
„СЛУЖБЕН "лист НА СФРЈ*' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро сметка кај Службaта на опште-

ственото книговодство 60802 403-1125 

Четврток, 7 март 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
359 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

171. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШ-

ТАЧКИ ЃУБРИЊА И ПЕСТИЦИДИ 

1. Во Одлуката за одредување максимални цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73) точка 2 се менува и гласи: 

„2. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат вештачки ѓубриња продажните цени за 
фосфорни ѓубриња во прав ги формираат така што 
тие да можат да изнесуваат најмногу 5,859 динари за 
еден килограм активна (хранлива) материја на фос-
фор (Р2О5) растворлива во вода и во лимонска ки-
селина," 

2. Во точка 3 одредбите под 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 

„2) за 1 kg хранлива материја на калиум (К»0) 
во тие ѓубриња — до 2,021 динар; 

3) за 1 kg активна материја на фосфор (Р2О5) во 
тие ѓубриња, ако е растворлива во вода — до 6,110 
динари, а ако е растворлива во лимонска киселина 
— до 5,859 динари." 

3. Точка 5 се менува и гласи: 
„5. Цените на нерастворливите фосфорни ѓуб-

риња ^ микрофос (фин фосфат) со 28°/о на вкупен 
Р2О5 ќе се формираат до нивото на цените за супер-
фосфат со 17°/о Р2О5. Во врска со тоа цената на' не-
растворен РгОг, во мешани ѓубриња произведени врз 
база на микрофос (фин фосфат) може да изнесува 
најмногу 3, 557 динари за 1 kg P2О5." 

4. По точка 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„5а. Производителските организации на здру-
жениот труд своите постојни продажни цени за 
долунаведените производи врз база на фосфор, со 
задржување на постојните услови на продажбата, 
можат да ги зголемат, и тоа: 

дин/t 
1) за натриум триполифосфат до 7.220 
2) за дикалциум фосфат до 3.700 
3) за дикалциум димагнезиум-фосфат до 3.730". 

5. Точка 9 се менува к гласи: 
„9. Производителските организации на здруже-

ниот труд спогодбено во рамките на Стопанската 
комора на Југославија можат да ги зголемат своите 
постојни продажен цени за пестициди, освен за син 
камен, и тоа во просек за 35,6°/о. На таа спогодба 
согласност дава Сојузниот завод за цени." 

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

Е. п. бр, 144 
27 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

172. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАРЖИТЕ 
ВО ПРОМЕТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за маржите во прометот на опре-
делени производи („Службен лист на СФРЈ", 5р. 
20/71) по точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи: 

„7а. Организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на пченка во зрно и кочани, покрај мар-
жата од точка 1 под 1 на оваа одлука, можат да ги 
засметуваат фактичните трошоци на складирањето 
што ќе настанат во периодот од 1 јануари до 30 јуни, 
и тоа најмногу до 0,015 динари за 1 kg пченка секој 

* месец." 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот де« 

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

Е. п. бр. 145 
27 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 

173. 

Врз основа на член 36, во врска со член 49 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ 
ВО ДЕВИЗИ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ШТЕТА, НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ИЗНОСИ И НА ТРОШОЦИТЕ ОД 

РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Во Одлуката за наплата на премиите и за пла-
ќање во девизи на надоместокот на штета, на осмгу-
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реците износи и на трошоците од работите на осигу-
рувањето („Службен лист на СФРЈ", бр.. 69/72) во 
точка 2 став 1 во одредбата под 4 на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
три нови одредби, кои гласат: 

„5) ако осигуруваат или реосигуруваат југосло-
венски воздухоплови во општествена сопственост 
што се набавени во странство; 

6) ако осигуруваат или реосигуруваат југосло-
венски бродови во општествена сопственост што 
пловат надвор од крајбрежното море и во внатреш-
ните пловни води на Југославија за кои надоместо-
кот на штетата во девизи е договорен при склучува-
њето на осигурувањето или реосигурувањето; 

7) ако осигуруваат Или реосигуруваат одговор-
ност на југословенски поморски и воздушни возари 
во меѓународниот превоз за штети сторени на странс-
ки лица и на странски имот, како и за трошоците 
во девизи што се покриени со тие осигурувања/'. 

2. Точка 6 се менува и гласи: 
„6. Плаќањето во девизи, во смисла на оваа од-

лука, како и другите плаќања по работите на оси-
гурувањето и реосигурувањето во странство врз ос-
нова на посебни прописи на федерацијата, осигури-
телните организации ги вршат со девизи што ги др-
жат на девизна сметка и со девизи купени од овлас-
тените банки.". 

3. Во точка 7 став 1 зборовите: „осигурени стоки'' 
се заменуваат со зборовите: „осигурен имот", а збо-
ровите: „на која гласи фактурата на стоките" се 
заменуваат со зборовите: „на која гласи полисата на 
осигурувањето". 

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

Е. п. бр. 146 
27 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

174. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и член 34 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТО-
КИ ВО РАМКИТЕ НА ОДРЕДЕНИ МЕЃУНАРОДНИ 

САЕМСКИ КОМПЕНЗАЦИОНИ АРАНЖМАНИ 

1. Во Одлуката за вршење на работите на изво-
зот и увозот на стоки во рамките на одредени мех'у-
народни саемски компензациони аранжмани („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/73 и 58/73) во точка 5 по 
став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, по цсклучоќ, на предлог од стопанските комо-
ри на републиките и стопанските комори на авто-
номните покраини, да утврди други рокови од роко-
вите пропишани во ст. 1 и 2 на оваа точка, ако е тоа 
потребно заради извршување на преземените меѓу-
народни обврски." 

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

Е. п. 147 
27 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

175. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕПИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ Ч>Д УВОЗ И ОД РЕЗЕРВИТЕ 

1. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи и Сојузната дирекција за резерви на 
индустриски производи своите продажни цени на 
производите од увоз и од резервите ги формираат 
во согласност со важечкиот систем и со усвоената 
политика на цените во тековната година, и во спо-
годба со Сојузниот завод за цени. 

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

Е. п. 148 
27 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

176. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет.донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧ-
НИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ГОЛЕМИ МОРСКИ БРОДСКИ 

МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичните делови за големи морски 
бродски мотори со внатрешно согорување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73) во точка 1 во тарифни-
от број 84.63/3 алинеја 1 зборовите: „Склопови на 
запчаници" се заменуваат со зборовите: „Запчаници 
и венци на запчаници". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година 
до 31 декември 1975 година. 

Е. п. бр. 82 
6 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Бие дик, е. р. 
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177. 178. 

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за 
техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот се-
кретар за труд и социјална политика, сојузниот 
секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВОЗ СО ТРАНСПОРТЕРИ 

СО ЛЕНТА ВО РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Во Правилникот за техничките мерки за превоз 

со транспортери со лента во рударството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/73) називот на правилни-
кот се менува и гласи: „Правилник за техничките 
нормативи за превоз со транспортери со лента во 
рударството". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборовите: „техничките мерки" 

се заменуваат со зборовите: „техничките норма-
тиви". 

Член 3 
Член 28 се менува и гласи: 
„Брзината на движењето на транспортните лен-

ти, што се применуваат под земјата, се одредува 
според одобрениот рударски проект." 

Член 4 
Член 102 се менува и гласи: 
,,3ад платформата за симинање на работниците 

од лентата мораат да бидат инсталирани уреди за 
обезбедување на работниците кои не слегле од лен-
тата на местото одредено за тоа. 

Со уредите од став 1 на овој член мора да се 
обезбеди запирање на лентата во случај кога работ-
ниците не слог ле од неа на местото одредено за 
тоа, или кога работниците неповреден!! треба при-
нудно да се симнат од лентата без нејзино запи-
рање." 

Член 5 
Член 103 се брише. 

Член в 
Во член ИЗ став 1 зборовите: „Важечките тех-

нички мерки" се заменуваат со зборовите: „Важеч-
ките технички нормативи". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

10 бр. 646 
25 февруари 1974 

Белград 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниов секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE BELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Corriere della sera", број 28 
од 2 февруари 1974 година, кој излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. % 

Бр. 650-1-12/123 
18 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Лука Бановиќ, е. р. 

година 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко ДимитриевиЕ, е. р. 

179. 

Врз основа на чл. 16, 18 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-
ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
деловните банки кај Народната банка -на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72) во точка 1 
став 1 во одредбата под 1 на крајот се додаваат за-
пирка и зборовите: „освен на депозитите па?денети 
за станбена изградба". 

Во одредбата под 3 на крајот точката се замену-
ва со точка и запирка и по тоа се додава нова од-
редба под 4, која гласи; 

„4) по стапка од 10% — на депозитите по виду-
вање и со отказен рок до една година најмалку за 
станбена изградба.". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како депозити, во смисла на став 1 од оваа 

точка, се сметаат и средствата на работната заедни-
ца на банката.". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
2. Во точка 2 одредбата под 2 се менува и гласи: 
„2) на средствата депонирани за финансирање на 

изградбата на електроенергетски објекти;". 
Во одредбата под 4 зборот: „орочени" се брише. 
3. Првата пресметка на задолжителната резер-

ва според оваа одлука деловните банки ќе ја извр-
шат до 10 април 1974 година, според книговодстве-
ната состојба на средствата на 31 март 1974 година. 

Ако со примената на оваа одлука дојде до зго-
лемување, односно намалување на задолжителната 
резерва, утврдената разлика на задолжителната ре-
зерва банката ќе ја издвои на посебна сметка на за-
должителната резерва, односно ќе ја повлече од таа 
сметка во три еднакви рати, и тоа: на 11 април, на 
11 мај и на 11 јуни 1974 година. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 9 
26 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Милановиќ, е. p. 

180. 

Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74), Сојузната изборна комисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОР-
НИОТ МАТЕРИЈАЛ И ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОС-
ТАПКАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

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

2. Поодделните дејствија во постапката за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор па Собра-
нието на СФРЈ ќе се вршат според обрасците што се 
отпечатени кон ова упатство и се негов сост?вон д£л. 

3. Ако за поодделно дејствие во постапката за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор па 
Собранието на СФРЈ не се утврдени обрасците во 
смисла на точка 2 од ова упатство, извршителот на 
соодветното дејствие сам ќе ја одреди потребната 
форма на тоа дејствие во писмен облик, во соглас-
ност со соодветните одредби од Законот и со соодвет-
ните одредби на правилата на ССРН и па синдика-
тот во републиките односно во автономиите по-
краини. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за обрасците 
за вршење одделни дејствија според Законот за из-
борот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69). 

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

Бр. 29 
5 март 1974 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

ОБРАСЦИ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШАТ ПО-
ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СФРЈ*) 

Образец бр. 1 

Записник за работата па деле-
гацијата на основната самоуправна 
организација и на заедницата и на 
општествено-политичката органи^ 
зација во постапката за предлага-
ње на кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ (чл. 29 до 32 на Законот). 

Записникот се составува во гри 
примероци, од кои еден и се доста-, 
вува на општинската изборна ко-
мисија, а вториот примербк на оп-
штинската организација на ССРН 
односно па синдикатот. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ОСНОВ-
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈ А * НА ЗДРУЖЕН ТРУД (РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА. ЗАЕДНИЦАТА. ОПШТК-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА) НА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИ-
ДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Состанокот на делегацијата се одржува на 
— , во и почна со работа во 
часот. 

2* Состанокот на делегацијата го свика 
(име и 

презиме) 

претседател на делегацијата и тој го отвори. 
3. По отворањето на состанокот на делегацијата 

се премина кон избор на работно претседателство на 
состанокот на делегацијата. Делегацијата едноглас-
но (со мнозинство гласови) за членови на работното 
претседателство на состанокот на делегацијата xvt 
избра: 

1) _ f 
(име II презиме, зашп:аи,е и адреса) 

2) _ _ , 
(име и презиме, сопираше и адреса) 

3) , 
(име и презиме, занимаше и адреса) 

Состанокот на делегацијата потоа за записничар го 
избра . 

(име и презиме, занимање и адреса) 

4. Претседавачот објавува дека делегацијата 
брои (со букви: ) членови и дека на 
состанокот на делегацијата присуствуваат — 
(со букви: ) членови. 

5. Претседавачот утврдува дека состанокот на 
делегацијата има кворум пропишан со правилата на 
ССРН и на синдикатот, ја објавува целта на соста-
нокот и го објаснува начинот на работата на соста-
нокот на делегацијата (ги чита одредбите на член 5 
и на чл. 27 до 32 од Законот и соодветниот дед на 
правилата на ССРН и на синдикатот). 

6. На предлог на претседавачот, .состанокот на 
делегацијата утврди 

Д н е в е н р е д 
1. Запознавање со предлозите на можните кан-

дидати за делегати во Сојузниот собор на Собра-

Секретар, 
Хрвое Бачиќ, е. р. 

Претседател, 
Јосип Студии, е. р. 

*) Обрасците што не се објавени во овој број на 
„Службен лист па СФРЈ", ќе бидат објавени во еден од 
наредните броеви на „Службен лист на СФРЈ", 
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нието на СФРЈ кои се истакнати на собирите на ра-
ботните луѓе во основните самоуправни организации 
и заедници, како и на состаноците на работните луѓе 
и граѓаните во општествено-политичките организа-
ции; 

2. Предлагање на кандидати за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

3. Утврдување на предлозите на кандидатите за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

7. Потоа се премина на точка 1 од дневниот ред, 
па претседавачот изнесе кои предлози на можните 
кандидати за делегати се истакнати на собирите на 
работните луѓе во основните самоуправни организа-
ции и заедници, како и на состаноците на работните 
луѓе и граѓаните во ©пштествено-политичките орга-
низации. 

8. По запознавањето со предлозите за можните 
кандидати за делегати кои се истакнати на собири-
те на работните луѓе во основните самоуправни ор-
ганизации и заедници, како и на состаноците на ра-
ботните луѓе и граѓаните во општествено-политич-
ките организации, се премина кон предлагање на 
кандидатите за делегати од страна на членовите на 
делегацијата. 

Земајќи ги предвид и членовите на делегација-
та кои се истакнати како можни кандидати на соби-
рите на работните луѓе во основните самоуправен 
организации и заедници, како и на состаноците на 
работните луѓе и граѓаните во општествено-поли-
тичките организации, од страна на членовите на де-
легацијата се предложени од редот на нејзините 
членови и на членовите на другите делегации1) кан-
дидатите за делегати: 

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

чиј член е) 

2) , ити. 
(име и презиме, датум на раѓањето, зани-
мање, национална припадност, означување 

на делегацијата чиј член е) 

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

По овој предлог се избрани: 
1) , 

(име и презиме) 

2) . 
(име и презиме) 

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

10. Делегацијата го продолжи состанокот во 
часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласа-
њето за предложените кандидати. 

Потоа се премина кон гласањето за предложе-
ните кандидати2). 

Гласањето за предложените кандидати е завр-
шено во часот. 

11. Откако гласањето за предложените кандида-
ти е завршено, претседавачот со двајца членови на 
делегацијата пристапува кон утврдување на резул-
татите на гласањето. 

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

1) доби * 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови; 
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2) -— —— доби —-
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови, ити. 
13. Потоа претседавачот објави дека, согласно со 

одредбите на член 29 став 3 од Законот, за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со мно-
зинство гласови на сите членови на делегацијата, се 
предложени: 

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

на делегацијата чиј член е) 
2) — ; и т н . 

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

на делегацијата чиј член е) 
14. Откако дневниот ред е исцрпен, претседава-

чот објави дека состанокот на делегацијата е за-
вршен. 

Состанокот на делегацијата е завршен во 
часот"). 

Записничар, Претседавач, 

Членови на делегацијата: 
(кои му помогнаа на претседавачот) 
1) — , 
2) . 

*) За кандидати за делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ можат да се предлагаат, покрај 
членовите на делегацијата што го одржува состанокот, 
и членовите на другите делегации. 

•) Законот не пропишува дали гласањето се црши тајно 
или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН односно 
на синдикатот не е утврден начинот на гласањето, за 
тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно одлучува 
состанокот на делегацијата. 

') Во записникот се внесуваат и другите околности што 
се од значење за работата на делегацијата (член 32 
став 2 на Законот). 

Образец бр. 2 

Записник за работата на седни-
цата на општинската изборна ко-
мисија, на која се цени правилноста 
на постапката на предлагањето на 
кандидатите на состаноците на де- * 
легациите на основните самоуправ-
ни организации и заедници однос-
но на општествено-политичките 
организации и го утврдува списо-
кот на правноисправно предложе-
ните кандидати за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на тие состаноци (чл. 33 и 34 
на Законот). 

Записникот се составува во два 
примероци, од кои еден и се дос-
тавува на републичката односно н 
покраинската изборна комисија. 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОДР-
ЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ 
НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАН-
ДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Седницата на Општинската изборна комисија 
се одржува на во и почна сз 
работа во — часот. 
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2. На седницата на Општинската изборна коми-
сија присуствуваат: претседателот , секре-
тарот • и членовите . 

3. Општинската изборна комисија, од вкупно 
делегации, ги прими записниците на кандидациони-
те состаноци од делегации. 

4. Потоа, врз основа на примениот материјал, 
Општинската изборна комисија ценеше дали постап-
ката на предлагањето на кандидатите на состаноци-
те на делегациите е спроведена во согласност со од-
редбите на Законот и со соодветниот дел на прави-
лата на ССРН односно на синдикатот и дали пред-
ложените кандидати ги исполнуваат со закон про-
пишаните услови. 

5. Откако ги оцени околностите од точка 4 на 
записникот, Општинската изборна комисија го сос* 
тави списокот на прави ©исправно предложените 
кандидати за делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, или одлучи: 

— со свое решение да ја поништи целата канди-
дациона постапка односно дел на кандидационата 
постапка на (означување на делега-
цијата) бидејќи утврди дека постапката на предла-
гањето на кандидатите на состанокот на делегаци-
јата не е спроведена во согласност со одредбите на 
Законот и со соодветниот дел на правилата на ССРН 
односно на синдикатот; 

— со свое решение да ја поништи целата канди-
д а т с к а постапка односно дел на кандидационата 
постапка на (означување на делегаци-
јата) бидејќи утврди дека предложените кандидати 
не ги исполнуваат со закон пропишаните услови1). 

6. Седницата на Општинската изборна комисија 
е завршена во часот. 

Секретар, Претседател, 

*) Решението за поништувањето на целата кандидациона 
постапка или на дел на кандидационата постапка Оп-
штинската изборна комисија веднаш Л го доставува 
на делегацијата за чија постапка на кандидирање^ 
одлучувала (член 34 став 2 на Законот). 

Образец бр. 3 

Список на правноисправно пред-
ложените кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на состаноците на делега-
циите на основните самоуправни 
организации и заедници, што го 
состави општинската изборна ко-
мисија (член 33 став 2 од Законот). 

Списокот се составува во три 
примероци, од кои еден и се доста-
вува на републичката односно на 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок на општинската 
организација на ССРН. 

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕ-
НИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО 
ГО СОСТАВИ ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КО-

МИСИЈА1) 

На состаноците на делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници односно на оп-
штествено-политичките организации одржани од 
. до ? правноисправно се пред-
ложени овие кандидати за делегати во Сојузниот .со-
бор на Собранието на СФРЈ: 

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

гации е предложен) 
2) , ити. 

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

кции е предложен) 

Општинска изборна комисија —-
Во , на . 

Секретар, Претседател, 

1) Законот не го одредува редоследот на правноисправно 
предложените кандидати во списокот, па Општинската 
изборна комисија по своја оцена или по упатство на 
републичката односно на покраинската изборна коми-
сија го утврдува тој редослед. 

Образец бр. 4 

Решение на општинската избор-
на комисија со кое се утврдува де-
ка не е правноисправно спроведе-
на постапката на предлагањето на 
кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 
на состанокот на делегациите на 
основните самоуправни организа-
ции и заедници односно на опште-
ствено-политичките организации 
(член 34 на Законот) 

Врз основа на разгледувањето на записниците на 
кандидационите состаноци и на другиот материјал 
што ги поднесоа делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници односно на опште-
ствено-политичките организации, а откако утврди 
дека на состанокот на делегацијата на — 

(назив на ле-легацијата на основната самоуправна органи, 
зација или заедница односно на општествено-политичката 
организација) 
постапката на предлагањето на кандидатите за де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
не е спроведена во согласност со одредбите на За -
конот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ и со соодветниот дел 
на правилата на ССРН односно на синдикатот, врз 
основа на одредбата на член 34 став 1 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комиси-
ја донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Кандидациона постапка (Делот на кандида-
ционата постапка што се однесува на ) 
спроведена во делегацијата на 

(назив на делегацијата 

на основната самоуправна организација или заедница од-
носно на општествено-политичката организација) 

се поништува. 
2. Кандидационата постапка (Делот на кандида-

ционата постапка) што е поништена, може да се 
повтори во рок од три дена од денот на приемот на 
решението. 

3. Решението да и се достави веднаш на наве-
дената делегација. 

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

тува кандид ационата постапка или дел иа кандида-
^тоната постапка) 



Четврток, 7 март 1974 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението му се поднесува на 
надлежниот општински суд, а може да ја изјави 
член на делегацијата што ја водела постапката на 
кандидирање^, како и лицето што во таа постапка 
е дредложено за кандидат, во рок од четириесет и 
осум часови од предавањето на решението на деле-
гацијата (член 95 на Законот). 

Образец бр. 5 

Решение на општинската из-
борна комисија со кое се утврдува 
дека кандидатите предложени на 
состанокот на делегациите на ос-
новните самоуправни организации 
и заедници односно на општестве-
но-политичките организации не ги 
исполнуваат со закон пропишаните 
услови (член 34 на Законот) 

Врз основа на разгледувањето на записниците 
на кандидационите состаноци и на другиот матери-
јал што ги поднесоа делегациите на основните само-
управни организации и заедници односно на опш-
тествено-политичките организации, а откако утврди 
дека поодделни (сите) кандидати предложени на 
состанокот ка делегацијата на 

(назив на делегацијата 

на основната самоуправна организација или заедница од-
носно на опипествено-политичката организација) 

не ги исполнуваат со закон пропишаните услови, врз 
основа на одредбата на член 34 став 1 на Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, Општинската изборна коми-
сија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Кандидационата постапка (Делот на кандида-
ционата постапка што се однесува на кандидатот-
-ите ) спроведена во делега-
цијата на 

(назив на делегацијата на основната самоу-

правна организација или заедница односно на општестве-
но-политичката организација 

се поништува. 
2. Кандидационата постапка (Делот на кандида-

ционата постапка) што е поништена,' може да се 
повтори во рок од три дена од денот на приемот на 
решението. 

3. Решението да и се достави веднаш на наведе-
ната делегација. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се пониш-
тува кандидационата постапка или делот на канди-
дационата постапка). 

Општинска изборна комисија 
Во , на година 
Бр. 

1 Секретар, * -- < Претседател, 
Џ~ 
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Поука за правниот лек 

Жалба против решението му се поднесува на 
надлежниот општински суд, а може да ја изјави 
член на делегацијата што ја водела постапката на 
кандидирање^, како и лицето што во таа постапка 
е предложено за кандидат, во рок од четириесет и 
осум часови од предавањето на решението на деле-
гацијата (член 95 на Законот). 

Образец бр. 6 

Список на правноисправно 
предложените кандидати за деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ на состаноците на 
делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници од-
носно на општествено-политичите 
организации, што го состави ре-
публичката односно покраинската 
изборна комисија (член 35 на За-
конот). 

Списокот се составува во три 
примероци, од кои еден и се доста-
вува на републичката односно на 
покраинската кандидациона кон-
ференција на ССРИ, а вториот при-
мерок се објавува. 

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕ-
НИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО 
ГО СОСТАВИ РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО ПОК-

РАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Врз основа на одредбите на член 35 од Законот 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Републичката (Покраинс-
ката) изборна комисија на 
го состави и го објавува 

СПИСОКОТ НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛО-
ЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1) ; 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, 
национална припадност, означување на делега-
цијата чиј член е и во колку делегации е пред-

ложен) 
2) = ; итн. 

(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, 
национална припадност, означување на делега-
цијата чиј член е и во колку делегации е пред-

ложен) 

Републичка (Покраинска) изборна комисија на 

Во , на година. 

Секретар, Претседател, 

*) Законот нема одредби за редоследот за составување на 
овој список, но би можело да биде корисно при тоа 
да се води сметка за одредбите на член 39 односно на 
член 40 на Законот. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Образец бр. 8 Образец бр. 9 

Листа на кандидатите за деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ што ја утврди Кан-
дидационата конференција на 
ССРН (член 44 на Законот). 

Листата се пополнува во три 
примероци од кои едеп и се доста-
вува на републичката односно на 
покраинската изборна кохмисија, а 
вториот примерок на Сојузната из-
борна комисија. 

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

НА СФРЈ 

Кандидо ционата конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз па работниот народ па 
на седницата одржана па година, во 

ја утврди листата на ко 
(моето па одржувањето) 

дидатите во смисла на член 44 на Законот. 
а) Листа на кандидатите составена во смисла на од-

редбата на член 39 на Законот !) 
1. ; 

(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална припадност и означување на деле-

гацијата чиј член е) 
2. ; 

(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална припадност и означуван,е на деле-

* рацијата чиј член е) 
ИТИ. 
б) Листа на кандидатите по деловите составена во 

смисла на одредбата на член 40 на Законот2) 
I Кандидати — состав 

1. 
(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална припадност односно друга припад-
ност и означување на делегацијата чиј член е) 

2. 
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, 
национална односно друга припадност и озна-

чување на делегацијата чиј член е) 
итн. 

II Кандидати состав 
1. ; 

(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална односно друга припадност и озна-

чување на делегацијата чиј член е) 

2. ; 
(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална односно друга припадност и озна-

чување на делегацијата чиј член е) 
ИТИ. 

Кандидациона конференција на ССРН на 

Записничар, Претседавач, 

Членови на претседателството 
на Кандидациопата конференција: 

1. 
2. 

итп. 

*) Оваа листа се составува кога на Кандидационата кон-
ференција се постапувало на начинот предвиден во 
образец бр. 7. 

*) Оваа листа се составува кога на Кандидационата кон-
ференција се постапувало на начинот предвиден во 
образец бр. 7а, 

Записник за работата на кан-
дид ационата конференција на 
ССРН на која се врши избор на нов 
кандидат за делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ (член 
46 на Законот). 

Записникот се составува во три 
примероци, од кои еден и се доста-
вува на републичката односно на 
покраинската изборна комисија, а 
вториот примерок на Сојузната из-
борна комисија. 

З А П И С Н И К 
за повторниот состанок на Кандидационата конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на на која се 
врши избор на нов кандидат за делегат во смисла на 
член 46 на Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

1. Кандидационата конференција повторно се 
состанува на година, во 
часот, заради утврдување на предлогот за нов (нови) 
кандидати од редот на лицата од списокот на канди-
датите. 

2. Претседавачот утврдува дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат (со букви: 

--) членови, а дека се избрани 
вкупно (со букви: ) членови. 

3. Претседавачот утврдува дека се присутни 
мнозинство на членовите на кандидационата конфе-
ренција и дека конференцијата може полноважно 
да одлучува. 

4. Потоа претседавачот соопштува дека но утвр-
дувањето на листата на кандидатите настапила 
околноста од член 46 на Законот и тоа во однос на 
кандидатот-тите од листата на 
кандидатите утврдена на Кандидационата конфе-
ренција одржана на година. 

5. На предлог од претседавачот, Кандидационата 
конференција утврди: 

Д Н Е В Е Н Р Е Д 
1) Ставање предлог за нов кандидат од редот на 

лицата од списокот на кандидатите што го 
утврди Републичката (Покраинската) изборна 
комисија. 

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

6. Претседавачот ги чита од списокот на гграв-
ноисправно предложените кандидати имињата на 
кандидатите што не се внесени во конечно утврде-
ната листа на кандидатите при првото составување 
на листата. Предупредува дека во листата на кан-
дидатите може да се внесе само кандидатот чија 
кандидатура нема да го измени односот што е утвр-
ден во смисла на чл. 39 и 40 на Законот, чиј текст 
го чита. 

7. Се пристапи кон составување на предлогот за 
новиот кандидат од редот на лицата од списокот на 
правноисправшГ предложените кандидати. 

Во овој предлог се внесени кандидатите чија 
кандидатура ја поддржала најмалку една десетина 
од сите членови на Кандидационата конференција: 
1. 

(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална односно друга припадност и озна-

чување на делегацијата чиј член е) 
2. ; 

(презиме и име, датум на раѓањето, занимање, 
национална односно друга припадност и озна-

чување на делегацијата чиј член е) 
итн. 

8. Претседавачот соопштува дека е потребно да 
се изберат два члена на Ка нд ид ационата конфе-
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рекција со чија помош ќе раководи со гласањето за 
предлогот за пополнување на листата на кандида-
тите. 

Из браон се: 
1. , 

(лме и презиме) 

собор на Собранието па СФРЈ како кандидат од СР 
(САП) на изборите што 
ќе се одржат на година. 
Во , на година. 

(потпис) 

(име и презиме) 

Потоа претседавачот објави дека се прекинува 
работата на Кандидационата конференција заради 
подготвување за гласањето за предлогот за внесу-
вање на новиот (новите) кандидати во листата на 
кандидатите и дека продолжувањето на работата е 
закажано за часот. 

9. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. Претседавачот го 
објаснува начинот на гласањето, а потоа со прозив-
ка по списокот на секој член на кандидациопата 
конференција му го предава предлогот на новиот 
(новите) кандидати и ти повикува да пристанат кон 
тајно гласање. 

10. Откако тајното гласање е завршено, претсе-
давачот со двајца членови на Кандидациопата кон-
ференција пристапува кош утврдување па резулта-
тите на гл пеењето. 

11. Претседавачот објавува колку кој кандидат 
добил гласови и утврдува дека мнозинство гласови, 
односно меѓу кандидатите што добиле мнозинство 
Гласови најголем број гласови, добил 
кандидатот1): 

(име и презиме) 

Потоа претседавачот констатира дека по внесу-
вањето на новиот (новите) кандидати во листата на 
кандидатите не е изменет составот на делегатите 
во листата на кандидатите што е утврден според 
одредбите на член 39 (40) на Законот2). 

12. По завршеното утврдување иа резултатите 
на гласањето, претседавачот објавува дека во ли-
стата на кандидатите како пов кандидат (кандида-
ти) под реден број (броеви) е внесен 
(се внесени): 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работното претседател ст ло 
на Капдидацисната конференција 

*) За случај повеќе кандидати да добит ат еднаков број гла-
сови, потребно е да се повтори гласањето за тие кан-
дидати. 

1) Ако тоа не е постигнато, се повторува гласаното. 

Образец бр. 10 

Писмена изјава на кандидатот 
за прифаќање на кандидатурата 
за делегат во Сојузниот собор на 
Собранието ша СФРЈ (член 43 на 
Законот). 

Образецот се пополнува во два 
примерока, од кои еден и се до-
ставува на републичката односно 
на покраинската изборна комисија. 

И З Ј А В А 
* —. ^ изјавувам дека 

(име и презиме) 
Ја прифаќам кандидатурата за делегат во Сојузниот 

Образец бр. 11 

Потврда за приемот на листа-
та па кандидатите што ја утврди 
републичката односно покраинска-
та кандидацпона конференција на 
ССРН (член 49 на Законот). 

П О Т В Р Д А 

Се потврдува дека работното претседателство па 
Кандидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на 
и ја достави на година, во 
часот на оваа комисија листата па кандидатите за 
избор на делегати во Сојузниот собор на Собрането 
иа СФРЈ, заедно со записникот за работата иа Кон-
ференцијата и со писмената изјава за согласноста 
на секој поодделен кандидат за прифаќање на кан-
дидатурата 

Републичка (Покраипска) изборна комисија на 

Во , па 
година. 
Б р . 

Претседател (секретар), 

(презиме и име, датум па раѓањето, занимање, национална 
односно друга припадност, означување на делегацијата 

ЧИЈ член е). 

Какдидационата конференција ја заврши рабо-
тата во часот. 

(М. П.) 

Образец бр. 12 

Решение на републичката од-
нос по на покраинската изборна 
комисија за потврдата на листата 
на кандидатите за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието еа 
СФРЈ што ја утврди републичка-
та односно покраинската кандида-
цл< па конференција па ССРН 
(член 49 стаЕ 2 на Законот). 

Републичката (Покраинската) изборна комисија 
на утврди дека листата на кан-
дидатите за делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ. со другиот материјал, е поднесена 
во одредениот рок и составена според одредбите на 
Законот за избор и отповик на делегати БО Сојуз-
ниот собор на Собранието па СФРЈ и со правилата 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Затоа, а врз основа на член 49 став 2 ма Зако-
нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, Републичката (По-
краинската) изборна комисија на 
донесува 

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

на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ што ја поднесе Кандидационата конферен-
ција на ССРН на . 

Републичка (Покраинска) изборна комисија на 
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Образец бр. 13 

Решение на републичката од-
носно на покраинската изборна 
комисија со кое се утврдува дека 
не е правноисправно спроведена 
постапката на кандидирање™ за 
делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ во републич-
ката односно покраинската канди-
дациона конференција на ССРН 
(член 51 став 2 на Законот). 

Решението се составува со два 
примерока, од кои еден и се доста-
вува на републичката односно на 
покраинската кандидациона кон-
ференција на ССРН. 

Републичката (Покраинската) изборна комисија 
на , откако утврди дека во постап-
ката на кандидирање™ во Кандидационата конфе-
ренција иа ССРН на се направени 
неправилности од битно влијание врз правилноста 
на таа постапка, а врз основа на одредбата на член 
51 став 2 на Законот за избор и отповик на делега-
ти во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, до-
несува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
Кандидационата постапка (Делот на кандида-

ционата постапка што се однесува иа кандидатот-
-тите ) за кандидирање на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ спроведена во Кандидацисната конференци-
ја на ССРН на на 
година се поништува. 

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

ништува постапката односно дел на постапката на 
кандидирање^). 

Републичка (Покраинска) изборна комисија на 

тит е за делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ од листата на кандидатите што ја утвр-
ди Кандидационата конференција на ССРН на —— 

н е г и исполнуваат со закон 
пропишаните услови, а врз основа на член 51 став 
1 на Законот за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се одбива кандидатурата на Кандидационата 
конференција на ССРН на 
за кандидатот . 

(име и презиме, датум иа раѓањето, за-
нимање и адреса) 

О б р а з л о ж е н и е 

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

Републичка (Покраинска) изборна комисија на 

Во : , на 
година. 
Бр. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението му се поднесува на 
Врховниот суд на републиката односно на автоном-
ната покраина, а може да ја изјави работното 
претседателство на републичката односно на по-
краинската кандидациона конференција, член на 
таа конференција и секој кандидат од правноно-
правно утврдениот список на кандидатите, во рок 
од четириесет и осум часови од приемот на реше-
нието (член 96 иа Законот). 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението му се поднесува на 
Врховниот суд на републиката односно на автоном-
ната покраина, а може да ја изјави работното прет-
седателство на републичката односно на покраин-
ската кандидациона конференција и член на таа 
конференција и секој кандидат од правноисправно 
утврдениот список на кандидатите, во рок од чети-
риесет и осум часови од предавањето на решението 
на републичката односно на покраинската канди-
дациона конференција (член 96 на Законот). 

Образец бр. 14 

Решение на републичката од-
носно на покраинската изборна 
комисија со која се утврдува дека 
кандидатите за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 
од листата на кандидатите што ја 
утврди републичката односно по-
краинската кандидациона конфе-
ренција на ССРН не ги исполну-
ваат со закон пропишаните услови 
(член 51 став 1 на Законот). 

Републичката (Покраинската) изборна комисије 
на , откако утврди дека кандида-

181. 

Организациите на здружениот труд што учес-
твуваат во увозот на какао, какаова паста, какаоа 
путер и какао во прав склучија и потпишаа на пле-
нарниот состанок, одржан на 30 октомври 1973 го-
дина, Општествен договор за организиран настап на 
странски пазар и за регионален увоз на какао во 
зрно — од тар. број 18.01, какаова паста — од тар. 
број 18.03, какао® путер од тар. број 18.04 и какао во 
прав од тар. број 18.05 на Царинската тарифа, кој во_ 
извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучу-
вање и објавување на општествени договори за на-
чинот и условите за вршење на надворешнотрровски 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), претстав-
ниците на организациите на здружен труд што учес-
твуваат во увозот на какао, какаова паста, какаов 
путер и какао во прав склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОРГАНИЗИРАН НАСТАП НА СТРАНСКИ ПА-
ЗАРИ И ЗА РЕГИОНАЛЕН УВОЗ НА КАКАО, 
КАКАОВА ПАСТА, КАКАОВ ПУТЕР И КАКАО 

ВО ПРАВ 

Член 1 ! 1 

Учесниците на општествениот договор ги угар-* 
дуваат со овој договор условите и начинот ра увозо* 
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на какао во зрно од тар. број 18.01, какаона паста од 
тар. броз 18.03, кака ов путер од тар. број 13.04 и ка-
као во прав од тар. број 13.05 на Царинската тарифа 
(во натамошниот текст: какао-производи), заради 
обезбедување на снабдувањето со свие суровион под 
што поповолни услови, придржувајќи се кон насо-
ките На надЕорешнотрговската политика во однос 
на земјите на потеклото, и во согласност со обврски-
те што Југославија ги презела со Меѓународната 
спогодба за какао 1972 година и со Економскиот 
правилник и со правилата за контрола на Меѓуна-
родната спогодба за какао од 1972 година. 

Член 3 
Пленумот на учесниците на општествениот до-

говор го утврдува начинот на увозот на какао-про-
изводи во согласност со утврдената политика на 
увозот на тие производи, која обезбедува долгорочна 
политика со земјите на потеклото, односно органи-
зиран настап на сите увозници во земјите на потек-
лото или БО други земји. 

Одлуките на пленумот во смисла на став 1 од 
овој член се задолжителни за сите увозници на ка-
као-произЕоди кога ќе ги прифатат организациите 
на здружен труд што во претходната година учес-
твувале во вкупниот увоз на какао-производи со 
најмалку 85%. 

Член 4 
Пленумот на учесниците на овој општествен до-

говор формира Одбор за увоз на какао-промзводи и 
именува 9 членови на овој одбор од редот на учес-
ниците на општествениот договор. 

Одлуките на Одборот за увоз на какао-произво-
ди се задолжителни кога се прифатени од членови-
те на одборот што ги застапуваат учесниците на 
овој општествен договор кои во претходната година 
учествувале .во вкупниот увоз на какао-производи 
со најмалку 85%. 

Ако Одборот за увоз на какао-ггроизводи не мо-
же да донесе полноважна одлука, за спорното пра-
шање одлучува Пленумот на учесниците на овој 
општествен договор. 

Член 6 
Секоја организација на здружен труд самостој-

но ја одредува увозната организација на здруже-
ниот труд регистрирана за увоз на какао-производи 
преку која ќе увезува какао-прсизводи. 

Член 7 
Сите учесници во увозот на какао-производи 

можат тие производи,да ги купуваат и да ги увезу-
ваат само под условите утврдени со овој општествен 
договор. 

Одредбата на ставот 1 на овој член се однесува 
и на работите на доработка и на компензационито 
работи. 

Член 10 
Овој општествен договор се склучува на неодре-

дено време, а може да се измени по постапката по 
која е склучен овој договор. 

Постапката за измена на овој општествен дого-
вор се поведува ако неговата измена ја предложат 
учесниците на договорот што во претходната година 
учествувале во вкупниот увоз на какао-производл 
со повеќе од 40%. 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во увозот на како-производл: 
„Јосип Краш" — Загреб, „Кандит" — Осиек, „Зве-
чево" — Славонска Пожега^ „Соко Штарк" — Бел-
град, „Пионир" — Суботица, „Банат" — Вршац, 
„Жито" — Љубљана, „Европа" — Скопје, „Инка" — 
Прокупље, „Слобода" —Осиек, „Ласта" — Чапљина, 
„Зора" — Сараево, „Подравка" — Копривница, „Та-
ково" — Горњи Милановац, „Сођех " — Белград, 
„ВИК" — Вршац, „Prodex" — export-import — Но-
ви Сад, „Центропром" — Белград, УПИ-надворешна 
трговија — Сараево, „Емона" — Љубљана, „Воќе" 

— Загреб, земјоделско-ин дустриски комбинат — 
Ќуприја, „Кемо-фарг,:а ци ја'4 — Љубл.ана. 

Овој договор го прифатија: Стопанската комора 
на Југославија, ка состанокот од 21 ноември 1973 
годила и Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, со актот бр. 17-26728/1 од 27 декември 1973 
година. 

Овој договор влегува во сила наредниот ден од 
денот на сб јавувањето во „Службен лист на СФРЈ"4'. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛШШОШТЕН АМБАСАДОР МА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЦАРСТВОТО ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЦАРС-

ТВОТО ЕТИОПИЈА 

I 

Се отповикува 
Јоже Инголич од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Царството Етио-
пија. 

II 

Се назначува 
Александар Воиновиќ, генерал-потполковник и 

претседател на Советот за научноистражувачка ра-
бота во оружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Царството Етио-
пија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
14 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точа-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одн 
лучува да се одликуваат: 

Број 12 — Страна 315 
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— по повод сто и дваесетгодишнината на рабо-
тата, а за покажани резултати во производството на 
современо вооружување, со што е сторен голем 
придонес за издигањето на борбената готовност на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Фабриката за оружје на Заводот „Црвена зас-
тава", Крагуевац; 

— по повод сто и дваесетгодишнината на рабо-
тата,- а за особени заслуги во образованието на ка-
дрите на воено-индустриската и металопреработу-
вачката струка и за воспитувањето на младите ра-
ботници во духот на братството и единството на на-
шите народи и народности. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Центарот за техничко образование „Воја Радић", 
Крагуевац. 

Бр. 165 
23 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за Социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Франковић Ивана Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Беретић Ивана Никола, Цапан Мате Фрањо, 
Цапан Ивана Звонимир, Црнић Николе Никола, 
Димитрова Фрање Јосип, Галетић Петра Иван, 
Лукетић Мије Марко. Љубановић Драгана Јосип, 
Михалић -Туре Драгутин, Оштарчевић Николе Иван, 
Прибанић Фрање Фрањо, Прибанић Николе Фра-
њо, Прибанић Фрање Мирко, Радиновић Петра 
Иван. Врбетић Петра Иван: 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брлетић Николе Иван, Грман Јандре Стјепан, 
Ивковић Душана Раде, Јагњић Марка Милан. Катић 
Томе Петар. Михелић-Крпан Ивана Катица, Мирић 
Симе Милорад, Мухаремовић Агана Абдурахман, 
Оштарчевић Ивана Луција, Прибанић Ивана Јосип, 
Вуковић Ивана Миле. 

Бр. 166 
25 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

171. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за одредување максимални цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди — — 305 

172. Одлука за дополнение на Одлуката за 
маржите во прометот на определени про-
изводи — — — — — — — — — 305 

173. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за наплата на премиите и за пла-
ќање во девизи на надоместокот на ште-
та, на осигурените износи и на трошо-
ците од работите на осигурувањето — 305 

174. Одлука за дополнение на Одлуката за 
вршење на работите на извозот и уво-
зот на стоки во рамките на одредени 
меѓународни саемски компензациони аран-
жмани — — — — — — — — — 306 

175. Одлука за продажните цени на одделни 
производи од увозот и од резервите — 306 

176. Решение за измена на Решението за 
ослободување од плаќање царина на спе-
цифичните делови за големи морски 
бродски мотори со внатрешно согорување 306 

177. Правилник за измени на Правилникот за 
техничките мерки за превоз со транспор-
тери со лента во рударството — — — 307 

178. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — _ 307 

179. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за задолжителната резерва на де-
ловните банки кај Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 307 

180. Упатство за единствените стандарди за 
изборниот материјал и за обрасците за 
вршење на поодделни дејствија во по-
стапката за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — — 308 

181. Општествен договор за организиран нас-
тап на странски пазар и за регионален 
увоз на какао, какаова паста, какаов пу-
тер и какао во прав — — — — — — 314 

Укази — — — — — — — — — — 315 
Одликувања — — — — — — — — — 315 

Меѓународни договори — — — — — — 67 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Пешт. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр 1 — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


