
) АКО некоЈ од претставниците барал издаваше на
наведената потврда, ќе се забележи неговото име, а во
противно
текстот ќе се прецрта.
5
) АКО се случила некаква неправилност, или ако има
некакви приговори на членовите на Избирачкиот одбор
или н,а претставниците на кандидатите во поглед на правилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записник.

Овој образец е препишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пр,атеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1063 година.

Среда, 24 април 1963

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

4. Според резултатите од сите избирачки' места
во целата Изборната единица за одделни кандидати е дадено, и тоа:

Изборен образец бр. 25
Записник на општинската изборна
комисија за избори на сојузните
пратеници за утврдување резултатот, на изборите за Сојузниот собор (член 142 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
Работено на
196— година
ЗАПИСНИК
ЦА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР ОДРЖАНИ
НА
196— ГОДИНА
Присутни на состанокот од страна на Комисијата: претседателот . секретарот
и членот
.
Од претставниците на кандидатите присуствуваат:
- како претставник на
кандидатот
.
1. Во Изборната единица
,
за изборите на пратениците за Сојузниот собор што
се одржани на
196— година, беа избрани како кандидати во општинското собрание — општинските собранија - :
1) кандидатот
2) кандидатот
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(фамилии арно, татково и род-ено име и
место на живеење)
:

(фамилијарно, татково и родено име и
место на живеење)

2. Комисијата ги прими изборните акти од избирачките одбори:
1
на избирачкото место бр.
во
,
на избирачкото место, бр.
во
3. Според изводите од избирачките списоци во
Изборната единица
има вкупно
(со букви
) запишани избирачи.
По прегледот на изборните акти и пребројувањето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди
дека резултатот на изборите на одделни избирачки
места беше, и тоа:

за кандидатот
(со букви

гласови-

:
за кандидатот
гласови(со буќви
.—
).
1
неважни гласачки ливчиња имаше
(со букви
:
).
Вкупно гласале во целата Изборна единица
(со букви
).
5. Според наведениот резултат, Општинската
изборна комисија утврдува дека со апсолутно мнозинство, во смисла на одредбата од членот 139 став
1 — дека со мнозинство на гласовите во смисла на
одредбата од членот 139^ став 3 — на Законот за изборот на сојузните пратеници, за пратеник за Сојузниот собор во Изборната единица
е избран
,

(фамилијарно, татково и родено име)
1
(место на живеење) - )

Секретар,

Член,

Претседател,

Претставници на кандидатите:
г
) Ако во изборот учествувал само еден кандидат што
добил апсолутно мнозинство, ќе се остават соодветните места а другите ќе се прецртат.
АКО во изборот учествувал само еден кандидат, па Комисијата утврди дека не добил мнозинство во смисла на
членот 139 односно дека двајца или- повеќе кандидати со
најголем 6poj гла-сови' добиле ист број гласови, ќе се забел е ж и "во записникот дека ниеден кандидат не е избран за
пратеник, а текстот на точката 5 ќе се прецрта.
Ако ВО изборот учествувале двајца или повеќе кандидати, ќе се прецрта првата алтернатива во точката 5 и ќе
се остави текстот во загради.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија,, под бр. 18 од
17 април Шбв година.
Изборен образец бр. 26
Записник за примопредавањето на
изборните акти
196— година
Работено на
во
З А П И С Н И К
ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕТО НА ИЗБОРНИТЕ
АКТИ
Избирачкиот бдбор за избирачкото место бр.
—^
на Изборната единица
преку С В О Ј О Т претставник
(да

се

милијарното, татковото и роденото име и

означи

СВОЈСТВОТО

фа-

на

лицето што ги предава актите)

ги предаде изборните акти

(да се означи фамилијарно-

то, татковото и роденото име и

СВОЈСТВОТО

на лицетс^што

ги прима актите)

што е овластеа од страна на Општинската изборна
комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
дека ги прима за
Комисијата изборните акти од избирачките одбори.

Страна 380 -
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Избирачките, акти се состојат од:

Среда, 24 април 196-3

i) Овој текст ќе се прецрта во заградите ако е во праш а њ е отповик на пратеник на Сојузниот собор, а ако е
во прашање отповик на пратеник -на Соборот на работните
заедници
ќе се прецрта претходниот текст во заградите.
ѕ
) Треба да се заверат потписите на предлагачите од
страна на органот надлежен за заверување.

Примил за Општинската
изборна комисија — Претседател на Општинската
изборна комисија,
(По овластување од Општинската изборна комисија)

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
^

Изборен образец бр. 28
Записник за работата на собирот
на избирачите — собирот на работните луѓе — одржан заради поведување постапка за отповик на сојузен пратеник (член 163 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
196— година
Работено на
во

Предал за Избирачкиот
одбор — Претседател
(член) на Избирачкиот
одбор,

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК
Изборен образец бр. 27
Предлог на избирачите — работните луѓе — за свикување собир
на избирачите — собир на работните луѓе — заради поведување
постапка за отповик на сојузни
пратеници (член 159 од Законот за
изборот на сојузните пратеници)
ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ
ВО
- (До претседателот на работничкиот совет 1 на работната 'организација
Ј)
Во смисла на членот 159 од Законот за изборот
на сојузните пратеници, предлагаме да се свика
собир на избирачите за подрачјето

ЗАПИСНИК
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ - ОДРЖАН
ЗАРАДИ ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА
НА СОЈУЗОВ се означи соборот)

НАТА' СКУПШТИНА
1. Собирот ја започна работата в о — 2. Собирот се одржува за подрачјето

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на
градот, улицата итн. за кои се одржува собирот)

за

(да се означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на градот,
улицата т^тн.)

— собир на работните луѓе за
та организација
/

односно

работната

(да се означи работназаедница за кои се

;

(да.се означи работната организација ^ односно работната заедница за кои се одржува
собирот на
работните луѓе)1)

заради поведување постапка за отповик на прате:
никот
(фамилијарно, татково и родено име и

место на живеење)

одржува собирот на работните луѓе)

2
)"— поради поведување постапка за отповик
на пратеник
на Со-

(да се означи соборот)

јузната скупштина

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

избран во Изборната единица
на
196
година.

(да се

соборот)

- избран за -

(да се означи

на Сојузната скупштина, на изборите.

одржани на
196— година во Изборната единица
3. Собирот е свикан врз основа на предлогот на
избирачите — работните луѓе односно одборниците
на ,опшитнското собрание — а го свика претседателот на општинското собрание - претставникот на
работната организација или раководителот на работната заедница за кои се одржува
собирот односно општинската изборна комисија.2)
4/ Собирот го отвори

Предлагачи:
(Следуваат потписи од најмалку 50 избирачи
настанети на подрачјето за кое се предлага одржу(фамилијарно и ровањето на собирот или потписи на 50 работни луѓе
- , претседател — одборник на опплатиод работните организации односно работните заедници за кои се предлага одржување на собирот, од- ле но име)
окото собрание во
—"
носно потписи од мнозинството на членовите на
општинските собранија на^ чии територии е избран
овластен претставник на работната организација одпратеникот чиј отповик ^се предлага. Покрај секој
носно раководи-тел на работната заедница.3)
потпис мора да се означи во загради фамилијарното,
5. По отворањето на собирот се премина кон
татковото и роденото име и местото на Живеењето
избор на претседателство на собирот, та собирот
(и адреса на станот) на потписникот, а ако предлогот
едногласно — со мнозинство на гласовите — го изго поднесуваат работни луѓе, се става уште и набра за претседавач
зивот на-работната организација односно на работ(фамилијарно, татково и родено
ната. заедница во која е запослен или зачленет
.
а за членови
предлагачот. Ако предлогот го поднесат членови на I име и место на живеење)
општинското собрание, ве става и назив на општинското собрание во кое е одборник предлагачот.)3) (фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
Да се означи соодветниот орган на управувањето на
работната организација односно функционерот на орган
или служба во државен орган, здружение или општествено-политичка организација.

И

(фамилијарно,
живеење)

татково

и

родено

име

и

место

на
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1

Собирот потоа го избра за записничар
(фами-

лијарно, татково и родено име и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избра

(фамилиЈ арно, татково и родено име и место на живеење)

и

.

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се
Присутни
;
(со букви
)
избирачи - работни луѓе — а. од вкупниот број на
избирачите запишани во избирачкиот список на
подрачјето за кое се одржува собирот според потврдата на општинското собрание од
19(6'— година бр.
вкупен број на работните
луѓе што имаат право на учество на собирот според
потврдите
(да се означат работните

3
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, во записникот ќе се внесе фамилијарното, татковото
и роденото име и местото на живеењето на претставникот
на општинската изборна комисија што го отворил собирот.
, 4) Да се наведат причините поради кои се предлага
отповик.
^
5
) Овој став ќе се внесе ако собирот одлучи предлогот
за отповик да го состават тројца избирачи (работни луѓе)
присутни на собирот.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ОТПОВНИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК
Изборен образец бр. 29
Предлог на собирот на избирачите
— собирот на работните луѓе — за
отповик на сојузен пратеник (член
164 во врска со членот 166 од Законот за изборот на сојузните пратеници)

организации

односно работните заедници за кои се одржува собирот)

изнесува
(и со букви
)2)
На собирот се присутни
избирачи — работни луѓе
Претседавачот потоа објасни зошто е свикан
собирот, та предложи и собирот го усвои како единствена точка на дневниот ред претресувањето на
прашањето за поведување постапка за отповик на
пратеникот
(фамилијарно, татково и родено име)

избран за

на Сојуз-

н а се означи соборот)

зната скупштина.
Потоа

(да се означи фамилијарното, татковото и роде-

ното име и во кое својство тоа лице ги изложува причините
за "отповик)

ги изложи причините поради кои е поднесев предлогот за поведување постапка за отповик, за што
се отвори дискусија во која учествуваа
избирачи — работни луѓе.
По завршената дискусија претседавачот го стави предлогот на гласање, та предлогот е усвоен —
одбиен — со мнозинство на гласовите — едногласно.
Гласањето е вршено со дигање на рака — со пребројување на гласовите.
По гласањето претседавачот соопшти дека предлогот за поведување постапка з а отповик е усвоен,
а дека отповикот се предлага поради тоа што именуваниот пратеник 4 )
- дека предлогот за поведување постапка за отповик е одбиен.
Предлогот за отповик ќе го состави претседателството на собирот.
Собирот ги определи 1)
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ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
ЗА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Белград
Во смисла на одредбите од членот 164 од Законот за изборот на сојузните пратеници поднесуваме
предлог на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — за отповик на пратеникот во
на Сојузната скупштина
(да се означи соборот)

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)

избран во Изборната единица
на изборите одржани на
.
Собирот на избирачите — собирот на работните
луѓе — што го предлага отповикот е одржан за подрачјето
(да се означи селото, населбата, а во градовите —

подрачјето на градот, улицата итн. за кои е одржан собирот)
(да се означи работната организација односно с а ботната заедница за кои се одржува собирот на ра?
ботните луѓе) 1 )

Отповик на именуваниот пратеник се предлага
поради тоа што
.2)
Кон предлогот го приложуваме записникот за
работата на собирот на избирачите.
Членови:

Претседавач на собирот на избирачите,3)

(фамилијарно и родено

ват и потпишат предлогот за отповик. )
7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека е завршен собирот.
Собирот ја заврши работата во
часот.
Записничар,
Претседавач,
Заверувачи на записникот,

Ј
) Ќе се прецрта овој текст во загради ако е во прашање
отповик на пратеник на Сојузнот собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на соборот на работните заедници ќе се прецрта претходниот текст во загради.
2
) На ова место да се наведат конкретните причини поради кои се предлага отповикот.
8
) Ако собирот на избирачите определил предлогот да
го состават и потпишат три избирачи (член 164 од Законот), зборовите: ^Претседавач на собирот на избирачите^
и аЧтгепови" ќе се прецртаа а место нив да се испишат:
^Избирачи што ги определил собирот^, та тие тројцата ќ е
го потпишат предлогот за отповик. Нивните потписи мораат да бидат заверени од органот надлежен за заверу-.
вање.

Re се прецрта текстот во загради ако е во прашање
отповик на пратеник на С О Ј У З Н И О Т собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на собор на работните заедници ќе се прецрта претходниот текст во загради.
г
) Треба да се прецрта текстот што не одговара за одделен собор.

Овој образец е пропишан со Упатството ^за
обрасците за вршење одделни, дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропива Сојузната изборна, комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.

ѕ

2)

име)

и 3)

(фамилијарно и родено име)

да го состав

;

(фамилијарно и родено име)

5
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Број 16

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 30
Предлог на група на избирачи за
отповик на пратеник избран за
Сојузниот собор (член 165 од Законот за изборот на сојузните пратеници)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
ЗА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА
Б е л г р а д

Во смисла на одредбите од членот 165 на Законот за. изборот на сојузните пратеници, поднесуваме
предлог за отповик на пратеникот
4

(фамилијарно, тат-

во Изборната единица
изборите одржани на —
196
година.
Според наведеното решение, гласањето за отповик ќе се изврши на определени избирачки места
во Изборната Единица — во општинското собрание
на
196
година.
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
.
Во
196— година, бр.
.
Секретар,

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 32
Гласачко ливче за гласање за отповик на пратеник на Сојузниот
собор на Сојузната скупштина
(член 175 од Законот за изборот на
сојузните пратеници)

, избран за Сојузниот
собор на Сојузната скупштина во Изборната единица
.
Отповикот на именуваниот пратеник го предлагаме поради тоа што

).

Предлагачи:
(Следуваат потписи од најмалку една третина
на вкупниот број на избирачите што се запишани
во избирачкиот список на подрачјето на изборната
единица во која е избран пратеникот чиј отповик
се предлага. Покрај секој потпис мора да биде
означено во загради неговото фамилијарно, татково
и родено име и место на живеење.)
(Следува заверка на потписите на предлагачите
од страна на органот надлежен за заверување.)
(Кон предлогот мора да се приложи потврда за
сите предлагачи дека се запишани во избирачкиот
список, како и потврда за вкупниот број на избирачите запишани во избирачките списоци во изборната единица.)
/

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Изборна единица
За гласање за отповик на пратеникот
(фамилијарно, татково и родено име)

од

избран за Сојузниот
(место на живеење)

собор на Сојузната скупштина на изборите одржани
на
196
година.
Гласам:
ЗА ОТПОВИК

Ј

) На ова место да се наведат конкретните причини поради кои се предлага отповикот.

Овој образец е пропишан оо- Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1968 година.
ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК
Изборен образец бр. 31
Оглас за определување на гласањето за отповик на сојузен пратеник (чл. 172 и 182 од Законот за
изборот на сојузните пратеници)
О Г Л А С
Општинска изборна комисија за избор на сојузните пратеници за Изборната единица
, врз основа на членот 172 од Законот за
изборот на сојузните пратеници о б ј а в у в а дека
Сојузната изборна комисија, со решението бр.
РД
196
година распиша
ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК
на пратеникот

ОД

(фамилијарно, татково и родено име)

избран за

(место на живееше)
(да се означи соборот)

на Сојузната скуцштина

Претседател,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасци^ за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година. -

ково и родено име и место на живееше)

Ј

Член,

ПРОТИВ ОТПОВИК
(печат)
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
\

Изборен образец бр. 33
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на гласањето
за отповик на пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина (член 171 став 1, "но врска
со членот 176 став 1)
З А П И С Н И К
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото
место бр.
во
на Изборната
;
единица
, за гласањето за
отповик на пратеникот (фамилијарно, татково

но име)

од

и

роде-

(место на живеење)

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 24 април 1963

избран за Сојузниот собор на Сојузната скупштина
на изборите одржани на
196
година.
Присутни членовите на Избирачкиот одбор:
претседателот — заменикот на претседателот
, членот —
заменикот на членот
,
членот — заменикот на членот
Во работата на Избирачкиот одбор присуствуваат:
како претставник на пратеникот за чиј отповик
се гласа, и
,
како претставник на подносителот на предлогот за
Отповик.
Записникот го води
(да се означи името на членот

(на Избирачкиот одбор што го води записникот).

1. Пред почетоков на гласањето
Точно во
часот пред пладне пред просторијата за гласање за отповик се состанаа горе
именуваните членови на Избирачкиот одбор, претставникот на пратеникот за чиј отповик се гласа
и претставникот на подносителите на предлогот за
отповик.
Избирачкиот одбор утврди дека просториите за
гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за
гласање, гласачките ливчиња како и сите материјали примени на реверс, та најде се во иста состојба
како што беше оставено вчера. Потоа Избирачкиот
одбор се увери дека кутијата за гласање е празна,
па објави дека се пристапува кон гласање.
^Евентуални забелешки. Ако Избирачкиот одбор
утврди некакви промени, ќе го прецрта соодветниот
текст и ќе ја констатира најдената состојба.)
2. Гласање
Избирачите — гласачите — се пуштени во просторијата во која се гласа.
За време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор му објаснуваат на секој избирач како се
гласа, а на неписмените избирачи што го бараат
тоа им е прочитано името на пратеникот за чиј
отповик се гласа. Гласањето е вршено за сето Бреме
во потполн ред.
Во смисла на одредбата од членот 182 а во врска
со одредбите од членот 122 од Законот за изборот
на сојузните пратеници гласаа следните избирачи
што не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место а се запишани во избирачкиот списак на подрачјето на Изборната единица
за која се врши отповикот:
1)
со потврда од Општинското собрание во
бр.
196
година.
2)

:

со потврда од Општинското собрание во
бр.
- 196
година.
За време на гласањето
Ч
Гласањето траеше до
часот и тогаш
Избирачкиот одбор нареди да се затвори зградата.
Избирачите што се најдоа во зградата — дворот —
се пуштени да гласаат, така што гласањето е завршено во
часот.
3. Утврдување на резултатот на гласањето
По завршеното гласање, Избирачкиот одбор најпрво ги преброи неупотребените гласачки ливчиња
и утврди дека ги има
, па ги стави во
посебна обвивка, ги затвори и запечати.
По ова Избирачкиот одбор утврди дека во изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место се воведени
(со букви
)
избирачи а дека на ова избирачко место гласале
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(со букви
:
) избирачи,
за колку избирачи е тоа забележено и врз изводот
од избирачкиот список, а дека со потврди гласале
(со букви
) избирачи.
По oi^a се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и кон пребројување на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповик и на гласачките
ливчиња со кои се гласало против отповик, и тоа
на следниов начин: претседателот на Избирачкиот
одбор вага од кутијата за гласање едно по едно
гласачко ливче и од секое ливче чита дали избирачотччгласал за отповик или против отповик и ги
одвојува ливчињата што се неважни. Членот на
Избирачкиот одбор
забележува посебно колку гласови имало за отповик а колку против отповик,
како и колку имало ливчиња што се прогласени за
неважни. Секое прочитано ливче претседателот му
го предаде на членот на Избирачкиот одбор
По завршеното пребројување Избирачкиот одбор
утврди:
за отповик гласале

(со букви

);
против отповик гласале

:

(со букви

:

).

Во смисла на членот 176 став 2 во врска со членот 125 став 4 од наведениот закон се прогласени за
неважни
(со букви
)
гласачки ливчиња.
По барање од претставникот на пратеникот за
чиј отповик се гласа, како и по барање од претставникот на подносителот на предлогот за отповик;
издадена им е потврда за резултатот на гласањето.8)
Во текот на работата на Избирачкиот одбор не
се случи никаква неправилност

.3)
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави
јавно резултатот на гласањето за отповик пред
зградата во која се изврши гласањето.
Со ова, работата на Избирачкиот одбор е заклучена во
часот.
Член — записничар,

Поетседател
на Избирачкиот одбор,

Член,
Претставник на пратеникот
за чиј отповик се гласа,
Претставник на подносителите
на предлогот за отповик,
Ј
) Овде да се внесат сите настани во текот на гласањето, како и одлуките на Избирачкиот одбор донесени согласно со одредбите од чл. 115, 116, 119, 121, 123 во врска со
членот 182 од Законот за изборот на сојузните претеници.
а
) Ако претставникот на пратеникот за ч и ј отповик се
гласа односно претставникот на подносителите на предлогот за отпоЈуѕк не барале да им се издаде наведената потврда или Ш не присуствуваат на состанокот, О В О Ј текст да
се прецрта.
в
) Ако се случила некоја неправилност, или ако има
некакви приговори на -^теновите на Избирачкиов одбор
или на претставникот на кандидатот односно на претставникот на подносителите на предлогот за отповик вб? поглед па правилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде во
записник.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обр-асците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1-863 година.
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Број 16

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
/

Изборен образец бр. 34
Гласачко ливче за гласање за отповик на пратеник на соборот на
работните заедници на Сојузната
скупштина (члан 175 од. Законот
за изборот на сојузните пратеници)

t

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ'
Изборна единица
ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК НА ПРАТЕНИКОТ
(фамилиЈ арно, татково и родено име)

од

L

:

избран за

(место на живеење)

одржани на

(да се означи

-

196

Среда, 24 април 1968

3. Претседателот соопштува дека треба да се
изберат двајца одборници со чија помош треба да
го раководи гласањето за отповик.
Според овој предлог се избрани одборниците:
1.
и
(фамилијарно, татково и родено име)
2.
(фамилијарно, татково и родено име)
2
Записникот ќе го води
).
4. Претседателот објавува дека се примени:
1) кутија за гласање;
2!) гласачки ливчиња
(со букви
);
3) заверен оглас за определување на гласањето
за отповик за пратеникот
(фамилијарно, татково Ј и
;
)
Ј избран во "

родено име)

-

на Сојузната скупштина на изборите
соборот)

НА СФРЈ

година.

Гласам:
ЗА ОТПОВИК
ПРОТИВ ОТПОВИК
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците' за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 год,ина.
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА СОБОР НА
РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА
СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 35
Записник за работата на седницата
на општинското собрание за отповик на пратеник на собор на работните заедници на Сојузната
скупштина (член 170 од Законот за
изборот на сојузните пратеници))
Работено на
196— година
во
ЗА ПИ,СЛ И К
З А РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ЗА ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК
НА
1
!) НА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
,
1. Седницата ја отвори претседателот на општинското собрание во
часот.
Претседателот утврдува со прозивка врз основа
на списокот на избирачите дека на седницата присуствуваат
(со
букви
) одборници
на соборот на работните заед,ници, додека според
списокот има рдборници на општинскиот собор 1
(со букви
—),'
а одборници на соборот на работните заедници
(со букви
).
2. Претседателот утврдува дека е присутно Мнозинството на одборниците од секој собор и дека
општинското со-брание може полноважно да решава, та објавува дека оваа седница е свикана заради
отповик на пратеник на
на Сојузната скупштина за Изборната единица

на Сојузната скупштина во Изборната единица
,
н а изборите одржани
на
196— година.
5. Претседателот на општинското собрание со
прозивка Според списокот му предава на секој одборник гласачко ливче и ги поканува да пристапат
кон гласање за отповик.
Во текот на гласањето дојдоа уште
:
одборници, та и тие гласаа.
Гласањето е завршено во
часот.3)
Бидејќи е , завршено гласањето, претседателот
со двајца одборници пристапува кон утврдување
на резултатот на гласањето. За таа цел најпрво ги
пребројува неупотребените гласачки ливчиња и
утврдува дека ги има
(со букви
), та ги става во посебна
обвивка, ги затвора и ги печати.
6. Потоа претседателот утврдува дека во списокот на одборниците на општинското собрание се
воведени
(со букви
) одборници.
7. По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и кон пребројување на гласовите според
гласачките ливчиња.
По завршеното пребројување е утврдено дека
за отповик на пратеникот
(фамилизарно, татково и

гласале -

(со

родено име)

букви
отповик

) одборници, а против
(со букви
) одборници.
Во смисла на одредбата од членот 182, во врска
со членот 175 став 4 од Законот за изборот на сојузните пратеници, прогласени се за неважни
-(со букви
) гласачки
1
ливчиња.
^
При утврдувањето на резултатот на гласањето
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени според списокот на одборниците, од
една страна', и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од друга страна.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број на гласовите дадени според списокот на одборниците, од една страна, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од др ута страна, претседателот во смисла на одредбата од членот 182, во
врска со одредбата на последниот став од членот
125, на наведениот закон, го утврди резултатот на
гласањето според гласачките ливчиња). 4 )
Во текот на утврдувањето на резултатите на
гласањето не се случи никаква неправилност 5).
8. Претседателот го објави резултатот на гласањето, -та ја заклучува седницата.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Среда, 24 април 1963

Работата на седницата е завршена во
часот.
- Записничар,

—

Претседател,
Одборници:

Да се означи соодветниот собор.
')3 Лицето што ќе го определи претседателот.
) Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот на гласањето и соодветните одлуки на претседателот и
избраните
одборници.
4
) Ако настане ваков случај, текстот од претходниот
став ѕќе се прецрта.
) Ако се случи некоја неправилност, или ако има
некакви' приговори, тоа ќе се внесе овде во записник.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1963 година.
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 36
Записник на општинската изборна
комисија за утврдување на резултатот на гласањето за отповик на
пратеник на Сојузниот собор на
Сојузната скупштина (член 177 од
Законот за изборот на сојузните
пратеници)
Работено на
196— година
во
З А П И С НИ К
На Општинската изборна комисија за избор на
сојузни пратеници за Изборната единица
за утврдување резултатот на гласањето
за отповик на пратеникот

за отповик

дено име)

(место на живеење)

(со букви
-) избирачи,
неважни ливчиња имаше
(со букви'
).

Вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список во целата изборна единица изнесува
(со букви'
Според овој резултат на гласањето, Општинската изборна комисија врз основа на членот 177 став
1, во врска со членот 25 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници, установува дека пратеникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)

е отповикан — не е отповикан.

(место на живеење)

Секретар,

Претставник на пратеникот
за чиј отповик се гласало,
Претставник на подносителите
на предлогот за отповик,
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од.
17 април 1963 година.
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
Изборен образец бр. 37
Записник на општинската изборна
комисија за утврдување на резултатот на гласањето за отповик на
пратеник на собор на работните
заедници на Сојузната скупштина
(член 181 од Законот за изборот на
сојузните пратеници)
година
Работено на
196во

собор на Сојузната скупштина избран на изборите
во Изборната единица
на
196— година.
Од страна на Комисијата се присутни претседателот
, секретарот
и членот

1. Комисијата ги прими материјалите за извршеното гласање за отповик на горе именуваниот
пратеник од избирачките одбори:
По прегледот на материјалите за извршеното
гласање за отповик Комисијата утврди^ дека резултат на" гласањето на одделни избирачки места е,
и тоа:

2. Според резултатите на гласањето на сите избирачки места во Избор ната единица гласале вкупно
(со букви
)
избирачи. Од овој број гласале:

Претседател,
Член,

на Сојузниот

Од страна на пратеникот за чиј отповик се
гласа присуствува како негов претставник
, а како претставник на подносителите на предлогот за отповик

(со букви

против отповик

(фамилијарно, татково и ро-

од

Број 16 — Страна 3-65

З А П И С Н И К
На Општинската изборна комисија за избор на
сојузните пратеници за Изборната единица — :
за утврдување резултатот на гласањето за отповик
(фамилијарно, татково и родено име)
Од
(место на живеење)

пратеник

на Сојузната
(да се означи соборот)

скупштина, избран, на изборите во Изборната единица
на
196
година.
На состанокот се присутни од страна на Комисијата: претседателот
,
секретарот
9
и членот
.
Од страна на пратеникот
за чиј отповик се гласало присуствува како претставник
^
а . к а к о претставник на подносителот на предлогот
за отповик
1
'
1. Од општинските собранија во
- за Изборната единица
Комисијата ги прими материјалите за извршеното
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

гласање за отповик на горе именуваниот пратеник
и од записникот за работа на изборното тело
утврдила:
1) Во Општинското собрание во
вкупниот број на одборниците според списокот е
(со букви
).
Од тоа гласале:
за отповик
(со букви
),
против отповик
(со букви
),
неважни ливчиња имаше
(со букви
). Вкупно гласале
(со букви

).

Според резултатот на гласањето, за отповик
во оваа општина гласале — не гласале — две третини од сите членови на собранието.
2) Во Општинското собрание во вкупниот број на одборниците според списокот е
(со букви
). Од тоа
гласале
за отповик
(со букви
),
против отповик
(со букви
),
неважни ливчиња имаше
(со букви
). Вкупно гласале
(со букви

).

Според резултатот на гласањето, за отповик во
оваа општина гласале — не гласале — две третини
од сите членови на собранието.
2. Според напред наведените резултати на гласањето во сите општински собранија во Изборната
единица
за отповик гласале —
не гласале — две третини од сите членови во секое
од односните општински собранија.
Според овој резултат на гласањето Општинската
изборна комисија врз основа на членот 181 став 1
во врска со членот 25 став 2 од Законот за изборот
на сојузните пратеници утврдува дек^ пратеникот
(фамилијарно, татково и родено име)

од
повикан.
. Секретар,

е отповикан — не е отЧлен,

Претседател,

Претставник на пратеникот за чиј отповик
се гласало,
Претставник на подносителот на предлогот
за отповик,
Овој образец е пропишан со Упатството
обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници, што ги
пропиша Сојузната изборна комисија под бр. 18 од
17 април 1903 година.

255.
Врз осно-ва на членот 82 точка 7 и членот 96
точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), во врска со членот 11 од Законот за Југословенскиот црвен крст
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. бФ/ФЗђ и Решението
за дополнителната поштенска тарифа за време на
неделата на Црвениот крст („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 12/63), Заедницата на Југословенските
пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО 1963
ГОДИНА
На 5' мај 1963 година ќе се пушти во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод

-

Среда, 24 април 1963

Неделата на Црвениот крст во 1963 година, секоја
во вредност од 5 динари.
Сликата ца обете марки, според симболичниот
цртеж, го прикажува општиот амблем на Меѓународниот Црвен крст што се користи оваа година врз
марките по повод прославата на 10'0-годишнината
на основањето на Црвениот крст.
Долж десниот раб на марката е отпечатен натписот „Југославија", а на долниот раб натписот
„Неделаа црвенов крста)' — се со латиница. Ознаката на вредноста (е на левиот долни агол. Јубиларните години „18 33—1963" се отпечатени во горниот лев агол на марката. На порто марката над
ознаката на вредноста е отпечатен зборот: „Порто"
— со латиница. Бојата на франко марката е кафеавожолТа, сива и црвена, а на порто марката портокалова, сива и црвена.
Оваа марка ќе биде во продажба и задолжителна употреба како доплатна поштенска марка во
текот на траењето на Неделата на Црвениот крст
од 5 до 11 мај 1963 година.
Бр. 01-3981/1
11 април 1963 година
Белград
Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и
телефони
Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист ФНРЈ", бр. 53/57), во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
За државен советник во Сојузниот секретаријат
за внатрешни работи се назначува Чедомир Мијовиќ, виш советник на истиот Секретаријат.
Б. бр. 26
17 април 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р.
Александар Ранковиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет (. Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ
. РАБОТИ
За државен советник во Сојузниот секретаријат
за внатрешни работи се назначува Дамјан Вујновиќ,
виш советник на истиот Секретаријат.
В. бр. 22
17 април 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Потпретседател,
\
Вељко Зековиќ, с. р.
Александар Ранковиќ, е. р. ј

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ,СФРЈ

Среда, 24 април 1963

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на. ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува
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Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62). Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За државен советник во Сојузниот секретаријат
За државен советник во Сојузниот секретаријат за општи стопански работи се назначува Милан
за'внатрешни работи се назначува Урош Бојиќ, виш Михајловиќ, виш советник во истиот Секретаријат.
советник на истиот Секретаријат.
Б. бр. 20
Б. бр. 23
17 април 1963 година
17 април 1963 година
Белград
Белград
Сојузен извршен совет
Сојузен извршен совет
it
Секретар,
Потпретседател,
Секретар,
Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р.
Александар Ранковиќ, с. р.
,Вељко Зековиќ, с. р.
Александар Ранковиќ, с. р.
Врз основа на членот 166 од Законот за-јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
За државен советник во Сојузниот секретаријат
за Внатрешни работи се назначува Бранко Дамјановиќ, виш советник на истиот Секретаријат.
Б. бр. 25
17 април 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) во
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и
работата на Сојузниот извршен совет („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
За државен советник во Сојузниот секретаријат
за -внатрешни работи се назначува Драгољуб Липовиќ, виш советник на истиот Секретаријат.
Б. бр. 24
17 април 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
",,Службени гласник Народне Републике Србије"
во бројот 3 од 26 јануари 1963 година објавува:
Решение за именување претседател и членови
на Советот" на Заводот за цени на НРС;
/
Решение за именување членови на Советот на
Институтот за експериментална фонетика и патологија на говорот;
Решение за разрешување и именување членови
на Советот на Рударскиот институт во Белград;
I конкурс за давање инвестициони кредити од
средствата определени за унапредување на развитокот на стопански неразвиените подрачја на НРС
(без АКМО), за изградба, проширување и реконструкција на капацитетите на преработувачката индустрија.
Во бројот 4 од 2 февруари 1963 година објавува:
Решение за назначување постојани судски вештаци.
Во бројот 5 од 9 февруари 1963 год Јета објавува:
Список на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуството на
опасни растениски болести и штетници;
Одлука за издавања обврзници на Стопанската
банка на НРС.
Во бројот 6 од 15 февруари 1963 година објавува:
Општествен план на Народна Република Србија
за 1ФЗЗ година;
Закон за буџетот на Народна Република ^Србија
за 1863 година;
Закон за учеството на политичкотериторијалните единици во заедничките приходи;
Закон за Републичкиот фонд, за унапредување
на кинематографијата;
Закон за регулирање определени обврски на
Републичкиот, општинските и околиските инвестициони фондови;
Одлука за измени и дополненија на Одлуката
за основање и територијална надлежност на окружните и околиските судови;
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Одлука за измени и дополненија на Одлуката
за територијалната надлежност на окружните стопански судови;
Одлука за избор и разрешување судии; ^
Одлука за потврда на Статутот на Заедницата
на осигурувањето за територијата на НРС;'
Одлука за давање согласност на финансискиот
план на Општествениот фонд за школство за 1863
година;
Одлука за додадениот придонес за здравствено
осигурување и за додадениот придонес за инвалидско осигурување;
^
Одлука за највисоките граници на нормите на
вонредните придонеси за фондовите на здравствен
ното осигурување;
Одлука за највисоката граница на нормата на
основниот придонес за здравствено осигурување.
Во бројот 7 од 23 февруари 1963 година објавува:
Одлука за определувањето процентот од годишниот износ на данокот н^ доход, на општинскиот
локален данок и на Другите приходи што -ќе се наплатуваат во одделни тримесечја на 1963 година;
Правилник за дополнение на Правилникот за
одржувањето и воведувањето на шумскиот ред;
Наредба за минималниот годишен обем на издавачката дејност што треба да го оствари издавачко претпријатие кое освен со издавачка дејно-ст
се занимава и со други дејности;
Решение за систематизацијата на работните места во Секретаријатот за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет на Народното собрание на НРС;
Решение за систематизацијата на работните места во Секретаријатот на Советот за просвета на
НРС.
Во бројот 8 од 2 март, 1963 година објавува:
Уредба за основање Историски музеј на Србија;
Одлука за давање регрес на стопанските организации за продадените и испорачани количини на
огревни материјали за потребите на широката, потрошувачка;
Одлука за определување премија за кравјо
млеко во 1963 година;
Решение за измена на Решението за одобрување
дополнителни средства на политичкотериторијалните единици за изградба на судски згради во 1962
година;
Решение за распоредот на износите на дополнителните средства за изградба на судски згради
што ќе се одобруваат во 1963 година;
Решение за одобрување дополнителни средства
на политичкотериторијалните единици заг изградба
на судски згради во 1963 година;
Решение за именување претседател на Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на авто-патот „Братство-единство" во Белград;
Решение за разрешување и именување претседател и членови на Советот на Републичкиот завод
за заштита на културните споменици;
Програма на стручните испити на службениците во звањето библиотекарски манипулант, книжничар и библиотекар..
""
Во бројот 9 од 9 март 19-63 година објавува:
Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичката арбитражна комисија за решавање на споровите настанати при
склучувањето на договори помеѓу здравствени установи и органи, организации или установи;
Решение за разрешување и именување членови
на Советот на Сеизмолошкиот завод во Белград.

Среда, 24 април 1963

Во бројот L0 од 16 март 1Ѕ63 година објавува: 1 ! '
Решение за определување стручњаци што можат да се именуваат во 1963 година за вршење
здравствена контрола на објектите за производство
на посадочен материјал;
Решение за определување на здравствените
установи за вршење на лекарски прегледи и контрола на здравствената состојба на лицата што работат со изворите на јонизирачки зрачења;
Наредба за планот за одбрана од поплава во
1963 година.
НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА
„Народне новине" служјбени лист Народне Републико Хрватске во бројот 1 од 10 јануари 1963
година објавуваат:
Правилник за организацијата , и работата на Заводот за техничка помош;
Наредба за Генералниот план за одбрана од поплава за 1963 година.
Во бројот 2 од 17 јануари 1963 година објавуваат:
Наредба за измена на Наредбата за определување на височината на маржата во трговијата на
големо;
Упатство за преземањето н'а архивска граѓа од
граѓанско-правни лица и граѓани.
Во бројот 3 од 24 јануари 1963 година објавуваат:
Одлука за начинот за пренесување на обврските на околиските заводи за социјално осигурување
по ануитетите за инвестициони заеми и други
обврски од договорот за изградба на деловни и
станбени згради врз комуналните заедници на социјалното осигурув.ање на работниците, како и за
начинот за пренесување на основните средства на
околиските заводи за социјално осигурување врз
комуналните заводи за социјално осигурување;
Одлука за плаќање на придонес за социјално
осигурување за лицата вон работен однос што имаат
според посебни прописи определени права од ,социјалното осигурување и за лицата што не се определени обврзници за плаќање на придонесот.
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