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1. 

Врз основа на член 8 од Законот за работата и 
правата на делегатите во Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им прес-
танала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/77 — Пречистен текст) Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ И НА 
РАКОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА-
ТА НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ ЗАСМЕТУВА 
ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РОКОТ ДО КОЈ ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ 
ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУ-
ВААТ РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за времето поминато во врше-
њето на општествено-политички функции и на ра-
ководни положби во Југословенската народна ар-
мија, кое се засметува при определувањето на ро-
кот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и 
функционерите во федерацијата на кои им прес-
танала функцијата ја продолжуваат работата во 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/77, 9/81) во точка 1 потточка 6. под в) по збо-
ровите: „генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство на Југославија" се до-
даваат зборовите: „претседател на Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со 
странство, претседател на Сојузната заедница за 
работите на цените". 

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

Бр. 112-6/81-013 
23 декември 1981 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. р. 

2. 
Врз основа на член 28 точ. 3, 4, 7 и 8 и член 31 

од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр 
10/76, 36/79 и 52/79), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРЕД-
МЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАКАЊЕ 
НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 

ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на видот и ко-
личеството на предметите што се ослободени од 

плаќање на царина и за постапката за остварување 
на правото на ослободување од плаќање на царина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/79) во член 19 
став 9 зборовите: „три месеци" се заменуваат со 
зборовите: „една година". 

Член 2 
Во член 29 став 2 точка 4 зборовите: „три ме-

сеци" се заменуваат со зборовите: „една година". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Вр. 3-10615 Ј 
21 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар I 
за финансии, 

Петар Костиќ, е. р. 

3. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, на член 58 
став 3 и на член 60 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80) ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПОД-
ВИЖНИТЕ ГАСНИ ПЕЧКИ ЗА ГРЕЕЊЕ БЕЗ 

ПРИКЛУЧОК НА ОЏАК 

1. На задолжително атестирање се подложни 
подвижните печки за греење б^з приклучок на 
оџак, кои како гориво користат пропан, бутан и 
мешаница на пропан и бутан и кои можат да бидат 
со пламен или со каталитичко согорување (во на-
тамошниот текст: гасни печки), наменети само за 
повремено греење на одделни простории. 

2. На испитување се подложни следните ка-
рактеристики на квалитетот на гасните печки: 

1) номиналниот притисок; 
2) номиналната сила; 
3) непропусноста на разводот на гасот; 
4) карактеристиките на материјалот за затво-

рање (пред и по вештачкото стареење); 
5) сигурноста на металните споеви од одвртува-

ње; 
6) температурата на деловите на гасната печка; 
7) температурата на подот под гдсната печка; 
8) квалитетот на согорувањето; 
9) ефикасноста на сигурносните уреди; 
10) издржливоста на горилниците против то-

пење; 
11) трајноста на печката; 
12) стабилноста на гасната дечка. 
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3. Карактеристиките на квалитетот на гасните 
печки што се подлолши на атестирање, условите и 
начинот на нивната проверка се утврдени со Пра-
вилникот за техничките нормативи за подвижните 
гасни печки за греење без приклучок на оџак 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/80, вo натамош-
ниот текст — Правилникот). 

4. Постапката на атестирањето на гасните прач-
ки се спроведува според југословенскиот стандард 
JUS А.К2.003 — Постапки на испитувањето за 
атестирање и знакот на квалитетот, точка 2.2 — 
Постапка I — Испитување на типот на производот. 

Се испитува секој тип на гасна печка, односно 
гасна печка за секоја називна сила посебно. 

5. Земањето на мостра за испитување на типот на 
гасната печка го врши организацијата овластена за 
атестирање. 

За испитување на типот се з*зма една мостра. За 
земањето мостра се составува записник што содр-
жи податоци за називот на производителот, за на-
зивот на мострата и за ознаките на мострата, за 
местото и датумот на земањето на мострата. Запис-
никот го потпишуваат претставник на производи-
телот и претставник на организацијата овластена 
за атестирање. 

6. За гасните печки за кои со испитувањето ќе 
се утврди дека ги исполнуваат пропишаните усло-
ви, оргаш1зацијата овластена за атестирање изда-
ва атест кон кој се прилага еден примерок од из-
вештајот за испитувањето, со резултатите од испи-
тувањето. 

Испитуваната мостра му се враќа на произво-
дителот, кој е должен да ја чува за сето време на 
важењето на атестот. 

7. Атестот и извештајот за испитувањето се из-
даваат на образец на Сојузниот завод за стандар-
д и з а ц и ј а во три примерока од кои еден му се до-
ставува на подносителот на барањето за атестирања, 
вториот на Сојузниот завод за стандардизација, а 
третиот го задржува организацијата овластена за 
атестирањето. 1 

8. Извештајот за испитување на гасни печки, 
покрај податоците наведени во образецот, содржи 
податоци за: 

— производот; 
— производителот; 
— земањето на мострата (датумот и местото); 
— прописите според кои е вршено испитување-

то; 
— резултатите на испитувањето; 
— бројот на атестот и за рокот на важењето на 

атестот; 
— местото и датумот на издавањето на извеш-

тајот за испитувањето. 
Извештајот за испитувањето м о т да биде за-

верен со потпис на овластениот работник на орга-
низацијата овластена за атестирање и со нејзин 
печат. 

9. Издадениот атест за типот на гасната печка 
важи пет години од денот на издавањето. Се смета 
дека гасната печка е снабдена со важечки атест 
без оглед на датумот на продажбата, ако е произ-
ведена во рокот на важењето на атестот. 

10 Организацијата овластена за атестирање ја 
4VBa сета документација во врска со издадените 
атести најмалку пет години од денот на издавањето 
на атестот. 

11. Гасните печки за кои е издаден атест про-
изводителот ги означува со атестниот знак. 

Означувањето со атестен знак се врши на тра-
ен начин на секоја гасна печка, според Наредбата 
за ",/Гзт ледот и употребата на атестниот знак („Слу-
ж ѕ е - лист иа СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), при што го-
лемината на „В" од точка 5 изнесува најмалку 
8 mm. 

Под атестниот знак мораат да се наоѓаат две 
ознаки со букви и броеви; ознаките со букви се од-
несуваат на групата и на подгрупата на југосло-
венските стандарди на кои им припаѓаат гасните 
печки (JG), а бројните ознаки ја претставуваат 
шифрата на организацијата овластена за атести-
рањето. 

12. За атестирање на гасните печки може да се 
овласти организацијата на здружен труд која во 
поглед на опременоста и на стручните квалифика-
ции на кадрите ги исполнува следните услови: 

а) располага со долунаведената опрема: 
1) со испитна комора, според чл. 45 и 46 од 

Правилникот; 
2) со уред за определување на непропусноста 

на разводот на гасот, според член 47 од Правил-
никот; 

3) со уред за контрола на затворачите, според 
член 48 од Правилникот. 

4) со регистратори на температурата, со точност 
на определувањето ±0,2°С и на исчитувањето 
±0,1°С; 

5) со анализатор на СО2, со точност на опреде-
лувањето на содржината од 0,05%, или со анализа-
тор О2, со точност на определувањето на содржина-
та 0,1% О2; 

б) со анализатор на СО, со точност на определ-
лувањето на содржината од 0,005%; 

7) со анализатор на јагленоводородот (СпNт), со 
ТОЧНОСТ на определувањето на содржината од 
0,001%; 

8) со метален манометар, со точност на мере-
њето ±0,1 бар; 

9) со мерач на притисок, според член 47 од 
Правилникот, со поделба на скалата 1 Ра; 

10) со прецизна вага, со точност на мерењето 1 g; 
11) со прецизна вага со точност на мерењето 

± 2 mg; 
12) со мерач на протекот на гасот, со точност 

0,2%. 
6) располага со работници за работи на атести-

рањето, кои ги имаат следните стручни квалифи-
кации : 

1) ако е во прашање работник кој раководи со 
испитувањето на гасните печки — висока подготов-
ка со најмалку пет години работно искуство на рабо-
ти на испитување на гасните апарати; 

2) ако се во прашање стручни работници (ла-
боранти) кои непосредно го изведуваат испитува-
њето — соодветна виша или средна стручна подго-
товка со најмалку пет години работно искуство на 
работи на испитување на гасните апарати. 

13. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање во 
рок од најмногу 60 дена од денот на земањето на 
мострите за атестирањето. 

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
12 месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на, СФРЈ". 

Бр. 32-20346/1-81 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 3a 

станд ардиз аци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р* 
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4. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 
царинската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ 
РЕФЕРАТ КЊАЖЕВАЦ НА ЦАРИНАРНИЦАТА 

НИШ 

1. Царинскиот реферат Књажевац на Царинар-
ницата Ниш започнува со работа на 1 февруари 
1982 година. 

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

Бр. Д-10070/2 
22 декември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Звонко Пошќиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/71 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕС-

ТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пестициди што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Хексахлорцик-
лохексан (линдан). Концентрати за 
суспензија. Определување на содр-
жината на гама-изомерот со метода 
на вкупен хлор — — — — — JUS Н1В8.750 

2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, — Хексахлорцик-
лохексан (линдан). Концентрати за 
сузпензија. Определување на содр-
жината на гама-изомерот со метода 
на хлор што може да се хидроли-
зира — — — — — — — — JUS Н.В8.751 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Хексахлорцик-
лохексан (линдан). Концентрати за 
суспензија. Определување на содр-
жината на гама-изомерот електро-
метриски — — — — — — — JUS Н.В8.752 

4) Пестициди. Концентрати за су-
спензија. Определувања на суспензи-
билноста. — — — — — — — JUS Н.В8.753. 

5) Пестициди. К о н ц е н т р а т за 
суспензија. Определување на оста-
тоците на сито со влажна постапка JUS Н. В8.754 

6) Пестициди. Концентрати за 
суспензија. Определување на време-
то на воденењето — — — — — JUS Н.В8.753 

7) Пестициди. К о н ц е н т р а т за 
суспензија. Определување на хигро-
скопноста — — — — — — — JUS Н.В8.756 

8) Пестициди. Концентрати за 
суспензија. Определување на загуба-
та на масата со сушење — — — JUS Н.В8.757 

9) Пестициди Концентрати за 
суспензија. Определување на ста-

билноста на суспензијата (моќ на 
лебдење) — — — — — — — JUS Н.В8.758 

10) Пестициди. Концентрати за 
суспензија. Определување на остато-
ците на сито по забрзано складирање JUS Н.В8.759 

Член 2 ' 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. t 

Член 3 ~ - ^ 
Освен југословенските стандарди JUS Н.В8.750, 

JUS Н.В8.752, JUS Н.В8.753, JUS H.B8.756 и JUS H. 
B8.759 чие применување не е задолжително, југо-
словенските стандарди од член^ 1 на овој правилник 
се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
пестицидите што ќе се произведат односно што ќе 
се увезат од денот на влегувањето во рила на овој 
правилник. 

Член 4 v ^ 
Овој правилник влегува во сила по истекот на ' 

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

Бр. 50-20337/1 7 
7 декември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за \ 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
I 

6. f 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за; 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛА-? 

СТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за пластични маси што го имаслед-ч 
ниот назив и ознака: 

Пластични маси. PVC-пластисо- Ј 
ли од типот АР, ТО, РТ, KZ, AZ и DI JUS G.C1.329 j 

! 
Член 2 ! i ; 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. , „ t 

Член 3 • I - ; 
Југословенскиот стандард од член I на ОВОЈ 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на пластичните маси што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. t _ j 

Член 4 1 ' ^ ^ п ^ г - п ! 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20329/1 
7 декември 1981 година 

Белград 
Директор * ! 

на Сојузниот завод за 
^ станд ар дизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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7. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕНИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за дрвени железнички прагови што 
го има следниот назив и ознака: 

Дрвени железнички прагови, Тех-
нички услови — — — — — — JUS. D.D1.020 

1 Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од члеи 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на дрвените железнички прагови што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Дрвени железнички прагови — JUS D.D 1.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за дрвени железнички прагови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/68). 

t Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20331/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

8. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЖА 

( Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за кожа што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Кожа. Методи на испитување-
то на готова колеа. Определување на 
силата на цепењето — — — — JUS G.S2.029 

2. Кожа. Методи на испитување-
то на готова кожа. Испитување со 
наизменично превивање — — — JUS G.S2.033 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составон дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на кожата што ќе се произведе, односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во »сила иа овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитувањето на го-
това кожа. Определување на силата 
на цепењето на зарези — — — JUS G.S2.029 

2) Методи на испитувањето на го-
това кожа. Испитување со наизме-
нично препивање — — — — — JUS G.S2.033 

донесени со Решението за југословенски стандарди 
од областа на индустријата на кожа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20330/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

9. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА • ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНТЕ-

ГРИРАНИ КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за интегрирани кола што го има след-
ниот назив и ознака: 

Интегрирани кола. Цртежи и мери 
па куќиштето на интегрирани кола — JUS N.R1.950 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на интегирани кола што ќе се произведат, одно-
сно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20335/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Основни испитувања на влија -
нието на околината Постапка N. 
Промени на температурата — — JUS N.A5.760 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методот на испитувале во електротех-
никата („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20336/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. ри 

10. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 

ОКОЛИНАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за основните испитувања на вли-
јанието на околината што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Основни испитувања на влија-
нието на околината. Постапка Fdb: 
Случајни вибрации со широк фрек-
венциски опсег. Средна репродук-
тивното _ — _ — — — — JUS N.A5.733 

2) Основни испитувања на влија-
нието на околината. Постапка Na: 

Брзи промени на температурата. Ме-
тод на две комори — — — — — JUS N.A5.760 

3) Основни испитувања на влија-
нието на околината. Постапка Nb: 
Брзи промени на температурата. Ме-
тод на една комора — — — — JUS N.A5.761 

4) Основни испитувања на влија-
нието на околината. Постапка Nc: Бр-
зи промени на температурата. Метод 
на две бањи со вода — — — — JUS N.A5.762 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS N.A5.733 

чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз 
основа на испитувањето на влијанието на околи-
ната. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој има следен назив и ознака; 

11. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНА ЖИЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за челична жица што ги имаат 
следните називи и ознаки. 

1) Челична жица, влечена. Фор-
ма и мери — — — 

2) Челична жица, влечена или 
брусена во толеранциско поле ISO h 
И. Форма и мери. — — — — — JUS С.В6.111 

— — — JUS С.В6.110 

3) Челична жица, влечена или 
брусена во толеранциско поле ISO h 
9. Форма и мери. — — — — — JUS С.В6.115 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ово! 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од чле(н 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на челичната жица што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди шта ги има следните називи и ознаки: 

1) Челична жица тркалеста. Фор-
ма и мери — — — — — — — j u s С.В6.110 

2) Челична жица, влечена во то-
леранциско поле b l l . Форма и мери JUS С.В6.111 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за влечен челик и челична жица („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/70). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20334/1 
!7 декември 1981 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

12. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДНО-
ШИНСКА ВИСЕЧКА ЖЕЛЕЗНИЦА ВО РУДНИ-

ЦИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-* 

ските стандарди за едношинска висечка железница 
во рудниците што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Едношинска в исечка железни-
ца во - рудниците. Шински носач. 
Форма и мери — — — — — — JUS В.М2.107 

2) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Шински носач и др-
жач на кошницата. Растојание поме-
ѓу шинскиот носач и влечното сред-
ство (108) — — — — — — — JUS В.М2.108 

3) Едношинска в исечка железни-
ца во рудниците. Шински носач. Вр-
зовни елементи — — — — — JUS В.М2.109 

4) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Носач на кошница-
та. Форма, мери и начин на обесува-
њето — — — — — — — 

5) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Спојница со клин. 

JUS В.М2.110 

Форма и мери 
6) Едношинска висечка железни-

, ца во рудниците. Слојни елементи на 
кривините за носачот Ј140Е. Форма и 
мери — — — — — — — — 

7) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Шински носач за 
кривините. Форма и мери — — — 

8) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Влечна ушичка со 
гилза. Форма и мери 

9) Едношинска висечка железни-
ца во рудниците. Влечна ушичка без 
гилза. Форма и мери — — 

JUS В.М2.111 

JUS В.М2.112 

JUS В.М2.115 

— — — JUS B.M2.116 

— JUS B.M2.117 

објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на едношински висечки железници во 
рудниците што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот (на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-20332/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 

13. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата (,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕР-

МИЧКА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за термичка обработка на метали 
што го има следниот назив и ознака: 

Термичка обработка на метали. 
Термини и дефиниции. Видови тер-
мичка обработка. Загревање и ладење JUS С.А0.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел на овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20328/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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14. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА FAKAP 

И ЛЕГУРИ НА БАКАР ЗА ГМЕЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за бакар и легури на бакар за гме-
чење што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Бакар и легури на б^кар за 
гмечење. Легури на бакар. Хемиски 
состав и намена — — — — — JUS C.D2.100 

2) Бакар и легури на бакар за 
гмечење. Прачки и жици. Технички 
услови — — — — — — — — JUS C.D3.120 

3) Бакар и легуре на бакар за 
гмечење. Тркалезни прачки, влечени. 
Облик и мери — — — — — — JUS C.D3.520 

4) Бакар и легури на бакар за 
гмечевме. Тркалезни прачки, пресу-
в а н ^ Облик и мери — — — — JUS C.D3.522 

5) Бакар и легури на бакар за 
гмечење. Плочката прачки, влечени 
со остри рабови. Облик и мери — JUS C.D3.523 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандаризација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1. на ово} 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на бакарот и легурите на бакар за гмече-
ње што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки* 

1) Бакар и бакарни легури. Легу-
ри на бакар со цинк и легури на 
бакар со цинк и олово. Хемиски со-
став, облици на изработка и насоки 
за употреба — — — — — — JUS C.D2.100 

2) Бакар и легури на бакар. 
Специјални легури на бакар со цинк. 
Хемиски состав. Облици на изработ-
ка и насоки за употреба — — — JUS C.D2.101 

3) Бакар и легури на бакар. Ле-
гури на бакар со калај и легури на 
бакар со калај и цинк. Хемиски со-
став, облици на изработка и насоки 
за употреба — — — — — — JUS C.D2.102 

4) Бакар и легури на бакар. Ле-
гури на бакар со алуминиум. Хеми-
ски состав, облици на изработка и 
насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.104 

5) Бакар и легури на бакар. Ле-
гури на бакар со никел и цинк. Хе-
миски состав, облици на изработка и 
насоки за употреба — — — — JUS C.D2.107 

6) Бакар , и легури на бакар. Ба -
карни легури за гмечење. Легура на 
бакар -со никел. Хемиски состав, обли-

ци на изработка и насоки за употреба JUS C.D2.203 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за бакар и бакарни легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67); 

7) Бакар и бакарни легури за 
гмечење. Прачки и жици. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS C.D3.120 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за бакар и бакарни легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/72); 

8) Бакар и бакарни легури за 
гмечење. Тркалезни прачки, влечени. 
Облик и мери — — — — — — JUS C.D3.520 

9) Бакар и бакарни легури за 
гмечење. Тркалезни прачки, пресу-
вани. Облик и мерки — — — — JUS C.D3.522 

10) Бакар и бакарни легури за 
гмечење. Плоскати прачки, влечени, 
со остри рабови. Облик и мери — JUS C.D3.523 
донесс/ни со Решението за југословенските стандар-
ди за бакар и бакарна легура („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-20333/1 
7 декември 1981 година 

Белград 

за 
Директор 

на Сојузниот завод 
стан дар дизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

15. 

Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 
5/78, — Пречистен текст). Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА РДИПСТВЕИИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ-
ОТ МД ТЕРИ ЈАЛ И ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА 
ИЗБОР и ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Изборниот материјал (гласачки кутии, пром-
отор уреден за гласање, печати на изборните коми-
сии и др.) се подготвува според стандардите што се 
утврдени за изборите во соборите на собранијата 
на републиките, односно на автономните покраини 
на чија територија се избираат делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. Одделни дејствија во постапката за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ ќе се вршат според обрасците што 
се пропишани со ова упатство и се негов составен 
дел. 

3. Републичките, односно покраинските изборни 
комисии ги доставуваат до Комисијата за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор изборните 
акти за одделни изборни дејствија, како и извеш-
тајот за резултатите од изборите со изборните ма-
тери! али, на начинот и според постапката што се 
утврдени со посебна одлука и упатство. 
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4. Ако за одделно дејствие во постапката за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ не се утврдени обрасците во 
смисла на точка 2 на ова упатство, извршителот 
на соодветното дејствие самиот ќе ја определи фор-
мата на образецот, во согласност со соодветните 
одредби од Законот и со соодветните одредби од 
правилата на ССРН и на синдикатот во републи-
ките, односно во автономните покраини. 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за единстве-
ните стандарди за изборниот материјал и за обрас-
ците за вршење на одделни дејствија во постапката 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/78). 

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

Бр. 20 
9 декември 1981 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Властимир Живковиќ, е. р. Бошко Брајовић е. р. 

ОБРАСЦИ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШАТ ОД-
ДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

Образец СС-1 

Види чл. 28 — 31 и член 33 од За-
конот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ (во наредните об-
расци: Законот). 

Еден примерок од записникот се 
доставува до општинската изборна 
комисија, а другиот — до општин-
ската организација на ССРН, од-
носно на синдикатот. 

З А П И С Н И К 

ОД СОСТАНОКОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА 
(да се 

напише називот на основната самоуправна организација, 

односно заедница или на општествено-политичката орга-
ЗА УТВРДУВАЊЕ 

пизација и нејзиното седиште) 

НА ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ1). 

1. Состанок на делегацијата е одржан на , 
во и почна со работа во часот. 

2. Состанокот на делегацијата го отвори 
(име 

. претседател на делегацијата. 
и презиме) 

3 Делегацијата едногласно (со мнозинство гласо-
ви) во работното претседателство ги избра: 

1} > 
(презиме и име занимање и адреса) 

2) , 
(презиме и име, занимање и адреса) 

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

Делегацијата потоа го избра за записничар 

(име и презиме, занимање и адреса) 

4) Претседавачот објави дека делегацијата брои 
(со букви: ,) 

членови и дека на состанокот на делегацијата при-
суствуваат (со букви: ) 
членови.2) 

5. Претседавачот утврди дека состанокот на де-
легацијата има кворум пропишан со правилата на 
ССРН и на синдикатот, ја соопшти целта на сос-
танокот и го објасни начинот на работа (ги прочита 
одредбите на член 5 и на чл. 28 — 31 до Законот и 
соодветниот дел од правилата на ССРН и на син-
дикатот). 

6. На предлог од претседавачот, делегацијата 
утврди 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со мерилата за предлагање кан-
дидати и со предлозите на можните канди-
дати за делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ кои се истакнати на соби-
рите на работните луѓе во основните самоу-
правни организации и заедници, на состано-
ците во општествено-политичките организа-
ции или на седниците на органите на упра-
вувањето во основните самоуправни органи-
зации и заедници; 

2. Предлагање кандидати за делагити во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ; 

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

7. Потоа во врска со точка 1 од дневниот ред 
, претставник 

(име и презиме) 

(на организацијата на ССРН, на синдикатот, на друга ОПО, 

односно на органот на управувањето — да се наведе во ко!) 

во смисла на член 29 од Законот, извести за мери-
лата за предлагање кандидати и за ставовите и ми-
слењата за можните кандидати за кои се распра-
вало на собирите — состаноците што и претходеле 
на постапката за предлагање и утврдување на кан-
дидати, и тоа: 

(презиме и име. пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и оз-

начување на делегацијата чијшто член е) 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и оз-

начување на делегацијата чијшто член е) 

8. Откако се запознаа со предлозите на можните 
кандидати за делегати кои се истакнати на собирите 
на работните луѓе во основните самоуправни орга-
низации и заедници, на состаноците на работните 
луѓе и граѓаните во општествено-политичките орга-
низации или на седниците на органите на управу-
вањето, членовите на делегацијата ги предложија 
кандидатите за делегати. 
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Земајќи ги предвид и членовите на делегација-
та кои се истакнати како можни кандидати на со-
бирите на работните луѓе во основните самоуправ-
ни организациии и заедници, на состаноците на ра-
ботните луѓе и граѓаните во општествено-политич-
ките организации, членовите на делегацијата од ре-
дот на своите членови или од редот на членовите на 
другите делегации3) ги предложија кандидатите за 
делегати: 

1) , 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 

2) , 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 

9. По составувањето на предлогот на кандида-
тите, претседавачот соопшти дека е потребно да се 
изберат два члена на делегацијата со. чија помош 
ќе раководи со гласањето за предложените канди-
дати. 

Според овој предлог се избрани: 

(презиме и име) 

2) , , 
(презиме и име) 

Потоа претседавачот соопшти дека состанокот 
на делегацијата се прекинува заради подготовка за 
гласањето за предложените кандидати, па продол-
жението на состанокот на делегацијата е закажано 
за часот. 

10. Делегацијата го продолжи состанокот во 
часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласањето 
за предложените кандидати. 

Потоа се премина кон гласањето за предложени-
те кандидати. 

Гласањето за предложените кандидати е завр-
шено во часот. 

11. Откако е завршено гласањето за предложе-
ните кандидати, претседавачот и два члена на де-
легацијата ги утврдија резултатите од гласањето. 

12. Откако се утврдени резултатите од гласање-
то, претседавачот соопшти дека предложените кан-
дидати го добија овој број гласови: 

1 ) — доби 
(презиме и име) 

(со букви: — ) гласови; 
2 ) доби 

(презиме и име) 

(со букви: -) гласови, итн. 
13. Потоа претседавачот соопшти дека, согласно 

со одредбата на член 29 став 5 од Законот, за де-
легати во Сојузниот собор, на Собранието на СФРЈ, 
со мнозинство гласови на сите членови на делегаци-
јата, се предложени: 

1) , 
(презиме и име, пол, датум на • раѓањето, занима-
ње, припадност на народот односно народноста и 

означување на делегацијата чијшто член е) 

2) . 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот односно народноста и 

означување ла делегацијата чијшто член е) 

14. Откако е исцрпен дневниот ред, претседава-
чот соопшти дека е завршен состанокот на делега-
цијата. 

Состанок на делегацијата е завршен во * 
часот.5) 

Записничар, Претседавач, 

М.П. 

Членови на делегацијата кои му помагаа на прет-
седавачот: 

1) , 

2) : . 

Ч Ако се одржува заеднички состанок на повеќе делега-
ции за предлагање кандидати за делегат во Сојузниот 
собор (член 30 од Законот), треба да се запишат на-
зивите на сите основни самоуправни организации и за« 
едници — учесници на состанокот. 

*) Ако се одржува заеднички состанок на повеќе деле-
гации за предлагање кандидати за делегати, означе-
ните податоци треба да се внесат во записникот за се-
која одделна делегација. 

•) Кандидати за делегати во Сојузниот собор можат да 
предлагаат делегациите на основните самоуправни ор-
ганизации и заедници од редот на своите и другите 
делегации на тие самоуправни организации и заедници 
а општествено-политичките организации во рамките на 
ССГН — само од редот на членовите на своите деле-
гации. 

4) Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно 
или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН, односно 
на синдикатот на е утврден начинот на гласањето, за 
тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно се одлу-
чува на состанок на делегацијата. 

5) Во записникот се внесуваат и другите околности што 
се значајни за работата на делегацијата (член 33 став 2 
од Законот). 

Образец СС-2 

Види чл. 34 и 35 од Законот 
Еден примерок од записникот се 
доставува до кандидационата кон-
ференција на делегациите во оп-
штината или до градската, однос-
но регионалната заедница на оп-
штините (републичката, односно 
покраинската изборна комисија). 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ОДРЖАНА ЗА-
РАДИ УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ПРАВ-
НОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Седницата на Општинската изборна комисија 
е одржана на и почна со работа во 

часот. 
2. На седницата на Општинската изборна коми-

сија присуствуваа: 
претседателот — , 
секретарот —— , 
и членовите ———- • 
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3. Од вкупно делегации, Општинската 
изборна комисија ги прими записниците од канди-
дационите состаноци од делегации, односно 
од кандидационата конференција на делегациите во 
општината. 

4. Потоа, врз основа на примениот материјал, 
Општинската изборна комисија ценеше дали постап-
ката за предлагање кандидати на состаноците на 
делегациите е спроведена во согласност со одредби-
те од Законот и со соодветниот дел од правилата на 
С С Р Н , односно на синдикатот и дали предложените 
кандидати ги исполнуваат условите пропишани со 
законот. 

5. Откако ги оцени околностите од точка 4 на 
записникот, Општинската изборна комисија го со-
стави списокот на правноисправно предложените 
кандидати за делегати во С О Ј У З Н И О Т собор на Собра-
нието на С Ф Р Ј и одлучи: 

— со свое решение да ја поништи целата канди-
дациона постапка, односно дел од кандидационата 
постапка на (означување на 
делегацијата), зашто утврди дека постапката за 
предлагање кандидати на состанокот на делегаци-
јата не е спроведена во согласност со одредбите од 
Законот и со соодветниот дел од правилата на ССРН, 
односно на синдикатот; 

— со свое решение да ја поништи целата кан-
дидациона постапка, односно дел од кандидационата 
постапка на (означува-
ње на делегацијата), зашто утврди дека предложе-
ните кандидати не ги исполнуваат условите пропи-
шани со законот.1) 

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

Секретар, Претседател, 

М.П. 

ЗАБЕЛЕШКА: Овој образец се применува и за деј-
ствијата пропишани со член 34 сг. 1 
и 5 од Законот, што ги врши репуб-
личката, односно покраинската из-
борна комисија. 

1) Решението за поништување на целата кандидациона 
постапка или на дел од кандидационата постапка Оп-
штинската изборна комисија веднаш го доставува до 
делегацијата за чија постапка за кандидирање одлу-
чува (член 35 став 2 од Законот). 

Образец СС-3 

Види чл. 34 ст. 2 од Законот. 
Еден примерок од списокот се до-
ставува до кандидационата кон-
ференција на делегациите во оп-
штината или до градската, однос-
но регионалната заедница на оп-
штините (републичката, односно 
покраинската изборна комисија), 
а другиот — до општинската ор-
ганизација на ССРН. 

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИ-
ТЕ КАНДИДАТИ ВО ДЕЛЕГАЦИИТЕ (НА КАНДИ-
Д А Т С К А Т А КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИ-
ТЕ ВО ОПШТИНАТА,) ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО 
ГО СОСТАВИ ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА 

На кандидационите состаноци на делегациите 
(на состанокот на кандидационата конференција на 
делегациите во општината) одржани во, , 

, правноисправно се 
(од — до) 
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предложени овие кандидати за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ: 

1) , 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот односно народноста, 
означување на делегацијата чијшто член е и во 

колку делегации е предложен) 

2) , ити. 
(презиме и има, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот, односно народноста, 
означување на делегацијата чијшто член е и во 

кодку делегации е предложен) 

Општинска изборна комисија 

Број 

198 година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

Г.Т.П. 

Образец СС-4 

Види член 35 од Законот. 
Решението се доставува до наве-
дената делегација, односно до 
кандидационата конференција на 
делегациите. 

Врз основа на разгледувањето на записниците 
од кандидационите состаноци и на другиот матери-
јал што го поднесоа делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници (кандидациоиата 
конференција на делегациите во општината), а от-
како утврди дека на состанокот на делегацијата на 

(назив на делегацијата, односно на кандидационата кон-
постапката за 

ференција на делегацијата во општината) 
предлагање кандидати за делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ не е спроведена во со-
гласност со одредбите од Законот за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието ттЧ 
СФРЈ и со соодветниот дел од правилата на ССРН, 
односно на синдикатот, врз основа на одредбата на 
член 35 став 1 од Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, Општинската изборна комисија 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Кандидационата постапка (дел од кандидацио-
ната постапка што се однесува на 

спроведена во делегацијата (кандидационата конфе-
ренција во општината) 

(назив на делегацијата односно 

на кандидационата конференција на делегациите во опш-

се поништува. 
тината) 

2. Кандидационата постапка (дел од кандидацио-
ната постапка) што е поништена ќе се повтори во 
рок од три дена од денот на приемот на решението. 

3. Решението да се достави веднаш до наведе-
ната делегација. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ' 
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О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се пониш-
тува кандидационата постапка или дел од кандида-
т с к а т а постапка). 

Општинска изборна комисија 

Број 

198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со законот на републиката, односно на 
автономната покраина, а може да ја изјави член на 
делегацијата што ја водела постапката за кандиди-
рање, односно на кандидационата конференција на 
делегациите што ја спроведувала постапката за кан-
дидирање, како и лице што во таа постапка е пред-
ложено за кандидат, во рок од четириесет и осум 
часа од предавањето на решението до делегацијата 
(член 96 од Законот). х 

Образец СС-5 

Види член 35 од Законот. 
Решението се доставува до наве-
дената делегација, односно до 
кандидационата конференција на 
делегациите. 

Врз основа на разгледувањето на записниците 
од кандида ционите состаноци и на другиот матери-
јал што го поднесоа делегациите (кандидационата 
конференција на делегациите во општината), откако 
утврди дека одделни (сите) кандидати предложени 
на состанокот 

(назив на делегацијата односно на кан-

дидационата конференција на делегацијата во општината) 

не ги исполнуваат условите пропишани со законот, 
врз основа на одредбата на член 35 став 1 од Зако-
нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, Општинската избор-
на комисија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Кандидационата постапка (дел од кандидацио-
ната постапка) што се однесува на кандидатот 

. спроведена во 
(назив на делегацијата, односно на кандидационата кон-

се поништува. 
ференција на делегациите во општината) 

2. Кандидационата постапка (дел од кандидацио-
ната постапка) што е поништена ќе се повтори во 
рок од три дена од денот на приемот на решението. 

3. Решението да се достави веднаш до наведена-
та 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 дел од кандида-
ционата постапка). 

Општинска изборна комисија -

Број 

198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со законот на републиката, односно на 
автономната покраина, а може да ја изјави член На 
делегацијата што ја водела постапката за кандиди-
рање, односно на кандидационата конференција на 
делегациите што ја спроведувала постапката за кан-
дидирање, како и лице што во таа постапка е пред-
ложено за кандидат, во рок од четириесет и осум 
часа од предавањето на решението до делегацијата 
(член 96 од Законот). 

Образец СС-6 

Види чл. 32 и,33 од Законот. 
Еден примерок од записникот се 
доставува до општинската или до 
републичката, односно до покра-
инската изборна комисија, а дру-
гиот — до општинската или ре-
публичката, односно до покраин-
ската организација на ССРН. 

З А П И С Н И К 

ОД СОСТАНОКОТ НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО • 

(општина, 
ЗА 

градска односно регионална заедница на општините) 
УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН СПИСОК НА ПРЕД-
ЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-' ' 

ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Состанокот на Кандидационата конференција 
на делегациите е одржан на , 
во и почна во часот. 

2. Состанокот на Кандидационата конференција 
го свика , претседател на општинската 

(име и презиме) 

организација на ССРН. односно на организацијата 
на ССРН на градската или регионалната заедница 
на општините. 

3. Состанокот на Кандидационата конференција 
на делегациите го отвори претседателот на општин-
ската (градската или регионалната заедница на оп-
штините) организација на ССРН . 

4. По отворањето на состанокот на Кандидацио-
ната конференција на делегациите, се премина кон 
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избор на работно претседателство на Конференци-
јата. Конференцијата едногласно (со , мнозинство 
гласови) ги избра за членови на работното претседа-
телство на Кандидационата конференција делега-
циите: 

1) ѕ , 
(презиме и име, занимање и адреса) 

2) : , 
(презиме и име, занимање и адреса) 

3) = ; , 
(презиме и име, занимање и адреса) 

Кандидационата конференција на делегациите 
за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и 

адреса) 

5. Претседавачот ббјавува дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат 
(со букви: ) членови, 
а дека се делегирани вкупно (со 
букви: — — ) членови. 

6. Претседавачот утврди дека на Конференци-
јата присуствуваат мнозинството членови и дека 
Конференцијата може полноважно да одлучува, а 
потоа објави дека Конференцијата е свикана заради 
утврдување единствен список на кандидатите за де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, 
состанокот на Кандидационата конференција е од-
ложен и закажан за , во часот.) 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција (ги про-
чита одредбите на чл 32 и 33 од Законот и соодвет-
ниот дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог од претседавачот, Конференцијата 
иа делегациите утврди 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со списокот на правноисправно 
предложените кандидати во делегациите што го 
состави општинската изборна комисија; 

2. Составување на предлогот на единствениот спи-
сок на кандидатите за делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ; 

3. Гласање за предложените кандидати и утврдува-
ње на единствениот список на предложените кан-
дидати за делегати од територијата на општина-
та, или на градската, односно регионалната заед-
ница на општините. 

8. Претседавачот го прочита списокот на прав-
иоисправно предложените кандидати што го соста-
ви општинската изборна комисија. 

Списокот содржи вкупно предложе-
ни кандидати на состаноците на делегациите. 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
логот на единствениот список на кандидатите. 

Во предлогот на единствениот список на канди-
датите се внесени: 

1. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот, односно народноста 

и означување на делегацијата чијшто член е) 

2. — 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, 
занимање, припадност на народот, односно 
народноста и означување на делегацијата 

чијшто член е) 

10. По составувањето на предлогот на единстве-
ниот список на кандидатите, претседавачот соопшти 
дека е потребно да со изберат два члена на Канди-
дационата конференција со чија помош ќе раководи 
со гласањето. 

Според овој предлог се избрани: 

(презиме и име) 

2. . 
(презиме и име) 

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува 
состанокот на Кандидационата конференција зара-
ди подготвување за гласање и закажа продолжение 
на состанокот за часот. 

11. Конференцијата на ттелегациите го продолжи 
состанокот во — часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласањето 
за предложените кандидати1). 

Гласањето за предложените кандидати е завр-
шено во часот. 

12. Откако е завршено гласањето претседавачот 
и два избрани члена ги утврдија резултатите од гла-
сањето. 

13. По утврдувањето на резултатите од гласа-
њето, претседавачот соопшти дека кандидатите од 
предлогот на единствениот список на кандидатите 
добиле: 

1 ) доби (со букви: 
(презиме и име) 

) гласови; 
2 ) доби (со букви: 

(презиме и име) 
) гласови, итн. 

Потоа Кацдидационата конференција на деле-
гациите го утврди единствениот список на предло-
жените кандидати за делегати: 

1. , 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот, односно народноста, 
означување на делегацијата чијшто член е и во 

колку делегации е предложен) 

2. , итн. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, 
занимање, припадност на народот, односно 
народноста, означување на делегацијата 
чијшто член е и во колку делегации е 

предложен) 

14. Откако е исцрпен дневниот ред, претседава-
чот соопшти дека состанокот на Кандидационата 
конференција на делегациите е завршен. 

Состанокот е завршен во часот. 

Записничар, Претседавач, 

М.П. 

Членови на Конференцијата кои 
му помагаа на претседавачот 

1) , 

2) итн. 

Законот не пропишува дали гласањето е 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 кан-
дидационата конференција на делегациите. 
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Образец СС-7 

Види член 36 од Законот. 

Републичката, односно покраин-
ската изборна комисија го објаву-
ва списокот и по еден примерок 
доставува до: кандидационата 
конференција на ССРН на репуб-
ликата, односно на автономната 
покраина и до Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Врз основа на одредбите на член 36 од Законот 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраин-
ската изборна комисија на 

го состави и го објавува 

СПИСОКОТ НА СИТЕ ПРАВНОИСПРАВНР1 ПРЕД-
ЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

ОД СР — САП1) 

1. , 
(презиме и име, пол. датум на раѓањето, занимаше, 
припадност на народот, односно народноста, озна-
чување на делегацијата чијшто член е и во колку 

делегации е предложен) 

2. ити. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање. припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чијшто 
член е и во колку делегации е предложен) ' 

Републичка — Покраината изборна комисија 

Број 
198 година 

(место) 

Секретар, Претседател, 
М.П. 

Членови: 
1) 
2) 
3) итн. 

3) Законот нема одредба за редоследот за составување 
на озој список, но би можело да биде корисно при-
тоа да се води сметка за одредбата на член 40, односно 
на член 41 од Законот. 

Образец СС-8 

Види чл. 40 и 44 од Законот. 
Еден примерок се доставува до 
републичката, односно до покра-
инската изборна комисија, а дру-
гиот — до Комисијата за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

Број 1 <— Страна 13 

З А П И С Н И К 
ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, ОД-
НОСНО АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА 

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ЛИС-
ТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Седницата на Кандидационата конференција 
е одржана на , во и 
почна во часот, 

2. Кандидационата конференција ја свика • 

(име и презиме) 

претседател на Републичката — Покраинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на . 

3. Седницата на Кандидационата конференција 
ја отвори претседателот на Републичката — По-
краинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на . 

4. По отворањето на Кандидационата конферен-
ција, се премина кон избор на работно претседа-
телство. Конференцијата едногласно (со мнозинство 
гласови) ги избра за членови на работното претсе-
дателство на Кандидационата конференција: 

(презиме и име, занимање и адреса) 
2) , 

(презиме и име, занимање и адреса) 
3) ити. 

(презиме и име. занимање и адреса) 

Кандидационата конференција потоа го избра 
за записничар . 

(име и презиме, занимање и адреса) 

5. Претседавачот утврди дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат 
(со букви: ) членови, а дека 
се делегирани вкупно 
(со букви: ). 

6. Претседавачот утврди дека на К а н д и д а т с -
ката конференција се присутни мнозинството чле-
нови и дека Конференцијата може полноважно да 
одлучува, а потоа соопшти дека Конференцијата е 
свикана запади утврдување на листата на кандида-
тите во најмалку онолкав број колку што делегати 
се избираат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

(Бидејќи не се пписутни мнозинството членови, 
Кандидационата конференција е одложена и зака-
жана за , во часот. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидациоиата конференција (ги про-
чита одредбите на чл. 37 до 49 ол Законот и соодвет-
ниот дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог од претседавачот, Кандидациона-
та конференција утврди* 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со списокот на сите правноис-
правно предложени кандидати на кандида-
ционите конференции на селекциите за де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. што го состави Републичката — По-
краинската изборна комисија; 
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2. Составување на предлог-листата на кандида-
тите за делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ; 

3. Гласање за предлог-листата на кандидатите 
и утврдување на листата на кандидатите за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

8. Претседавачот го прочита списокот на сите 
правноисправни предложени кандидати што го со-
стави Републичката — Покраинската изборна ко-
мисија. 

Списокот содржи вкупно правноисправ-
но предложени кандидати. 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
лог-листата на кандидатите. Во предлог-листата на 
кандидатите се внесени, по азбучен (абецеден) ред, 
сите правноисправно предложени кандидати од 
списокот што го состави Републичката — Покраин-
ската изборна комисија, а чија кандидатура ја под-
држала најмалку една десетина од сите членови 
на Кандидационата конференција, Во предлог-лис-
тата на кандидатите се внесени: 

1. , 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред 

ложен) 

2. итн. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред 

ложен) 

Претседавачот објави дека во предлог-листата 
има кандидати од составот на делегациите 
на основните организации на здружен труд. 

10. По завршеното составување на предлог-ли-
стата на кандидатите, претседавачот соопшти дека 
е потребно да се изберат два члена на Кандидацио-
ната конференција со чија помош ќе раководи со 
гласањето за предлог-листата на кандидатите. 

Според овој предлог се избрани: 
1) , 

(презиме и име) 

2) — : 
(презиме и име) 

Потоа претседавачот соопшти дека се прекину-
ва работата на Каедидационата конференција зара-
ди подготовка за гласањето за предлог-листата на 
кандидатите и дека продолжение е закажано за 

часот. 
11. Кандидационата конференција ја продолжи 

работата во часот. Претседавачот го објасни 
начинот на гласањето1), а потоа со прозивка по 
списокот му предаде на секој член на Кандидацио-
ната конференција предлог-листа на кандидатите 
и ги повика да пристапат кон гласање, повикувајќи 
се на член 40 од Законот според кој во листата на 
кандидатите најмалку половина мора да бидат од 
составот на делегациите на основните организации 
на здружен труд. 

Вкупно гласале членови на Кан-
дидациоиата конференција. 

12. Откако е завршено гласањето, претседавачот 
со два члена на Кандидационата конференција 
пристапи кон утврдување на резултатите од гласа-
њето. 

13. По зггврдувањето на резултатите од гласа-
њето, претседавачот соошти колку кој кандидат до-
би гласови и кои кандидати добија мнозинство гла-
сови од сите членови на Кандидационата конфе-
ренција. 

14. Потоа претседавачот утврди дали мнозин-
ство гласови од сите членови на Кандидационата 
конференција добиле најмалку половина од канди-
датите од составот на делегациите на основните ор-
ганизации на здружен труд. 

Откако е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандидационата конференција до-
биле најмалку триесет (дваесет) кандидати и дека 
најмалку половина од кандидатите кои добиле пот-
ребно мнозинство се од составот на делегациите на 
основните организации на здружен труд, се утврду-
ва редоследот на кандидатите што се внесуваат во 
листата на кандидатите (член 45 став 1 од Законот). 

(Откако е утврдено дека мнозинство гласови од 
сите членови на Кандидационата конференција не 
добиле најмалку триесет, односно дваесет кандида-
ти или дека најмалку половината од кандидатите 
кои добиле потребно мнозинство не се од составот 
на делегациите на основните организации на здру-
жен труд, претседавачот соопшти дека се приста-
пува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се 
повторува се додека не се постигне потребниот 
број кандидати, односно соодветниот социјален со-
став на кандидатите.) 

15. Откако е завршено гласањето и резултатите 
од гласањето утврдени, претседавачот соопшти де-
ка за кандидати за делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ се прифатени и Дека се вне-
суваат во листата на кандидатите по овој ред (член 
45 од Законот): 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста, озна-
чување на делегацијата чијшто член е и во колку 

делегации е предложен) 
доби (со букви: ) гласови; 

2) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста, озна-
чување на дзлегацијата чијшто член е и во колку 

делегации е предложен) 

доби (со букви: ) гласови, ити. 
16. Откако е исцрпен дневниот ред, Кандида-

ционата конференција ја заврши работата во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 
М.П. — 

Членови на работното претседателство: 
1) , 
2) итн. 

Членови на Кандидационата конференција кои 
му помагаа на претседавачот: 

1) . , 

2) — . 

х) За кандидатите внесени во предлог—листата на кан-
дидатите, кандидационата конференција одлучува со 
тајно гласање (член 42 став 5 од Законот), 
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Образец СС-9 

Види чл. 41 и 44 од Законот. 

Еден примерок се доставува до ре-
публичката, односно до покраин-
ската изборна комисија, а другиот 
— до Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот 
собор на Кобранието на СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, 
ОДНОСНО АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА 
КАНДИДАТИТЕ. ПО ДЕЛОВИ ИЛИ ДРУГ СООД-
ВЕТЕН НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Тон. 1 до 8 од овој записник се исти како тон. 1 
до 8 во Записникот од седницата на Кандидациона-
та конференција на ССРН за утврдување на листа-
та на кандидатите за делегати кои се и^биррат по 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според 
одредбата на член 40 од Законот — Образец СС-8.) 

9. За да се обезбеди соодветен состав на деле-
гатите, Кандидациснната конференција донесува од-
лука листата на кандидатите да се утврди по соод-
ветни делови: 

Дел I (назив на делот) и 
Дел И (назив на делот), ити. 
Конференцијата го утврдува најмалиот број 

кандидати за секој дел од листата на кандидатите, 
како и бројот на делегатите што од секој дел се 
избира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

— Од Дел I се утврдуваат најмалку 

II. Кандидати во состав: 

кандидати, а се избираат 
— од.Дел II се утврдуваат 

кандидати, а се избираат 

делегати; 
најмалку 

делегати; итн. 1\ 

10. По донесувањето на одлуката од точка 9 на 
Записникот, работното претседателство од списокот 
на сите правномсправно предложени кандидати, 
што го достави Републичката — Покраинската из-
борна комисша, ја подготвува предлог-листата на 
кандидатите по делови. Поради тоа Конференција-
та ја прекинува работата и ја продолжува во 

часот2). 
11. Потоа се составува предлог-листата на кан-

дидатите по делови. 
Во предлогот на секој дел од листата на кан-

дидатите се внесувааат сите кандидати по азбучен, 
односно абецеден ред од списокот на сите правио-
исправно предложени кандидати чијашто кандида-
тура ја поддржале најмалку една десетина од сите 
членови на Кандидационата конференција. 

I. Кандидати 

1) 

2) 

(презиме и име на кандидатот, пол, датум на 
раѓањето, занимање, припадност на народот, 
односно народноста, означување на делега-
цијата чијшто член е и во колку делегации 

е предложен) 

(презиме и име на кандидатот, пол, датум на 
раѓањето, занимање, припадност на народот, 
односно народноста, означување на делега-
ци јата ч и ј ш т о член е и во колку делегации 

е предложен) 

1) 
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на 
раѓањето, занимање, припадност на народот, 
односно народноста, означување на делега-
цијата чијшто член е и во колку делегации 

е предложен) 

2) ити. 
(презиме и име на кандидатот, пол, датум на 
раѓањето, занимање, припадност на народот, 
односно народноста, означување на делега-
цијата чијшто член е и во к о л к у делегации 

е предложен) 

(Точ. 12 и 13 од овој записник се исти како 
соодветните точки од Образецот СС-7.) 

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат 
од предлог-листата на кандидатите доби гласови и 
кои кандидати добија мнозинство гласови. Потоа, 
претседавачот соопшти дека резултатот од гласа-
њето одговара на одлуката од точка 9 на Записни-
кот така што секој дел од листата на кандидатите 
има најмалку онолкав број кандидати колку што е 
утврдено со таа одлука3). 

(Откако е утврдено дека резултатот од гласање-
то не одговара на одлуката од точка 9 на Записни-
кот, претседавачот објавува дека се гласа повторно 
и дека гласањето ќе се повторува се додека не се 
постигне резултат од гласањето што одговара на 
одлуката од точка 9 на Записникот.) 

15. Откако е завршено гласањето и резултати-
те од гласањето утврдени, претседавачот објавува 
дека за кандидати се прифатени и дека се внесу-
ваат во листата на кандидатите по овој ред (член 
45 од Законот, за секој дел од листата на канди-
датите) : 

I. Кандидати во состав: 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред-

ложен) 

доби -
2) 

(со букви: гласови); 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, з а -
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста. означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред-

ложен) 
(со букви: доби 

гласови); итн. 

II. Кандидати 

1) 

во состав: 

во состав: 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
римање, припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред-

ложен) 
доби (со букви: гласови); 

2) 
(презиме и име, пол. датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста, означување на делегацијата чиј-
што член е и во колку делегации е пред-

доби 
гласови, итн. 

ложен) 
(со букви: 

16. Откако е исцрпен дневниот ред, Кандида-
ционата конференција заврши во часот. 
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1) 

2) 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, зани-
мање, припадност на народот, односно народнос-
та и означување на делегацијата чијшто член е) 

I. Кандидати 

1) 

во состав: 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, зани-

мање, припадност на народот, односно народно-

ста и означување на делегацијата чијшто член е) 

2) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, 
занимање, припадност на народот, односно 
народноста и Означување на делегацијата 

чијшто член е) 

ИТН. 

II. Кандидати во состав: 
Збирот на бројот на делегатите што според одлуката 
на Кандидационата конференција се избира од секој 
дел на листата мора па биде еднаков на бројот на де-
легатите што се избираат во сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ од секоја република, односно автоном-
на покраина (член 2 од Законот). 

Дејствието од оваа точка е предвидено само за да се 
олесни составувањето на предлог-листата на канди-
датите по делови, и не е задолжително. 

Ако Кандидационата конференција не одлучила и соци-
јалниот состав означен во член 40 од Законот да се 
обезбеди на начинот предвиден во член 41 од Законот, 
мора уште да се утврди и тоа дали најмалку половина 
од кандидатите од секој дел на листата на кандидатите 
е од состав на основните организации на з д р у ж е н труд, 

, со што се обезбедува примена на одредбата на член 
40 од Законот. 

Образец СС-10 

Вида чл. 45—54 од Законот. 
Еден примерок од листата се дос-
тавува до републичката, односно 
до покраинската изборна комиси-
ја, а другиот — до Комисијата за 
избор и отповик на делегати во 
С О Ј У З Н И О Т собор на Собранието на 
СФРЈ. 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ ОД СР—САП — 

Кандидационата конференција на Социјалисти-
чкиот сојуз на работниот народ на Републиката, од-
носно Автономната Покраина 
на седницата одржана на — година, во 

ја утврдува листата на 
(место на одржувањето) 

кандидатите во смисла на член 45 од Законот. 

а) Листа на кандидатите составена во смисла на 
одредбата на член 40 од Законот1): 

1) 

2) 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и оз-

начување на делегацијата чијшто член е) 

ИТИ. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за -
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста и . означување на делегацијата 

чијшто член е) 

Кандид аци она конференција на ССРН на Ре-
публиката — Автономната Покраина 

Број 

-198 година 

М.П. 
Претседавач, 

(место) 

Членови на Претседателството на Кандидацио-
ната конференција: 

1) 

2) ити. 

ЗАБЕЛЕШКА: Кон листата на кандидатите, до Ко-
мисијата за избор и отповик на де-
легати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ сз доставува ре-
шение за потвода на листата (Обра-
зец СС-14 од Упатството). 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот односно 
народноста и означување на делегацијата 

чијшто член е) 

б) Листа на кандидатите по делови составена во 
смисла на одредбата на член 41 од Законот2); 

Оваа листа се составува кога на Кандидационата кон-
ференција се постапувало на начинот предвиден во 
Образец СС-8. 

Оваа листа се составува кога на Кандидационата кон-
ференција се постапувало на начинот предвиден во 
Образец СС-9. 

Образец СС-11 

Види член 47 од Законот. 
Еден примерок од записникот се 
доставува до републичката, однос-
но покраинската изборна комиси-
ја, а другиот — до Комисијата за 
избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Записничар, Претседавач, 
: М.П. 

Члеиови на Работното претседателство 

1) , 

2) , ити. 

Членови на Кандидационата конференција, кои 
му помагаа на претседавачот 

1) 

2) 
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З А П И С Н И К 
ЗА ПОВТОРНАТА СЕДНИЦА НА КАНДИДАЦИО-
НАТА КОНФЕРЕНЦИЈАНА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ-
ОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБ-
ЛИКА, ОДНОСНО АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

НА 
КОЈА СЕ УТВРДУВААТ ПРЕДЛОЗИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА НОВ КАНДИДАТ ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СМИСЛА 

НА ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ 
1. Кандидационата конференција повторно се 

состана на година, во ча -
сот, заради утврдуваше на предлогот за нов (нови) 
кандидат од редот на лицата од списокот на канди-
датите. 

2. Претседавачот утврди дека на Кандидацио-
ната конференција присуствуваат 

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

членови. 
3. Претседавачот утврди дека се присутни мно-

зинството членови на Калдидационата конферен-
ција и дека Конференцијата може полноважно да 
одлучува. 

4. Потоа претседавачот соопшти дека по утврду-
вањето на листата на кандидатите настапила окол-
носта од член 47 на Законот, и тоа во однос на кан-
дидатот-ите од листата на кандидатите 
утврдена на Кандидационата конференција, одржа-
на на година. 

5. На предлог од претседавачот, Кандид ациона-
та конференција утврди 

Д н е в е н р е д : 
1. Составување на предлогот за нов кандидат 

од редот на лицата од списокот на кандида-
тите што го утврди Републичката — Покра-
инската изборна комисија; 

2. Гласање за предлогот за нов кандидат и ут-
врдување на дополнителната листа на кан-
дидатите. 

6. Претседавачот ги чита од списокот на прав-
ион спр авио предложените кандидати имињата на 
кандидатите кои 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-
што кандидатура нема да го измени односот што е 
утврден во смисла на чл. 40 и 41 од Законот, чијшто 
текст го чита. 

7. Се составува предлогот за нов кандидат од 
редот на лицата од списокот на сите пр авионе -
правно предложени кандидати. 

Во овој предлог се внесуваат кандидатите чија -
што кандидатура ја поддржала најмалку една де-
сетина од сите членови на Кандидационата конфе-
ренција: 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот односно народноста и озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 
2) , ити. 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста и означување на делегацијата чиј-

што член е) 
8. Претседавачот соопшти дека треба да се из-

берат два члена на Кандидационата конференци-
ја со чија помош ќе раководи со гласањето за пред-
логот за пополнување на листата на кандидатите 

Избрани се: 
1) 

(име и презиме) 
2) 

Потоа претседавачот соопшти дека се преки-
нува работата на Кандидационата конференција за-
ради подготвување за гласањето за предлогот за вне-
сување на нов (нови) кандидат во листата на кан-
дидатите и дека продолжение, е закажано за • 

часот. 
9. Кандидационата конференција продолжи со 

работа во :— часот. Претседавачот го објасни 
начинот на гласањето, а потоа со прозивка по списо-
кот на секој член на Кандидационата конференција 
му предаде предлог на новиот (новите) кандидат и ги 
повика да пристапат кон тајно гласање. 

10. Откако е завршено тајново гласање, претсе-
дателот со два члена на Кандидационата конферен-
ција ги утврдуваат резултатите од гласањето. 

11. Претседавачот објави колку кој кандидат 
доби гласови и утврди дека мнозинство гласови, од-
носно од кандидатите кои добија мнозинство гласо-
ви најголем број гласови доби канди-
датот 

1): — . 
(презиме и име) 

Потоа претседавачот констатира дека по внесу-
вањето на новиот (новите) кандидат во листата на 
кандидатите не е изменет составот на делегатите 
во листата на кандидатите што е утврден според 
одредбата на член 40 (41) од Законот2). 

12. Откако е утврден резултатот од гласањето, 
претседавачот објави дека во листата на кандида-
тите како нов кандидат (кандидати) под реден број 
(броеви) е внесен (се внесени). 

ити. 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 

К а н д и д а т с к а т а конференција е завршена во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 
М.П. 

Членови на работното претседателство на Каи-
дидационата конференција: 

1) 

2) итп. 

') Ако повеќе кандидати добијат еднаков број гласови, 
потребно е да се повтори гласањето за тие кандидати. 

*) Ако тоа не е постигнато, гласањето се повторува. 

Образец СС-12 

Види член 49 од Законот. 
Еден примерок од изјавата се до-
ставува до републичката, односно 
покраинската изборна комисија. 

И З Ј А В А 

(презиме и име) 
изјавувам 

(име и презиме) 

дека ја прифаќам кандидатурата за делегат во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ како канди-
дат од СР — САП 

на изборите што ќе се одржат на 
година, ^ 
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Во , на година. 

(потпис на кандидатот, назив на само-
управната организација заедница во 
која работи, адреса (место, улица и 

број на телефонот) 

и адреса на постојаното домување 
(место, улица и број и број на теле-

фонот)) 

Образец СС-13 

Види член 50 од Законот. 

Се потврдува дека работното претседателство 
на Кандидационата конференција на Социјалисти-
чкиот сојуз на работниот народ на 

ја достави на година, 
во часот, до оваа комисија листата на 
кандидатите за избор на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, заедно со записникот 
за работата на Конференцијата и со писмената из-
јава за согласноста на секој одделен кандидат за 
прифаќање на кандидатурата. 

Републичка—Покраинска изборна комисија на 

Број 
198 година 

(место) 
Претседател (секретар), 

Образец СС-14 
Види член 50 став 2 од Законот. 
Еден примерок од решението (за-
едно со листата на кандидатите) 
се доставува до Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Републичката—Покраинската изборна комисија 

утврди дека листата на кандидатите за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со други-
от материјал, е поднесена во определен рок и сос-
тавена според одредбите на Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ и според правилата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 

Затоа, а врз основа на член 50 став 2 од Зако-
нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, Републичката—По-
краинската изборна комисија 
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 конференци-
ја на ССРН . 

Републичка — Покраинска изборна комисија 

Број 
198 година 

(место) 

Секретар, Претседател, 
М.П. 

Образец СС-15 
Види член 52 став 2 од Законот. 
Еден примерок од решението се 
доставува до кандидационата кон-
ференција на ССРН на републи-
ката, односно на покраината. 

Републичката—Покраинската изборна комисија 

откако утврди дека во постапката за кандидирање 
во Кандидационата конференција на ССРН 
— се створени неправилности од 
суштествено влијание врз правилноста на таа пос-
тапка, а врз основа на одредбата на член 52 став 2 
од Законот за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Кандидационата постапка (дел од кандидацио-
ната постапка) што се однесува на кадидатот-ите 

од листата на кандидатите за избор на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, спроведе-
на во Кандцдационата конференција е а ССРН 

9 на 
година, се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се пониш-
тува постапката, односно дел од постапката за кан-
дидирање.) 

Републичка — Покраинска "изборна комисија 

Број 
198 година 

(место) 

Секретар, Претседател, 
2 М.П. 

Поука за правниот лек 
М 

Жалба против решението се поднесува до су-
дот определен со законот на републиката, односно 
на автономната покраина, а може да ја изјави прет-
седателството на републичката, односно на покра-
инската кандидациона конференција, член на таа 
конференција и секој кандидат од правноисправно 
утврдениот список на кандидатите, во рок од чети-
риесет и осум часа од предавањето на решението до 
републичката, односно до покраинската кандидаци-
она конференција (член 97 од Законот). 

Образец СС-16 
Види член 52 став 1 од Законот. 
Еден примерок од решението се 
доставува до кандидатот, а дру-
гиот — до кандидационата кон-
ференција на ССРН на републи-
ката, односно на автономната по-
краина. 

Републичката — Покраинската изборна коми-
сија , откако утврди дека кан-
дидатите за делегати во Сојузниот собор на Собра-
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нието на СФРЈ од листата на кандидатите што 
ја утврди Кандидационата конференција на ССРН 

е не ги исполнуваат условите 
пропишани со законот, а врз основа на член 52 
став 1 од Законот за избор и отповик »на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се одбива кандидатурата на Кандидационата 

конференција на ССРН на 
за кандидатот 

(презиме и име, датум на раѓањето, за-

нимање и адреса) 

О б р а з л о ж е н и в 

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

Републичка — Покраинска изборна комисија 

О Г Л А С 
Покраинската Изборна коми-

врз основа на 
Републичката -

сија на 
член 54 став 1 од Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 

СФРЈ, ја потврди листата на кандидатите за деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

(Точен препис на листата) 
Листата на кандидатите за делегати во Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ ја утврди Кан-
дидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Република, односно 
Автономна Покраина ,— на 

година. 

Републичка-Покраинска изборна комисиј а 

СР — САП 

Образец СС-18 

Види чл. 40 и 59 од Законот. 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, одржан на година. 

Собрание на општина 
Кандидати ———— : 

Поука за правниот лек 
Жалба против решението се поднесува до судот 

определен со законот на републиката, односно на 
автономната покраина, а може да ја изјави претсе-
дателството на републичката, односно на покраин-
ската кандидациона ^конференција, член на таа 

конференција и секој кандидат од правноисправно 
утврдениот список на кандидатите, во рок од чети-
риесет и осум часа од приемот на решението (член 
97 од Законот). 

Образец СС-17 
Види член 54 став 1 од Законот. 
Оверениот препис на листата на 
кандидатите се доставува до сите 
собранија на општините и до оп-
штинските изборни комисии. 

(презиме и име) 
М.П. 

Образец СС-19 

Види чл. 41 и 59 од Законот 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, одржан на година. 

Собрание на општина 

I. Кандидати —— . 

1) 
(презиме и име) 

(презиме и име) 

М.П. 

Образец СС-20 

Види член 64 од Законот. 
Два примерока на записникот се 
доставуваат до општинската из-
борна комисија. 

З А П И С Н И К 
ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА НА КОЈА СЕ ВРШИ 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Заедничката седница на сите собори на Со-
бранието на општината е одржана на го-
дина, во , со почеток на работата во 
часот. 

2. На подрачјето на општината има вкупно 
работни луѓе и граѓани кои имаат пра-

во да избираат делегација на месната заедница. 
3. Седницата ја свика -

(презиме и име) 
претседател на Собранието на општината. 

4. Седницата ја отвори претседателот на Собра-
нието на општината. , 
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5. По отворањето на седницата се премина кон 
избор на работно претседателство. 

На седницата едногласно (со мнозинство гласо-
ви) за претседавач и за членови се избрани: 

1) 

2) 

3) 

(име и презиме, занимање и адреса) 

(име и презиме, занимање и адреса) 

ливчиња и заверен оглас за потврда на листата на 
кандидатите за избор на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

9. Претседавачот со прозивка по списокот на 
секој делегат му предаде гласачко ливче и ги по-
вика да пристапат кон гласање. 

Вкупно гласаа делегати на Собрани-
ето на општината. 

Гласањето е завршено во 
10. Откако гласањето е завршено, 

часот. 
претседава-

чот со двајца членови на работното претседател-
ство пристапи кон утврдување на резултатите од 
гласањето. 

11. По утврдувањето на резултатите од гласа-
њето (член 40 од Законот), претседавачот соопшти 
колку кој кандидат од листата на кандидатите до-
бил гласови:1) 

1) 
(презиме и име) 

доби 

(со букви: 

2) (презиме и име) 

-) гласови; 

- доби 

(со букви: -) гласови; ити. 

Според резултатите од гласањето, мнозинство 
гласови на присутните делегати добија кандидати-
те запишани во листата на кандидатите под ред-
ните броеви: 

(презиме и име) (реден број на листата) 

(презиме и име) (реден број на 
листата) 

(име и презиме, занимање и адреса) 

Потоа на седницата за записничар е избран: 

(презиме и име, занимање и адреса) 

6. Претседавачот утврди дека на седницата при-
суствуваат (со букви: ) де-
легати од вкупниот број (со букви: 

—) делегати на сите собори на Општин-
ското собрание. 

Од Соборот на здружениот труд присуствуваат 
• делегати од вкупниот број 
делегати на тој собор. '* 

Од Соборот на месните заедници присуствуваат 
делегати од вкупниот број 

делегати на тој собор. 
Од Општествено-политичкиот собор присуству-

делегати од вкупниот број 

Во смисла на одредбата на член 63 »став 4 од 
Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) 
имаше вкупно (со букви: 

). 
На. По утврдувањето на резултатите од гласа-

њето (член 41 од Законот) претседавачот соопшти 
колку • кој кандидат од листата на кандидатите по 
делови добил гласови:1) 
I. Кандидати состав: 

1. 
(презиме и име) 

доби 

(со букви: 

2. 
(презиме и име) 

-) гласови; 

• доби 

делегати на тој собор. 
7. Претседавачот утврди дека на седницата е 

присутно мнозинство на делегати на секој собор и 
дека Собранието може полноважно да пристапи 
кон избор на делегати, а потоа соопшти дека заед-
ничката седница на сите собори е свикана заради 
избор на делегати во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ. 

(Бидејќи не беше присутно мнозинство на деле-
гати на секој собор, седницата е одложена и нова 
е закажана за година, во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на гла-
сањето (ги читаше одредбите на чл. 58 — 63 од За -
конот). 

8. Претседавачот соопшти дека се примени 
(со букви: ) заверени гласачки 

(со букви) 
И. Кандидати 

1. 

гласови; итн. 
— состав: 

(презиме и име) 
доби 

(со букви: 

2. 
(презиме и име) 

-) гласови; 

доби 

(со букви: -) гласови; итн. 
Според резултатите од гласањето, мнозинство 

гласови на присутните делегати добија кандидати-
те внесени во листата на кандидатите по делови 
под редните броеви: 
I. Кандидати состав: 

(презиме и име) 

(презиме и име) 

(реден број на со-
одветниот дел од 

листата) 

(реден број на со-
одветниот дел од 

листата) 

И. Кандидати состав: 

(презиме и име) 

(презиме и име) 

(реден број на со-
одветниот дел од 

листата) 
И Т И . 

(реден број на соод-
ветниот дел од лис-

тата) 

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од 
Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) 

имаше вкупно . 

12. При утврдувањето на резултатите од гласа-
њето не се појави разлика помеѓу вкупниот број на 
предадените гласачки ливчиња и бројот на присут-
ните делегати. 

1) Во овој дел од записникот редоследот на кандидатите 
се воведува според редоследот во заверената листа на 
кандидатите. 

1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страва 20 — Број 1 
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(Бидејќи при утврдувањето на резултатите од 
гласањето се утврдени дека бројот на предадените 
гласачки ливчиња е помал од бројот на присутните 
делегати, резултатот од гласањето се утврди според 
бројот на предадените гласачки ливчиња. 

Бидејќи при утврдувањето на резултатите од 
гласањето се утврди дека бројот на предадените 
гласачки ливчиња е поголем од бројот на присут-
ните делегати, гласањето се повторува.) 

13. Претседавачот го објави резултатот од гла-
сањето и ја заклучи седницата. 

Седницата е завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

—= • М.П. — 
Членови на работното претседателство: 

1) , 

2) ити. 

Образец СС-21 

Види член 65 став 2 од Законот. 
Еден примерок на записникот се 
доставува до републичката, од-
носно до покраинската изборна 
комисија.1) 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ОДРЖАНА 
ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВНОИСПРАВ-
НОСТА НА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, ИЗ-
ВРШЕН НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА ОДРЖАНА НА 

ГОДИНА 

1. Седницата на Општинската изборна комисија 
се одржа на година, во 
и почна со работа во часот. 

2. На седницата присуствуваа: претседателот 
, секретарот и членови-

те: — . 

3. Општинската изборна комисија го прими за-
писникот од седницата на Собранието на општината 

на која се вршел избор на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ со це-
локупниот изборен материјал. 

4. Потоа Општинската изборна комисија го ра-
згледува целокупниот изборен материјал од станов-
иште на примената на одредбите на Законот и ут-
врди дека изборите се (не се) правНоисправно спро-
ведени во согласност со одредбите на Законот (ако 
не се, да се наведат неправилностите). 

5. Седницата на Општинската изборна комисија 
заврши во часот. 

Секретар, Претседател, 
М.П. 

*) Во прилог на овој записник се доставува целокупниот 
изборен материјал што Општинската изборна комисија 
го добила од Собранието на општината,! 

Образец СС-22 

Види член 70 од Законот. 
Два примерока на решението се 
доставуваат до односната општин-
ска изборна комисија. 

Разгледувајќи го записникот од седницата на 
Собранието на општината и другите 
изборни материјали што ги поднесе Општинската 
изборна комисија, врз основа на член 70 од Зако-
нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — 
Покраинската изборна комисија на , 
откако ја утврди неправилноста од суштествено 
влијание врз резултатите на изборите, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Гласањето за избор »на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ спроведено во Собра-
нието на општината на го-
дина се поништува, бидејќи се утврдени неправил-
ности при спроведувањето на изборите од суштест-
вено влијание врз резултатите од изборите. 

2. Гласањето ќе се повтори во рок од осум дена 
според одредбата на член 74 од Законот. 

3. Решението да се достави до наведеното со-
брание на општината. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои се пони-
штува гласањето). Републичка — Покраинска из-
борна комисија на 
Број 

. 198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението се поднесува до судот 
определен со закон на републиката, односно на ав-
тономната покраина, а може да ја изјави секој де-
легат на собор на собранието на општината и секој 
кандидат од листата на кандидатите за која се гла-
сало, во рок од три дена од денот на огласувањето 
на решението на огласната табла на собранието на 
општината (член 97 од Законот). 

Образец СС-23 

Види член 71 став 1 од Законот. 

Републичката — Покраинската изборна комиси-
ја на — врз основа на резултатите од 
изборите одржани на година, издава 

У В Е Р Е Н И Е 

(име, презиме и адреса) 

е избран-а за делегат на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 
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Ова уверение му-и се издава на именуваниот-
-ната врз основа на член 71 став 1 од Законот за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Број 

. 198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

М.П. 

Образец СС-24 

Види член 74 од Законот. 

Два примерока на записникот се 
доставуваат до општинската из-
борна комисија. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА — НА КОЈА 
СЕ ПОВТОРУВА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како точ. 
I—е од Записникот за работата на седницата на со-
бранието на општината на која се врши избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, според одредбата на член 64 од Законот — 
Образец СС 20). 

7. Претседавачот утврди дека на седницата е.. 
присутно мнозинството на делегати на секој собор 
и дека Собранието може полноважно да пристапи 
кон повторување на гласањето за избор на деле-
гати. 

Потоа соопшти дека -заедничка седница на сите 
собори е свикана заради повторување на гласањето, 
бидејќи гласањето за кандидатите за избор на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
спроведено на година, е поништено 
со решение на Републичката—Покраинската избор-
на комисија на — бр. 

од година поради непра-
вилности при спроведувањето на изборите од суш-
тествено влијание врз резултатите од изборите: 

Претседавачот го прочита образложението од 
наведеното решение во кое се наведени причините 
поради кои е поништено гласањето за избор на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

8. Потоа сз пристапи. кон повторување на гла-
сањето и претседавачот повторно го објасни начи-
нот на гласање (ги читаше одредбите на чл. 58—63 
и на член 74 од Законот). 

Претседавачот соопшти дека се примени 
_ — — (со букви: 

заверени 
гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на 
листата на кандидатите за избор на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

(Точ. 9—12 од овој записник се исти како точ. 
8—11 во Записникот за работата на седницата на 
собранието на општината на која се врши избор 
нг. делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, според одредбата на член 64 од Законот — 
Образец СС 21). 

13. Претседавачот го објави резултатот од пов-
тореното гласање и ја заклучи седницета. 

< 

Седницата заврши во часот. 
Записничар, Претседавач, 

М.П. 

Членови на работното претседателство: 

1) , 

2) • итн. 

Образец СС-25 
Види чл. 40 и 75 став 2 од Зако-
нот. 
Едниот примерок на записникот 
се доставува до републичката, од-
носно до покраинската изборна 
комисија, а другиот — до Комиси-
јата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, 
ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА 

ЗА ДОПОЛ-
НИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1—5 од овој записник се исти како точ. 
1—5 во Записникот од седницата на Кандидациона-
та конференција на ССРН, заради утврдување на 
листата на кандидатите за избор на делегати во 
Сојузниот собор иа Собранието на СФРЈ — Обра-
зец СС 8). 

6. Претседавачот утврди дека на седницата на 
Кандидационата конференција е (присутно [мнозин-
ство на членови и дена Конференцијата може пол-
новажно да одлучува, а потоа објави дека Конфе-
ренцијата е свикана заради дополнително утврду-
вање на листата на кандидатите. Листата треба да 
се пополни со кандидати најмалку во онолкав број 
колку што делегати се избираат во Сојузниот со-
бор и тоа од списокот на сите правноисправно 
предложени кандидати, кој порано е добиен од 
комисија од републичката односно покраинската 
изборна комисија. 

(Бидејќи не беше присутно мнозинството на 
членови, седницата на Кандидационата конферен-
ција е одложена и закажана за — 
во часот). 

Претседавачот потоа го Објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција (ги чита-
ше одредбите на чл. 37—49 од Законот и соодвет-
ниот дел од правилата на ССРН). 

7. На предлог од претседавачот, Кандидациона-
та конференција утврди 

Д н е в е н р е д : 

1. Запознавање со списокот на сите пра в поис-
правно предложени кандидати за делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, кој 
порано е добиен од Републичката—Покраин-
ската изборна комисија; 

2. Дополнително составување на предлог-листа 
на кандидатите за делегати што се избираат 
според одредбите на член 75 од Законот; 

3. Гласање за предлогот на дополнителната лис-
та на кандидатите и утврдување на допол-
нителната листа на кандидатите за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на .СФРЈ. 
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8. Претседавачот го прочита списокот на сите 
правноисправно предложени кандидати кој Кан-
дидационата конференција порано то добила од 
Републичката—Покраинската изборна комисија. 

Списокот содржи вкупно правно-
исгсравно предложени кандидати за пополнување 
на бројот што дополнително се избира. 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
лог на дополнителна листа на кандидатите за из-
бор на делегати во Сојузниот собор. 

Во предлог-листата на кандидатите се внесени, 
по азбучен (абецеден) ред, правноисправно предло-
жените кандидати од списокот кој Кандидационата 
конференција порано го добила од Републичката 
•—Покраинската изборна комисија, а чија кандида-
тура ја поддржала најмалку една десеттина од сите 
членови на Конференцијата. Во предлогот на до-
полнителната листа на кандидатите се внесени: 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста и озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 

2) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занимање, 
припадност на народот, односно народноста, озна-

чување на делегацијата чијшто член е) 

Претседавачот соопшти дека во предлогот на 
дополнителната листа има кандидати 
од (составот на делегациите на основните организа-
ции на здружен труд. 

(Точ. 10 до 13 од овој записник се исти како точ. 
10—13 во Записникот од седницата на Кандидатс -
ката конференција на ССРН заради утврдување 
на листата на кандидатите за избор на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, според 
одредбата на член 40 од Законот — Образец СС8). 

14. Потоа, претседавачот утврди дека мнозин-
ство на гласови од сите членови на Кандидациона-
та конференција добиле најмалку половина од кан-
дидатите од составот на делегациите на основните 
организации на здружен труд. 

Откако е утврдено дека мнозинство на гласови 
од сите членови на Кандидационата конференција 
добиле најмалку онолкав број кандидати колку 

што дополнително се избираат делегати во Сојуз-
ни© собор и дека најмалку половикћ од кандида-
тите што добиле потребно мнозинство се од составот 
на делегациите на основните организации на здру-
жен труд, се премина кон утврдување на редосле-
дот на кандидатите што се внесуваат во листата на 
кандидатите (чл&н 45 став 1 од Законот). 

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство на гласо-
ви од сите членови на Кандидационата конферен-
ција не добиле најмалку онолкав број колку што 
дополнително се избираат или дека најмалку по-
ловина од кандидатите што добиле потребно мно-
зинство не се од составот на делегациите на основ-
ните организацации на здружен труд, претседава-
чот објави дека се пристапува кон повторно гласа-
ње и дека гласањето ќе се повторува се додека не 
се постигне потребниот број кандидати, односно 
соодветен социјален состав на кандидатите). 

(Точка 15 од овој записник е иста како точка 
15 во Записникот за работата на Кандидационата 
конференција на ССРН, заради утврдување на 
листата на кандидатите за избор на делегати што се 
избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
— Образец СС-8). 

17. Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, Канди-
дационата конференција ја заврши работата во 

часот. 

Записничар, * Претседавач, 

= М Д . _ -

Членови на работното претседателство: 

1) — , 
> 

2) — ити, 

Членови на Кандидационата конференција што 
му помагаа на претседавачот: 

1) , 

2) — . 

Образец СС-26 

Види чл. 41 и 75 став 2 од Зако-
нот. 
Еден примерок на записникот се 
доставува до републичката, одно-
сно покраинската изборна коми-
сија, а другиот — до Комисијата 
за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА РЕПУБЛИКАТА, 
ОДНОСНО НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ 
ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ СООДВЕТЕН НАЧИН 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СО-

БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 
1—8 во Записникот од седницата на Кандидациона-
та конференција на ССРН заради дополнително 
утврдување на листата на кандидатите за избор 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — Образец СС-25). 

9. Потоа се пристапи кон составување на пред-
лог-листа на кандидатите по делови за пополнува-
ње на бројот што дополнително се избира. Во пред-
логот на секој дел од листата на кандидатите се 
внесени по азбучен (абецеден) ред правноисправно 
предложените кандидати од списокот што Канди-
дационата конференција порано го добила од Ре-
публичката—Покраинската изборна комисија, а чи-
је кандидатура ја поддржала најмалку една десе-
ттина од сите членови на Кандидационата конфе-
ренција: 

I. Кандидати состав: 
1) 

(презиме и име, пол, датум на раѓањето за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста и означување на делегацијата чиј-

што член е) 

2) 
(презиме и име, пол, датум иа раѓањето за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста и означување на делегацијата чиј-

што член е) 
II. Кандидати —— состав: 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно на-
родноста и означување на делегацијата чиј-

што член е) 

2) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, за-
нимање, припадност на народот, односно мп. 
родноста и означување на делегацијата чиј-

4 ^ - —«—I ... * • што член е) ^ . 
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(Точ. 10—13 од овој записник се исти како соод-
ветните точки во Образецот СС-25). 

14. Претседавачот објави колку кој кандидат 
добил гласови од предлогот на дополнително сос-
тавената листа на кандидатите и кои кандидати до-
биле мнозинство на гласови. Потоа, претседавачот 
соопшти дека резултатот од гласањето и одговара 
на одлуката од точка 9 на записникот, така што 
секој дел од листата на кандидатите да има на ј -
малку онолкав број кандидати колку што е утврде-
но во точка 9 од записникот. 

(Откако е утврдено дека резултатот од гласа-
њето не и одговара на одлуката од точка 9 на за -
писникот, претседавачот објави дека се пристапува 
кон повторно гласање и дека гласањето ќе се пов-
торува се додека не се постигне резултатот од гла-
сањето што и одговара на точка 9 од Записникот). 

15. Откако гласањето е завршено и резултатите 
од гласањето утврдени, претседавачот објави дека 
за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во 
листата на кандидатите по овој ред (член 45 од За -
конот за секој дел од листата на кандидатите): 

I. Кандидати • состав: 

Образец СС-27 

Види член 75 од Законот. 
Два примерока на записникот се 
доставуваат до општинската из-
борна комисија. 

З А П И С Н И К 
ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА НА КОЈА СЕ 
ВРШАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како тон. 
1—5 во Записникот за работата на седницата на со-
бранието на општината на која се врши избор на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, според одредбите на член 64 од Законот — 
Образец СС-20). 

7. Претседавачот утврди дека на седницата е 
присутно мнозинство на делегати на секој собор 
и дека Собранието може полноважно да пристапи 
кон дополнителни избори за делегатите во Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ, бидејќи на пр-
вите избори не се избрани триесет, односно дваесет 
делегати. 

8. Претседавачот објавува дека дополнителните 
избори се вршат врз основа на листата на кандида-
тите што дополнително ја утврдила Републичката -
-Покраинската кандид ациона конференција на 
ССРН на од списокот на сите правно-
исправно предложени кандидати кој порано го до-
била од Републичката—Покраинската изборна ко-
мисија. 

Потоа се пристапи кон гласање и претседава-
чот објасни дека дополнителните избори се вршат 
на начинот и според постапката предвидени за ре-
довните избори (ги читаше одредбите на чл. 58—63 
и чл. 73—76 од Законот). 

Претседавачот објави дека се примени 
(со букви: 

) заверени гласачки ливчиња и заверен 
оглас за потврда на листата на кандидатите за из-
бор на делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

(Точ. 9—1 % на овој записник се исти како точ. 
9—12 во Записникот од седницата на собранието 
на општината на која се врши избор на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, спо-
ред одредбата на член 64 од Законот — Образец 
СС-20). 

13. Претседавачот ги објави резултатите од гла-
сањето на дополнителните избори и ја заклучи 
седницата. 
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жено за кандидат за делегат од страна на делега-
цијата поради неправилно-

симе и презиме) 

сти во постапката за кандидирање во делегацијата 
— а врз основа на член 93 

(назив на делегацијата) 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ> донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Приговорот од членот на делегацијата 
(од лицето што делегацијата го предложила 

за кандидат за делегат ) поради не-
правилности во постапката за кандидирање во де-
легацијата не се усвојува. 

II. 1. Приговорот од членот на делегацијата 
(од лицето што делегацијата го 

предложила за кандидат за делегат —) 
поради неправилности во постапката за кандиди-
рање во делегацијата — се усво-
јува. 

2. Постапката за кандидирање спроведена во 
делегацијата —— се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои пригово-
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен). 

Општинска изборна комисија •— 

Број ; 

. 198—година 

(место) 

Секретар, Претседател, 
М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на општинската из-
борна комисија се поднесува до судот определен со 
закон на републиката, односно на автономната по-
краина, а може да ја изјави подносител сур на при-
говорот, во рок од четириесет и осум часа од кога 
му е доставено решението (член 93 став 3 од Зако-
нот). 

Образец СС-29 

Види член 94 од Законот. 
Решението се доставува до подно-
сителот на приговорот. 

Републичката-Покраитаската изборна комисија 
решавајќи по приговорот од , 

(презиме и име) 

член на Кандидационата конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на 

(кандидатот 
(презиме и име) 

од списокот на кандидатите) поради неправилности 
во работата на Кандидационата конференција на 
ССРН —, а врз основа на член 94 став 
2 од Законот за избор и отповик на делегатите во Со-
ју зниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

I. Приговорот од членот на Кандидационата кон-
ференција на ССРН (од кан-
дидатот од списокот на канди-
датите) не се усвојува. 

II. Приговорот од членот на Кандидационата 
конференција на ССРН (од кандидатот 
од списокот на кандидатите) се усвојува, па се утвр-
дува дека кандидатот не ги исполнува 
условите предвидени во член од Законот и 
неговата кандидатура се одбива (па се утврдува 
дека во постапката за кандидирање се сторени не-
правилности кои суштествено влијаат врз неговата 
правилност и се поништува целата дел 

на таа постапка). 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои пригово-
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покраинска изборна комисија 

Број 

к 198—година 

(место) 

Секретар, Претседател, 
М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на републичката, од-
носно на покраинската изборна комисија се подне-
сува до судот определен со закон на републиката, 
односно на автономната покраина, а може да ја из-
јави подносителот на приговорот, во рок од чети-
риесет и осум часа од приемот на решението. 

Образец СС-30 

Вади член 81 од Законот. 
Два примерока на записникот се 
доставуваат до општинската кон-
ференција на ССРН. 

З А П И С Н И К 

ОД СОСТАНОКОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА (НА ОС-
НОВНА САМОУПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОД-
НОСНО ЗАЕДНИЦА ИЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА), ЗАРАДИ ПОД-
НЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПО-
СТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1 — 4 од овој записник се исти како точ. 
1—4 во Записникот од состанокот на делегацијата 
на основната самоуправна организација, односно 

заедница или на огаптествено-политичката органи-
зација за утврдување предлози на кандидати за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — Образец СС-1). 

5. Претседавачот утврди дека на состанокот 
присуствуваат потребен број членови, ја соопшти 
целта на состанокот и го објасни начинот на рабо-
тата на состанокот на делегацијата (ги читаше од-
редбите на чл. 81 — 83 и член 85 од Законот и соод-
ветниот дел од правилата на ССРН).1) , 
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6. Потоа претседавачот [предложи !и делегаци-
јата усвои 

Д н е в е н р е д : 

Поднесување на предлог за поведување постапка 
за отповик на , делегат во Со-

(презиме и име) 

јузниот собор е а Собранието на СФРЈ. 
7. Претседавачот ги изложи причините поради 

кои се поднесува предлог за поведување постапка 
за отповик, и предупреди дека делегацијата при 
утврдувањето на предлогот за отповик е должна, 
според одредбата на член 81 став 2, да ги земе 
предвид и иницијативите за отповик што ги под-
неле работните луте и граѓаните на собирите во 
основните самоуправни организации и заедници, на 
состаноците на органите на управување и на соста-
ноците на општествено-политичките организации. 

Во дискусијата учествуваа 
членови на делегацијата. 

8. По завршената дискусија се премина на гла-
сање за предлогот за поведување постапка за от-
повик на делегат. 

Одлучено е гласањето да биде тајно. 
Откако гласањето е завршено, претседавачот со 

два члена на работното претседателство пристапи 
кон утврдување на резултатите од гласањето. 

(Одлучено е гласањето да биде јавно. Гласање-
то е вршено со дигање рака и со пребројување на 
гласовите). 

9. Претседавачот ги објави резултатите од гла-
сањето. 

Вкупно гласаа членови на делега-
цијата, од тоа: 

за отповик членови на делегаци-
јата, 

против отповик членови на делега-
цијата, 

се воздржаа 
од гласање членови на делегаци-

јата. 
10. Работното претседателство утврди дека 

предлогот за поведување постапка за отповик е 
— прифатен (одбиен)2). 

11. Откако дневниот ред е исцрпен, делегација-
та ја заврши работата во часот. 

Записничар, Претседавач, 
М.П. 

Членови на Работното претседателство: 

2) итн. 

*) Законот не предвиде колку членови на делегацијата е 
потребно да присуствуваат на состанокот за да може 
правноисправно да се одлучува, па ако тоа не е пред-
видено ниту со правилата на ССРН, состанокот може 
да се одржи ако е присутно мнозинство од вкупниот 
број на членовите на делегацијата. 

*) Законот не предвиде колкав број гласови е потребен 
за да се смета предлогот за поведуваше постапка за 
отповик за прифатен, па ако тоа не е предвидено ниту 
во правилата на ССРН, предлогот се смета за прифа-
тен ако за него гласало мнозинството од присутните 
членови на делегацијата. 

Образец СС-31 

Види член 81 став 3 од Законот. 

ДО ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НА-
РОД НА 

Во смисла на член 81 од Законот за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ, поднесуваме предлог од делегацијата 

за поведување постапка за от-
повик на делегатот во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ , избран на из-

(презиме и име) 

борите одржани на година. 
Предлогот се поднесува затоа што • 

(да се наведат причините)) 

Се приложува записникот за работата на деле-
гацијата. 

Претседавач, 

Образец СС-32 

Види член 84 од Законот. 

Едниот примерок на записникот 
се доставува до републичката, од-
носно до покраинската изборна 
комисија, а другиот — до Комиси-
јата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА ССРН НА — НА 
КОЈА СЕ ОДЛУЧУВА ЗА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВЕ-
ДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како точ. 
1—5 во Записникот од седницата на Кандидацио-
ната конференција за утврдување на листата на 
кандидативе за избор на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, според одредбата на 
член 40 од Законот — Образец СС-8). 

6. Претседавачот утврди дека на седницата на 
Кандидационата конференција е присутно мнозин-
ство и дека Конференцијата може полноважно да 
одлучува, а потоа објави дека Конференцијата е 
свикана заради одлучување за предлогот за пове-
дување постапка за отповик на — 9 

(презиме и име) 
делегат во Сојузниот собор. 

(Бидејќи не беше присутно мнозинството на чле-
нови, седницата на Кандидационата конференција 
е одложена и закажана за во 
часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра -
ботата на Кандидационата конференција (ги чита-
ше одредбите на чл. 81 до 92 од Законот и соодвет-
ниот дел од правилата на ССРН). 

7. Потоа претседавачот предложи и Кандида-
ционата конференција усвои ' Ј 

% 



Петок, '8 Јануари 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* Брод I — Страна 27 

Д н е в е н р е д 

Одлучување за предлогот за поведување по-
стапка за отповик на — , делегат 

(презиме и име) 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

8. Претседавачот ги изложи причините поради 
кои се предлага поведување постапка за отповик на 

делегат во Сојузниот собор и 
(презиме и име) 

утврди дека предлогот за поведување постапка за 
отповик на делегатот е поддржан од најмалку една 
третина од вкупниот број на делегациите на тери-
торијата на општината, односно дека во собранието 
на општината е прифатен со мнозинство гласови од 
сите делегати. 

9. Претседавачот соопшти дека е потребно да се 
изберат два члена на Кандидационата конферен-
ција со чија помош ќе раководи со гласањето за 
предлогот за поведување постапка за отповик на 
делегатот. 

Избрани се: 

1) 

2) 

(презиме и име) 

(презиме и име) 

Вкупно гласаа 
дационата конференција. 

За предлогот гласаа 
Кандидационата конференција. 

членови на Канди-

Записничар, 
М.П. 

Претседавач, 

Членови на Работното претседателство: 
1) , 

2) . 

Членови на Кандидационата конференција тито 
му помагале на претседавачот: 

1) 
2) 

*) Ќе се подготват ливчиња со ознаката: ,,за поведување 
постапка" — „Против поведување постапка". 

Образец СС-33 

Види член 88 од Законот. 

Еден примерок на записникот се 
доставува до републичката, одно-
сно до покраинската изборна ко-
мисија. 

З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА Н А 

КОЈА СЕ ГЛАСА ЗА ОТПОВИК НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СО-

(презиме и име) 

БОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

(Точ. 1—6 од овој записник се исти како точ. 
1—6 во Записникот од седницата на собранието на 
општината на која се врши избор на делегати во 
Сојузниот собор на* Собранието на СФРЈ — Об-
разец СС-20). 

7. Претседавачот утврди дека на седницата е 
присутно мнозинство на делегати и дека Собрани-
ето на општината може полноважно да пристапи 
кон гласање за отповик на делегатот, а потоа об-
јави дека заедничка седница на сите собори е сви-
кана заради гласање за отповик на 

10. Претседавачот го објасни начинот на гласа-
ше (член 84 став 1 од Законот), а потоа се премина 
на гласање за предлогот за поведување постапка за 
отповик1). 

11. Откако е завршено гласањето за предлогот 
за поведување постапка за отповик, претседавачот 
и двата члена на Кандидационата конференција 
пристапи кон утврдување на резултатите од гла-
сањето. 

делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ што го распишала Репуб-

, личката—Покраинската изборна комисија 

(Бидејќи не е присутно мнозинство на делегати 
од сите собори, седницата е одложена и нова зака-
жана за година во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на гла-
сањето (ги читаше одредбите на член 88 од Зако-
нот). 

8. Претседавачот објави дека се примени 
(со букви: 

^ленови на 

Против предлогот гласаа членови 
на Кандидационата конференција. 

Неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше 
вкупно (со букви: ). 

12. По гласањето претседавачот соопшти дека 
Кандидационата конференција го прифати — не го 
прифати предлогот за поведување постапка за от-
повик на делегат во Сојузниот 

(презиме и име) 
собор. 

13. Откако дневниот ред е исцрпен, Кандида-
ционата конференција ја заврши работата во 

часот. 

• ) заверени гласачки лив-
чиња. 

По прозивката по списокот на секој делегат му 
предаде гласачко ливче, по што се пристапи коп 
гласање. 

Вкупно гласаа : делегати 
на Собранието на општината. 

9. Откако гласањето е завршено, претседавачот 
со два члена на работното претседателство приста-
пи кон утврдување на резултатите од гласањето. 

10. По утврдувањето на резултатите од гласа-
њето, претседавачот објави: 

вкупно гласаа делегати, од кол: 
за отповик — делегати, 
против отповик делегати. 
Неважечки гласачки ливчиња (немаше) имаше 

вкупно (со букви: — 
). 

11. Работното претседателство утврди дека 
(не е) отповикан. 

(презиме и име, занимање и адреса) 

12. Откако дневниот ред е исцрпен, седницата 
заврши во часот. 

Записничар, Претседавач, 

М.П. 

Членови на Работното претседателство: 
X) , 

2) 
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Образец СС-34 

Види член 88 став 2 од Законот. 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

(Презиме и име и место на живеалиштето на делегатот во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ) 

ЗА ОТПОВИК М.П. ПРОТИВ ОТПОВИК 

Гласање на година во Собранието 

на општината • 

Образец СС-35 

Види член 95 од Законот. 
Решението се доставува до подно-
сителот на приговорот. 

Републичката — Покраинската изборна коми-
сија , решавајќи по приго-
ворот од , делегат во собо-

(презиме и име) 

рот на Собранието на општината, односно од кан-
дидатот од листата на 

(презиме и име) 

кандидатите на Кандидационата конференција по-
ради неправилности во работата на соборот на Со-
бранието на општината , 
а врз основа на член 95 став 2 од Законот за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Приговорот од , деле-
гат во соборот на Собранието на општината (кан-
дидат) не се усвојува. 

II. 1. Приговорот од • , 
делегат во соборот на Собранието на општината 
(кандидат се уствојува). 

2. Гласањето за избор на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ во Собранието на 
општината__________________________ се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат, причините поради кои пригово-
рот не е усвоен, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покраинска изборна комисија на 

Број 

, 198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

— — М.П. - „ — 

Петок, 8 Јануари 1982 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението на републичката, од-
носно на покраинската изборна комисија се подне-
сува до судот определен со закон на републиката, 
односно на автономната покраина, а може да ја из-
јави подносителот на приговорот, во рок од чети-
риесет и осум часа од приемот на решението. 

Образец СС-36 

Види член 99 од Законот. 
Решението се доставува до подно-
сителот на приговорот. 

Републичката — Покраинската изборна коми-
сија , решавајќи по приго-
ворот од делегацијата •• 
(членот од делегацијата , 
делегат за чиј отповик се води постапка) поради 
неправилности во постапката за поведување отпо-
вик или поради неправилности во постапката за 
гласање за отповикот на , 

(презиме и име) 

делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
а врз основа на член 99 од Законот за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Приговорот не се усвојува, 

II. 1. Приговорот се усвојува. 

2. Постапката за поведување отповик (гласање 
за отповик) се поништува. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Да се наведат причините поради кои пригово-
рот на е усвоен, односно поради кои е усвоен). 

Републичка — Покраината изборна комисија на 

Број 

. . 198—година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

— М.П. 

Поука за правниот лек 

Жалба против решението републичката, одно-
сно на покраинската изборна комисија се поднесу-
ва до судот определен со закон на републиката, од-
носно на автономната покраина, а може да ја изја-
ви подносителот на приговорот, во рок од три дена 
од денот на приемот на,решението, ^ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 



Петок, 8 јануари 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ' Број 1 <— Страна 29 

Образец СС-37 

Види чл. 69 и 79 од Законот. 

Еден примерок на записникот се 
доставува до Комисијата за избор 
и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

З А П И С Н И К 

ОК СЕДНИЦАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА, ОДНОС-
НО НА ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 

5. Врз основа на изборните материјали, Коми-* 
сиј ата утврда: 

1) Дека мнозинство гласови во сите собрани-
ја на општините добија следниве кандидати и дека 
одделни од нив добија: 

3. Републичката — Покраинската изборна ко-
мисија ги прими записниците и другите изборни 
материјали1) за избор на делегати во Сојузниот 
собор од сите општински изборни комисии од те-
риторијата на Републиката — Покраината и утвр-
ди дека седниците на сите собранија на општи-
ните за избор на делегати во Сојузниот собор се 
одржани во времето 1982 година. (ОД — ДО) 

Од записниците и од другите изборни матери-
јали, Комисијата подготви преглед со следниве по-
датоци. 

2) Дека мнозинство на гласови во собранијата на 
општините на чии територии живеат мнозинството 
работни луѓе и граѓани на републиката, односно на 
автономната покраина добија за следниве канди-
дати: 

3) Дека не добија потребно мнозинство гласови 
во собранијата на општините, па според тоа не се 
избрани за делегати следниве кандидати: 

4. Комисијата по извршеното разгледување на 
целокупниот материјал утврди дека изборите се (не 
се) правноисправно спроведени во согласност со од-
редбите на Законот (ако не се наведат неправил-
ностите). 
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Брз основа на резултатите од гласањето, Коми-
сијата утврди дека за делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ се избрани: 

1) 
(презиме и име, пол, датум на раѓањето, занима-
ње, припадност на народот, односно народноста и 

означување на делегацијата чијшто член е) 

2) 
(презиме и име. пол, датум на раѓањето, занима-
ње,припадност на народот, односно народноста и 

означување на делегацијата чијшто член е) 

Комисијата ја заврши работата во 

часот. 

Број 

— 198— година 

(место) 

Секретар, Претседател, 

М.П. 

Членови: 

1) , 

2) , 

3) , ити. 

И З В Е Ш Т А Ј 

НА РЕПУБЛИЧКАТА — ПОКРАИНСКАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗ-
БОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР—САП 

1. Изборите за делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ се одржани во сите собранија 
на општините на територијата на СР—САП 

во деновите 
година. » 

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор "е из-
вршен врз основа на листата на кандидатите што 
ја утврди Кандидационата конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Ре-
публиката — Попраината, на седницата од 

година, а листата ја потврди 
Републичката — Покраинската изборна комисија со 
решението бр. од година. 

На листата на кандидатите имаше 
кандидати. 

3. Во сите собранија на општините на терито-
ријата на СР—САП има вкупно 

делегати. На изборните сед-
ници присуствуваа вкупно деле-
гати на собранијата на општините, а гласаа 

делегати. 
Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од 

Законот, неважечки гласачки ливчиња (немаше) 
имаше вкупно (со букви: 

). 
4. На сите седници на собранијата на општини-

те за избор на делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ беше присутно мнозинство на де-
легати на секој собор во смисла на член 57 од За -
конот. 

5. За делегати во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ се избрани: 

К о и материјали и во кои рокови треба да достават оп-
штинските изборни комисии утврдува со своја одлука 
републичката »односно покраинската изборна комисија. 
Податоците за секој кандидат од листата на кандидати-
те, зависно од резултатите од гласањето во собранијата 
на општините, се искажуваат само во една од табе-
лите 5 под 1), 5 под 2) или 5 под 3) и тоа: 

• кога кандидатот добил мнозинство на гласови во сите 
собранија на општините, податоците се искажуваат 
само во табела 5 под 1); 

- кога кандидатот добил мнозинство на гласови во со-
бранијата на општините на чии територии живеат мно-
зинството работни луѓе и граѓани на републиката, од-
носно на автономната покраина, податоците се иска-

ж у в а а т само во табела 5 под 2) 
» во случај кандидатот да не го добил потребното мно-

зинство на гласови, податоците се и с к а ж у в а а т само во 
табела 5 под 3). 

Образец СС-38 

Види член 71 став 2 и член 79 од 
Законот. 
Еден примерок на извештајот се 
доставува до Комисијата за избор 
и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 
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16. 
Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78) и на член 5 став 1 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/73 и 9/76), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ и Сојузниот завод за статистика донесуваат 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ 

ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Прибирањето и обработката на статистичките податоци за кандидирање!*) и за изборот на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, што ќе се одржат во 1982 година, ги организираат 
и вршат заводите за ститистика во соработка со соодветните изборни комисии. 

2. Републичкиот, односно покраинскиот завод за статистика ќе ги одреди статистичарите кои, 
во соработка со републичката, односно покраинската изборна комисија, ќе работат на роботите врз ор-
ганизирањето и непосредното извршување на обврските и задачите пропишани со ова упатство. 

3. За извршувањето на работите и задачите пропишани со ова упатство и со Упатството на 
единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на одделни дејствија во 
постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, општинските 
изборни комисии, во соработка со надлежниот орган на општината, ќе го организираат прибирањето 
и средувањето на изборните материјали и изработката на сумарните показатели. 

4. Статистичките податоци за кандидирање^ и изборот на делегати во Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ ќе прибираат и обработуваат во две фази : 

а) во првата фаза ќе се приберат и обработат податоците за предлагањето кандидати и потврду-
вањето на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и 

б) во втората фаза ќе се приберат и обработат податоците за резултатите од гласањето на седни-
ците на собранијата на општините и за утврдувањето на резултатите од гласањето во републичката, 
односно покраинската изборна комисија. 

5. Статистичките податоци ќе се прибираат и обработуваат според обрасците ИДС-1/81, ИДС-2/82, 
ИДС-3/82, ИДС-4/82 и ИДС-5/82, што се составен дел од ова упатство. 

6. Статистичките обрасци предвидени со ова упатство ќе ги печати Сојузниот завод за статис-
тика, а ќе ги распредели — Комисијата за избор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ. 

7. За прибирање и обработка на податоците служат следниве обрасци.: 

I. Ф а з а 
1. Образец ИДС-1/82 Извештај за предлагањето кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собра-

нието на СФРЈ. Овој извештај во општинската изборна комисија се пополнува 
во два примерока, посебно за кандидатите од составот на делегациите на ос-
новните организации на здружен труд, а посебно за кандидатите од составот 
на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политич-
ките организации. Еден примерок од извештајот општинската изборна комисија 
доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија. 
Податоците се земаат од записникот од состанокот на делегацијата на основната 
самоуправна организација, односно заедница или на општествено-политичката 
организација за утврдувањето на предлогот на кандидати за делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ — Изборен образец СС-1; од списокот на 
прав поисправно предложените кандидати во делегациите што го составува оп-
штинската изборна комисија, во смисла на член 34 став 2 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — из-
борен образец СС-3 и од Записникот од состанокот на Кандидационата конфе-
ренција на делегациите за утврдување на единствениот список на предложе-
ните кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Из-
борен образец СС-6. 
Ако единствениот список на предложените кандидати за делегати се утврдува 
за подрачјето, на градската, односно регионалната заедница на општините, оп-
штинската изборна комисија не внесува никакви податоци во кол. 10, 11 и 12 од 
овој извештај). 

2. Образец ИДС-2/82 Извештај за предлагањето кандидати за делегати во Сојузниот собор ка Собрание-
то на СФРЈ — сумар за републиката, односно автономната покраина. Обој из-
вештај го пополнува републичката, односно покраинската изборна комисија, во 
соработка со статистичките органи. Извештајот се составува во два примерока, 
посебно за кандидатите од делегациите на основните организации на здружен 
труд а посебно за кандидатите од (составот на другите делегации. Еден приме-
рок од извештајот на републичката односно покраинската изборна комисија се 
доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието (на СФРЈ. 
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Извештајот е сумар за републиката, односно на автономната покраина и се 
изработува врз основа на извештаите на општинските изборни комисии за пред-
лагањето на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ — Образец ИДС-1/82. 
Ако единствениот список на кандидатите се утврдува за градската, односно 
регионалната заедница на општините (член 34 став 4 од Законот), податоците 
од кол. 10, 11 и 12 се земаат од записникот за работата на Кандидационата кон-
ференција на делегациите во градската, односно регионалната заедница на 
општините — Изборен Образец СС-6. 

3. Образец ИДС-3/82 Извештај за утврдувањето на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ и за потврдувањето на листата на кандидатите 
од републичката — покраинската изборна комисија. Извештајот ја опфаќа ра-
ботата на кандидационата конференција на ССРН на републиката, односно 
автономната покраина врз утврдувањето на листата на кандидатите. 
Во листата е дадена можност за искажување на податоците за кандидатите во 
листата на кандидати составена според одредбите на член 41 од Законот за 
избор и отповик но делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Извештајот го пополнува Кандидационата конференција на ССРН на репу-
бликата, односно на автономата покраина во два примерока, освен кол. 5, 6, 7 и 
8 во табели 2 и 3 и го доста вува до републичката, односно до покраинската 
изборна комисија. Републичката, односно покраинската изборна комисија, 
откако ќе ги запише податоците во кол. 5, 6, 7 и 8 во табели 2 и 3, еден примерок 
од извештајот доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Податоците за овој извештај се земаат од Записникот од седницата на Канди-
дационата конференција на ССРН на републиката, односно на автономната по-
краина за утврдувањето на листата на кандидатите за делегати што се изби-
раат во Сојузниот собор на С обрани ето на СФРЈ изборни обрасци СС 8 и 9 од 
Списокот на сите правноисправно предложени кандидати за делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ — изборен образец СС-7 и од огласот на 
републичката (покраинската) изборна комисија — Изборен образец СС-17. 

I I Ф а з а 

4. Образец ИДС-4/82 Извештај за резултатот од гласањето во собранието на општината. Во извешта-
јот е дадена можност за искажување на резултатот од гласањето ако кандида-
ционата конференција, во смисла на член 41 од Законот, листата на кандида-
тите ја утврдила по делови. 
Извештајот го пополнува собранието на општината во три примероци од кои 
два ги доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија, 
која еден примерок од ОВОЈ извештај доставува до Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Податоците за овој извештај се земаат од записникот од седницата на собра-
нието на општината на која се врши изборот на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ. 

5. Образец ИДС-5/82 Извештај за резултатот од гласањето во собранијата на општините — (сумар за 
републиката — автономната покраина). Извештајот го составува републичката, 
односно покраинската изборна комисија во два примерока. Еден примерок од 
извештајот се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Извештајот е сумар за републиката, односно автономната покраина и се изра-
ботува врз основа на извештајот за резултатот од гласањето во собранието на 
општината (Образец ИДС-4/82) и врз основа на Записникот од седницата на 
републичката, односно на покраинската изборна комисија за утврдувањето на 
резултатот од гласањето за избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ. 

8. Обрасците ИДС-2/82, ИДС-3/82 и ИДС-4/82 и ИДС-5/82 се доставуваат со изборниот материјал 
до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Бр. 21 
9 декември 1981 година 

Белград 

Директор на Претседател на 
Сојузниот завод за статистика, Комисијата за избор и отповик на 

Франта Комел, е. р. делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 

Бошко Брајовић е. р. 
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УСТАВЕН СУД" НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗ-
ДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

1. Со предлогот на Работничкиот совет на Ос-
новната организација на здружен труд „НетреГѕ 
marine paints", Умаг, во составот на Сложената ор-
ганизација на здружен труд „CHROMOS", Загреб, е 
поведена постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на Општествениот договор за изда-

тоците за исхрана на работниците што претставу-
ваат материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/81). Во предлогот се изнесува дека 
оспорениот општествен договор е несогласен со Ус-
тавот на СФРЈ бидејќи ги распоредува работниците 
на оние што работат во материјалното производство 
и на други работници, што не е во согласност со 
единството на работничката класа прокламираш) со 
уставот, како и поради неговото повратно дејство. 
Понатаму се наведува дека оспорениот договор е 
спротивен на Законот за единствената класрхфика-
ција на дејностите, на Законот за утврдување и ра-
споредување на вкупниот приход и на доходот, 
како и на веќе склучените општествени договори на 
територијата на СР Хрватска со кои е уредено 
прашањето на општествената исхрана на работни-
ците. Од наведените причини се предлага оспоре-
ниот договор во целост да се огласи како неуста-
вен и незаконит. 

2. Општествениот договор за издатоците за ис-
храна на работниците што претставуваат матери-
јални трошоци е донесен во извршувањето на 
член 13 став 2 точка 4 од Законот за утврдување 
и распоредување на вкупниот приход и на доходот 
со кој е утврдено дека издатоците за исхрана на 
работниците во материјалното производство прет-
ставуваат материјални трошоци на основната ор-
ганизација, ако се утврдени со општествен договор 
и во износот утврден со тој договор. Согласно со 
ова законско овластување, оспорениот општествен 
договор ги утврди работите што спаѓаат во мате-
ријалното производство и го определи износот до 
кој тие трошоци можат да се засметаат во мате-
ријални трошоци на работењето на основната ор-
ганизација. 

Правата, обврските и одговорностите во поглед 
на располагањето, користењето и управувањето со 
општествените средства се уредуваат го з^ставот и 
законот, во согласност со природата и намената на 
тие средства, согласно со член 13 став 2 од Уставот 
на СФРЈ. Со одредбите на чл. 29 и 30 од Уставот на 
СФРЈ е утврдена огаптествено-економската полож-
ба на работниците што вршат административни, 
стручни и други работи во рамките на работните 
заедници во организациите на здружен труд и во 
работните заедници на општествено-политичките и 
на други органи и организации. Со оглед на устав-
ното уредување на општествено-економската по-
ложба на работните луѓе и на пропишаното овлас-
тување врз законот издатоците за исхрана на ра-
ботниците во материјалното производство да се 
уредат со општествен договор, оспорениот општес-
твен договор не е несогласен со наведените одредби 
од Уставот на СФРЈ. Исто така, оспорениот договор, 
со оглед на природата на односите што ги уредува, 
не е несогласен со уставното начело за забрана на 
повратно дејство на законите, прописите и општите 
акти на општествено-политичките заедници. 

Основот за определување на работници што ра-
ботат во материјалното производство е содржан во 

Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот, а не во Законот за един-
ствената класификација на дејностите, што се 
однесува на класификацијата на организациите на 
здружен труд и на други правни лица. Затоа оспо-
рениот општествен договор не може да се оценува 
според Законот за единствената класификација на 
дејностите. 

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 21 октомври 1981 година, согласно со 
одредбите на чл. 375 и 392 од Уставот на СФРЈ и на 
член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот од Работничкиот совет на 

Основната организација на здружен труд „Hem-
pel's marine paints", Умаг, да се утврди дека Оп-
штествениот договор за издатоците за исхрана на 
работниците што претставуваат материјални тро-
шоци е несогласен со Уставот на СФРЈ и спротивен 
на Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југо-
славија во составот: претседателот на Судот Ни-
кола Секулиќ и судиите: Милорад Достаниќ, 
д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Васил 
Гривчев, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Боислав 
Ракиќ Јаким Спировски, Митушко Шибалиќ, д-р 
ЈосЛф Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 157/81 
21 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ НА СЛУЖ-
БА, ОДНОСНО ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАН-
СТВО И НА НЕЈЗИНАТА СПРОТИВНОСТ СО 
ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 77 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И СО ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 

1. Организацијата на здружен труд „Инвест-
-импорт" — Белград, поведе пред Уставниот суд на 
Југославија постапка за оценување на спротивно-
ста на Одлуката на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за пензиско и инвалидско осигу-
рување на работниците — Белград за дополнение 
на Одлуката за пресметување и плаќање на придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување за ју-
гословенски државјани на служба, односно во ра-
ботен однос во странство („Службен гласник на СР 
Србија", бр. 50/80) со одредбите на член 77 став 1 
од Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77) поради тоа што со оваа одлука е уредено 
плаќањето на придонесот за пензиско и инвалид-
ско осигурување во валутата на земјата во која 
осигурениците се вработени, односно во која при-ч 
маат личен доход, 
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2. Со оспорената одлука е дополнета Одлуката 
за пресметување и плаќање на придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување за југословенски 
државјани на служба, односно во работен однос во 
странство („Службен гласник на СР Србија", бр. 
11/79) дотолку што е уредено овој придонес да се 
плаќа во валутата на земјата во која се вработени 
осигурениците, односно во валутата на земјата во 
која примаат личен доход. 

3. Во одговор на предлогот за поведување пос-
тапка и на јавна расправа, Републичката самоуп-
равна интересна заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците во Белград наве-
де дека со член 79 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство им е даде-
на можност и на самоуправните интересни заедни-
ци остварените девизи да ги држат на девизна 
сметка ка ј овластената банка и да ги користат за 
свои потреби. Потоа дека Заедницата има обврска 
исплати на пензиите на своите пензионери, што 
живеат во странство, да врши во странска валута, 
пд беше потребно со оспорената одлука да и се да-
де правен основ на Заедницата за примање на 
придонесот во странска валута. Смета дека работ-
ниците во здружениот труд, чиишто места на ра-
бота се во странство, не се домашни лица, во сми-
сла на Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство. 

4. Судот ја оценуваше оспорената одлука и во 
поглед на нејзината согласност со Уставот на 
СФРЈ и нејзината спротивност со одредбите на 
член 10 од Законот за паричниот систем. 

Со одредбите на член 44 став 3 од Уставот на 
СФРЈ е уредено дека во организацијата на здру-
жен труд, која врши дејност во странство, работ-
ниците чиишто места на работа се во странство, 
имаат исти права, обврски и одговорности како и 
работниците на таа организација во земјата, што 
значи и иста обврска за плаќање на придонес за 
пензиско и инвалидско осигурување и исто право 
на пензија во динари. Со наведената одлука за 
плаќање на придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување за работници чиишто места на работа 
се во странство е утврдена и основицата за плаќа-
ње на овој придонес во височина на личниот до-
ход остварен во динари пред заминувањето на ра-
бота во странство, а што за нив го уплатуваат нив-
ните организации на здружен труд. 

Според одредбите на член 259 од Уставот на 
СФРЈ секој што располага со општествени сред-
ства, врши плаќање на начин определен со сојузен 
закон, што значи дека оваа материја, во која спа-
ѓаат и средствата за плаќање, не може да се уре-
дува и со други прописи, општи акти и самоуправ-
ни општи акти, па ниту со оспорената одлука. 

Според одредбите на член б став 1 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство, девизи се остваруваат со работење со 
странство и со други односи со странство и така 
остварени, или со купување стекнати, можат да се 
држат на девизни сметки на домашни лица ка ј 
деловните банки. Плаќањето на придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување не потекнува од 
работењето или од другите односи со странство, ту-
ку од односите на домашните лица, бидејќи според 
член 16 од овој закон, и граѓаните ка работа во 
странство, чиешто живеалиште е во СФРЈ, се сме-
таат како домашни лица, па во тие случаи со од-
редбите на член 77 од овој закон е забрането пла-
ќање и наплатување во девизи меѓу домашни лица. 

Во платниот промет меѓу домашните лица сите 
обврски и права и сите работи што гласат на пари, 
според член 10 од Законот за паричниот систем, се 
изразуваат во динари и извршуваат во средствата 
на плаќање што гласат на динари. 

Од овие причини Судот зазеде став дека оспо-
рената одлука не е согласна со Уставот на СФРЈ и 
дека е ЕО спротивност со наведениот сојузен закон. 

Судот ги ценеше и наводите на Самоуправната 
интересна заедница за тоа дека таа може да држи 
девизи на своја девизна сметка и дека има обврс-
ки за плаќање на пензии и инвалиднини на работ-
ниците во валутата на земјата во која живеат, но 
најде дека тие не можат да бидат уставно-правен 
основ Заедницата да ја уреди наплатата на придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување во 
девизи, туку дека можат да бидат основ за стек-
нување право на купување и држење девизи на 
сметка, во смисла на Законот за девизното работе-
ње in кредитните односи со странство. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на 
СФРЈ и член 19 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, по одржаната јавна расправа на 3 
декември 1981 година, донесе 

О д л у к а 

Се утврдува дека Одлуката на Републичката са-
моуправна интересна заедница за пензиско и ин-
валидско осигурување на работниците — Белград 
за дополнение на Одлуката за пресметување и пла-
ќање на придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување за југословенски државјани на служба, 
односно во работен однос во странство, не е соглас-
на со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со 
одредбите на член 77 став 1 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи со странство, к а -
ко и со одредбите на член 10 од Законот за парич-
ниот систем, па, како таква, се укинува. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: прет-
седателот на Судот Никола Секулиќ и судиите: 
д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, 
Боислав Ракиќ, д-р Арпад Хорват, Иван Франко и 
Мијушко Шибалиќ. 

У-бр. 165/81 
3 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулић, е. р. 

У К А З И * 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛИОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОИОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ГВИНЕЈА 

I 

Се отповикува 
Божидар Букумириќ од должноста извонреден 

и сполномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
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деративна Република Југославија во Република 
Гвинеја. 

II 

Се назначува 
Ференц Деак, досегашен главен и одговорен 

уредник на Радио Нови Сад, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Гвинеја. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 50 
10 декември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Соци ја листичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОНОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИ-

КА ТОГО 

I 

Се отповикува 
Ласло Бала од должности извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Того. 

II 

Се назначува 
Радивое Петковиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гана, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Того, со седиште во Акра. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 51 
15 декември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
па СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Момчило Вучековиќ, 
порано амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Аргентина. 

С. п. п. бр. 1335 
17 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драголуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 
1 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШ-

ЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на гене-
ралниот секретар на Сојузниот извршен совет Бра-
нислав Божовиќ со 31 декември 1981 година, за-
ради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот од-
нос на 31 декември 1981 година по основ на член 
390 од Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и сојуз-
ните органи на управата. 

С. п. п. бр. 1338 
17 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
на унапредување на исхраната на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сав^з друштава За унапређење исхране народа 
Југосл авије — Белград; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Миличковић Рашка Драгиша, Шушњар-Бубало 
Мане. Милева; 

— За особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Момчиловиќ Дане Горѓе; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод педесетгодишнината од постоењето 
и четириесетгодишнината на востанието и соција-
листичката револуција, а за особени заслуги и ус-
песи постигнати во музеологиката дејност, со што е 
сторен значителен придонес на ширењето на кул-
турата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Музеј Босанске Краине — Бања Лука; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Пројектни завод за путеве и мостове „ТРАСЕР" 
— Сарајево; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шаренац Ѓуре Трипо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Арнаутовић Сулејмана Јусуф, Марић Петра 
Здравко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бобушић Пере Мирко, Мандић Петра Драго, 
Тешан Спасоја Јово; 

— за особени заслуги на унапредувањето на 
односите помеѓу државата и црквата, со што е сто-
рен значителен придонес на општиот напредок на 
земјата 

Јанковић Миле Драгољуб, Карловић Аугустина 
Владо, Мујић Мехмеда Хусеин; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Тешан Спасоја Јово; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на стотодишнината од постоењето а 
за особени заслуги и успеси во приближувањето на 
книгата кон читателите и унапредувањето на биб-
лиотекарство^, со што е сторен значителен придо-
нес на ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народна библиотека и читаоница „Иво Вучко-
в и ћ — Бар; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги во 
основното образование и воспитување на младите 
генерации во духот на слободарските идеи и патри-
отизмот, како и за придонес на ширењето на прос-
ветата и културата 

Основна школа „Вуко Јововиќ" — Даниловград; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хидроелектрана „Саво Машковиќ" — Ријека 
Мушовиќа, Колашин; 

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

Брајовиќ-Поповиќ Сава Зорка; 
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О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси во работата на раз-
вивања и унапредување на ловството и одгледување 
на дивеч и шуми 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ловачки савез Хрватске; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Челик" Радна организација за производњу и 
монтажу транспортних средстава и чел. конструк-
ција — Крижевци; 

— по повод на педесетгодишнината од посто-
ењето, а За особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Дрвно-индустриско предузеће Новоселец, Ива-
ниќ-Град; 

Фабрика коже „Алмериа" — Загреб; 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

ИНА ПЛИН — Загреб, ООЗТ Плинара — Пула; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„ПРОЛЕТЕР" РО за производњу грађевинске 
столарије — Бује; 

— по повод на шеесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

РО ЈБеваоница жељеза и творница стројева — 
Сл. Пожега; „ЗВЕЧЕВО" прехрамбен индустрија 
— Сл. Пожега; 

— по повод на стогодишнината на обновата на 
водоводот во Сплит и триесетгодишнината на само-
управувањето, а За особени заслуги и успеси пос-
тигнати во работата од значење за стопанскиот 
напредок на земјата 

РО „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" — Сплит; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

„САМОБОРКА" индустрија грађевинског мате-
ријала — Самобор; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Маркотић Ивана Бранко, Плаши Стјепана Дра-
гутин; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Храбар Рицо Вицка Анте, Рожић Шпира Иван 
Срп, Вучковић Живка Петар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Обад Мате Томо, Обровац Ивана Драго, Шарић 
Драгутина др Марко, Видовић Томислава др Милан, 
Живковић Милић Тодор; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Боројевић Матије Душан, Б р и т к и Плеше Јуре 
Драга, Брковић Раде Павао, Дежић Имере Алекса, 
Дојчић Перин Ђуре Марија, Губерина Анте Винко, 
Јовановић Лазара Стојан, Кукољ Ђуре Петар, Зелић 
Шкрбић Манојла Босиљка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цакула Ѓура Дмитар; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Џакула Ђуре Дмитар, Јовић Адама Миле; 
— за покажана лична храброст во борбата про-

тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Дојчић Перин Ђуре Марија, Јовић Адама Миле; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бр лек Фрање Бранко; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината од постоење^ 
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во об-
разованието на стручниот и научниот кадар и за 
значителен придонес на развојот на правните и по-
литичките науки 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО' ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

ООЗТ Правни факултет — Скопје; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги во основното образо-
вание и воспитување на младите генерации, како и 
за придонес на ширењето на просветата и културата 
во духот на братството и единството на нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕГГИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основно училиште „Васил Главинов" — Скопје 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивановски Санде Михајло; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакалска Киро Бојана, Димовски Јован Дими-
трија, То левски Димитрија Трајан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Настевски Милан Гого; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува на општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Георгиевски Д. Стојан, Крцкоски Тихомир Миле, 
Матановић Никола Даро; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бајалска Киро Бојана, Тол овски Димитрија 
Трајан; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, а 
за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки 
животи, општествен и личен имот, со што е сторен 
значителен придонес на социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ватрогасне друштво Долењске Топлице, 
Ватрогасне друштво Шентјернеј; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за развојот и унапредувањето на угости-
телството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Угостигељско предузеће „Љубљана" — Љубљана; 

— за особени заслуги и поситната успеси во р а -
ботата од значење за »социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Верник Јоже Стане, Герк Јакоб Стана, Хла ј 
Иван Видко, Керсник Стане Стане, Колман Франц 
Стане, Kratochwill Kamilo Kamilo, Логар Франц 
Албин, Микуж Валентин др Стане, Штефе 
Антон Франц, Тлакер Ивана Иван-Лука, Врховшек 
Антон Карол; 

— за особени заслуги оао создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ' 
ВЕНЕЦ 

Haller Ivan Ivan; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Брезар Валентин Стана, Цорнади Леополд Егон, 
Кавчић Милош Хинко, Кобал Валентина Светко, 
Ковин Антон Антон, Решек Ловро Јанез, Риха К а -
рел Ладослав, Салбергер Михаел Милица, Селигер 
Август Драго; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Авжлахар Глушић Алојз Ивица, Биз јак Грум 
Јоже Тилка, Церар Франц Антон, Чеброн Јоже Ри-
хард, Димник Антон Тоне, Долинар Франц Милан, 
Ферјанчић-Габровшек Михаел Иванка, Флајс Ан-
дреј Соња, Флего Иван Бранко, Франк Стево Ду-
шан, Герм Јосип Мирко, Гољевшчек Ленарт Винко, 
Гомзи Алојз Соња, Хрешчак Алојз Вида, Југ Франц 
Јоже, Јуричев Шиме Милан, Келвишар-Ержен 
Јуриј Криста, Керсник Јоже Владимир, Корошеп 
Антон Франц-Дане, Кошир Ј о ж е ф Владо, Краљич 
Јанез Иван-Борис, Kratochwlll-Светина Божо Ма-
рија, Кроупа Павел Фрањо, Квас Јакоб Јакоб, Ла-
пања Ј о ж е ф Ладислав, Лешњак Иван Рудолф, 
Маловашић Тоне Антон Тончек, Матко Франц Да-
нимир, Пајнич Антон Нико, Патерностер-Перуззи 
Емил Милка, Пелицом Цирил Цирил. Петриц Јоже 
Мартин, Пирнат Иван Јоже, Репац Милана Милан, 
Робида Франц Богдан Дане, Розман Јанез Алексана 
дер Павел, Сракар Марије Марјан, Стојанович-
-Стерле Иван Зофка, Шега Јанез Стане, Шкопорец 
Франц Горазд, Шкорјанц Марија Драго, Штритоф 
Матевж Јанез, Трчек Матија Франц, Урх-Ивец 
Јанеза Марија, Усар Иван Мирослав, Видмар 
Франц Јоже, Живковић Симо Владимир, Жумер 
Иван Радко; 
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— за. особени заслуги во создавањето и шире-
њето иа братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Голоб Франц Лудвик; 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Гомзи Алојз Соња, Петриц Јоже Мартин; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Фабрика алатних машина и ливница „ПОТИС-
ЈЕ" — АДА; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Којичин Марка Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Обрадовић Ђуре Мирко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Блануша Петра Ђурађ, Делић Ваје Стеван, Др-
ча Луке Ђуро, Мај кић Миле Петар, Мандић Дмитра 
Дако, Новаковић Лазе Милан, Поповић Тодора Ду-
шан, Романић Саве Бранко, Узелац Стевана Петар; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Новаковић Лазе Милан. 

Бр. 82 
2 октомври 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за времето поминато во вршењето 
на општествено-политички функции и на 
раководни положби во Југословенската 
народна армија, кое се засметува при оп-
ределувањето на рокот до кој делегатите 
во Собранието на СФРЈ и функционери-
те во федерацијата на кои им престанала 
функцијата ја продолжуваат работата во 
Собранието на СФРЈ — — — — — 1 

2. Правилник за измени на Правилникот за 
утврдување на видот и количеството на 
предметите што се ослободени од плаќа-
ње на царина и за постапката за оства-
рување на правото на ослободување од 
плаќање на царина — — — — — 1 

3. Наредба за задолжително атестирање на 
подвижните гасни печки за греење без 
приклучок на оџак — — — — — — 1 

4. Решение за почеток на работата на ца-
ринскиот реферат Књажевац на Цари-
нарницата Ниш — — — — — — — 3 

5. Правилник за југословенските стандарди 
за пестициди — — — — — — — 3 

6. Правилник за југословенскиот стандард 
за пластични маси — — — — — — 3 

7. Правилник за југословенскиот стандард 
за дрвени железнички прагови — — — 4 

8. Правилник за југословенските стандарди 
за кожа — — — — — — — — 4 

9. Правилник за југословенскиот стандард 
за интегрирани кола — — — — — 4 

10. Правилник за југословенските стандарди 
за основните испитувања на влијанието 

на околината — — — — — — — 5 
11. Правилник за југословенските стандарди 

за челична жица — — — — — — 5 
12. Правилник за југословенските стандарди 

за едношинска висечка железница во 
рудниците — — — — — — — — 6 

13. Правилник за југословенскиот стандард 
за термичка обработка на метали — — 6 

14. Правилник за југословенските стандарди 
за бакар и легури на бакар за гмечење — 7 

15. Упатство за единствените стандарди за 
изборниот материјал и за обрасците за 
вршење на одделни дејствија во постап-
ката за избор и отповик на делегати во 

CniysHHOT собор на Собранието на СФРЈ 7 
16. Упатство за прибирање и обработка на 

статистичките податоци за изборот на 
делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ — — — — — — — 31 

Одлука за оценување на уставноста и закони-
тоста на Општествениот договор за из-
датоците за исхрана на работниците што 
претставуваат материјални трошоци — 38 

Одлука за оцена иа уставноста на Одлуката 
за дополнение на Одлуката за пресме-
тување и плаќање на придонесот за пен-
зиско и инвалидско осигурување за југо-
словенски државјани на служба, однос-
но во работен однос во странство, и на 
нејзината спротивност со одредбите на 
член 77 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со стран-
ство и со одредбите на член 10 од Зако-
нот за паричниот систем — — — — 38 

Укази — — — — — — — — — 39 
Назиачувања и разрешувања — — — — 40 
Одликувања — — — — — — — — 41 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиЈ*. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,булевар војводе 
Мишима бр. 17. 


