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555. 

У К А ј 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И 
ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 17 октомвр-и 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 17 октомври 
1957 година, а чи ј член 15 став 2 е усвоен и на со-
станокот на Веќето на народите од 16 октомври 1957 
година. 

ПР бр. 15 
18 октомври 19'57 година 

Белтрад 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 

З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И 
отповикот НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕ-

НИЦИ 

"Член 1 
Во членот 1 по зборот „околијата" да се брише 

запирката и зборот. „градот". 

Член 2 
Во членот 2 место збировите „народниот одбор 

на околијата и градот" се ставаат зборовите „во 
народните одбори на околијата и општините од 
подрачјето на изборната околија", а во натамо-
шниот текст да се бришат зборовите „и градот". 

^ л е н 3 
Во насловот над членот 5 место зборовите „Во 

народниот одбор на околијата и градот" се ставаат 
зборовите „Во народните одбори на околијата и 
општините". 

Членот 5 се менува и гласи: 
„Член на Сојузниот собор избран од страна нѕ( 

граѓани, се здобива со правото на одборник во око-
лискиот собор на народниот одбор на околијата наѓ 
чие подрачје е избран. 

Член на Соборот на производителите се здоби-
ва со правото на одборник во соборите на произво-
дителите на сите народни одбори на околиите на 
чие подрачје е избран, 

Во народната република во која нема околии, 
член на Су јужниот собор се здобива со правата на 
одборник во општинските собори на народните од-
бори на сите општини на чие подрачје е избран, а 
член на Соборот на производителите со правата на 
одборник во соборите на производителите на на-
родните одбори на сите општини на чие подрачно 
е избран." 

Член 4 
Во членот 6 место зборовите „или градот" се 

ставаат зборовите „односно општината". 

Член 5 
По членот 9 се додава нов член 10 кој гласи: 
„Правата што врз основа на членот 7 од овој ( 

закон му припаѓаат спрема соодветниот собор на 
' народниот одбор на околијата, сојузниот народен 

пратеник може да ги врши и спрема соодветниот 
собор на народниот одбор на сите општини на под-
рачјето на својата изборна околија. Сојузниот на-
роден пратеник спрема тој собор односно спрема 
народните одбори на општините ги има и должно-
стите што му се утврдени во чл. 7, 8 и 9 на овој 
закон спрема соодветниот собор на народниот одбор 
на околијата односно народниот одбор на околијата. 

Соодветниот собор нг народниот одбор на о-
пштината односно народните одбори на сите општи-
ни на подрачјето на околијата во кое народниот 
пратеник е избран, спрема сојузниот народен пра -
теник ги имаат правата и должностите што во чл. 7, 
8 и 9 на овој закон се утврдени за соодветниот со-
бор на народниот одбор на околијата во ко ј наро-
дниот пратеник има право на одборник." 

Досегашните чл. 10 и 11 стануваат чл. 11 и 12. 

Член 6 
Во досегашниот член 12, кој станува член 13, 

во стават 1 се бришат зборовите „или градот". 
Досегашните чл. 13 до 31 стануваат чл. 14 до 32. 

Член 7 
Во досегашниот член 13, кој станува член 14, 

се бришат зборовите „односно градот". 

Член 8 
Во досегашниот член 14 кој станува член 15, 

во ^ставот 2 се бришат зборовите „или градот". 

Член 9 
Во досегашниот член 16, ко ј станува член 17, 

во ставот 1 во вториот и третиот ред се бришат 
зборовите „или градот". 

Во ставот 3 од истиот член се бришат зборо-
вите „односно градскиот" како и зборовите „одно-
сно градот". 

Член 10 
Во досегашниот член 17, ко ј станува член 18, 

во ставот 1 место зборовите „околијата односно 
градот" се ставаат зборовите „на подрачјето на 
изборната околија" . 

Член 11 
' Во досегашниот член 21, ко ј станува член 22, 

во ставот 1 место зборовите „за Сојузниот собор во 
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околиите и градовите" се ставаат зборовите „што 
за Сојузниот собор ги избираат граѓаните". 

Член 12 
Во. досегашниот член 23, кој станува член 24, 

ставот 2 се менува и гласи: 
„Почетокот на овој период се смета од денот 

кога е одржан првиот состанок на Скупштината." 

Член 13 
Во досегашниот член 24, кој станува член 25, 

ставот 1 се менува и гласи: 
„Наро,дните гфатеиици за Сојузниов собор ги 

избираат: 
1) граѓаните непосредно, и 
2) републичките собори, Покраинскиот собор и 

Обласниот собор." 
Во ставот 2 на истиот член се бришат зборовите 

„во околиите и градовите". 

Член 14 
Во досегашниот член 25, мој станува член 26, 

во ставот 1 се бришат зборовите „во околиите и гра-
довите". 

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„За народен пратеник што го избираат граѓа-

ните непосредно, може да биде избиран за Сојуз-
ниот собор секој југословенски државјанин што 
има избирачко право." 

Член 15 
Во досегашниот член 26, код станува член 27, 

ставот 1 се менува и гласи: 
„Народните пратеници за Соборот на произво-

дителите, како претставници на производителите 
запослени во производството, транспортот и тргови-
јата, ги избираат изборните тела што се формираат 
според одредбите од овој закон." 

Ставот 4 на истиот член се менува и гласи: 
„Од вкупниот број членови на Соборот на про-

изводителите се избира во секоја производителна 
група оној број пратеници што му е сразмерен на 
учеството на групата во просечниот вкупен опште-
ствен производ на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за последните три години, утвр-
ден врз основа на статистичките податоци за извр-
шување на сојузниот општествен план за тие го-
дини." 

Член 16 
Досегашниот член 27, кој станува член 28, се 

менува и гласи: ' 
„Членовите на соборите на производителите на 

народните одбори на околиите на подрачјето на 
изборната околија избрани во производителната 
група во која се избира пратеник, сочинуваат един-
ствено изборно тело. 

Во народната република која нема околии, из-
бор.ното тело го сочинуваат членовите на соборите 
на производителите на народните одбори на општи-
ните од подрачјето на изборната околија, избрани 
во проузводителната група во која се избира пра-
теник. 

Секој член на изборното тело гласа со онолкав 
број гласови колку што во околијата односно во оп-
штината на него сразмерно доаѓаат производители 
од онаа производителна група во која е избран за 
член на соборот на производителите." 

Член 17 
Во досегашниот член 29, кој станува член 30, 

во ставот 1 се бришат зборовите „во околиите и 
градовите". 

Ставот 3 од истиот член се менува и гласи: 
„Ако во една административна околија се из-

бира во Соборот на производителите повеќе од еден 
пратеник, за сите изборни околии на подрачјето на 
таквата околија се формира само едно изборно те-

ло, и тоа го врши изборот на сите пратеници 1дто 
избираат во соодветната производителна грјша вд 
таа околија." 

'Член 18 
Во досегашниот член 30, кој станува член 31, 

во ставот 1 се бришат зборовите „во околиите и гра-ч 
довите". 

Член 19 
Во досегашниот член 31, кој стануца член 32, 

во ставот 2 место зборовите „избран во околија или 
град" се ставаат зборовите „избран непосредно од 
граѓаните". 

Член 20 
По досегашниот член 31, кој станува член 32, 

се додава нов член 33 кој гласи: 
„Заради утврдување на кандидатите што ќе им 

се предложат на собирите на избирачите, се фор^ 
мира кандидациона конференција за подрачјето на 
целата изборна околија. 

Кандидационата конференција Ја сочинуваат 
делегатите што ги избираат собирите на избирачите 
од подрачјето на изборната околија." 

Досегашните чл. 32 до 61 стануваат чл. 34 до 63, 

Член 21 
Досегашниот член 32, кој станува член 34, се 

менува и гласи: 
„За народен пратеник избран е оној кандидат 

што го добил мнозинството гласови пр^вићено вб 
членот 140 односно членот 188 на овој Ѕакон. 

Член 22 
Во досегашниот член 35, кој станува член 37, 

во ставот 1 девето зборовите „во околијата или грач 
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа^ 
ните". 

Член 23 
Во досегашниот член 36 кој станува член 38, 

место сегашниот став 8 се ставаат нови ст. 3 и 4 
кои гласат: 

„Право на иницијатива за свикување собири на 
избирачи заради поведување постапка за отповик 
на народен пратеник има и околискиот собор на на-
родниот одбор на околијата на чие подрачје пра-ч 
теникот е избран, односно една третина членови 
на изборното тело што го избрало. 

Во народната република која нема околии пра-
вото на иницијатива за поведување постапка за 
отповик на член на Сојузниот собор според прет-
ходниот став го има половината на општинските 
собори на народните одбори на општините од по-
драчјето на изборната околија." 

Член 24 
Во досегашниов член 37, кој станува член 39, 

во ставот 1 место зборовите „во околијата или гра-4 
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа-ч 
ните". 

Во ставот 3 бд истиот член место зборовите 
„членот 27 став 2" се ставаат зборовите „членот! 
28 став 3". 

Член 25 
Во досегашниот член 60, кој станува член 52, 

во точката 4, место зборовите „што за Сојузниот 
собор се избираат во околиите и градовите" се ста^ 
ваат зборовите „што за Сојузниот собор ги избич 
раат граѓаните". 

Во точката 5 од истиот член се бришат зборов 
вите „во околиите и градовите" 

Член 26 
Во досегашниот член 52, кој станува член 54, 

во ставот 5 ое бришат зборовите „односно градот". 

Член 27 
Досегашниот член 54, кој станува член 56, се 

менува и гласиш 
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„Органите за спроведување на изборите и на 
отповикот одлучуваат со мнозинство гласови на 
сите свои членови. 

Околиската изборна комисија и избирачките 
одбори можат да одлучуваат само во полн состав." 

Член 28 
Во досегашниот член 56, кој станува член 58, 

став 1 реченицата прва се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет го утврдува вкупниот 

број народни пратеници што во изборните околии 
се избираат за Сојузниот собор, и тој број прате-
ници го распоредува на одделни народни републики." 

/ Член 29 
Досегашниот член 57, кој станува член 59, се 

менува и гласи: 
„Изборните околии за избирање народни пра-

теници за Сојузниот собор се формираат согласно 
нормата, по правило, на секои 60.000 жители да се 
избира еден пратеник. 

Секоја административна околија избира најма-
лу еден пратеник. 

Административната околија која според бројот 
на жителите избира двајца или повеќе пратеници, 
се дели на онолку изборни околии колку што се 
избираат пратеници." 

Член 30 
Во досегашниот член 58, кој станува член 60 ст. 

1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Собирите на избирачите се свикуваат заради 

избор на делегати за кандидационата конференци-
ја, како и заради одлучување за кандидатите што 
ги предложила кандидационата конференција. 

Собирите на Избирачите во смисла на овој за-
кон се одржуваат за подрачјата за кои се одржу-
ваат соборите на избирачите за избор одборници за 
ошлтинскиот собор." 

Член 31 
Во досегашниот член 59, кој станува ^лен 61, во 

ставот 1 се бришат зборовите „односно градот". 
Ставот 2 од истиот член се брише. 

Член 32 
Во досегашниот член 60, кој станува член 62, 

ст. 1 и 2 се бришат. 

Член Ш 
Во досегашниот член 61, кој станува член 63, во 

ставот 1 се бришат зборовите „односно градот." 
Втората реченица се брише. 

Во истиот член по ставот 3 се додаваат нови ст. 
4 и 5, кои гласат: 

„За работата на собирот на избирачите се води 
записник што го потпишуваат претседавачот, за-
писничарот и заверувачите на записникот. 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната е должен да му обезбеди на собирот на изби-
рачите записничар, но собирот може да избере за 
записничар и друго лице." 

Член 34 
По новиот член 63, се додава нов член 64, кој 

гласи: 
„Претседателот на народниот одбор на општи-

ната е должен да свика собир на избирачи заради 
избор на делегати за кандидационата конференци-
јо најдоцна до дваесет и петтиот ден од денот на ра-
спишувањето на изборите. 

Ако претседателот на народниот одбор на оп-
штината не го свика собирот на избирачите во 
определениот срок, собирот ќе го свика во ната-
мошниот срок од пет дена надлежната околиска 
изборна комисија. Во тој случај собирот го отвора 
и со неговата работа до изборот на претседател-
ството раководи одборник на народниот одбор, на 

општината определен од околиската изборна коми-
сија." 

Член 35 
Досегашниот член 62, КОЈ станува член 65, се 

менува и гласи.-
,,на собирот на избирачите свикан заради избор 

на делегати за кандидационата конференција прет-
седавачот, потела извршениот избор на претседател-
ството, ја објавува целта за свикување на собирот 
и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита 
одредбите од чл. 66 и 67 на овој закон. 

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој го опфаќа изборот на делегати за 
кандидационата конференција за изборната око-
лија." 

Член 3-6 
Досегашниот член 63, кој станува член 66, се 

менува и гласи: 
„Секој собир на избирачи од редот на избира-

чите од своето подрачје избира најмалу еден деле-
гат за кандидационата конференција. 

Ако на подрачјето за кое се одржува собирот на 
избирачи бројот на избирачите запишани во изби-
рачкиот список прехминува 600 собирот на избира-
чите избира двајца делегати, а ако тој број преми-
нува 1.200 — тројца делегати. 

Околиската изборна комисија го определува 
бројот на делегатите што ги избираат одделни со-
бири на избирачи, и тоа го објавува во огласот од 
членот 60 став 3 на овој закон." 

Член 37 
Досегашниот член 64, кој станува член 67, се 

менува и гласи: 
„Делегатите за кандидационата конференција 

ги предлагаат најмалу пет избирачи. Овие избирачи 
можат да предложат онолку кандидати за деле-
гати колку се избираат делегати на собирот на 
избирачите. 

Потем завршеното предлагање се пристапува 
кон гласање, т. е. кон избор на делегати за кандида-
ционата конференција. Собирот гласа одделно за 
секој кандидат, по редот по кој се предложени. Гла-
сањето се врши јавно, и тоа со кревање рака. 

Во случај на потреба се врши пребројување на 
гласовите. Секои пет избирачи имаат право д^ ба-
раат да се изврши пребројување на гласовите. 

За делегати за кандидационата конференција 
избрани се оние избирачи што добиле најголем 
број гласови од присутните избирачи. 

При изборот на делегати за кандидационата 
конференција избирачите можат да изнесуваат и 
мислење за кандидатите за народни пратеници за 
кои треба да расправува кандидационата конфе-
ренција 

На секој избран делегат му се издава полно-
мошно за изборот за делегат. Полномошното го пот-
пишува претседавачот на собирот на избирачите, а 
се заверува со печаг на народниот одбор на оп-
штината." 

Член 38 
По новиот член 67, се додава нов член 68, кој 

гласи: 
„Записникот за работата на собирот на из-

бирачите за избор на делегати за кандидационата 
конференција содржи особено: ден и час на поче-
токот и место за одржување на собирот: за кое по-
драчје се одржува собирот; кој го свикал и отво-
рил собирот; фамилијарно, татково и родено ике 
на членовите на претседателството на собирот, на 
записничарот и на заверувачите на записникот; 
вкупен број на избирачите запишани во избира-
чкиот список за подрачјето за кое се одржува со-
бирот; број на присутните избирачи; дневен ред на 
собирот; кои кандидати биле предложени за деле-
гати на собирот; кои кандидати за делегати се при-
фатени и со колкав број гласови; на кој начин е 
утврден резултатот на гласањето; други'околности 
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од значење за работата на собирот, и час на завр-
шетокот на собирот." 

Член 39 
Досегашниот член 65, кој станува член 69, се -

менува и гласи: 
„Околиската изборна комисија свикува соста-

нок на кандидационата конференција веднаш по-
тем истекот на срокот за одржување на собирите 
на избирачите, а најдоцна до крајот на петтата не-
дела од денот на распишувањето на изборите. 

Претседателот на околиската изборна комисија 
ја отвора кандидационата конференција, ја објасну-
ва нејзината задача и начинот на работа и за таа 
цел ги чита одредбите од чл. 70 и 71 на овој закон. 

Околиската изборна комисија на кандидацио-
ната конференција и обезбедува записничар." 

Член 40 
По новиот член 69 се додава нов член 70, кој 

гласи: 
„Кандидационата конференција избира вери-

фикационен одбор од пет членови заради испитува-
ње полномошната на делегатите. 

По извршената верификација, делегатите на 
собирите на избирачите чии полномошна се -цери-
фицирани од својата средина избираат претседател-
ство на кандидационата конференција, кое се со-
стои од претседавачот и од двајца членови. 

Кандидационата конференција од својата сре-
дина избира и двајца заверувачи на записникот. 

Во натамошната работа на кандидационата кон-
ференција учествуваат само делегатите чии полно-
мошна се верифицирани." 

Член 41 
Досегашниот член 66, кој станува член 71, се 

менува и гласи: 
„Претседавачот соопштува како единствена 

точка на дневниот ред да се утврдува претресот и 
утврдувањето на предлогот на кандидати за избор 
на народен пратеник во изборната околија. 

Секои пет делегати можат да предложат еден 
кандидат. Другите делегати можат да го изнесат 
своето мислење за ставените предлози. 

Потем претресот се пристапува кон утврдување 
на предлогот на кандидати. 

Кандидацоната конференција гласа посебно за 
секој предложен кандидат, и тоа по оној ред со кој 
се предложени кандидатите. 

Од кандидатите што се предложени прифатен 
е секој кандидат за кој гласале најмалу 40% од 
сите членови на кандидационата конференција. 

Гласањето се врши јавно, со кревање рака. 
За секој кандидат се утврдува со пребројување 

колку гласови добил. 
, По утврдувањето на резултатот на гласањето 
претседавачот и ги објавува на конференцијата ими-
њата на сите кандидати што кандидационата кон-
ференција им ги предлага на собирите на избира-
чите и колку гласови добил секој од нив." 

Член 42 
Досегашниот член 67, кој станува член 72, се 

менува и гласи: 
-,За работата на кандидационата конференција 

се води записник што го потпишуваат претседава-
чот, записничарот и заверувачите на записникот. 

- Записникот за работата на кандидационата 
конференција содржи особено: ден и час на поче-
токот и место на работата на конференцијата; за 
која изборна околија се одржува конференцијата; 
кој ја свикал и отворил конференцијата; фамили-
јарно, татково и родено име на членовите на прет-
седателството, на записничарот и на заверува-
чите на записникот; вкупен број на присутните де-
легати на собирите на избирачите; податоци за тоа 
дали на сите делегати им се верифицирани пол-

номошната, односно на кои од нив не им се вери-
фицирани и поради кои причини; дневен ред на 
состанокот; кои лица се предложени за кандидати 
за народен пратеник од страна на делегатите; кои 
кандидати се прифатени и бројот на гласовите што 
го добил секој од нив; на кој начин е утврден ре-
зултатот на гласањето; други околности од зна-
чење за работата ца конференцијата, и час на за-
вршетокот на конференцијата." 

Член 43 
По новиот член 72 се додаваат нови чл. 73 до 

80, кои гласат: 
„Член 73 

Врз основа,на заклучокот на кандидационата 
конференција се составува предлог на кандидати-
те, кој содржи фамилијарно, татково и родено име 
на сите кандидати што им ги предлага кандидаци-
оната конференција на собирите на избирачите, и 
образложение за секој одделен кандидат. Кон се-
кој ка,ндидат ќе се означи колку членови на канди-
дационата конференција гласале за него. Канди-
датите ќе се запишат со ред спрема бројот на добие-
ните гласови. Овај предлог го потпишува претседа-
телството на кандидационата конференција. 

По завршетокот на работата кандидационата 
конференција својот предлог на кандидатите за 
народен пратеник и го доставува на околиската 
изборна комисија. 

Околиската изборна комисија е должна на се-
кој претседател на народен одбор на општината на 
подрачјето на изборната околија веднаш да му до-
стави онолку заверени примероци од предлогот на 
кандидатите колку што има собири на избирачи на 
подрачјето на неговата општина.. 

Член 74 
Претседателот на народниот одбор на општи-

ната е должен најдоцна во срок од седум дена по 
завршетокот на работата на кандидационата кон-
ференција да го свика собирот на избирачите за-
ради утврдување на кандидатите. Ако претседотеда-
лот на народниот одбор на општината не го свика 
собирот на избирачите во определениот срок. со-
бирот ќе го свика во натамошниот срок од пет де-
на надлежната околиска изборна комисија. 

Собирот на избирачите свикан заради утврду-
вање кандидати за народни пратеници може да се 
одржи ако е присутна нај малу десетина од вкуп-
ниот број на избирачите од подрачјето за кое се 
одржува собирот, но тој број не може да биде по-
мал од педесет. Ако вкупниот број на избирачите 
на подрачјето за кое се одржува собирот е помал 
од сто дваесет, собирот може да се одржи ако е 
присутна нај малу третина од вкупниот број на из-
бирачите од тоа подрачје. 

Ако собирот на избирачите не може да се одр-
жи поради тоа што не е присутен потребен број на 
избирачите, органот надлежен за свикување на со-
бирот ќе свика нов собир на избирачите. 

Член 75 
Откога ќе се изврши избор на претседателство-

то на собирот на избирачите, претседавачот ја обја-
вува целта за свикување на собирот и начинот на 
неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од 
чл. 31, 32 и 76 до 80 од овој закон. 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната или одборникот што ќе го определи тој е дол-
жен потоа да му предаде на претседателството на 
собирот на избирачите Заверен примерок на пре-
длогот на кандидатите што го прифатила кандида-
ционата конференција. 

Потоа на предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој опфаќа: 

1) соопштување и претресување на предлогот 
на кандидатите што го прифатила кандидационата 
конференција и 

2) утврдување на кандидатите. 
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Член 76 
Претседавачот потоа му го соопштува на соби-

рот на избирачите предлогот на кандидатите што 
го прифатила кандидационата конференција, за-
едно со образложението за секој предложен кан-
дидат. 

Собирот на избирачите потоа го претресува 
предлогот на кандидатите што го прифатила кан-
дидационата конференција. Прво се претресува за 
кандидатот што добил најголем број гласови на 
кандидационата конференција, и така редум. 

Собирот на избирачите гласа посебно за секој 
од овие кандидати. Гласањето се врши по редот со 
кој се предложени кандидати. 

Од предложените кандидати прифатен е секој 
оној кандидат за кого гласало мнозинството од 
присутните избирачи. 

Гласањето се врши со кревање рака. ' 
Во случај на потреба се врши пребројување на 

гласовите. По барање од секои пет избирачи пре-
бројување на гласовите се врши задолжително. 

Член 77 
Ако собирот на избирачите не прифати ниеден 

од кандидатите што ги предложила кандидациона 
конференција, собирот сам ќе ги утврди канди-
датите. 

Собирот на избирачите од своја средина избира 
кандидациона комисија, чија задача е врз основа 
на предлозите од избирачите да му поднесе на со-
бирот на избирачите предлози на кандидатите. 

Кандидационата комисија имаат право да ја 
предложат најдоалу десет избирачи. 

Кандидационата комисија се состои од 7 до 15 
членови. х 

По завршеното предлагање се пристапува кон 
гласање, т.е. кон избор на кандидациона комисија. 
Гласањето се врши за предложените листи во це-
лина, и тоа јавно. 

Избрана е онаа кандидациона комисија што до-
била најголем број гласови. 

Кандидационата комисија избира свој претсе-
дател од редот на своите членови. 

Член 78 
Секој избирач има право на кандидационата 

комисија да и предложи по еден кандидат за на-
роден пратеник. Предлогот се поднесува усно. 

Откога е завршено предлагањето на кандида-
тите, кандидационата комисија се поплочува, ги 
испитува предлозите поднесени од страна на изби-
рачите и составува предлог на ^кандидатите кој 
може да ги опфати само кандидатите што ги пред-
ложиле избирачите. 

На член на кандидационата комисија кој од 
страна на избирачите ќе биде предложен за кан-
дидат и ќе се согласи да биде кандидат, му пре-
станува членството во комисијата. Ако поради тоа 
бројот на членовите на комисијата се намали под 
седум, место членовите на кои им престанало член-
ството ќе се изберат нови членови на кандидаци-
оната комисија. 

Член 79 
Кога кандидационата комисија ќе ја заврши 

работата, претседателот или еден од членовите на 
комисијата му го соопштува на собирот на изби-
рачите предлогот на кандидатите што го прифа-
тила комисијата, со образложение за секој пре-
дложен кандидат. 

Собирот на избирачите потоа го претресува 
предлогот на кандидационата комисија. Ако во те-
кот на'претресот се изнесат причини против кан-
дидатите што ги предложила кандидационата ко-
мисија или се предложат други кандидати, канди-
дациона комисија задолжително ќе ги оцени истак-
натите причини и предлози и ќе му поднесе на со-
бирот на избирачите свој конечен предлог. Овој 
предлог може да ги опфати само кандидатите што 
ги предложил^ избирачите. 

Во поглед на начинот на гласањето за канди-
датите што ги предложила кандидационата коми-
сија и утврдувањето резултатот на гласањето ва-
жат одредбите од членот 76 ех. 3—6 на осој закон. 

Член 80 
Ако собирот на избирачите не го усвои во це-

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

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

Член 44 
Досегашниот член 68, кој станува член 81. се 

менува и гласи: 
„Записникот на собирот на избирачите содр-

жи особено: ден и час на почетокот и место на одр-
жувањето на собирот; за кое подрачје се одржува 
собирот; кој го свикал и отворил собирот; фами-
лијарно, татково и родено име на членовите на 
претседателството на собирот, на записничарот и на 
заверувачите на записникот; вкупен број на изби-
рачите запишани во избирачкиот список за подра-
чј,ето за кое се одржува собирот; број на присут-
ните избирачи; дневен ред на собирот; кои канди-
дати биле предложени од страна на кандидацио-
ната конференција; кои кандидати се прифатени 
и со колкав број гласови; на кој начин е утврден 
резултатот на гласањето; други околности од зна-
чење за работата на собирот, и час на завршето-
кот на собирот. 

Ако собирот одлучил самиот да ги утврди кан-
дидатите (член 77), во записникот ќе се внесе со-
ставот на избраната кандидациона комисија; кои 
кандидати биле предложени од страна на избира-
чите; предлог на кандидационата комисија за утвр-
дување на кандидатите; кои кандидати се прифа-
тени од страна на собирот на избирачите и со кол-
кав број гласови; на кој начин е утврден резултатот 
на гласањето и други околности од значење за ра-
ботата на собирот." 

Член 45 
Во досегашниот член 69, кој станува член 82, 

став 2 првата реченица се менува и гласи: 
„Предлогот на кандидатурата на собирот на 

избирачите го потпишува претседавачот ни соби-
рот на избирачите." 

Во ставот 2 од истиот член зборовите „односно 
градот" се бришат. 

Член 46 
Досегашниот член 70, кој станува член 83, се 

менува и гласи: 
„Кандидат на собирите на избирачите станува 

секој кандидат што го предложила најмалу четвр-
тина од вкупниот број на собирите на избирачите 
на изборната околија или што го предложиле со-
бирите на избирачите што опфаќаат најмалу четвр-
тина на сите избирачи што се запишани во изби-
рачките списоци - на подрачјето на изборната 
околија." 

Досегашните чл. 71 до 86 стануваат чл 84 
до 99. 

Член 47 
Во досегашниот член 73, кој станува член 86, 

во точката 2 зборовите „односно градот" се бри-
шат. 

Член 48 
Во досегашниот член 78, кој станува член 91, 

во ставот 2 се бришат зборовите „односно градот". 

Член 49 
Во досегашниот член 84, кој станува член 97, 

во ставот 1 зборовите „односно градот" се бришат. 
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Во истиот член ставот 3 се менува и гласи: 
„Во поглед на работата на собирот на избира-

чите свикан според ставот 1 на овој член важат 
одредбите од чл. 62, 63, 74, 75 и 77 до 82." 

Член 50 
Во досегашниот член 85, кој станува член 98, 

во ставот 1 се додава на крајот по точката нова 
реченица, која гласи: 

„Кандидатурата на новиот кандидат го задржу-
ва редот што го имала кандидатурата на умрениот 
кандидат." 

По ставот 1 од истиот член се додава нов став 
2 КОЈ гласи: 

„Во поглед на свикувањето на собирите на из-
бирачите заради предлагање нов кандидат и рабо-
тата на тие собири важат одредбите од членот 97 
ст. 1 и 3 на овој закон." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 51 
Бо досегашниот член 86, кој станува член 99, 

ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Собирите на избирачите односно групите на 

граѓаните можат најдоцна на десет дена пред де-
нот на изборите место кандидатот чија кандидату-
ра е повлечена да и предложат на надлежната око-
л и н а изборна комисија на потврда кандидатура 
на друг кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите на изби-
рачите заради одлучување за повлечување на по-
тврдената кандидатура односно заради предлагање 
нов кандидат и работата на тие собири важат од-
редбите од членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон." 

Член 52 
По новиот член 99, се додава нов член 100 кој 

гласи: 
„Секој кандидат може да се откаж,е од потвр-

дената кандидатура. 
Откажувањето од кандидатурата И се поднесува 

писмено на надлежната околиска изборна комисија. 
Во случај на откажување на собирите на изби-

рачи односно групата на граѓани што ја предло-
жиле кандидатурата на кандидатот што се отка-
жал можат, и тоа најдоцна на десет дена пред де-
нот на изборите, да И предложат на потврда на на-
длежната околиска изборна комисија кандидатура 
на друг кандидат. 

Во поглед свикувањето на собирите на избира-
чите заради предлагање нов кандидат и работата 
на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 
и 3 на овој закон." 

Член 53 
Досегашниот член 87, кој станува член 101, се 

менува и гласи: 
„Ако кандидатурата биде поништена или по-

влечена, или кандидатот се откаже од потврдената 
кандидатура или умре, та новата кандидатура не 
биде поднесена најдоцна до 10 дена пред изборите, 
изборите ќе се спроведат определениот ден врз о-
снова на преостанатите потврдени кандидатури. 

Ако еден од кандидатите од потврдената кан-
дидатура умре во времето од 10 дена пред денот 
на изборите или ако во случаите од претходниот 
став нема ниедна потврдена кандидатура, избори-
те не ќе се спроведат определениот ден туку четвр-
тата наредна недела. 

Во случаите од претходниот став предлозите на 
новите кандидатури се поднесуваат најдоцна на 
десет дена пред денот дополнително определен за 
избори во таа-изборна околија. 

Ако во случаите од ставот 2 на овој член кан-
дидатот го предложиле собирите на избирачите, 
надлежната околиска изборна комисија ќе ја свика 
порано избраната кандидациона конференција на ј -
доцна пет дена, а собирите на избирачите заради 

утврдување нов кандидат најдоцна десет дена од 
денот првобитно определен за избори." 

Член 54 
Во досегашниот член 88, кој станува член 102, 

ставот 1 се менува и гласи: 
„Во случаите од чл. 9в до 101 во поглед на у-

тврдувањето нови кандидати на собирите на изби-
рачите и во поглед на кандидатурите на тие кан-
дидати важат одредбите од чл. 74 до, 80 на овој 
закон." 

Член 55 
Во досегашниот член 89, кој станува член 103, 

во ставот 1 место „петнаесет" се става „десет". 
Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„Во случаите од чл. 88 и 97 до 101 на овој за-

кон, Сојузната изборна комисија ќе ги објави на 
ист начин дополнително потврдените кандидатури 
најдоцна на пет дена пред денот на изборите." 

Член 56 
Во досегашниот член 90, кој станува член 104, 

ставот 1 реченицата втора се менува и гласи: 
„Во случаите од чл. 88 и 97 до 101 на овој за-

кон изборната комисија ќе ги огласи потврдените 
кандидатури најдоцна на пет дена пред денот на 
изборите." 

Досегашните чл. 91 до 120 стануваат чл. 105 
до 134. 

Член 57 
Во досегашниот член 92, кој станува член 106, 

во ставот 1 место зборовите „во околиите и градо-
вите" се става „непосредно". Во истиот став се бри-
шат зборовите „односно градот". 

Во ставот 2 од истиот член се бришат зборови-
те „односно градот". 

Член 58 
Во досегашниот член 95, кој станува член 109, 

во првата реченица се бришат зборовите „односно 
градот". 

Член 59 ' 
Во досегашниот член 9^, кој станува член НО, 

се бришат зборовите „односно градот". 

Член 60 
Во досегашниот член 97, кој станува член 111, 

во ставот 5 се бришат зборовите „или градот". 

Член 61 
Во досегашниот член 98, кој станува ,член 112, 

во првата реченица се бришат зборовите „односно 
градот". 

Член 62 
Во досегашниот член 111, кој станува член 125, 

во ставот 2 првата реченица се бришат зборовите 
„односно градот". 

Член 63 
Досегашниот член 119, кој станува член 133, се 

менува и гласи: 
„Лицата што се наоѓаат на отслужување на во-

ениот срок или на воена вежба гласаат на избори-
те за пратеници за Сојузниот собор по пошта за 
кандидатите од потврдените кандидатури за онаа 
изборна околија на чие подрачје се наоѓа местото 
во кое тие лица се запишани во избирачкиот спи-
сок. 

Другите воени лица гласаат на избирачките ме-
ста." 

Член 64 
Досегашниот член 120, кој станува член 134, се 

менува и гласи: 
„Народните одбори на општините од подрачјето 

на секоја изборна околија се должни најдоцна на 
еден месец пред денот на изборите да и го доста-
ват на надлежната око лиска изборна комисија спи-
сокот на лицата што се запишани во избирачкиот 
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список на подрачјето на таа општина, а кои се на-
оѓаат на отслужувале на воениот срок или на во-
ена вежба, со означување на воената пошта и ме-
стото во кое се наоѓаат. 

Околиската изборна комисија е должна на ј -
доцна на 15 дена пред денот на изборите, врз 
основа на податоците што ги добила од народните 
одбори на општините од подрачјето на својата из-
борна околија, да ги достави во затворен плик а -
дресиран на личноста на избирачот: гласачкото 
ливче, упатството за начинот на гласањето и по-
стапувањето со гласачкото ливче, како и обвивка 
адресирана на околиската изборна комисија. 

Во упатството од претходниот став ќе се наведе: 
дали избирачот може да гласа само за кандидати-
те чии имиња се наведени на гласачкото ливче; 
дека гласачкото ливче се пополнува на тој начин 
што избирачот, го опкружува редниот број пред 
името на оној кандидат за кој сака да гласа; дека 
избирачот може да гласа само за еден кандидат; 
дека избирачот кога ќе го пополни гласачкото ливче 
го става во обвивка адресирана на надлежната око-
лиска изборна комисија и, откога ќе ја затвори лич-
но обвивката, ја доставува по пошта до надлежна-
та околиска изборна комисија. Во упатството изби-
рачот особено ќе се предупреди дека обвивката со 
гласачкото ливче треба да и' се предаде на поштата 
најдоцна на пет дена пред денот на изборите, за да 
стаса гласачкото ливче благовремено до околиската 
изборна комисија. 

Пратките што во смисла на овој член лжолиски-
те изборни комисии им ги испраќаат на избирачите 
и пратките што избирачите им ги испраќаат на око-
лиските изборни комисии треба да се испраќаат ка-
ко препорачани пратки и ослободени се од пошта-
рина. 

Поблиски одредби за начинот на врачувањето 
на пратките со гласачки ливчиња на лицата на от-
служување на воениот срок или на воена вежба, 
како и за доставувањето на обвивките со гласачки 
ливчиња до околиската изборна комисија, ќе про-
пише со упатство Секретаријатот за законодавство 
и организација на Сојузниот извршен совет со со-
гласност од Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана." 

Член 65 
Досегашниот член 121 се брише. 

Член 66 
Во досегашниот член 122, кој станува член 135, 

ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Службениците на претставништвата на Феде-

ративна Народна Република Југославија во стран-
ство (на амбасади, конзулати, воени мисии и сл.) 
гласаат на изборите за пратеници за Сојузниот со-
бор за кандидатите од потврдените кандидатури за 
изборната околија на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на Државниот секретаријат за надворешни 
работи. Тие гласаат на избирачките места што се 
формираат ка ј одделни дипломатски или конзулар-
ни претставништва на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

Другите југословенски државјани што на денот 
на изборите се наоѓаат во странство можат да гла-
саат во смисла на членот 125 став 2 на овој закон на 
избирачкото место што е формирано во дипломат-
ско или конзуларно претставништво на Федератив-
на Народна Република Југославија, и тоа врз основа 
на избирачкиот список ако се запишани во тој 
список, а ако не се — врз основа на потврдата дека 
се запишани во избирачкиот список во местото на 
своето живеење односно престојување во земјата." 

Член 67 
Во досегашниот член 123, кој станува член 136, 

ставот 1 се менува и гласи: 
„Членовите на посади на поморските и речните 

бродови на трговската морнарица што пловат вон 

територијалните води на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија ќе гласаат за кандидатите од 
потврдените кандидатури за онаа изборна околија 
во која се наоѓа седиштето на претпријатието на 
кое му припаѓа бродот. Овие избирачи гласаат на из-
бирачкото место што се формира на бродот, врз 
основа на изводот од избирачкиот список во кој чле-
новите на посадата се запишани во тој список." 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
-,,Другите југословенски државјани што на денот 

на изборите ќе се наоѓаат како патници на тие бро-
дови можат да гласаат во смисла на членот 125 стаз 
2 од овој закон на избирачкото место на бродот 
врз основа на потврдата дека се запишани во изби-
рачкиот список во местото на своето живеење одно-
сно престојување." 

Досегашниот чл. 124 и 125 стануваат чл. 137 
и 138. 

Член 68 
Досегашниот член 126, кој станува член 139, се 

менува и гласи: 
„Резултатот на и з б ^ и т е за народни пратеници 

во секоја изборна околија го утврдува околиската 
изборна комисија врз основа на изборните акти при-
мени од избирачките одбори, како и врз основа на 
гласачките ливчиња што и' се доставени во смисла 
на членот 134 од овој закон." 

Член 69 
По новиот член 139 се додава нов член 140, кој 

гласи: 
„Ако во изборот учествувал само еден кандидат, 

тој е̂  избран за пратеник ако за него гласало мно-
зинство од сите избирачи што се запишани во из-
бирачките списоци на подрачјето на таа изборна 
околија. Кога вакво мнозинство не е постигнато, се 
распишуваат повторни избори. 
. Ако на изборите учествувале двајца или пове-

ќе кандидати, за пратеник е избран кандидатот што 
добил најголем број гласови." 

Член 70 
Во досегашниот член 127, кој станува член 141, 

во ставот 1 место зборовите „членот 32" се ставаат 
зборовите: „претходниот член". 

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„Ако изборната комисија утврди дека кандида-

тот што учествува сам во изборот не добил потре-
бно мнозинство (член 139 став 1) или дека двајца 
или повеќе кандидати со најголем број гласови до-
биле ист број гласови, ќе објави дека во таа избор-
на околија ниеден кандидат не е избран за народен 
пратеник и за тоа ќе ја извести повисоката изборна 
комисија." 

Досегашните чл. 128 до 139 стануваат чл. 142 
до 153. 

Член 71 
Во досегашниот член 129, кој станува член 143, 

во ставот 1 точка 2 место зборовите „вкупно и по 
избирачките места" се ставаат зборовите „вкупно, 
по избирачките места и по пошта добиен:". 

Член 72 
Во досегашниот член 130, кој станува член 144, 

во ставот 1 првата реченица се бришат зборовите 
„односно градот" а во втората реченица од истиот 
став „и градовите". 

Досегашните чл. 131—139 стануваат чл. 145—153. 

Член 73 
Во досегашниот член 140, кој станува член 154, 

ставот 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет го утврдува бројот на 

пратениците што се избираат во секоја производи-
т е л и група согласно одредбата од членот 27 став 
4 на овој закон." 

Досегашниот член 141 станува член 156. 
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Член 74 
Во досегашниот член 142, кој станува член 156, 

во ставот 1 се бришат зборовите „или градови". 
Во ставот 3 од истиот член во првиот ред се 

бришат зборовите „или град" а во седмиот ред од 
истиот став — „или градот". 

Во ставот 4 од истиот член се бришат зборовите 
во првиот ред „или град", во четвртиот и петтиот 
ред „односно со град" и на крајот од ставот „или 
град". 

Досегашните чл. 143 до 148 стануваат чл. 157 
до "162. 

Член 75 
Во досегашниот член 145, кој станува член 159, 

ставот 1 се менува и гласи: 
„Собирите на избирачите се свикуваат заради 

избор на делегати за кандидационата конференција, 
како и заради одлучување за кандидатите што ги 
предложила кандидационата конференција. Соби-
рите на избирачите во смисла на овој закон се одр-
жуваат по стопанските организации од соодветната 
производители група." . 1 

Во ставот 3 од иетио^член се бришат зборовите 
„односно градот". 

Член 78 
Во досегашниот член 146, кој станува член 160, 

ставот 3 се брише. 

Член 77 
Во досегашниот член 147, кој станува член 161, 

ст. 1 и 2 се бришат. 

Член 78 
Досегашниот член 148, кој станува член 162, се 

менува и гласи: 
„Собирот на избирачите во стопанската органи-

зација го отвора и ја раководи неговата работа до 
изборот на претседателството претставникот на сто-
панската организација што го свикал. 

Со работата на собирот на избирачите раководи 
претседателството на собирот што го избираат изби-
рачите на собирот од својата средина. Претседател-
ството на собирот се состои од претседавач и два 
члена. 

Собирот на избирачите од својата средина изби-
ра и двајца заверувачи на записникот. 

' За работата на собирот на избирачите се води 
записник што го потпишуваат претседавачот, запи-
сничарот и заверувачите на записникот. 

Раководителот на стопанската организација во 
која се одржува собирот на избирачите, односно 
претседателот на управниот одбор на земјоделска 
задруга, е должен да обезбеди записничар, но соби-
бот може да избере и друго лице за записничар." 

Член 70 
По новиот член 162 се додаваат нови чл. 163 до 

170 кои гласат: 
„Член 163 

Претставник на стопанска организација е дол-
- жен даг свика собир на избирачи заради избор на 

делегати за кандидационата конференција најдоцна 
до 25 дена од денот на распишувањето на изборите. 

Ако овластениот претставник на стопанската 
организација не го свика собирот на избирачите во 
определениот срок, собирот ќе го свика во натамо-
шен срок од пет дена надлежната околиска изборна 

^комисија. Во тој случај собирот го отвора и со него-
вата работа раководи до изборот на претседател"4 

ство производителот што ќе го определи изборната 
комисија. 

Собирот на избирачите свикан заради утврду-
вање на кандидатот за народен пратеник што се 
избира за Соборот на производителите може да се 
одржи ако е присутна најмалу % десетина од вкуп-
ниот број на производителите што имаат право да , 
учествуваат на собирот на избирачите во стопанска-

та организација во која се одржува собирот, но овој 
број не може да биде помал од педесет. Ако вкуп-
ниот број е помал од 120, собирот може да се одржи 
само ако е присутна најмалу третина од вкупниот 
број на избирачите што имаат право да учествуваат 
на собирот. 

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

Член 164 
На собирот на избирачите свикан заради избор 

на делегати за кандидационата конференција, прет-
седавачот, по извршениот избор на претседател-
ството, ја објавува целта за свикувањето на собирот 
и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита 
одредбите од чл. 165 и 67 на овој закон. 

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој опфаќа избор на делегати за кан-
дидационата конференција за изборната околија. 

Член 165 
Секој собир на избирачи од редот на присутните 

избирачи избира најмалу еден делегат за кандида-
ционата конференција. 

Ако во стопанските организации за кои се одр-
жува собирот на избирачите се запослени односно 
зачленети повеќе од 600 производители, собирот из-
бира два делегати, а ако се запослени односно за -
членети повеќе од 1.200 производители — три де-
легати. 

Околиската изборна комисија го определува 
бројот на делегатите што ги избираат одделни со-
бири на избирачи и тоа го објавува во огласот од 
членот 159 став 3 на овој закон. 

Член 166 
Записникот за работата на собирот на избира-

чите за избор на делегати за кандидационата кон-
ференција содржи особено: ден и час на почетокот 
и место на одржувањето на собирот; за кои стопан-
ски организации се одржува собирот; кој го свикал 
и отворил собирот, фамилијарно, татково и родено 
име на членовите на претседателството на собирот, 
на записничарот и на заверувачите на записникот; 
вкупен број на производителите запишани во изби-
рачкиот список во стопанските организации за кои 
се одржува собирот; број на присутните избирачи; 
дневен ред на собирот; кои кандидати за делегати 
биле предложени на собирот; кои кандидати за де-
гегати се прифатени и со колкав број гласови, на 
кој начин е утврден резултатот на гласањето; окол-
ности од значење' за работата на собирот, и час 
на завршетокот на собирот. 

Член 167 
Врз основа на заклучокот од кандидационата 

конференција се составува предлог на кандидатите 
кој содржи фамилијарно, татково и родено име на 
сите кандидати што им ги предлага кандидационата 
конференција на собирите на избирачите, со образ-
ложение за секој одделен кандидат. Кон секој кан-
дидат ќе се означи колку членови на кандидацио-
ната конференција гласале за него. Кандидатите 
ќе се запишат со ред спрема бројот на добиените 
гласови. Овој предлог го потпишува претседател-
свото на кандидационата конференција. 

По завршетокот на работата кандидационата 
конференција е должна својот предлог на кандида-
ти за народен пратеник да И го достави на околи-
ската изборна комисија. 

Околиската изборна комисија е должна на секој 
претседател на народниот одбор на општината на! 
подрачјето на изборната околија да му достави вед-
наш онолку заверени примероци од предлогот на 
кандидатите колку што има собири на избирачи на 
подрачјето на неговата општина. Претседателот на 
народниот одбор на општината е должен веднаш по 
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еден заверен примерок од предлогот на кандидати-
те да му достави на секој овластен претставник на 
стопанската организација на подрачјето на општи-
ната што е овластен да го свика собирот на избира-
чите (член 160). 

Член 168 
Претставникот на стопанската организација е 

должен на,јдоцна во срок од 7 дена по заврше-
токот на работата на кандидационата конференција 
да го свика собирот на избирачите заради утврду-
вање на кандидатите. 

Ако претставникот на стопанската организација 
ќе го свика собирот на избирачите во определениот 
срок, собирот ќе го свика во натамошен срок од 5 
дена надлежната околиска изборна комисија. 

По извршениот избор на претседателството на 
собирот на избирачите, претседавачот ја објавува 
целта за свикувале на собирот и начинот на него-
вата работа, и за таа цел ги чита одредбите од 
чл. 31, 32, 76—80 и 165 на овој закон. 

Претставникот на стопанската организација е 
долж,ен потоа на претседателството на собирот на 
избирачите да му предаде заверен примерок од 
предлогот на кандидатите што го прифатила канди-
дационата конференција. 

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

1) соопштение и претресување на предлогот на 
кандидатите што го прифатила кандидационата 
конференција, и 

2) утврдувањ,е на кандидатите. 

Член 169 
Записникот на собирот на избирачите содржи 

особено ден и час на почетокот и место на одржу-
вањето на собирот; за кои стопански организации се 
одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; 
фамилијарно, татково и родено име на членовите 
на претседателството на собирот, на записничарот и 
на заверувачите на записникот; вкупен број на про-
изводителите запишани во избирачкиот список во 
стопанските организации за кои се одржува соби-
рот; број на присутните избирачи; дневен ред на 
собирот; кои кандидати биле предложени од страна 
на кандидационата конференција; кои кандидати се 
прифатени и со колкав број гласови; на кој начин 
е утврден резултатот на гласањето; други околно-
сти од значење за работата на собирот, V час на за-
вршетокот на собирот. 

Ако собирот одлучи самиот да ги утврди канди-
датите (член 77), во записникот ќе се внесе составот 
на избраната кандидациона комисија; кои кандида-
ти биле предложени од страна на избирачите; пред-
лог на кандидационата комисија за утврдување на 
кандидатите; кои кандидати се прифатени од страна 
на собирот на избирачите и со колкав број гласови; 
на кој начин е утврден резултатот на гласањето, и 
други околности од значење за работата на собирот. 

Член 170 
Доколку со одредбите од чл. 159—161 и чл. 

163—170 не е определено поинаку, на работата на 
собирите на избирачите во стопанските организации 
се применуваат одредбите од чл. 67, 73, 79 и 80, а 
на работата на кандидационата конференција од-
редбите од чл. 69 до 72 на овој закон." 

Член 80 
Во досегашниот член 140, кој станува член 171, 

по.ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Предлогот на кандидатурата на собирот на 

избирачите го потпишува претседавачот на собирот 
на избирачите. Покрај неговиот потпис се означува 

неговото фамилијарно, татково и родено име, 
занимањето и местото на живеење. Потписот на 
претседавачот мора да биде заверен од страна на 
државниот орган надлежен за заверување или од 

страна на иг.-ро д и ист одбор на сл ш т и п е а на чие 
подрачје е одржан собирот па избирачите." 

Досегашниот став 2 станува стада 3. 
Досегашните чл. 150 до 166 стапуваат чл. 172 

до 188 
Член 81 

-Во досегашниот член 153, кој станува член 175, 
во точката 2 во вториот ред се бришат зборовите 
„или градот" а во девет-тиот ред зборовите „одно-
сно градот". 

^Јлен 82 
Во досегашниот член 156, кој станува член 177, 

во ставот 2 се бришат зборовите „или градот". 

Член 83 
Во досегашниот член 157, кој станува член 179, 

место зборовите „околиите и градовите" се ставаат 
зборовите „околиите односно општините (член 28)", 

Член 84 
Во досегашниот член 158, кој станува член 180, 

ставот 2 се менува и гласи: 
„Во списокот мора за секој член на изборното 

тело да се означи неговото фамилијарно, татково и 
родено име, производителната гр^па на која и' при-
паѓа местото на живеење и поблиската адреса, како 
и бројот на производителите што на секој од нив 
сразмерно доага во административната околија од-
носно општина (член 28) во која се избрани за член 
на соборот на производителите," 

Во ставот 3 на крајот се бришат зборовите: 
„односно градот" и се ставаат зборовите „односно 
општината". 

Член 85 
Во досегашниот член 161, кој станува член 183, 

по ставот 2 сс додава нов став 3, кој гласи: 
„Околиската изборна комисија ќе го завери се-

кое гласачко ливче со свој печат, а ако овој го 
нема со печатот на народниот одбор на околијата 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на комисијата." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 86 
Во досегашниот член 162, кој станува член 184, 

во ставот 2 н а крајот место зборот: „градот" се ста-
ваат зборовите: „општината (член 26)". 

Член 87 
Во досегашниот член 163, кој станува член 186, 

се бришат зборовите „односно град." 

Член 88 
Досегашниот член 166 кој станува член 188, се 

менува и гласи: 
„Ако во изборот учествувал само еден канди-

дат тој е избран за пратеник ако добил поголем 
број гласови од половината на вкупниот број про-
изводители од соодветната производители група на 
подрачјето од изборната околија, сметајќи ги гла-
совите спрема одредбата од членот 28 став 3 на 
овој закон. 

Ако во изборот учествувале најмалку два кан-
дидати, за пратеник е избран кандидатот што до-
бил најголем број гласови. 

Ако едно изборно тело избира два или повеќе 
народни пратеници (член 28 став 3) за пратеник во 
одделна изборна околија е избран кандидатот што 
добил поголем број гласови од половината на вку-
пниот број производители од соодветната произво-
дител на група рд подрачјето на таа околија, а ако 
во изборот учествувале 2 ил-и повеќе кандидати ---
оној меѓу кандидатите од истата изборна околија 
што добил најголем број гласови." 

Член 89 
По членот 186, се додава нов член 189, кој 

гласи: 

I 
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„Ако околиската изборна комисија утврди дека 
кандидатот што учествувал сам во изборот не до-
бил потребно мнозинство (член 188 став 1) или дека 
двајца или повеќе кандидатки со најголем број гла-
сови добиле ист број гласови, ќе свика нов соста-
нок на изборното тело на кој ќе се изврши повто-
рен избор. 

По завршетокот на работата околиската избор-
на комисија на огласните табли од народните одбори 
на околиите на подрачјето на изборната околија ќе 
објави колку секој кандидат добил гласови во из-
борното тело, име на кандидатот избран за народен 
пратеник, како и колку имало неважни гласачки 
ливчиња. 

Околиската изборна комисија му издава на из-
браниот кандидат уверение за тоа дека е избран 
за народен пратеник," 

Досегашните чл. 167 до 220 стануваат чл. 1Р0 
до 243. 

Член 90 
Во досегашниот член 170, кој станува член 193 

по точката 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2) ако во една избореа околија во изборот 

учествувал само еден кандидат и тој не го добие 
мнозинството на гласовите од сите избирачи запи-
шани во избирачкиот список во изборната околија 
(член 139 -став 1), односно не добие поголем број 
гласови од половината на вкупниот број на про-
изводителите од соодветната производители група 
на подрачјето на изборната околија (член 188 
став 1);" 

Досегашната точка 2 станува точка 3, а точ-
ката 3 станува точка 4. 

Член 91 
Досегашниот член 172, кој станува член 19'5, се 

менува и гласи: 
„На повторните избори за народни пратеници 

што се вршат поред и причините наведени во чле-
нот 193 точ. 2 и 4 на овој закон гласањето се врши 
по постојните, како и по дополнително потврдените 
кандидатури, 

Предлозите на кандидатурите за нови канди-
дати се поднесуваат најдоцна на десет дена пред 
денот определен за спроведување на изборите. 

Во случаите од членот 193 точка 3 на овој за-
кон повторните избори се вршат само меѓу канди-
датите со најголем број гласови што добиле ист 
број.с-гласови 

Во сите случаи на повторни избори изборите се 
спроведуваат спрема одредбите од главата IV и V 
на овој закон." 

Член 92 
Во досегашниот член 174, кој станува член 197, 

00 ставот 1 место зборовите „во околиите и градо-
ѕвите" се става „непосредно". 

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 'кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбата од ' претходниот 
чјЈтав, повторните избори за народен пратеник што 

спроведуваат поради причината наведена во чле-
нот 193 точка 2 на овој закон, се вршат четвртата 
^бдела од денот на одржаните избори. Во тој слу-
чај околиската изборна комисија најдоцна петтиот 
ден од денот на одржаните избори ќе ги свика де-
легатите на собирите на избирачите' што се избрани 

Ја кандидационата конференција. Кандидационата 
о,нференција може да одлучи на собирите на из-

бирачите да им предложи нови кандидатури и да 
ЈШ стави друг соодветен предлог во поглед на веќе 
^тврдената кандидатура на собирите на избира-
ч к о . Ако кандидационата конференција им прел-
а ж и на собирите на избирачите нов кандидат или 
ММ стави друг соодветен предлог, околиската из-
борна ирми си ја ќе ги свика собирите на избира-
в т е најдоцна петтиот ден од денот кога е одржана 
Кандидационата конференција. 

Избирачите можат и самите да дадат иниција-
тива за свикување на собирите на избирачите за-
ради предлагање нов кандидат. Во поглед на сви-
кувањето во врска со барањето на избирачите на 
собирите на избирачите заради предлагање нови 
кандидати, во поглед на утврдувањето на новите 
кандидати и предлогот на кандидатурите на тие 
кандидати доаѓаат одредбите од чл. 82 до 84 и чле-
нот 97 ст. 1 и 3 на овој закон." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 98 
Во досегашниот член 176, кој станува член 199, 

се додава став кој гласи: 
„Избор на народен пратеник на упразнето ме-

сто не ќе се врши ако до истекот на времето за кое 
Сојузната народна скупштина е избрана не прео-
стануваат повеќе од шест месеци." 

Член 94 
Во досегашниот член 177 кој станува член 200, 

во ставот 2 место зборовите „што се избира во око-
лијата односно градот за Сојузниот собор" се ста-
ваат зборовите „што за Сојузниот собор го изби-ѕ 
раат непосредно граѓаните". 

Во ставот 3 од истиот член место зборовите 
„два месеца" се ставаат зборовите „три месеци".' 

Член 95 
Во досегашниот член 179, кој станува член 202, 

во ставот 1 место зборовите „во околијата или гра-
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа-
ните". 

Член 96 
Во досегашниот член 180, кој станува член 203, 

во ставот 1 се бришат зборовите „односно град-
скиот", а место зборовите „во околијата или гра-
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа-
ните". 

Ставот 2 од истиот член се брише. 
Ставот 3 од истиот член се менува и гласи: 
„Врз основа на одлуката од околискиот односно 

општинскиот собор за свикување на собирите на 
избирачите (член 38 ст. 2 и 4), надлежната околии 
ска изборна комисија е должна најдоцна во срок 
од 30 дена од денот на донесувањето на оваа од-
лука да ги свика собирите на избирачите заради 
одлучување за започнување постапка за отповик." 

Член 97 
Во досегашниот член 181, кој станува член 204, 

во ставот 1 во третиот и четвртиот ред се бришат 
зборовите „во околијата односно градот" и на кра-
јот од овој став „односно градот". 

Член 98 
Во досегашниот член 183, кој станува член 206, 

во ставот 1 се бришат зборовите „односно градот". 
Во ставот 2 од истиот член се бришат зборо-

вите „односно градот". 

Член 99 
Во досегашниот член 184, кој станува член 207, 

во ставот 1 се бришат зборовите „или градскиот". 

Член 100 
Во досегашниот член 187, кој станува член 210, 

во ставот 3 се бришат зборовите „односно градот". 

Член 101 
Во досегашниот член 188, кој станува член 211, 

во ставот 1 место зборовите „во околијата односно 
градот" се ставаат зборовите „непосредно од гра-
ѓаните". 

Во ставот 3 од истиот член се бришат зборовите 
„односно градот"4 
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Член 102 
Во досегашниот член 189, кој станува член 212, 

во ставот 2 се бришат зборовите „или градот". 

Член 103 
Во досегашниот член 191, кој станува член 214, 

во точ. 2 место зборовите „во околијата односно 
градот" се ставаат зборовите „непосредно од гра-
ѓаните". 

Член 104 
Во досегашниот член 192, кој станува член 215, 

во ставот 2 место зборовите „во околијата или гра-
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа-
ните". 

Член 105 
Во досегашниот член 194, кој станува член 217, 

во ставот 3 место зборовите „во чл. 187 до 191 
од овој закон" се ставаат зборовите „во чл. 202 до 
212 од овој закон". 

Член 106 
Во досегашниот член 196, кој станува член 219, 

во "ставот 3 место зборовите „во околијата или гра-
дот" се ставаат зборовите „непосредно од граѓа-
ните". 

Член 107 
Во досегашниот член 199, кој станува член 222, 

во ставот 1 место зборовите „во околија или град" 
се ставаат зборовите „непосредно од граѓаните". 

Член 108 
Во досегашниот член 206, кој станува член 229, 

се бришат зборовите „и град". 
Член 109 

Во досегашниот член 214. кој станува член 237, 
се бришат зборовите „собирите на избирачите". 

Член 110 
Во досегашниот член 217, кој станува член 240, 

на крај од точката 5 место точка се става точка и 
запирка и се додаваат нови точки 6 и 7 кои гласат: 

„6) службено лице што ќе повика избирач на 
одговорност поради гласањето или од него бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал, односно 
дали гласал за или против отповикот; 

7) стражар што ќе постапи противно на одред-
бата од членот 113 на овој закон." 

Член 111 
Досегашниот член 221 се укинува, а досега-

шниот член 222 станува член 244. 

Член 112 
Досегашниот член 223, кој станува член 245, се 

менува и гласи: 
„Овој закон влезе во сила на 10 септември 1963 

година, а неговите измени и дополненија од 17 
октомври 1957 година влегуваат во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Член 113 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

556. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за дополненија на Законот за др-
жавната управа, што го усвои Сојузната народна 

скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 
октомври 1957 година. 

ПР бр. 17 
18 октомври 1957 година 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Член 1 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Државни секретари и државни потсекретари 

можат да се назначат и од редот на народните пра-
теници. 

За државен секретар како и за секретар што 
е на чело на одделен секретаријат на извршниот 
совет може да се назначи и член на извршниот'со-
вет. 

Државниот секретар и потсекретарите од прет-
ходните ставови имаат иста одговорност и должно-
сти како и чоние што се назначуваат како служ-
беници." 

Член 2 
Во членот 39, став 2, првата реченица се мену-

ва и гласи: 
„Секретарот што не е член на извршниот со-

вет има положба на државен потсекретар." 

Член 3 
Во членот 86 ставот 3 се менува и гласи: 
„Со правилник и со наредба од органите на 

управата не можат за граѓаните, установите и ор-
ганизациите да се установуваат обврски што не се 
засновани врз закон." 

Член 4 
По членот 119 се додава нов член 120 кој гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет, согла-

сно начелата содржани во членот 9 од Уставниот 
закон и во овој закон и со одредбите од Законот за 
сојузните органи на управата со кои е утврден де-
локругот на сојузните органи на управата, оддел-
ни работи што со сојузните закони донесени до 
влегувањето во сила на оваа одредба се ставени во 
надлежност на Сојузниот или републичките извр-
шни совети, како и овластувањата дадени со тие 
закони на Сојузниот или на републичките извршни 
совети за донесување прописи за извршување од-
делни одредби од законите, да ги пренесе врз соју-
зните односно републичките органи на управата, 
како и одделни од тие работи и овластени ја да мо-
же да пренесува од сојузните и републичките ор-
гани на управата врз републичките органи на у -
правата, народните одбори и нивните совети и ор-
гани на здравата." 

Досегашниот член 120 станува член 121. 

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

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

557. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
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устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за дополнение на Законот за „Пар-
тизанска спомен,ица 1941", што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 17 октомври 1957 година. 

ПР бр. 18 
18 октомври 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосчга Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
З о Законот за „Партизанска споменица 1941" 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/46) во членот 7 
по ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кој и гласат: 

„Барањата за доделување „Партизанска споме-
ница 1941" можат да се поднесат до 31 декември 
1957 година заклучно. 

Барањата му се поднесуваат на Државниот се-
секретаријат за работи на народната одбрана." 

Член 2 
Овај Закон влегува во сила со денот па објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

558. 

Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот 
закон за основите на општественото и по пит ич кого 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на 
седницата на Соборот на прозводителите од 17 ок-
томври 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕ-

СТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА 

1. Во Сојузниот општествен план за 1957 годи-
на на крајот од ставот 3 точка 1 оддел 1 глава 
XXVI место точка се става запирка и се додаваат 
зборовите „како и за изградба на објекти во сите 
стопански гранки со чие производство се зголему-
ва извозот односно се намелува увозот и да пропи-
ше услови за давање на овие заеми.". 

2. Во ставот 2 точка I под 3) глава XXVIII ме-
сто зборовите „и бел лим'\ се ставаат запирка и 
зборовите: „бел лим, стаклена а по исклучок и друг 
вид амбалажа." 

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

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 54 

18 октомври 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател 
на Соборот Пр,етседател 

на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Цожичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

559. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општеств,еното и политичко-
то устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и 
на седницата на Соборот на производителите од 
17 октомври 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА-ОД СТОПАНСКИ. 
ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ДРЖАВНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ НА 
ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАН ИМОТ 

1. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може од средствата на стопанските резерви на ф е -
дера-цијата, предвидени ЕО ставот 1 глава ХХ̂ СХ на 
Сојузниот општествен план за 1957 година, да упо-
треби износ до најмногу' 430,000.000 динари за 
исплата на државните обврзници издадени на име 
надоместок за експроприран имот. 

2. Сојузниот извршен совет ќе ги пропише у-
словите ,и начинот за исплата на државните обвр-
зница од точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузна народна скупштина 

СНС(А) 53 
18 октомври 1957 година 

Белград 

' Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Претседател' 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

560. 
Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот 

закоп за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите од 17 октомври 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-

ТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се потврдува Уредбата за дополненија на 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет Р. п. бр. 276 од 19 јули 1957 
година, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр., 
32 од 31 јули 1957 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Сојузна народна скупштина 

ене (А) 60 
18 октомври 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина^ 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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561. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 17 октомври 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 17 
октомври 1957 година, донесе 

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

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Соју-
зниот извршен совет врз основа на овластението 
од точката II на Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натомошната ра-
бота за приготвување закоци за стопанскиот си-
стем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на жита („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/57); 

2. Уредбата за измена на Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанскит,е ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

3. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

4. Уредбата за дополнение на Уредбата за из-
работка и одобрување на инвестиционата програ-
ма и за полагање депозит за обезбедување. исплата 
на инвестиционите работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/57). 

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 59 

18 октомври 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, ' на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

562. 

Врз основа на членот 113 од Законот за експро-
пријацијата О,Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/57) 
и точката 2 од Одлуката за доделување средства од 
стопанските резерви на федерацијата за исплата 
на државните обврзници издадени на име надоме-
сток за експроприраниот имот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/57), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАДОМЕ-

СТОК НА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ 

1. Исплатата на државните обврзници издадени 
врз основа на одредбите од Уредбата за издавање 
обвезници за накнада ^ а експроприсаниот имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/50) ќе им се извр-
ши на сопствениците на експроприраниот имот, по 
исклучок од одредбата на членот 7 од уредбата, во 
готови пари на следниот начин: 

1) износите до 200.000 динари од вкупниот износ 
на примените обврзници, вклучувајќи го и стаса-
ниот интерес до денот на исплатата, ќе се исплатат 
до крајот на 1957 година; 

2) износите преку 200.000 до 1,000.000 динари од 
вкупниот износ ,на примените обврзници, вкучувај-
ќи го и стасаниот интерес до денот на исплатата, 
ќе се исплатат до крајот на 1958 година; 

3) износите преку 1,000.000 динари од вкупниот 
износ на примените обврзници, вклучувајќи го и 
стасаниот интерес ќе се исплатуваат во еднакви 
годишни рати од по 1,000.000 динари во секоја на-. 
редна година. 

II. Под износите наведени во точката I од оваа 
одлука се подразбира вредноста на издадените но 
неисплатени обврзници на сопствениците на екс-
проприран имот до денот на влегувањето во сила; 
на оваа одлука. 

III. Исплатата од точката I на оваа одлука ада 
ја врши Југословенската инвестициона банка по 
барање од сопственикот на обврзниците, со преда-
вање на соодветниот износ на обврзниците. 

IV. Исплатата на износите од точката 1 под 1' 
од оваа одлука во 1957 година ќе се изврши на 
товар на средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата предвидени во ставот 1 глава XXXI на 
Сојузниот општествен план за 1957 година до изно-
сот од 430.000.000 динари, а во наредните години 
на товар на сојузниот буџет. 

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

Р. п. бр. 336 
19 октомври 1957 година ј 

Белград 1 

Сојузен извршен совет 

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

563. 

Врз основа на ставот 3 точка 1 оддел 1 главаш 
XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 
СО ЧИЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕ ЗГОЛЕМУВА ИЗВО-

ЗОТ ОДНОСНО СЕ НАМАЛУВА УВОЗОТ 

1. Југословенската инвестициона банка може 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд да 
дава заеми за изградба на инвестициони објекти 
со чие производство се зголемува извозот односно 
се намалува увозот. 

2. Заемите од претходната точка можат да се 
даваат за објектите на сите стопански области и 
гранки, и тоа како за довршување и реконструк-
ција на постојните така и за изградба на нови 
објекти. 

3. Корисникот на заемот според оваа одлука 
е должен да учествува во вкупните трошоци на 
инвестициите и со сопствени средства. 

Учеството на корисникот на заемот изнесува; 
20% од трошоците на инвестиционите работи спо-
ред инвестициониот елаборат, ако со важечките, 
прописи за овие инвестиции не е определен друг 
процент на учеството. 

4. Заемите според оваа одлука ќе се даваат ед 
интересна норма која не може да биде пониска 
и со срок за враќање што не може да биде подолг 
отколку што со важечките прописи за давање за-
еми од Општиот инвестиционен фонд е утврдено! 
за тој вид инвестиции. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
заемите за реконструкција и довршување на објек-
тите во оправдани случаи можат да се даваат И 
со срок за враќање подолг од 5 години. 
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Ако интересната норма и срокот за враќање 
не можат да се утврдат по одредбата од ставот 1 
на оваа точка, заемите според оваа одлука ќе се 
даваат со интересна норма од 3% годишно и со 
срок за враќање до 10 години. 

5. Поблиски услови за давање заеми според 
оваа одлука ќе пропише Југословенската инвести-
циона банка во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за рабоит на финансиите. 

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

Р. п. бр. 334 
19 октомври 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар. 

Вељко Зековиќ, с. ̂ р. 
Потпретседател, 

Александар Ранковиќ с. р. 

564. 

Врз основа на ставот 3 глава XXVIII на Соју-
зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА 

СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА 

I. На претпријатијата од индустријата за пре-
работка на овошје и зеленчук (во натамошниот 
текст: претпријатијата) им се дава надоместок (ре-
грес) за стаклената амбалажа употребена за прода-
дените количини преработено овошје и зеленчук, и 
тоа по парче на стаклена амбалажа, по следните 
износи: 

1) Стаклени тегли со волумен 
од 800 ссм 
од 650 ссм 
од 580 ссм 
од 370 ссм 
од 350 сом 
од 150 ссм 
од 100 ссм 

9,60 динари 
8,40 динари 
8,40 динари 
7,50 динари 
7,50 динари 
6,30 динари 
5,40 динари 

2) стаклени шишиња со волумен 
од 1/1 л — — — — 12,00 динари 
од 1/2 л — — — — 9,30 динари 

II. Барањето за регреси го поднесуваат прет-
пријатијата од претходната точка до банката ка ј 
која,, имаат жиро сметка. 

Кон барањето претпријатијата приложуваат: 
1) заверени преписи од сметките за продадените 

и испорачаните количини на преработено овошје и 
зеленчук во кои е дадена спецификацијата на ста-
в е н а т а амбалажа по видовите од точката I под 
1 и 2 од оваа одлука; 

2) доказ за извршените испораки; 
3) пресметка на регресот за стаклената амба-

лажа со податоци за количината на амбалажата, 
за износот на регресот по парче и за вкупниот из-
нос на регресот за секој вид стаклена амбалажа. 

III. Кога Народната банка ќе утврди дека пре-
сметката и документацијата се, точни ќе го одобри 
регресот на товар на сметката бр. 339557 „Регрес за 
стаклена амбалажа". 

Р1сплатата на регресот според оваа одлука паѓа 
на товар на средствата предвидени во ставот 2 точ-
ка I под 3 глава XXVIII на Сојузниот општествен 
план за 1957 година. 

IV. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите, по потреба, да до-
несува поблиски прописи за примена на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. '336 
19 октомври 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

565. 
Врз основа на ставот 2 оддел 4 глава XVI на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ БЕ-
ЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СО-
ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИТИЕ НА 
ВИШОЦИТЕ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ 

1. Во Решението за давање безинтересни кре-
дити на заводите за социјално осигурување за по-
критие на вишоците на расходите над приходите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/57 и 28/57) во 
точката 2 место датумот „30 септември 1957 година" 
се става датумот „31 декември 1957 година". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 333 

14 октомври 1967 година 
Белград 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р, 

566. 
Врз основа на членот 13 од Законот за здру-

женијата; соборите и другите јавни собранија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ДИПЛО-

МИРАНИТЕ БАБИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Според поднесените правила и програма за ра-
бота се. одобрува оснивањето и работата на Соју-
зот на здружението на дипломираните бабини на 
Југославија, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Југославија. 

И/З бр. 22697/1 
13 септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

567. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло^ 

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за про изводите л пит е спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕ-
ХНИЧКА ОПРЕМА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ГОРНИ 

СТРОЈ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Постојани ознаки-за оската и 
височината на колосекот — — -

Постојани ознаки за свијоци од 
^бетонирани шински столпчиња 

Постојани ознаки за свијоци од 
армиран бетон — — - — — 

Километарон знаци од бетон 
Километарон знаци од камен 
Пружни хектометарски знаци 
Падокази — — — — — — 
Знаци за почеток и завршеток 

ћа потиснувањето — — — — — 
Меници — — — — — — 
Гранични знаци — — — — 
Знак за пружна предупреду-

Бачка — — — — — — — — 
Знак за границата на разместу-

вањето — — — — — — — 
Градобран!! од земја на пругите 

нор-мален колосек — — — 
Градобрани од земја на пругите 

со тесен колосек — — — — — 
Градобран^ од шини на пругите 

со нормален колосек — — — 
Градобрани од шина на пругите 

па колосекот од 760 ком — — — 
Градобран^ од армиран бетон 

на пругите со нормален колосек — 
Градобрани од армиран бетон 

на пругите со тесен колосек — — 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
етендардивациј а, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1957 година. ^ 1 

Бр. 4178 
17 октомври 1957 година 

белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 4 

стандардизација 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

ЈИЅ Р. В8. 001 

Ј1ЈЅ Р. В8. 002 

ЈТЈЅ Р. В8. 003 
ЈХТЅ Р. В8. 010 
Ј1ЈЅ Р. В8. 011 
Ј1ЈЅ Р. В8. 012 
Ј1ЈЅ Р. В8. 013 

ЈХЈЅ Р. В8. 021 
ЈТЈЅ Р. В8. ОЗЈ 
ЈТЈЅ Р. В8. 032 

ЈТЈЅ Р. В8. 033 

Ј1ЈЅ Р. В8. 034 

Ј1ЈЅ Р. В9. 001 

ЈХЈЅ Р. В9. 002 

Ј1ЈЅ Р. В9. 006 

Ј Ш Р. В9. 007 

ЈХЈЅ Р. В9. 013 

Ј1ЈЅ Р. В9. 014 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот од Решението за југо-
словенскиот стандард за коморите на прегрејува-
ните, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/57, 
се поткраднала долу наведената г р е ш к а в а се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА КОМОРИТЕ НА ПРЕГРЕЈУВАНИТЕ 

Во точката 1 место ознаката: „ЈХЈЅ Р.- Ј1. 901" 
чреба да стои ознаката „Ј1ЈЅ Р. Ј1. 902". 

Од Сојузната комисија за стандардизација, 17 
Октомври 1957 година, Белград. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за осни-

вање на Сојузната комисија за физичка култура 
и членот 26 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 

ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА К,ОМИСИЈА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Во Сојузната комисија за физичка култура се 
именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Славко Комар, член на Сојузниот извршен ссн 

вет; 
за секретар: 

Владо Ивковиќ, досегашен секретар на Советот 
за физичка? култура на Сојузниот извршен совет; 
за членови: 

Зоран Полич, државен потсекретар во Држав-
ниот секретаријат за работи на финансиите и досе-
гашен претседател на Советот за физичка култура 
на Сојузниот извршен совет, 

Милијан Неоричиќ, член на ЦК СКЈ и претсе-
дател на Сојузот на спортовите на Југославија, 

Борис Бакрач, сојузен народен пратеник и 
претседател на Олимпискиот комитет на Југосла-
вија, 

Миливоје Радовановић народен пратеник на 
Народното собрание на НР Србија и потпретседа-
тел на Сојузот за телесно воспитување „Партизан" 
на Југославија, 

Ѓуро Лончаревиќ, генерал-мајор на ЈНА, 
Ашер Делеон член на Претседателството на 

Централното веќе на Сојузот на синдикатите на 
Југослевији и досегашен чл^н на Советот за физич-
ка култура на Сојузниот извршен совет, 

Мика Трипало, претседател на ЦК на Народ-
ната младина на Југославија и потпретседател на 
Футбалскиот сојуз на Југославија, 

Бранко Полич, директор на Сојузниот завод за 
физичка култура, потпретседател на Сојузот на 
спортовите на Југославија и секретар на Олимпи-
скиот комитет на Југославија, 

Милица Шепа, доцент на Високата школа за 
физичка култура и досегашен член на Советот за 
физичка култура на Сојузниот извршен совет, 

др Алојз Шеф, шеф на Спортско-медицинскиот 
институт во Љубљана и досегашен ^лен на Сове-
тот за физичка култура на Сојузниот извршен 
совет, 

Милутин Вујовиќ, "советник во Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен сове! 
и досегашен член на Советот за физичка култура 
на Сојузниот извршен совет. 

Претседателите на републичките комисии за 
физичка култура по својата положба се членови на 
комисијата. 

Б. бр. 2834 
17 октомври 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, ' 
Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ , 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ' 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије^ 
во бројот 44 од 12 октомври 1957 година објавува! 

Упатство за постапката за утврдување на шум-
ските штети. 

Во бројот 45 од 19 октомври 1967 година обја-
вува : 

Одлука за овластување Одборот за организам 
ционо-управи и прашања да дава претходна сотла^ 
еност за назначувањата нови службениц,и во репу^ 
блиските органи на управата и во установите; 
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Решение за исправка на Решението за нацио-
нализација на комерцијалните магацини и комер-
цијалните визби ВС бр. 260 од 28 октомври 1948 
година; 

Правилник за полагање завршен испит во учи-
лиштата за учениците во стопанството. 

ИАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 

„Народно новине" службен лист Народне Ре-
публико Хрватске во бројот 47 од 7 октомври 1957 
година немаат службен дел. 

Во бројот 48 од И октомври 1957 година обја-
вуваат: т ^ 

Наредба за определување трошоците на промет 
тот на големо на петролот за осветление; 

Решение за осн,ивање шумари ја во Стрижи-
војна; 

Исправка на Решението за оснивање Центар за 
учење странски јазици во Загреб како установа со 
самостојно финансирање. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ура д ни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 36 од 2 октомври 1957 година објавува: 

Правилник за лекарските визити што ги вршат 
лекарите на здравствените домови и станици дома 
кај болните; 

Наредба за здобивање со стручно образование 
за вршење на поткивачкиот занает; 

Решение за именување околиска изборна ко-
мисија Љубљана со седиште во Љубљана. 

Во бројот 37 од 10 октомври 1957 година обја-
вува: 

Решение за разрешување и именување секре-
тар за сообраќај и за именување шеф на кабинетот. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговина во бројот 38 од 4 октомври 1957 го-
дина објавува: 

Наредба за определување краиштата кои се 
сметаат зиме отсечени од сообраќајот; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за преземање Селскостопанскиот имот „Др Муј бе-
говиќ", во Модрич; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за прогласување Опитната овоштарска станица во 
Горажде за установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 39 од 11 октомври 1957 година нема 
службен дел. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 20 од 5 октомври 1957 година објавува: 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за одборници 
на народните одбори на општините на територијата 
на Народна Република Црна Гора. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излезе од печат 

Додаток на „Службени лист на ФНРЈ" бр. 44 
К А Т А Л О Г 

НА ОРИЕНТАЦИОНА! ПРИМЕРИ ЗА ПРОЦЕНА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ПОМОШНИТЕ 

РАБОТИЛНИЦИ 
и 

К А Т А Л О Г 
НА ОРИЕНТАЦИОНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРОЦЕНА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО УПРАВАТА И ПРО-

ДАЖБАТА 
Издание на латиница. 
Цена 1300 динари. 
Порачки прима Комерцијално!^ одделение на 

„Службени лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќа 
Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : страна 
555. Указ за прогласување на Законот за из-

мени и дополненија на Законот за- пра-
вата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници — 741 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници - — — — — — 741 

556. Указ за прогласување на Законот за до-
полненија на Законот за државната у-
права — — — - — — — — —- 751 
Закон за дополненија на Законот за др-
жавната управа — — — — — — — 751 

557. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за „Партизанска 
споменица 1941" — — — — — -т- — 751 
Закон за дополнение на Законот за „Пар-
тизанска споменица 1941" — — — — 752 

558. Одлука за дополнение на Сојузниот оп-
штествен план за 1957 година — — — 752 

559. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за и-
сплата на државните обврзници издадени 

' на име надоместок за експроприран имот 752 
560. Одлука за потврда на Уредбата за до-

полненија на Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен 
совет — — — — — - — — — 752 

561. Одлука за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет — - — — — 753 

502. Одлука за исплата на обврзниците за 
надоместок на експроприраниот имот — 753 

563. Одлука за условите за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за изградба на об-
јекти со чие производство се зголемува 
извозот односно се намалува увозот — 753 

564. Одлука за давање надоместок (регрес) 
за стаклена амбалажа — — — — — 754 

565. Решение за измена на Решението за да-
вање безинтересни кредити на заводите 
за социјално осигурување за покритие 
на вишоците на расходите над приходите 754 

566. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на здружението на ди-
пломираните бабици на Југославија — 754 

5-67. Решение за југословенските стандарди за 
техничка -опрема на железничкиот горни 
строј — — — — — — — — — — 754 

Исправка на Решението за југословенскиот 
стандард за коморите на претрејувачите 755 
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