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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 

СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за избор на сојузни 
пратеници, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 јануари 1969 
година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 15 јануари 1969 година. 

П Р бр. 761 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Избор и отповик на сојузни пратеници се врши 

на начинот и според постапката што се пропишани 
со овој закон. 

Член 2 
За Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот 

собор, Просветно-културниот собор и Социјално-
-здравствениот собор се избираат по 120 пратеници. 

За Соборот на ,народите секоја република и з -
бира по 20 пратеници, а секоја автономна покраина 

-по 10 пратеници. 

Член 3 
Секои четири години се избираат сите членови 

на секој од соборите на Сојузната скупштина. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде сојузен пратеник. 
На дополнителен избор пратеникот се избира 

на време до истекот на мандатот на пратеникот 
на чие место се избира и по истекот на тој мандат 
може уште двапати едноподруго да биде сојузен 
пратеник. 

' Член 4 
Пратениците за Општествено-политичкиот собор 

ги избираат граѓаните во една или повеќе општини 
што сочинуваат изборна единица, врз основа н а 
општо, еднакво и непосредно изборно право. 

Пратениците за Стопанскиот собор, Просветно^ 
-културниот собор и Социјално-здравствеииот собор 
(во понатамошниот текст: соборите на работните з а -
едници) ги избира изборното тело што го сочину^ 
ваат членовите на општинското собрание и деле-
гатите на работните заедници на работните орга-
низации и други форми на здружен труд, како 
и делегатите на други заедници од соодветната' 
област на трудот определени со овој закон, од под-
рачјето на изборната единица. 

Пратениците за Соборот на народите ги избира 
собранието на секоја република на заедничка сед-
ница на сите собори и собранието на секоја автоном-
на покраина на заедничка седница на сите собори. 

Член 5 
Право да биде избиран за пратеник за Опште-

ствено-политичкиот собор и Соборот на народите 
има секој граѓанин што има општо избирачко право. 

Член 6 
Право да бидат избирани за пратеник за Сто-

панскиот собор имаат: работен човек во работна ор -
ганизација или друга работна Заедница и член на 
орган на управување на работна организација или 
работна заедница во областа на производството, 
сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, 
занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, 
издавачката, новинската или друга стопанска д е ј -
ност, како и работен човек во работна, организа-
ци ја ко ја се занимава со научни истражувања во 
областа на стопанството и член на орган на упра-
вување на таква организација ; член на орган на 
управување на здружение на работни организации 
во областа на стопанството; земјоделец — член на 
земјоделска задруга или друга работна организа-
ци ја и членови на неговото домаќинство кои а к -
тивно се занимаваат со земјоделска дејност, како 
и земјоделец што е во постојан кооперантски од,нос 
со задруга или со друга работна организација, а Аој 
според статутот на задругата односно на друга р а -
ботна организација има определени права во поглед 
на изборот на органите на управувањето на за -
другата односно на друга работна организација; 
занаетчија — член на занаетчиска комора; земјо-
делски, занаетчиски или друг работник што работи 
вон работна организација , како и функционер на 
синдикатот во ко ј се зачленети работните луѓе од 
областа на стопанството. 

Член 7 
Право да бидат избирани за пратеник за Про-

светно-културниот собор имаат: работен човек во 
работна организација или друга работна заедница 
и член на орган на управување или на издавачки 
совет на работна организација или работна заед-
ница во областа на просветата, науката, уметноста 
и други области на културата и физичката култура, 
освен во новинските и издавачките претпријатија ; 
член на издавачки совет или на друг соодветен 
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орган на управување на работна организација вон 
овие области; самостоен научник, уметник или друг 
културен работник; редовен студент на факултет, 
уметничка академија, висока или виша школа и 
редовен ученик на средна школа што според ста-
тутот на школата го имаат тоа својство; член на 
орган на управување на здружение на работни 
организации во областа на просветата, науката, 
уметноста и други области на културата; член на 
орган на управување на заедница на образованието, 
како и функционер на синдикатот во кој се за-
членети работните луѓе од тие области. 

Член 8 
Право да бидат избирани за пратеник за Со-

цијално-здравствениот собор имаат: работен човек 
во работна организација или друга работна заедница 
и член на орган на управување на работна органи-
зација или работна заедница во областа на здрав-
ството и социјалните служби, како и работен човек 
во работна организација која се занимава со на-
учни истражувања во областа на здравството и 
социјалните служби и член на орган на управување 
на таква организација; член на орган на управу-
вање на здружение на работни организации во об-
ласта на здравството и социјалните служби; член 
на собрание на социјалното осигурување, како и 
функционер на синдикатот во кој се зачленети 
работните луѓе од тие области. 

Член 9 
Граѓанин што ги исполнува условите од чл. 

6, 7 или 8 од овој закон, има право да биде избиран 
за член на соодветен собор на работните заедници 
ако има општо избирачко право. 

Член 10 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 

Југославија (во понатамошниот текст: Социјалис-
тичкиот сојуз) е основен носител и организатор на 
општествено-политичката активност во изборите на 
пратеници за Сојузната скупштина и во предлага-
њето и утврдувањето на кандидатите з,а сојузни 
пратеници. Со остварувањето на оваа улога во из-
борниот процес Социјалистичкиот сојуз обезбедува 
активно учество на граѓаните во кандидирањето 
и изборот на пратеници за Сојузната скупштина и 
во остварувањето на нивните изборни права. 

Во соработка со другите општествено-политички 
и други организации, Социјалистичкиот сојуз орга-
низира такви форми на општествено-политичка 
активност што им овозможуваат на работните луѓе 
и на граѓаните најширока иницијатива и непосредно 
учество во истакнувањето на кандидатите и во пре-
тресувањето на предлозите за утврдување на кан-
дидатите за сојузни пратеници, ги запознава изби-
рачите со предлозите за кандидати и со својата 
политичка дејност обезбедува најширок општествен 
договор за мерилата за кандидирање и за предла-
гање и утврдување на кандидатите. 

Член 11 
Избори за сојузни пратеници распишува прет-

седателот на Сојузната скупштина. 
Изборите на пратеници за Општествено-поли-

тичкиот собор и за соборите на работните заедници 
мораат да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред 
истекот на изборниот период на пратениците на 
кои им истекува мандатот. 

Изборот на пратеници за Соборот на народите 
во републичките односно покраинските собранија 
мора да биде извршен пред денот на првиот сос-
танок на Соборот на народите на кој се врши вери-
фикација на мандатите на новоизбраните пратеници. 

Во случај на распуштање на одделни собори на 
Скупштината, избори се распишуваат во рок од 
петнаесет дена од денот на распуштањето на со-
борот. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите на пратениците не смее да по-
мине повеќе од два месеца ниту помалку од еден 
месец. 

Член 12 
Именуван функционер и работник во државен 

орган и судија на уставен или друг суд, не можат 
во исто време да бидат и членови на Соборот на 
народите. 

Именуван функционер и работник во сојузен 
орган, како и судија на Уставниот суд на Југосла-
вија или на друг суд на федерацијата не можат 
во исто време да бидат и членови на Општествено-
-политичкиот собор или членови на соборите на 
работните заедници на Сојузната скупштина. 

На функционер или работник во државен ор-
ган или судија од ставот 1 на овој член, што е 
избран за член на Соборот на народите, како и на 
функционер или работник во сојузен орган или 
судија од ставот 2 на овој член, што е избран за 
член на некој друг собор на Сојузната скупштина, 
му престанува функцијата односно службата кога 
ќе му биде верификуван мандатот. 

Член 13 
Изборот на пратеници за Општествено-поли-

тичкиот собор и за соборите на работните заедници 
се врши во една или повеќе општини, што сочи-
нуваат изборна единица. 

Во општина во која се избираат два или по-
веќе пратеници, се формираат онолку изборни еди-
ници колку пратеници се избираат. 

Дел од територијата на една општина не може 
да се спои со територијата на друга општина или 
со дел од територијата на друга општина во една 
изборна, единица. 

Член 14 
Изборните единици за избор на пратеници за ' 

Општествено-политичкиот собор и за с-оборите на 
работните заедници се утврдуваат со посебен закон. 

Изборните единици се утврдуваат врз основа 
на податоците од општиот попис на населението. 

Бројот на сојузните пратеници што се изби-
раат во секоја република за Општествено-политич-
киот собор, Стопанскиот собор, Просветно-култур-
ниот собор и Социјално-здравствениот собор, се 
определува во согласност со нормата еден пратеник 
да се избира на ист број жители. 

Ако врз основа на нормата од ставот 3 на овој 
член нема да биде распореден вкупниот број на 
пратеници што се избираат за Општествено-поли-
тичкиот собор или за одделни од соборите на ра-
ботните заедници на Сојузната скупштина, преоста-
натиот број пратеници се распоредува на републи-
ките што по ред имаат најголем остаток. 

Член 15 
Во секоја изборна единица се избира по еден 

пратеник за Општествено-политичкиот собор и за 
секој од соборите на работните заедници на Со-
јузната скупштина. 

Исто лице може да биде пратенички кандидат 
само во една изборна единица. 

Исто лице може да биде пратенички кандидат 
само за еден собор на Скупштината. 

Член 16 
Пратеничките кандидати за Општествено-поли-

тичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-кул-
турниот собор и Социјално-здравствениот собор ги 
предлага и ги утврдува кандидационата конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз. 

Пратеничките кандидати за Општествено-поли-
тичкиот собор ги предлагаат и ги утврдуваат и со-
бирите на избирачите, а пратеничките кандидати за 
соборите на работните заедници — и собирите на 
работните луѓе во работните организации и во други 
работни заедници од соодветната област на трудот. 

Член 17 
Пратеничките кандидати за Соборот на наро-

дите за секоја република односно автономна покра-
ина ги предлага и составува предлог-листа на кан-
дидатите републичката односно покраинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз, на начинот 
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и според постапката што се утврдени со правилата 
на таа организација. 

Предлог-листата на кандидатите на републич-
ката односно покраинската конференција на Соци^ 
јалистичкиот сојуз ја разгледуваат и ја утврдуваат 
листата на кандидатите општинските кандидаци-
они конференции на Социјалистичкиот сојуз. 

Член 18 
Кандидациона конференција што ги утврдува 

пратеничките кандидати за Општествено-политич-
киот собор, Стопанскиот собор, Просветно-култур-
ниот собор и Социјално-здравстзениот собор се фор-
мира за секоја изборна единица (во понатамошниот 
текст: кандидациона конференција за изборната 
дикица), а може, според потребата, да се формира 
и посебна кандидациона конференција за одделни 
од тие собори. 

Општинска кандидациона конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз што ги утврдува пратеничките 
кандидати за Соборот на народите се формира во 
секоја општина (во понатамошниот текст: општин-
ска кандидациона конференција). 

Начинот на работата на кандидационите кон-
ференции од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз. 

Работата на кандидационата конференција за 
изборната единица и на општинската кандидациона 
конференција е јавна. 

Член 19 
Делегати за општинската кандидациона конфе-

ренција се избираат непосредно на собирите во 
организациите на Социјалистичкиот сојуз, синди-
катите, здруженијата на борците и Сојузот на мла-
дината, како и во другите - здруженија и органи-
зации на граѓани што со своите правила ќе ги опре-
дели општинската конференција на Социјалистич-
киот сојуз. 

Делегати за кандидациоиата конференција за 
изборната единица се избираат, по правило, на на-
чинот од ставот 1 на овој член. Ако изборната еди-
ница ја сочинуваат две или повеќе општини, со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз може да се 
определи да избираат делегати за оваа кандида-
циона конференција општинските кандидациони 
конференции од редовите на своите членови. 

Мерилата за утврдување бројот на делегати што 
за кандидационите конференции ги избираат една 
или повеќе организации од ст. 1 и 2 на овој член, 
како и начинот и постапката за избор на делегати 
се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот 
сојуз. 

Член 20 
Пратеник во Општествено-политичкиот собор 

станува кандидатот за кого гласало мнозинството 
од сите избирачи на односната изборна единица, 
а ако имало два или повеќе кандидати пратеник 
станува оној кандидат што добил најголем број 
гласови во изборната единица. 

Пратеник во Стопанскиот собор, Просветно-кул-
турниот собор или Социјално-здравствениот собор 
станува кандидатот што во изборното тело го добил 
мнозинството определено со овој закон. 

Пратеник во Соборот на народите станува секој 
кандидат за кого гласало мнозинството на сите 
членови на републичкото односно покраинското со-
брание, а ако имало кандидати повеќе од вкупниот 
број пратеници што се избираат секој кандидат 
што добил најголем број гласови. 

^ Член 21 
Изборот на пратеници за Општествено-политич-

киот собор се врши во недела, и тоа во ист ден 
на целата територија на Југославија. 

Изборот на пратеници за сите собори на ра-
ботните заедници се врши во ист ден на целата 
територија на Југославија. 

Општите избори за пратеници за соборите на 
работните заедници се вршат по одржаните општи 
избори за одборници на општинските собранија, а 
општите избори за Соборот на народите - по одр-

жаните општи избори за пратеници на републич-
ките односно покраинските собранија. 

Со одлуката за распишување на изборите се 
определува и денот на одржувањето на изборите, 
како и денот од кој почнуваат да течат роковите за 
вршење на изборните дејствија. 

Член 22 
Ако изборот на пратеници за Општествено-по-

литичкиот собор се врши во истиот ден кога и из-
борот на пратеници за републичкиот собор, избор-
ните дејствија можат да се вршат на истите из-
бирачки места, но со спроведувањето на изборите 
на пратеници за Општествено-политичкиот собор 
раководи посебен избирачки одбор и изборните деј-
ствија се вршат одвоено за овој собор. 

Ако изборот на пратеници за соборите на ра-
ботните заедници на Сојузната скупштина се врши 
во истиот ден кога и изборот на пратеници за со-
борите на работните заедници на републичкото со-
брание, изборните дејствија за избор на пратеници 
за соборите на работните заедници на Сојузната 
скупштина се вршат одвоено. 

Член 23 
Верификација на мандатите врши секој собор 

посебно. 
Во случај на распуштање на некој од соборите 

на Сојузната скупштина, состанокот на новоизбра-
ниот собор за верификација на мандатите мора да 
се одржи во рок од петнаесет дена од денот на 
одржувањето на изборите. 

Член 24 
На сојузен пратеник му престанува мандатот 

пред истекот на времето на кое е избран: 
1) ако го загуби општото избирачко право; 
2) ако со правосилна судска осуда биде осуден 

на казна затвор во траење подолго од шесет ме-
сеци или на друга потешка казна; 

3) ако биде отповикан; 
4) ако му ја уважи оставката соборот чиј член е; 
5) ако настапи случај на неспоивост на пра-

теничката функција со друга функција односно 
служба. 

Член 25 
Избирачите можат да го отповикаат сојузниот 

пратеник што го избрале. 
Член 26 

Пратеникот во Општествено-политичкиот собор 
е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството 
на сите избирачи на изборната единица во која е 
избран. 

Пратеникот во некој од соборите на работните 
заедници е отповикан ако за отповикот гласало 
мнозинството на членовите на телото што одлучува 
за отповикот во општината односно мнозинството на 
сите членови на телото што одлучува за отповикот 
во секоја од општините од подрачјето на изборната 
единица во која е избран. 

Пратеникот во Соборот на народите е отповикан 
ако за отповикот гласало мнозинството членови на 
сите собори на републичкото односно покраинското 
собрание. 

Член 27 
На пратеникот што е отповикан му престанува 

пратеничкиот мандат кога Сојузната скупштина ќе 
утврди дека мандатот му престанал врз основа на 
отповик. 

Член 28 
Изборот и отповикот на сојузните пратеници се 

вршат со тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња. 
Избирачите гласаат лично. - -

Член 29 
Граѓанин запишан во избирачкиот список не 

може да биде лишен од правото на гласање на из-
борите или од правото на гласање за отповик, ниту 
да биде спречен да гласа. 
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Член 30 
Загарантирана е слободата на определувањето 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
. Ниеден државен орган или службено лице не 

може да го повика избирачот на одговорност за 
гласањето, ниту од него да бара да каже за кого 
гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за 
или против отповикот.. 

Член 31 
На денот на изборите на пратеници, како и на 

денот на гласањето за отповик на пратеници, за-
бранета е секоја агитација на избиралиштето. 

Како избиралиште се смета зградата во која 
се врши гласањето и нејзиниот двор. 

Член 32 
Со спроведувањето на изборите на сојузни пра-

теници и со гласањето за отповик раководат из-
борни комисии и избирачки 'одбори. 

Органите за спроведување на изборите се не-
зависни во својата работа и работат според закон 
и други прописи донесени врз основа на закон. 

Изборните комисии се формираат на време од 
четири години. 

Член 33 
Пратеничкиот кандидат односно пратеникот за 

чиј отповик се гласа, може да и пријави на оп-
штинската изборна комисија по еден претставник 
и негов заменик за секое избирачко место и секое 
изборно тело, како и за општинската изборна коми-
сија, и тоа најдоцна на три дена пред денот на 
изборите односно гласањето за отповик. За прет-
ставник и негов заменик може да биде предложено 
само лице што има општо избирачко право. 

Претставниците на пратеничките кандидати од-
носно претставниците на пратеникот за чиј отповик 
се гласа, имаат право да присуствуваат на работата 
на органите за спроведување на изборите односно 
гласањето за отповик од ставот 1 -на овој член, но 
без право на одлучување. 

Г л а в а II 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 34 
Изборни комисии се: Сојузна изборна комисија, 

републички изборни комисии, покраински изборни 
комисии и општински изборни комисии. 

Член 35 
Сојузната изборна комисија, републичките из-

борни комисии и покраинските изборни комисии ги 
сочинуваат: претседател, секретар и по пет членови. 

Општинските изборни комисии ги сочинуваат: 
претседател, секретар и еден член. 

На претседателот, секретарот и членовите на 
изборните комисии им се определуваат заменици. 

Член 36 
Членовите на Сојузната изборна комисија ги 

именува Сојузната скупштина, а членовите на дру-
гите изборни комисии — Сојузната изборна ко-
мисија. 

Претседателот на Сојузната изборна комисија и 
неговиот заменик се именуваат од редот на судиите 
на Врховниот суд на Југославија. 

Претседателот на републичката односно покра-
инската изборна комисија и неговиот заменик се 
именуваат од редот на судиите на врховниот суд на 
републиката односно покраината, а претседателот 
на општинската изборна комисија и неговиот за-
меник — од редот на судиите. 

Со решението за именување на членовите на 
изборната комисија се определува и нејзиното се-
диште. -

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 37 
Сојузната изборна комисија: 
1) се грижи за законитото спроведување на 

Изборите и за еднообразната примена на одредбите 
на овој закон што се однесуваат на изборната по-
стапка; 

2) ја усогласува работата на изборните комисии 
и им дава упатства на изборните комисии по сите 
прашања во врска со спроведување на изборите; 

3) ги утврдува единствените стандарди за из-
борните материјали и другите материјални услови за 
спроведување на изборните дејствија, и врши кон-
трола во поглед на придржувањето кон тие стан-
дарди и услови; 

4) ги објавува резултатите од изборите на пра-
теници за Сојузната скупштина, како и резултатите 
на гласањето за отповик; 

5) врши други задачи според одредбите од овој 
закон. 

Сојузната изборна комисија ги пропишува о-
брасците за извршување на овој закон. 

Сојузната изборна комисија определува кои 
изборни акти и доставува општинската изборна ко-
мисија, како и начинот на нивното доставување, 
и може да определи определени изборни акти да 
чува општинската изборна комисија до определен 
рок. 

Член 38 
Републичката изборна комисија: 
1) ги потврдува кандидатурите за избор на пра-

теници за Соборот на народите што ги избира ре-
публичкото собрание; 

2) ја усогласува работата на општинските из-
борни комисии и им дава упатства на општинските 
изборни комисии во врска со спроведувањето на 
изборите; 

3) го обезбедува извршувањето на техничките 
подготовки на изборите на територијата на репуб-
ликата и врши контрола во поглед на придржува-
њето кон стандардите од членот 38 став 1 точка 
3 на овој закон; 

4) врши други работи според одредбите од овој 
закон,' 

Член 39 
Покраинската изборна комисија: 
1) ги потврдува кандидатурите за избор на пра-

теници за Соборот на народите што ги избира со-
бранието на автономната покраина; 

2) ја усогласува работата на општинските из-
борни комисии и им дава упатства на тие комисии 
во врска со спроведувањето на изборите; 

3) го обезбедува извршувањето на техничките 
подготовки на изборите на територијата на покра-
ината и врши контрола во поглед на придржува-
њето кон стандардите од членот 37 став 1 точка 3 
на овој закон; 

4) врши други работи според одредбите од овој 
закон. 

Член 40 
Општинската изборна комисија: 
1) ги потврдува кандидатурите за избор на пра-

теници за Општествено-политичкиот собор и за со-
борите на работните заедници; 

2) ги утврдува резултатите од изборите на пра-
теници за Општествено-политичкиот собор и за со-
борите на работните заедници и ги прогласува кан-
дидатите избрани за пратеници; 

3) ги утврдува резултатите на гласањето за от-
повик на пратеници на Општествено-политичкиот 
собор и на соборите на работните заедници; 

4) формира избирачки одбори за раководење со 
гласањето на изборите на пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор, како и за раководење со 
гласањето за отповик на тие пратеници, и именува 
членови на тие одбори; 

5) врши технички подготовки за изборите; 
6) се грижи за правилната работа на избирач-

ките одбори и врши надзор над нивната работа; 
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7) им издава уверенија на претставниците на 
кандидатите и на претставниците н.а пратениците за 
чиј отповик се гласа, како и на нивните заменици, 
и тоа најдоцна на 48 часа пред денот определен за 
избор односно отповик на пратениците; 

8) издава соопштенија за резултатите на из-
борите односно гласањето за отповик на своето 
подрачје; 

9) врши други работи според одредбите од овој 
закон. 

Општинската изборна комисија се формира за 
секоја изборна единица. 

Член 41 
Со гласањето при изборот на пратеници за Оп-

штествено-политичкиот собор и со гласањето за от-
повик на овие пратеници раководат избирачки од-
бори. 

Избирачки одбори се формираат за секое место 
во кое се врши гласање (избирачко место). Изби-
рачките места ги определува општинската изборна 
комисија. 

Избирачките одбори обезбедуваат правилност и 
тајност на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседател 
и два члена. 

На претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор им се определуваат заменици. 

Општинската изборна комисија е должна да им 
врачи на претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор, како и на нивните заменици, решение 
за нивното именување. 

Член 42 
Со изборот на пратеници односно со гласањето 

за отповик на пратеници во некој од соборите на 
работните заедници раководи претседателството што 
ќе го избере изборното тело од редовите на своите 
членови. 

- За член на претседателството на изборното те-
ло не може да биде избиран кандидат за пратеник 
односно пратеник за чиј отповик се гласа. 

Член 43 
Член на изборна комисија или на избирачки 

одбор, како и негов заменик, може да биде само 
граѓанин од подрачјето на односната изборна еди-
ница кој има општо избирачко право. 

Членовите на изборната комисија и на избирач-
киот одбор, како и нивните заменици, не можат да 
бидат кандидати за пратеници. Ако се согласат да се 
кандидираат, им престанува функцијата на член 
односно заменик во тие органи. 

За член на изборна комисија или на избирач-
ки одбор, како и за нивни заменик, не може да би-
де именуван пратеник за чиј отповик се гласа. 

Член 44 
Органите за спроведување на изборите односно 

гласањето за отповик одлучуваат со мнозинство 
гласови на сите свои членови. 

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

Член 45 
Општинското собрание и другите органи се дол-

жни да им даваат помош на изборните комисии и на 
избирачките одбори во извршувањето на нивните 
задачи. 

Член 46 
Средствата за покритие на трошоците за спро-

ведување на изборите за сојузни пратеници се обез-
бедуваат во сојузниот буџет. 

Средствата за работа на органите за спроведу-
вање на изборите, за изборните материјали и други 

- материјални услови за спроведување на изборните 
дејствија, им се обезбедуваат на републиките спо-

ред единствените мерила што за секои општи избори 
ги утврдува Сојузната изборна комисија по прет-
ходно прибавено мислење од републичките изборни 
комисии, водејќи сметка за обезбедување на един-
ствените стандарди за изборните материјали и дру-
ги материјални услови за спроведување на избор-
ните дејствија. 

Републичката изборна комисија ги распоредува 
на изборните единици средствата одобрени за спро-
ведување на изборите за сојузни пратеници на те-
риторијата на републиката и го определува начинот 
за користење и контрола на употребата на тие 
средства. 

Средствата за покритие на трошоците за гласа-
ње на лица на отслужување на воениот рок или на 
воена вежба ги утврдува Сојузната изборна коми-
сија по претходно прибавено мислење од комисија-
та од членот 128 став 1 од овој закон. 

Г л а в а III 

ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ 

1. Предлагање на кандидати за пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор и за соборите на работ-

ните заедници 

а) Од кандидационата конференција за изборната 
единица 

Член 47 
Седница на кандидационата конференција за 

изборната единица заради предлагање и утврдување 
на кандидати за пратеници за Општествено-поли-
тичкиот собор и за соборите на работните заедници 
свикува и нејзината работа ја раководи до ,изборот 
на претседателство на конференцијата претседате-
лот на општинската конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на чие подрачје е 
седиштето на општинската изборна комисија за из-
бор на сојузни пратеници. 

Седницата на кандидационата конференција за 
изборната единица може да се одржи ако. е при-
сутно мнозинството на членовите на кандидационата 
конференција. 

Член 48 
Пред почетокот на предлагањето на кандидати 

за пратеници за Општествено-политичкиот собор и 
за пратеници за соборите на работните заедници, 
кандидационата конференција за изборната еди-
ница се запознава со предлозите за кандидати што 
во преткандидационата постапка ги истакнале со-
бирите на граѓаните односно работните луѓе, оп-
штествено-политичките организации, како и други 
здруженија и организации на граѓани. 

На кандидационата конференција за изборната 
единица секој член на конференцијата има право 
за секој собор од ставот 1 на овој член да предло-
жи по еден кандидат за сојузен пратеник. 

Во листата на кандидатите за која се гласа на 
кандидационата конференција се внесува секој 
предложен кандидат, чија кандидатура ќе ја под-
држат најмалку една десетина од сите членови на 
кандидационата конференција. Имињата на кан-
дидатите се внесуваат во листата на кандидатите по 
азбучен односно абецеден ред. 

Член 49 
По завршеното предлагање на кандидати се со-

ставува листа на кандидати. 
Гласањето се врши за секој кандидат од листа-

та, и тоа тајно. 

Член 50 
Како кандидат на кандидационата конферен-

ција за изборна единица се смета секој од предло-
жените кандидати за кого гласало мнозинството од 
присутните членови на конференцијата. 



Страна 86 - Број 3 СЛУЖБЕН Л PICT НА СФРЈ Среда, 22 јануари 1969 

Ако ниеден кандидат не го добие потребното 
мнозинство од ставот 1 на овој член, на кандида-
ционата конференција за изборната единица се вр-
ши повторно предлагање на кандидати за сојузни 
пратеници и гласање за тие кандидати. 

По завршеното гласање претседавачот го со-
општува резултатот на гласањето, како и кои од 
предложените кандидати се прифатени за канди-
дати на кандидационата конференција за изборната 
единица. 

Член 51 
За работата на кандидационата конференција за 

изборната единица се води записник, кој особено 
содржи: ден и час на почетокот и место на одржу-
вањето на седницата на кандидационата конферен-
ција; за која изборна единица се одржува седни-
цата на конференцијата; вкупен број членови на 
кандидационата конференција, број на присутните 
членови; кои кандидати биле предложени; кои кан-
дидати се прифатени и со колкав број гласови. 

Член 52 
Врз основа на заклучокот на кандидационата 

конференција за изборната единица се -составува 
предлог на кандидатура, кој содржи: 

1) податок за тоа дали предлогот се поднесува 
за Општествено-политичкиот собор или за некој од 
соборите на работните заедници, означување на 
изборната единица и денот на изборите; 

2) означување дека предлогот е утврден на кан-
дидационата конференција за изборната единица, и 
податоци за тоа во кое место е одржана конферен-
цијата и кога; 

3) име и презиме на кандидатите и место на 
живеење' на секој од кандидатите прифатени на 
кандидационата конференција за изборната едини-
ца, а за пратеничките кандидати за некој од собо-
рите на работните заедници — и податок за тоа во 
која област на трудот е запослен, односно на која 
област на трудот и припаѓа. 

. Редоследот на кандидатите во предлогот на кан-
дидатурата се утврдува така што прво се наведуваат 
имињата на кандидатите што добиле поголем број 
гласови, а имињата на кандидатите што добиле ист 
број гласови се наведуваат по азбучен односно абе-
цеден ред. 

Предлогот на кандидатурата на кандидационата 
конференција за изборната единица го потпишуваат 
членовите на конференцијата што за тоа ќе ги ов-
ласти таа. 

Кон предлогот на кандидатурата на кандида-
ционата конференција за изборната единица мора 
да се приложи записникот за работата на конферен-
цијата и писмена изјава на кандидатот дека е сог-
ласен да биде кандидиран. 

Член 53 
Кандидационата конференција за изборната 

единица утврдениот предлог на кандидатура веднаш 
6 го доставува на надлежната општинска изборна 
комисија за избор на сојузни пратеници и на прет-
седателот на општинското собрание односно на прет-
седателите на општинските собранија од подрач-
јето на изборната единица. 

б) Од собирите па избирачите 

Член 54 
Собири на избирачите се одржуваат заради раз-

гледување предлогот на кандидатите за пратеници 
за Општествено-политичкиот собор што ги утврдила 
кандидационата конференција, како и заради пред-
лагање на пратенички кандидати за тој собор. 

Собири на избирачите се одржуваат за подрач-
јата за кои се одржуваат собири на избирачите за 
предлагање на кандидати за одборници за општин-
скиот собор. 

Член 55 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на собранието на општината на чија територи-
ја се одржува собирот, и тоа во рок од три дена по 
денот на одржувањето на кандидационата конфе-
ренција. 

Ако претседателот на општинското собрание не 
го свика собирот на избирачите во определениот рок, 
во рок од понатамошни пет дена собирот ќе го сви-
ка општинската изборна комисија. 

Свикувањето на собирите на избирачите се об-
јавува на вообичаен начин најдоцна на три дена 
пред нивното одржување, со означување на под-
рачјето и дневниот ред на собирот, 

Времето и местото за одржување на собирот на 
избирачите се определуваат така што да е можно 
присуство на гато поголем број избирачи. 

Член 56 
Собирот на избирачите на кој се разгледува 

предлог на кандидати утврден од кандидациовата 
конференција за изборната единица може да се 
одржи со присутниот број на избирачи. 

Член 57 
Право на предлагање и одлучување на собирот 

на избирачите имаат само лицата што имаат општо 
избирачко право и што имаат живеалиште односно 
престојувалиште на подрачјето за кое се одржува 
собирот, а се запишани во избирачкиот список. 

Член 58 
Претседателот на општинското собрание или 

одборникот на општинското собрание што тој ќе 
го определи го отвара собирот на избирачите и ја 
раководи неговата работа до изборот на претседа-
телство на собирот. 

Ако собирот на избирачите го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвара и него-
вата работа до изборот на претседателство на соби-
рот ја раководи лицето што ќе го определи општин-
ската изборна комисија. 

Член 59 
Работата на собирот на избирачите ја раково-

ди претседателството на собирот, што избирачите го 
избираат на собирот од својата средина. 

Претседателството на собирот се состои од прет-
седавач и два члена. 

Собирот на избирачите избира од својата сре-
дина и двајца заверувачи на записникот. 

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

Секретарот на општинското собрание е должен 
да му обезбеди на собирот на избирачите записни-
чар, но собирот може да избере за записничар и 
друго лице. 

Член 60 
По изборот на претседателството на собирот, 

претседавачот ја објаснува целта на свикувањето 
на собирот на избирачите и начинот на неговата ра-
бота, и за таа цел ги чита одредбите на чл. 57 до 65 
од овој закон. 

Потоа претставникот на кандидационата кон-
ференција за изборната единица ги запознава из-
бирачите кои кандидати за пратеници за Општестве-
но.-политичкиот собор, ги утврдила кандидационата 
конференција. 

Член 61 
На 'собирот на избирачите секој избирач има 

право да предложи да не се прифати кандидатура-
та на одделен кандидат утврден од кандидационата 
конференција за изборната единица. Ако таквиот 
предлог го поддржат најмалку девет избирачи, со-
бирот се изјаснува со јавно гласање, со дигање ра-
ка, за тој кандидат. Кандидатурата не е прифатена 
ако против неа се изјаснат повеќето избирачи при-
сутен на собирот. 
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Собирот на избирачите може да одлучи да не се 
прифати кандидатурата на одделен кандидат за 
Општествено-политичкиот собор што го предложила 
кандидационата конференција за изборната едини-
ца, и може да предложи нови кандидати за прате-
ници за тој собор само ако на собирот се присутни 
најмалку една десетина од вкупниот број избирачи 
од подрачјето за кое се одржува собирот. 

Член 62 
Ако е исполнет условот од членот 61 став 2 н^ 

овој закон, а собирот на избирачите со мнозинство 
гласови се изјасни да се предлагаат и нови канди-
дати, собирот ја продолжува работата со следниот 
дневен ред: 

1) предлагање на кандидати, 
2) утврдување на кандидатите. 
Ако собирот на избирачите не се изјасни со мно-

зинство гласови да се предложат нови кандидати, 
претседавачот на собирот ќе го заклучи собирот и 
записникот за работата на собирот ќе к го достави 
на општинската изборна комисија. 

Член 63 
Ако се исполнети условите од членот 62 став 1 

на овој закон, се пристапува кон предлагање на 
кандидати. 

Секој избирач има право да предложи по еден 
кандидат за пратеник. Ако предлогот го поддржат 
најмалку четири избирачи, таквиот кандидат се 
внесува во листата на кандидатите за кои гласа со-
бирот. 

Предлозите се поднесуваат усно. 
Член 64 

По завршеното предлагање на кандидати се 
пристапува кон гласање. 

Избирачите гласаат посебно за секој предложен 
кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени 
кандидатите. 

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. 
Најмалку пет избирачи имаат право да бараат 

да се изврши повторно пребројување на гласовите. 
Член 65 

За кандидат на собирот на избирачите се смета 
секој од предложените кандидати за кого гласало 
мнозинството на присутните избирачи. 

По завршеното гласање претседавачот на соби-
рот го соопштува резултатот на гласањето, како и 
кои од предложените кандидати се прифатени од 
мнозинството за кандидати на собирот на избира-
чите. 

Собирот на избирачите може за прифатените 
кандидати да ги извести другите собири на избира-
чите од подрачјето на изборната единица. 

Член 66 
Записникот за работата на собирот на избира-

чите на кој се предложени нови кандидати особено, 
содржи: ден и час на почетокот и место на одржу-
вањето на собирот; за кое подрачје се одржува со-
бирот; кој го свикал и отворил собирот; име и пре-
зиме на членовите на претседателството на собирот, 
на записничарот и з аверувавте на записникот: вку-
пен број на избирачите запишани во избирачкиот 
список за подрачјето за кое се одржува собирот; 
број на присутните избирачи; име и презиме на кан-
дидатите предложени од кандидационата конферен-
ција за изборната единица чија кандидатура не е 
прифатена на собирот, како и број на избирачите 
што гласале против ,кандидатурата на таквиот кан-
дидат; кои кандидати биле предложени; кои кан-
дидати се прифатени и со колкав број гласови; на 
кој и начин е утврден резултатот на гласањето; дру-
ги околности од значење за работата на собирот; час 
на завршувањето на собирот. 

Член 67 
Врз основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите се составува предлог на кандидатура, кој 
4 содржи: 

1) означување дека предлогот се поднесува за 
избор на пратеници за Општествено-политичкиот 
собор, како и означување на изборната единица и 
денот на изборите; ̂  

2) означување дека предлогот е утврден на со-
бирот на избирачите и податоци за тоа во кое место 
и за кое подрачје е одржан собирот и кога; 

3) име и презиме и место на живеење на секој 
од кандидатите прифатени на собирот на избира-
чите. 

Предлогот на кандидатура на собирот на изби-
рачите го потпишуваат членовите на претседател-
ството на собирот. 

Кон предлогот на кандидатура на собирот на 
избирачите мора да се приложи записникот за ра-
ботата на собирот на избирачите. 

Член 68 
Предлогот на кандидатура на собирот на избира-

чите и се поднесува на надлежната општинска из-
борна комисија најдоцна на петнаесет дена пред 
денот определен за избор на пратеници. 

Потписниците на предлогот на кандидатура на 
собирот на избирачите се сметаат како подносители 
на предлогот на кандидатура. 

Член 69 
Пратенички кандидат за Одштествено-политич-

киот собор е секој кандидат што е утврден од кан-
дидационата конференција за изборната единица. 

Кандидатот за пратеник за Општествено-поли-
тичкиот собор што го утврдила кандидационата кон-
ференција за изборната единица престанува да би-
де кандидат ако против неговата кандидатура се из-
јаснило мнозинството на собирите на избирачите 
што опфаќаат повеќе од една половина од вкупниот 
број на избирачите запишани во избирачките спи-
соци на подрачјето на изборната единица. 

Пратенички кандидат станува и секој кандидат 
чија кандидатура е предложена и прифатена на со-
бирите на избирачите што опфаќаат најмалку една 
десетина од вкупниот број на избирачите запишани 
во избирачките списоци на подрачјето на изборната 
единица или чија кандидатура е прифатена најмал-
ку на една третина од собирите на избирачите, а 
кои ги исполнуваат условите за работа на собирот 
на избирачите определени во членот 61 став 2 на 
овој закон. 

Член 70 
Ако во смисла на членот 69 став 2 од овој закон 

определен број собири на избирачите се изјаснат 
против кандидатурата на сите кандидати што ги ут-
врдила кандидационата конференција за изборната 
единица, а ниеден од кандидатите предложени на 
собирите на избирачите не го исполни условот од 
членот 69 став 3 на овој закон, целата постапка за 
предлагање Кандидати се повторува. Кандидациона-
та конференција за изборната единица може да 
предложи нови кандидати и во случај кога опреде-
лен број собири на избирачите се изјасниле против 
кандидатурата на сите кандидати што ги предложи-
ла таа. 

в) Од собирите па работните луѓе 
Член 71 

Собири на работните луѓе се одржуваат заради 
разгледување предлозите на кандидатите за прате-
ници на соборите на работните заедници, што ги 
утврдила кандидационата конференција за избор-
ната единица, како и заради предлагање на прате-
нички кандидати за собирите на работните заедници. 

Собири на работните луѓе се одржуваат за оние 
работни организации (стопански организации, зем-
јоделски задруги, установи) за кои се одржуваат 
собири на работните луѓе за предлагање на канди-
дати за одборници за соборите на работните заед-
ници на ,општинското собрание. 

Член 72 
Предлагање на пратенички кандидати за Сто-

панскиот собор се врши на собири на работните лу-
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те во работните организации и други работни заед-
ници во областа на производстврто, сообраќајот и 
врските, трговијата, угостителството, занаетчиството, 
комуналната дејност, банкарството, издавачката, но-
винската или друга стопанска дејност. 

На собир на работните луѓе имаат право да 
учествуваат сите работни луѓе што работат во ра-
ботната организација односно работната заедница, 
земјоделците - членови на. задруга, или на друга 
работна организација и членовите на нивните до-
маќинства што активно се занимаваат со земјодел-
ство, како и земјоделците што се во постојан коопе-
рантски однос со задруга или друга работна органи-
зација, а кои според статутот на задругата односно 
на друга работна организација имаат определени 
права во поглед на изборот на органите на управу-
вањето на задругата односно на друга работна ор-
ганизација, занаетчиите — членови на занаетчиска 
комора и земјоделските, занаетчиските и други ра-
ботници што работат надвор од работна организа-
ција. 

Член 73 
Предлагање на пратенички кандидати за Прос-

ветно-културниот собор се врши на собири на ра-
ботните луѓе во работните организации и други 
работни заедници во областа на просветата, наука-
та, уметноста и другите области на културата и фи-
зичката култура (основни училишта, средни, виши 
и високи школи, научни установи, музеи, библиоте-
ки, театри, академии, радио-станици и телевизиски 
станици, издавачки и новински установи, установи 
во областа на информативната служба, домови на 
ученици, установи за дневен престој на децата и др.). 

На собири на работните луѓе во работната орга-
низација односно во работната заедница учествуваат 
сите работни луѓе што работат во таа организација 
односно заедница, а на собири на работните луѓе 
што се одржуваат на факултетите, уметничките ака -
демии, во високите или вишите школи учествуваат 
и редовните студенти на тие школи. На собири на 
работните луѓе во средни училишта учествуваат и 
редовните ученици на тие училишта што имаат оп-
што избирачко право. 

Член 74 
Предлагање на пратенички кандидати за Соци-

јално-здравствениот собор се врши на собири на 
работните луѓе во работните организации односно 
работните заедници БО областа на заштитата на 
здравјето и социјалните служби (болници, здрав-
ствени домови, здравствени станици, диспапзери, 
медицински центри, заводи за здравствена заштита, 
аптеки, природни лекувалишта, центри за рехаби-
литација, центри за социјална работа, домови за 
возрасни, заводи за социјални прашања, заводи за 
социјално осигурување и др.). 

Член 75 
Собирот на работните луѓе во работна органи-

зација го свикува претседателот на работничкиот 
совет, претседателот на задружниот совет односно 
на нив соодветниот функционер во органот на упра-
вувањето; а во организациите на здружен труд во 
состав на работна организација што немаат органи 
на управување, собирот го свикува раководителот 
на организацијата на здружен труд за која се одр-
жува посебен собир (свикувач на собирот). 

Ако се одржува заеднички собир на работни-
те луѓе за две или повеќе работни организации од-
носно работни или други заедници, свикувач на со-
бирот е претставникот на онаа организација односно 
заедница во која се одржува собирот. 

Собирите на работните луѓе од ст. 1 и 2 на овој 
член се свикуваат во рок од три дена од денот на 
одржувањето на кандидационите конференции за 
изборната единица. 

Член 76 
Право да учестуваат на собирот, да предлагаат 

кандидати и да одлучуваат на собирот на работните 

луѓе во работна организација или во работна заед-
ница имаат само работните луѓе што работат во ра-
ботната организација односно работната заедница за 
која се одржува собирот, односно други работни лу-
ѓе што имаат право на учествување на собирот, а 
имаат општо избирачко право. 

Право да учествуваат на собирот, да предлагаат 
кандидати и да одлучуваат на собирите на работ-
ните луѓе што се одржуваат на факултети, умет-
нички академии и во високи или виши школи имаат 
и редовните студенти на овие школи што имаат оп-
што избирачко право, а на собири на работните лу-
ѓе што се одржуваат во средни училишта' и редов-
ните ученици на тие училишта што имаат општо из-
бирачко право. 

Член 77 
Собирот на работните луѓе во работна органи-

зација односно работна заедница го отвора и го ра-
ководи, до изборот на претседателство на собирот^ 
свикувачот на собирот. 

Член 78 
Пратенички кандидат за некој од соборите на 

работните заедници е секој кандидат што е утврден 
од кандидационата конференција за изборната еди-
ница. 

Кандидат за некој од соборите на работните за-
едници што го утврдила кандидационата конферен-
ција за изборната единица престанува да биде кан-
дидат ако против неговата кандидатура се изјасни-
ло мнозинството на собирите на работните луѓе што 
опфаќаат повеќе од една половина од вкупниот број 
на работните луѓе запишани во избирачките списо-
ци на подрачјето на изборната единица. 

Пратенички кандидат станува и секој канди-
дат чија кандидатура е прифатена на собирите на 
работните луѓе што опфаќаат најмалку една петтина 
од вкупниот број на работните луѓе запишани во 
избирачките списоци на подрачјето на изборната 
единица или чија кандидатура е прифатена најмал-
ку на една третина на собирите. 

Член 79 
Ако во смисла на членот 78 став 2 од овој закон 

определен број собири на работните луѓе се изјаснат 
против кандидатурата на сите кандидати што ги 
утврдила кандидационата конференција за изборна-
та единица, а ниеден од кандидатите предложени на 
собирите на работните луѓе не го исполни условог 
од членот 78 став 3 на овој закон, целата постапка за 
предлагање кандидати се повторува. Кандидациона-
та конференција за изборната единица може да 
предложи нови кандидати и во случај кога опреде-
лен број собири на работните луѓе се изјасниле про-
тив кандидатурата на сите кандидати што ги пред-
ложила таа. 

Член 80 
Ако со одредбите на чл. 71 до 79 од овој закон 

не е определено поинаку, на работата на собирите 
на работните луѓе согласно се применуваат одред-
бите на чл/ 54 до 68 на овој закон. 

2. Предлагање на кандидати за пратеници за Собо-
рот на народите 

Член 81 
Во предлогот на листата на кандидати на ре-

публичката односно покраинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз се внесуваат сите кандидат^ 
за кои гласало мнозинството на присутните членови 
на републичката односно покраинската конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз. 

Предлогот на листата на кандидати на репуб-
личката односно покраинската конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз мора да содржи најмалку 
онолку кандидати колку пратеници за Соборот на 
народите се избираат во таа република односно по-
краина. 
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Член 82 
Републичката односно покраинската конферен-

ција на Социјалистичкиот сојуз го доставува пред-
логот на листата на кандидати до секоја општинска 
кандидациона конференција на територијата на таа 
република односно покраина. 

Член 83 
Седницата на општинската кандидациона кон-

ференција ја свикува, отвора и ја раководи нејзи-
ната работа до изборот на претседателство на сед-
ницата, претседателот на општинската конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз. 

Седницата на општинската кандидациона кон-
ференција може да се одржи ако е присутно мно-
зинството членови на конференцијата. 

Член 84 
Општинската кандидациона конференција го 

разгледува предлогот на листата на кандидати на 
републичката односно покраинската конференција 
на Социјалистичкиот сојуз и ја утврдува листата 
на кандидатите. 

Покрај кандидатите предложени од републич-
ката односно покраинската конференција на Соција-
листичкиот сојуз, секој член на општинската кан-
дидациона конференција може да предлага и други 
кандидати. Ако предлогот го поддржат најмалку 
една десетина од членовите на општинската канди-
дациона конференција, таквиот кандидат се внесува 
во листата на кандидатите за кои се гласа. 

Член 85 
Ако на општинската кандидациона конференци-

ја се предложени и други кандидати, по завршеното 
предлагање на кандидати се составува листа на кан-
дидати за која се гласа така што прво се наведуваат 
имињата на кандидатите од листата на кандидатите 
што ја утврдила републичката односно покраинска-
та конференција на Социјалистичкиот сојуз, а потоа 
имињата на кандидатите предложени на општин-
ската кандидациона конференција, и тоа по азбу-
чен односно абецеден ред. 

Гласањето се врши за секој предложен канди-
дат, и тоа по оној ред по кој се предложени кан-
дидатите. 

Гласањето се врши тајно. 
На општинската кандидациона конференција е 

прифатена кандидатурата на секој кандидат што 
го добил мнозинството гласови на присутните чле-
нови. 

По завршеното гласање претседавачот го сооп-
штува резултатот на гласањето, а записникот за 
работата на општинската кандидациона конферен-
ција и се доставува на републичката односно по-
краинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз. 

Член 86 
Како кандидат за пратеник за Соборот на на-

родите се смета секој кандидат од предлогот на ли-
стата на кандидати на републичката односно покра-
инската конференција на Социјалистичкиот сојуз и 
секој кандидат предложен на општинската канди-
дациона конференција што го добил мнозинството 
гласови на присутните членови на општинските кан-
дидациони конференции, и тоа најмалку во една 
третина на општините на територијата на таа репуб-
лика односно покраина. 

Предлогот на листата на кандидати за пратени-
ци за Соборот на народите го поднесува републич-
ката односно покраинската конференција на Соција-
листичкиот сојуз до републичката односно покраин-
ската изборна комисија на петнаесет дена пред де-
нот определен за избор на пратеници за Соборот на 
народите во републичкото односно покраинско^ со-
брание. Кон предлогот на листата на кандидати се 
доставуваат и писмени изјави на кандидатите дека 
се согласуваат да бидат кандидирани. 

Предлогот на листата на кандидати од ставот 2 
на овој член се составува така што прво се наведу-

ваат имињата на кандидатите од листата на канди-
датите што ја утврдила републичката односно по-
краинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз, па потоа имињата на кандидатите предложени 
на општинските кандидациони конференции, — а 
кои го добиле потребното мнозинство на општински-
те кандидациони конференции од ставот 1 на овој 
член. Имињата на кандидатите предложени на оп-
штинските кандидациони конференции се наведуваат 
по азбучен односно абецеден ред. 

Член 87 
Ако на општинските кандидациони конференции 

на територијата на републиката односно покраината 
не го добијат потребното мнозинство гласови онол-
кав број кандидати колку што се избираат прате-
ници за Соборот на народите, целата кандидациона 
постапка се повторува за преостанатиот број канди-
дати. 

Ако ни на повторното кандидирање не се попол-
ни бројот на кандидатите за преостанатите пратенич-
ки места, републичката односно покраинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз ќе предложи 
и ќе утврди нови кандидати за непополнетите пра-
тенички места. 

Републичката односно покраинската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз предлогот на новите 
кандидати за преостанатите пратенички места непо-
средно го доставува до републичката односно пок-
раинската изборна комисија, и тоа најдоцна на пет -
дена пред денот определен за избор на пратеници 
за Соборот на народите во републичкото односно по-
краинско собрание. 

Член 88 
Кога републичката односно покраинската избор-

на комисија ќе утврди дека се исполнети условите 
од членот 86 на овој закон за најмалку онолкав број 
кандидати колку што се избираат пратеници, ќе го 
потврди предлогот на листата на кандидати за пра-
теници за Соборот на народите. 

Републичката односно покраинската изборна ко-
мисија ја доставува потврдената листа на кандида-
тите до републичкото односно покраинско^ собра-
ние. 

Член 89 
Записникот за работата на општинската канди-

дациона конференција особено содржи: назначување 
на општината, ден и час на почетокот и место на 
одржување на седницата; вкупен број членови на 
општинската кандидациона конференција и од тоа 
— број на присутните членови; име и презиме на 
кандидатите; бројот на чесниците на конференци-
јата што гласале; колку гласови кој кандидат добил 
кои кандидати се прифатени и со колкав број гла-
сови. 

Г л а в а IV 
ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРАТА 

1. Потврдување на кандидатурата за пратеници за 
Општествено-политичкиот собор 

Члеџ 90 
Општинската изборна комисија утврдува вед-

наш по приемот на предлогот на кандидатурата да-
ли предлогот е поднесен во определен рок и соста-
вен според одредбите од овој закон. 

Ако најде само формални недостатоци, општин-
ската изборна комисија најдоцна за 24 часа по при-
емот на предлогот ќе ги повика подносителите во 
рок од три дена да ги отстранат тие недостатоци. 

Кога општинската изборна комисија врз основа 
на примените предлози на кандидатури од собирите 
на избирачите ќе утврди дека предложениот канди-
дат ги исполнува условите од членот 69 на овој за-
кон, ќе го повика во рок од 24 часа кандидатот до 
истекот на рокот за потврдувањето на кандидатура-
та да достави писмена изјава дека се согласува да 
биде кандидиран. 

Ако општинската изборна комисија утврди де-
ка предлогот на кандидатурата е поднесен по исте-
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кот на рокот за поднесување на предлогот на канди-
датурата на потврда, или ако кандидатот на постапи 
според одредбата на ставот 3 од овој член, комиси-
јата со решение ќе го одбие предлогот на кандида-
турата. 

Член 91 
Ако во предлогот на кандидатурата нема фор-

мални недостатоци односно ако утврдените недоста-
тоци во определениот рок се отстранети, и ако се 
исполнети условите од овој закон, општинската из-
борна комисија ќе ја потврди поднесената канди-
датура. 

Член 92 
Ако општинската изборна комисија утврди де-

ка во поглед на одделни или сите кандидати не се 
исполнети условите од чл. 50 и 69 на овој закон, таа 
со образложено решение ќе го утврди тоа и реше-
нието за одбивање на кандидатурата ќе му го дос-
тави на подносителот на предлогот на кандидату-
рата. 

Член 93 
Решението за потврдување на предлогот на кан-

дидатурата или за одбивање на предлогот на кан-
дидатурата, општинската изборна комисија ќе го 
донесе најдоцна за 48 часа по истекот на рокот за 
поднесување на предлогот на кандидатурата на по-
тврдување, односно за 48 часа по истекот на рокот 
определен на подносителите на кандидатурата за 
отстранување на недостатоците. 

Во решението за потврдување на предлогот на 
кандидатурата ќе се означи денот и часот кога е 
за соодветниот кандидат примен предлогот на 
кандидатурата, и која е по ред кандидатурата. 

Општинската изборна комисија прво ги потвр-
дува кандидатурите што ги утврдила кандидациона-
та конференција за изборната единица, и тоа по оној 
ред по кој ги утврдила таа. а потоа кандидатурите 
на собирите на избирачите, ако има такви, и тоа по 
оној ред по кој се поднесени до општинската из-
борна комисија. 

Член 94 
Општинската изборна комисија ќе објави во 

своите службени простории за секој предлог на кан-
дидатура, веднаш по неговото потврдување, дека е 
потврден. Ова објавување го заменува доставување-
то на решението за потврдување на предлогот на 
кандидатзфата. 

Решението за потврдз^вање на кандидатурата 
општинската изборна комисија го доставува до Со-
јузната изборна комисија преку надлежната репуб-
личка изборна комисија, 

Член 95 
Ако до истекот на рокот за поднесување на 

предлозите на кандидатурите не е поднесена на по-
тврдување ниедна кандидатите или ако сите подне-
сени предлози на кандидатури се одбиени, кандида-
т с к а т а конференција за изборната единица одно-
сно собирите на избирачите можат дополнително, а 
најдоцна на десет дена пред. денот на изборите, да 
предлагаат нови кандидати. 

Член 96 
Во случај на смрт на кандидат чија кандидату-

ра е потврдена, кандидационата конференција за 
изборната единица односно собирот на избирачите 
што ја предложил кандидатурата може, наместо 
умрениот кандидат, да и предложи на општинската 
изборна комисија на потврдување нов кандидат. 

На начинот предвиден во ставот 1 на овој член 
ќе се постапи и ако кандидатот од потврдената 
кандидатура не ги исполнува условите за канди-
датот за пратеник. 

Предлогот на кандидатурата, во смисла на ст. 
1 и 2 од овој член, и се поднесува на општинската 
изборна комисија најдоцна на десет дена пред 
денот определен за одржување на изборите. 

Член 97 
Секој кандидат може да се откаже од потврде-

ната кандидатура најдоцна на седум дена пред 
денот определен за одржување на изборите. 

Откажувањето од кандидатурата се поднесува 
писмено до надлежната општинска изборна коми-
сија. 

Еднаш веќе сторено откажување од потврдената 
кандидатура не може да се повлекува. 

Член 98 
Ако предлогот на кандидатурата биде одбиен 

или кандидатот се откаже од кандидатурата или 
умре, па новиот предлог на кандидатурата не биде 
поднесен најдоцна на десет дена пред денот опре-
делен за одржување на изборите, изборите ќе се 
извршат на определениот ден врз основа на преос-
танатите потврдени кандидатури. 

Ако во случаите од ставот 1 на овој член нема 
ниеден потврден предлог на кандидатура, изборите 
ќе се извршат најдоцна на триесет дена од денот 
определен за одржување на изборите. 

Во случаите од ставот 2 на овој член предлозите 
на новите кандидатури се поднесуваат најдоцна на 
десет дена пред дополнително определениот ден за 
одржување на изборите. 

Изборите од ставот 2 на овој член ги распишува 
и го определува денот на одржувањето на изборите 
општинската изборна комисија. 

Член 99 
Во случаите од чл. 96 и 98 на овој закон во по-

глед на утврдувањето на нови кандидати, надлеж-
ната општинска изборна комисија ќе постапи нај -
итно со таквите предлози на кандидатури во смисла 
на одредбите од овој закон за потврдување на кан-
дидатурата. 

Член 100 
Општинската изборна комисија најдоцна на де-

сет дена пред денот определен за одржување на 
изборите на пратеници ќе ја објави листата на сите 
потврдени кандидатури, со назначување на изборна-
та единица, и тоа во сите места на подрачјето на 
изборната единица. 

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 
на десет дена пред денот определен за одржување 
на изборите на пратеници за Општествено-политич-
киот собор да ги објави во „Службен лист на 
СФРЈ" имињата на кандидатите, како и изборните 
единици за кои се тие кандидирани. 

2. Потврдувањето на кандидатурите за пратени-
ци за соборите на работните заедници 

Член 101 
Решението за потврдување на кандидатурите со 

утврдена листа на кандидати за секој од соборите 
на работните заедници на Сојузната скупштина оп-
штинската изборна комисија го доставува до оп-
штинските собранија и до сојузната изборна коми-
сија преку надлежната републичка изборна коми-
сија. 

Член 102 
Во поглед на потврдувањето и објавувањето на 

кандидатурите за пратеници за соборите, на работ-
ните заедници на Сојузната скупштина согласно се 
применуваат одредбите на чл. 90 до 100 став 1 од 
овој закон. 

3. Потврдување на кандидатурите за пратеници за 
Соборот на народите 

Член 103 
Републичката изборна комисија односно покра-

инската изборна комисија утврдува дали предлогот 
на листата на кандидати за пратеници за Соборот 
на народите е составен според одредбите од овој за-
кон, како и правилноста на работата на општински-
те кандидациони конференции. 

Ако републичката односно покраинската избор-
на комисија утврди дека предлогот на листата на 
кандидати ги исполнува условите од овој закон, таа 
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ќе го потврди поднесениот предлог на листата на 
кандидати. 

Член 104 
Ако во предлогот на листата на кандидати на ј -

де само формални недостатоци, републичката избор-
на комисија односно покраинската изборна комиси-
ја најдоцна за 24 часа по приемот на предлогот ќе 
ги повика подносителите да ги отстранат во рок од 
седум дана таквите недостатоци. 

Член 105 
Ако републичката изборна комисија односно по-

краинската изборна комисија утврди дека во по-
глед на одделни или сите кандидати не се испол-
нети условите од членот 86 на овој закон, таа со 
образложено решение ќе го утврди тоа и решение-
то за одбивање на кандидатурата на одделни или 
сите кандидати ќе го достави до подносителот на 
предлогот на листата на кандидати. 

Член 106 
Во поглед на потврдувањето на кандидатурите 

за пратеници за Соборот на народите на Сојузната 
скупштина согласно, се применуваат одредбите на 
чл. 95 до 97 на овој закон. 

Г л а в а V 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 
1. Избор на пратеници за Општествено-политичкиот 

собор 
а) Избирачки места и изборни материјали 

Член 107 
Гласањето на изборите за пратеници за Опште-

Ствено-политичкиот собор се врши на избирачките 
места што ги определува општинската изборна ко-
мисија на предлог од надлежниот општински орган, 
Општинската изборна комисија ги определува изби-
рачките места најдоцна на петнаест дена пред денот 
на одржувањето на изборите. 

Член 108 
На секое избирачко место на територијата на 

општината му се определува реден број. 
Најдоцна на пет дена пред денот на одржува-

њето на изборите општинската изборна комисија во 
сите избирачки места на подрачјето на изборната 
единица објавува кои избирачки места се опреде-
лени, со назначување кои избирачи на кое изби-
рачко место ќе гласаат. 

Член 109 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно пет 
стотини запишани избирачи. Во болници, санатори-
уми, родилни домови, инвалидски домови и слични 
установи, во кои има повеќе од дваесет и пет изби-
рачи, се определува посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна прос-
торија. 

Во просторијата каде што се гласа ќе се уреди 
барем еден простор, а по можност и повеќе прос-
тори, заграден така што никој од другите делови на 
просторијата не може да види како избирачот го 
пополнува гласачкото ливче. 

Член 110 
Општинската изборна комисија ќе подготви на-

времено за подрачјето на изборната единица потре-
бен број гласачки ливчиња, како и други изборни 
материјали. 

Член 111 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) означување на изборната единица; 
2) име и презиме на кандидатот за пратеник за 

Општествено-политичкиот собор. 

На гласачкото ливче се испишуваат имињата на 
кандидатите и тоа по оној ред по кој се потврдени 
нивните Кандидатури од надлежната општинска из-
борна комисија. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Општинската изборна комисија го ,заверува се-
кое гласачко ливче со свој печат. 

Член 112 
Надлежниот општински орган е должен спроти 

денот на изборите да му ги предаде на избирачкиот 
одбор потребните материјали за гласање (кутии за 
гласање, гласачки ливчиња, извод од постојаниот 
избирачки список, огласи на изборната комисија), а 
избирачкиот одбор е должен истиот ден да утврди 
дали се правилно извршени сите подготовки по-
требни за гласањето и за тоа ќе состави записник. 

б) Гласање 

Член 113 
На денот на изборите, во 7 часот, се состанува 

избирачкиот одбор во просторијата определена за 
гласање, и за нејзината состојба и за состојбата на 
материјалите за гласање составува записник, што 
го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор 
и присутните претставници на кандидатите. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш по 
тоа го објавува почетокот на гласањето. 

Член 114 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор однос-
но нивните заменици. Ако некој претставник на 
кандидатите го напушти избиралиштето, тоа се 
внесува во записник, но гласањето продолжува без 
него. 

Член 115 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош на другите членови на одборот, за одржу-
вање на ред и мир за. време на гласањето. Во слу-
чај на потреба претседателот ќе побара помош од 
припадниците на милицијата, кои, кога ќе дојдат на 
избиралиштето, се наоѓаат под негово раководство. 

Никој не смее да влезе во избиралиштето под 
оружје, освен во случајот предвиден во ставот 1 на 
овој член, ниту со опасно орудие. 

Член 116 
Во просторијата во која се гласа не може да 

има во исто време повеќе од десет избирачи. 
При предавањето на гласачкото ливче претседа-

телот на избирачкиот одбор е должен да му го об-
јасни на избирачот начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни на 
избирачот, кога ќе го побара овој тоа, повторно да 
му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе 
внимаваат никој да не го попречува избирачот во 
пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност 
да биде обезбедена тајноста на гласање. 

Член 117 
Кога избирачот ќе го прими гласачкото ливче, 

заминува во заградениот простор определен за по-
полнување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа за кандидатите чии 
имиња се испишани на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за еден канди-
дат. 

Кога ќе го пополни гласачкото ливче, со заокру-
жување на редниот број пред името на кандидатот 
за кого сака да гласа, избирачот го свиткува лив-
чето и го спушта во кутијата за гласање. 

Откако ќе гласа, избирачот е должен да го на-
пушти избиралиштето. 
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Член 118 
Избирачот кој поради некаква телесна мана или 

поради тоа што е неписмен не може да гласа на 
начинот определен во членот 117 на овој закон, има 
право со себе да поведе пред избирачкиот одбор 
лице кое наместо него ќе го пополни гласачкото 
ливче односно ќе го спушти ливчето во кутијата за 
гласање. За ова избирачкиот одбор донесува одлука 
и ја внесува во записник. 

Член 119 
Избирачкиот одбор не може да му забрани гла-

сање на лице кое е запишано во извод од избирач-
киот список, ниту на лице што според овој закон 
може да гласа врз основа на потврда. Ако некој 
член на избирачкиот одбор или претставник на 
кандидат во поглед на одделни избирачи има нешто 
да забележи, тоа се внесува во записник. 

Ако некој избирач се појави да гласа, а на не-
гово име веќе некој гласал, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди името и презимето, зани-
мањето и местото на живеење на тоа лице да се 
внесе во записникот за гласањето, но нема да му 
дозволи да гласа. 

Член 120 
Избирачот кој на денот на изборите не се наоѓа 

во местото каде што е запишан во избирачкиот спи-
сок, може да гласа во местото во кое се наоѓа на 
денот на изборите, но само во изборната единица во 
која е неговото живеалиште, и тоа врз основа на 
потврда од надлежниот општински орган дека е 
воведен во избирачкиот список. 

Потврдите од ставот 1 на овој член можат да се 
издаваат од денот на распишувањето на изборите, 
а најдоцна на три дена пред денот на изборите. При 
издавањето на ваквата потврда во избирачкиот спи-
сок се назначува дека на односното лице му е из-
дадена потврда. 

Во записникот за гласање се внесува името и 
презимето на секој избирач што гласал врз основа 
на потврда, а не е воведен во избирачкиот список 
за тоа избирачко место. 

Член 121 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

ако настане неред, избирачкиот одбор може да го 
прекине гласањето, додека не се воспостави ред. 
Времето за кое гласањето морало да Онде преки-
нато и причината за прекинување на гласањето се 
внесуваат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот избиралиштето се затвора и никој 
по тоа време не сме да се пушти во избиралиштето, 
но ќе им се допушти гласање на избирачите што се 
затекнале во избиралиштето. Ако гласањето поради 

, неред било прекинато подолго од еден час, гласа-
њело продолжува за онолку време колку што траел 
прекинот подолго од еден час. 

Член 122 
За време на гласањето се води записник. Во за-

писникот се внесуваат сите факти вадени за гласа-
њето. Членовите на избирачкиот одбор и претстав-
ниците на кандидатите можат да бараат внесување 
на определени факти во записникот. 

Во записникот се внесуваат и сите дејствија 
казниви според овој закон или Кривичниот законик 
што се направени на избиралиштето, со назначу-
вање на името и презимето, занимањето и местото 
на живеење на сторителот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. Записникот го потпишуваат 
и претставниците на кандидатите, но ако тие не го 
потпишат, записникот и без нивните потписи е 
полноважен. 

Секој член на избирачкиот одбор односно прет-
ставник на кандидат може да даде во записникот 
свое одвоено мислење или свои забелешки на за -
писникот. 

в) Утврдување на резултатот на гласањето на мз-
бирачките места 

Член 123 
По завршеното гласање избирачкиот одбор прво 

ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и 
ќе ги стави во посебна обвивка, што ќе ја затвори 
и запечати. 

По тоа избирачкиот одбор го утврдува, според 
изводот од избирачкиот список и врз основа на по-
тврди, вкупниот број на избирачи кои гласале. По-
тоа избирачкиот одбор пристапува кон отворање на 
кутиите за гласање и кон пребројување на гласо-
вите. Пребројувањето на гласовите се врши на след-
ниот начин: претседателот на избирачкиот одбор 
вади од кутијата ,за гласање едно по едно гласачко 
ливче и од секое ливче го чита името на кандидатот 
за кого избирачот гласал и ги одвојува ливчињата 
што се прогласени за неважечки; еден од членовите 
на избирачкиот одбор бележи за секој кандидат по-
себно колку гласови добил, како и колку имало 
ливчиња што се прогласени за неважечки; секое 
прочитано ливче претседателот му го предава на 
друг член на избирачкиот одбор. 

Претседателот секое гласачко ливче ќе му го 
покаже и на претставникот на кандидатот, ако овој 
го бара тоа. 

Како неважечко се прогласува гласачкото лив-
че на кое е заокружен редниот број пред името на 
повеќе од еден кандидат, ливчето на кое се запи-
шани и заокружени нови имиња, непополнето ливче, 
како и ливче што е пополното така што да не може 
со сигурност да ,се утврди за кој кандидат гласал 
избирачот. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласо-
вите според изводот од избирачкиот список, односно 
помеѓу збирот на тој број и бројот на избирачите 
што гласале врз основа на потврда, и бројот на 
гласовите по гласачките ливчиња, важи резултатот 
на гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 124 
Кога избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот 

на гласањето, внесува во записникот за гласањето 
особено: колку избирачи имало според изводот од 
избирачкиот список на тоа избирачко место; колку 
избирачи гласале според изводот од избирачкиот 
список, колку врз основа на потврди и колку вкуп-
но; колку гласови добиле одделни кандидати, и кол-
ку имало неважечки гласачки ливчиња. Во запис-
никот се внесуваат и одвоените мислења на члено-
вите на избирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Секој член на избирачкиот одбор и претставник 
на кандидат можат да стават забелешки на запис-
никот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се 
издаде по нивно барање потврда за резултатот на 
гласањето. 

Претседателот на избирачкиот одбор го објавува 
јавно резултатот на гласањето пред зградата во која 
се гласало. 

Член 125 
По завршеното пребројување на гласовите из-

бирачкиот одбор ги става во посебна обвивка запис-
никот со изводот од избирачкиот список, потврдите 
врз основа на кои гласале избирачите кои не се 
воведени во избирачкиот список за односното из-
бирачко место, употребените гласачки ливчиња, 
како и, одвоено, неупотребените гласачки ливчиња. 

Избирачкиот одбор потоа најитно и по најкус 
пат ја доставува обвивката со изборните акти до 
надлежната општинска изборна комисија на начин 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

I 
,Член 126 

По завршеното утврдување на резултатот на 
гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот 
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одбор е должен да му ги врати изборните матери-
јали на органот од кого ги примил материјалите. 

г) Гласање на лицата на отслужување на воениот 
роте или на воена вежба и гласање на членови на 
посадите на поморските и речните бродови на тргов-
ската морнарица што на денот на гласањето се 
наоѓаат вон од територијалните води на Југосла-

вија 

Член 127 
Лицата дпто се наоѓаат на отслужување на вое-

ниот рок или на воена вежба гласаат на општите 
избори за пратенички кандидати за Општествено-по-
литичкиот собор на онаа изборна единица на чие 
подрачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица 
гласаат за кандидатите за пратеници за Општестве-
но-политичкиот собор во соодветната изборна еди-
ница, според списокот на кандидатурите објавен во 
„Службен лист на СФРЈ". 

На повторни и дополнителни избори за избор на 
пратеници за Општествено-политичкиот собор, лица-
та што се наоѓаат на отслужување на воениот рок 
или на воена вежба гласаат во местото во кое се 
воведени во избирачкиот список, ако на денот на 
изборите се наоѓаат во тоа место. 

Член 128 
Со определени работи во врска со спроведува-

њето на изборите во" воените единици односно вое-
ните установи раководи посебна изборна комисија 
која, на предлог на Државниот секретаријат за на-
родна одбрана, ја формира Сојузната изборна ко-
мисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и 
четири члена. 

Гласањето на изборите за пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор во воените единици и 
воените установи се врши на избирачките места 
што ги определува, на предлог од старешината на 
воената единица односно воената установа, општин-
ската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа 
воената единица односно воената установа. 

Гласањето на избирачките места во воените еди-
ници и воените установи го раководат избирачките 
одбори, што се формираат во секоја воена единица 
односно воена установа. Членовите на избирачките 
одбори ги именува, на предлог од старешината на 
воената единица односно воената установа, општин-
ската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа 
воената единица односно воената установа. 

Член 129 
Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 

на десет дена пред денот определен за гласање во 
воените единици и воените установи, да и достави 
на комисијата од членот' 128/став 1 на овој закон 
потребен број непополнети гласачки ливчиња за-
верени со печат на комисијата, како и потребен 
број обвивки и обрасци на записникот за работата 
на избирачките одбори. 

Комисијата од членот 128 став 1 на овој закон 
доставува до секој избирачки одбор онолкав број 
непополнети гласачки ливчиња и обвивки колку из-
бирачи се запишани во избирачкиот список на вое-
ната единица односно воената установа. 

Избирачкиот одбор е должен пред денот опре-
делен за гласање за секое лице кое се наоѓа на от-
служување на воениот рок односно на воена вежба 
да внесе во гласачкото ливче податоци за називот 
на изборната единица на чие подрачје се наоѓа него-
вото живеалиште и имињата на кандидатите за пра-
теници за Општествено-политичкиот собор во таа 
изборна единица, според списокот на потврдените 
кандидати објавен во „Службен лист на СФРЈ". 

Лицата на отслужување на воениот рок и на 
воена вежба гласаат според избирачкиот список 
составен за воената единица односно воената уста-
нова. 

Член 130 
Покрај гласачкото ливче на избирачот му се 

предава и обвивка адресирана до општинската из-

борна комисија н а онаа изборна единица на чие 
подрачје е општината во која е живеалиштето на 
лицето на отслужување" на воениот рок или на 
воена вежба. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, изби-
рачот го става во обвивката и откако ќе ја затвори 
и залепи обвивката го спушта во кутијата за гла-
сање. 

Избирачкиот одбор ги доставува веднаш по за-
вршувањето на гласањето сите обвивки со гласач-
ките ливчиња до општинските изборни комисии од 
ставот 1(на овој член, а записникот за работата на 
избирачкиот одбор, избирачкиот список и неупотре-
бените гласачки ливчиња ги доставува во препора-
чана пратка до комисијата од членот 128 став 1 на 
овој закон. 

Член 131 
При утврдувањето на резултатот на изборите за 

изборната единица општинската изборна комисија 
ги зема предвид и сите пополнети гласачки лив-
чиња примени од избирачките одбори од воените 
единици и воените установи што ќе ги прими во рок 
од 24 часа од часот на завршувањето на гласањето. 
Гласачките ливчиња што ќе ги прими по тој рок, 
општинската изборна комисија ги доставува непо-
средно до Сојузната изборна комисија. 

Член 132 
Во поглед на начинот на гласањето на воените 

лица на отслужување на воениот рок и на воена 
вежба, се применуваат одредбите на чл. 113 до 119, 
121 и 122 од овој закон, ако со одредбите на чл. 127 
до 131 од овој закон не е определено поинаку. 

Член 133 
Членовите на посада на поморските и речните 

бродови на трговската морнарица што на денот на 
гласањето се наоѓаат вон од територијалните води 
на Југославија, гласаат на општите избори за пра-
тенички кандидати за Општествено-политичкиот 
собор на онаа изборна единица во која е седиштето 
на стопанската организација на која и припаѓа бро-
дот. Сите избирачи гласаат на избирачкото место 
што се формира на бродот, врз основа на изводот 
од избирачкиот список во кој се запишани члено-
вите на посадата. 

Претседателот и членовите на избирачкиот од-
бор на овие бродови ги именува општинската из-
борна комисија на чие подрачје е седиштето на сто-
панската организација на која и припаѓа бродот, и 
тоа од редот на членовите на посадата на бродот. 

Член 134 
Општинската изборна комисија на чие подрачје 

е седиштето на стопанската организација на која и 
припаѓа поморскиот или речниот брод што на денот 
на изборите се наоѓа вон од територијалните води 
на Југославија, доставува до избирачките одбори на 
тие бродови најдоцна на десет дена пред денот опре-
делен за гласање потребен број непополнети гла-
сачки ливчиња заверени со печат на комисијата. 

Ако поради голема оддалеченост од Југославија 
на одделни избирачки ,одбори на тие бродови не 
можат на време да им се достават гласачки лив-
чиња, Сојузната изборна комисија може да ги ов-
ласти избирачките одбори на тие бродови сами да 
направат гласачки ливчиња со кои ќе се гласа. 

Член 135 
Во поглед на гласањето и работата на избирач-

ките одбори на поморските и речните бродови на 
трговската морнарица што на денот на изборите се 
наоѓаат вон од територијалните води на Југосла-
вија, се применуваат одредбите на чл. 113 до 119, 121 
до 122, 129 став 3 и на членот 130 од овој закон, со 
тоа што избирачкиот одбор веднаш ги доставува во 
една обвивка сите гласачки ливчиња до општинската 
изборна комисија на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на стопанската организација на која и припаѓа 
бродот. 

Ако поради голема оддалеченост од Југосла-
вија одделни избирачки одбори на поморски и речни 
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бродови не се во можност да ги достават на време 
изборните материјали до надлежната општинска 
изборна комисија, Сојузната изборна комисија може 
да го овласти избирачкиот одбор за резултатот на 
изборите да ја извести по најкус погоден пат над-
лежната општинска изборна комисија. 

Член 136 
Лицата што се наоѓаат на отслужување на вое-

ниот рок и на воената вежба, како и членовите на 
посада на поморските и речните бродови на тргов-
ската морнарица што на денот на изборите се нао-
ѓаат вон од територијалните води на Југославија, 
гласаат за пратениците за Општествено-политич-
киот собор најдоцна на четири дена пред денот оп-
ределен за избор на пратеници за Општествено-по-
литичкиот собор. Денот на гласањето на овие лица 
го определува Сојузната изборна комисија. 

Член 137 
Пратките што сп,оред одредбите од овој закон ги 

испраќаат органите за спроведување на изборите во 
воените единици и воените установи, се испраќаат 
како препорачани пратки. 

Надоместокот на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на 
име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната 
изборна комисија од средствата определени за спро-
ведување на сојузните избори. 

д) Утврдување на резултатот па гласањето во из-
борната единица 

Член 138 
Резултатот на изборите за пратеници во секоја 

изборна единица го утврдува општинската ,изборна 
комисија врз основа на изборните акти примени од 
избирачките одбори. 

Член 139 
Ако во изборот учествувал само еден кандидат, 

тој се смета избран за пратеник ако за него гласало 
мнозинството на сите избирачи запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на изборната еди-
ница. 

Ако не е постигнато мнозинството од ставот 1 
на овој член, целата изборна постапка се повторува. 

г Ако на изборите учествувале два или повеќе 
кандидати, за пратеник е избран кандидатот што 
добил најголем број гласови. 

Ако на изборите два или повеќе кандидати со 
најголем број гласови добиле ист број гласови, на 
повторните избори учествуваат само тие кандидати. 
Ако тие кандидати и на повторните избори добијат 
ист број гласови, целата изборна постапка се пов-
торува. 

Член 140 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

вкупно избирачи гласале во изборната единица и 
колку кој кандидат добил гласови во целата изборна 
единица, како и колку имало неважечки ливчиња, 
па врз основа на тоа утврдува кој кандидат во сми-
сла на членот 139 на овој закон е избран за пра-
теник. 

Ако изборната комисија утврди дека кандидатот 
кој сам учествува во изборот не го добил потребното 
мнозинство (член 139 став 1) или дека два или повеќе 
кандидати со најголем број гласови добиле ист број 
гласови (член 139 став 4), таа објавува дека во таа 
изборна единица ниеден кандидат не е избран за 
пратеник и за тоа ја известува Сојузната изборна 
комисија преку републичката изборна комисија. 

Член 141 
Ако изборната комисија утврди неправилности 

при спроведувањето на изборите на одделни изби-

рачки места или во целата изборна единица, што 
битно влијаеле или можеле да влијаат врз резул-
татот на изборите, таа го поништува гласањето на 
оние избирачки места на кои имало неправилности, 
односно во целата изборна единица. 

Член 142 
За својата работа изборната комисија води за-

писник, во кој внесува особено: 
1) колку имало кандидати во изборната единица, 

како и име и презиме и место на живееле на секој 
кандидат; 

2) вкупен број избирачи и број на избирачи 
според избирачките места: број на сите дадени гла-
сови, број на гласовите дадени за одделни канди-
дати и број на неважечките гласачки ливчиња; 

3) име и презиме на кандидатот избран за пра-
теник. 

Записникот го потпишувает сите членови на 
изборната комисија. Секој член на изборната коми-
сија има право да одвои мислење и да стави забе-
лешки на записникот. Претставниците на кандида-
тите можат, исто така, да одвојат мислење и да ста-
ват забелешки на записникот. 

Општинската изборна комисија прави изводи од 
примените записници за сите казниви дејствија на 
изборите, ако ги имало, и овие изводи ги доставува 
до јавниот обвинител односно до органот за прекр-
шоци заради поведување постапка. 

Член 143 
По завршената работа општинската изборна ко-

мисија објавува на огласната табла на општинското 
собрание колку избирачи се запишани во избирач-
ките списоци на подрачјето на изборната единица, и 
колку кој кандидат за пратеник добил гласови на 
секое избирачко место и во изборната единица, име 
на кандидатот избран за пратеник, како и колку 
имало неважечки гласачки ливчиња. Општинската 
изборна комисија го доставува извештајот за тоа до 
сите општински собранија на подрачјето на избор-
ната единица, за да го објават тие на вообичаен 
начин. 

Општинската изборна комисија му издава на из-
браниот кандидат уверение дека е избран за прате-
ник за Општествено-политичкиот собор. 

По утврдувањето на резултатот на изборите во 
изборната единица, општинската изборна комисија 
најитно преку републичката изборна комисија ги 
доставува до Сојузната изборна комисија изборните 
акти за изборот на пратеник за Општествено-поли-
тичкиот собор. 

Член 144 
Сојузната изборна комисија се состанува штом 

ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна ко-
мисија поднесува, врз основа на примените изборни 
акти, извештај до Општествено-политичкиот собор 
за резултатите на изборите на пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор по изборните единици, а 
кон извештајот ги доставува и изборните акти. 

Извештајот на Сојузната изборна комисија се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

2. Избор на пратеници за соборите на работните 
заедници 

а) Избор и утврдување па резултатот на гласањето 
во изборното тело 

Член 145 
Изборот на пратеници за секој од соборите на 

работните заедници на Сојузната скупштина го 
врши изборното тело утврдено со овој закон, кое се 
формира во секоја општина. 
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Член 146 
Во општините во кои општинското собрание има 

еден собор на работните заедници, се формира едно 
изборно тело за избор на пратеници за сите собори 
на работните заедници. 

Во општините во кои општинското собрание има 
две или повеќе работни заедници, се формира по-
себно изборно тело за секоја од област на трудот за 
која постои посебен собор на работните заедници. 

Член 147 
Ако се формира едно изборно тело за избор на 

пратеници за сите собори на работните заедници на 
Сојузната скупштина, изборното тело за избор на 
пратеници за сите собори на работните заедници 
го сочинуваат: членовите на општинското собрание; 
делегати на работните заедници во работните орга-
низации или други работни заедници во областа на 
стопанството, просветата, науката, уметноста и други 
области на културата и физичката култура, во об-
ласта на здравството и социјалните служби; деле-
гатите на работните заедници во работните органи-
зации што се занимаваат со научни истражувања 
во областа на стопанството, здравството и социјал-
ните служби и делегатите на земјоделските задруги 
и занаетчиите — членови на занаетчиска комора. 

Делегатите на земјоделските задруги се избираат 
од редовите на членовите на работните заедници на 
земјоделските задруги, на земјоделците — членови 
на земјоделските задруги или други работни орга-
низации и на членовите на нивните домаќинства 
што активно се занимаваат со земјоделство, како и 
на земјоделците што се во постојан кооперантски 
однос со задруга или друга работна организација. 

Член 143 
Ако изборното тело за избор на пратеници за 

соборите на работните заедници на Сојузната скуп-
штина се формира посебно за секоја од областите 
на трудот за која постои посебен собор на работ-
ните заедници, се избираат онолку делегати колку 
што има одборници на соборите на работните заед-
ници на општинското собрание. Овие делегати ги 
избираат работните луѓе од соодветната област на 
трудот од своите редови. 

Ако се формира едно изборно тело за избор на 
пратеници за сите собори на работните заедници на 
Сојузната скупштина, во изборното тело се изби-
раат онолку делегати колку што има одборници на 
соборите на работните заедници на општинското 
собрание. Овие делегати ги избираат работните луѓе 
од соодветните области на трудот од своите редови. 

Член 149 
Ако изборното тело за избор на пратеници за 

соборите на работните заедници на Сојузната скуп-
штина се формира посебно за секоја од областите 
на трудот за која постои посебен собор на работните 
заедници, општинското собрание со своја одлука 
определува колку која од изборните единици, што 
се формираат за избор на одборници на соборите 
на работните заедници на општинското собрание, ќе 
избира делегати од соодветната област на трудот. 

Ако се формира едно изборно тело за избор на 
пратеници за сите собори на работните заедници на 
Сојузната скупштина, во секоја изборна единица 
формирана за избор на одборници на соборите на 
работните заедници на општинското собрание, се 
избира онолкав број делегати од соодветната област 
на трудот колку што се избираат одборници за 
соодветниот собор на општинското собрание. 

Член 150 
Изборното тело за избор на пратеници за Сто-

панскиот собор го сочинуваат: членовите на оп-
штинското собрание и делегати на работните заед-
ници во работните организации и во други работни 
заедници во областа на стопанството; делегати на 
работните заедници во работните организации што 
се занимаваат со научни истражувања во областа 
на стопанството; делегати на земјоделските задруги 
и занаетчии — членови на занаетчиска комора. 

Делегатите на земјоделските задруги се изби-
раат од редовите на членовите на работните заед-
ници на земјоделските задруги, на земјоделците — 
членови на земјоделските задруги или други ра-
ботни организации и на членовите на нивните дома-
ќинства што се занимаваат активно со земјодел-
ство, како и на земјоделците што се во постојан 
кооперантски однос со задруга или друга работна 
организација. 

Член 151 
Изборното тело за избор на пратеници за Прос-

ветно-културниот собор го сочинуваат: членовите 
на општинското собрание и делегати на работните 
заедници во работните организации и на други ра-
ботни заедници во областа на просветата, науката и 
уметноста и во другите области на културата и фи-
зичката култура, односно на школските заедници 
на факултети, уметнички академии и високи и виши 
школи. 

Член 152 
Изборното тело за избор на пратеници за, Соци-

јално-здравствениот собор го сочинуваат: членовите 
на општинското собрание и делегати на работните 
заедници во работните организации и во други 
работни заедници во областа на здравството и соци-
јалните служби, како и делегати на работните за-
едници во работните организации што се занима-
ваат со научни истражувања во областа на здрав-
ството и социјалните служби. 

Член 153 
Предлагање и избор на делегати за изборното 

тело се врши на соборите на работшгге луѓе што се 
одржуваат заради кандидирање на одборници за 
соборите на работните заедници на општинското 
собрание. 

Редовните студенти на факултети, уметнички 
академии, високи и виши школи учествуваат во 
предлагање и избор на делегати за изборното тело 
на собир на работните луѓе на односната школа, а 
редовните ученици на средните училишта што имаат 
општо избирачко право учествуваат во предлагање 
и избор на делегати за изборното тело на собир на 
работните луѓе на односното училиште. Бројот на 
делегатите за изборното тело што се избираат од 

,редовите на работните луѓе запослени во школата, 
не може да биде помал од бројот на делегатите што 
се избираат од редовите на студентите односно уче-
ниците. 

Член 154 
Секој работен човек има право да предложи по 

еден кандидат за делегат за изборното тело. Ако 
предлогот го поддржат најмалку четири работни 
луѓе, таквиот кандидат се внесува во листата на 
кандидати за кои гласа собирот. 

Предлозите од ставот 1 на овој член се подне-
суваат усно. 

По завршеното предлагање на кандидатите се 
пристапува кон гласање. 

Работните луѓе гласаат посебно за секој пред-
ложен кандидат, и тоа по оној ред по кој се пред-
ложени кандидатите. 

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. 

Член 155 
Ако во изборната единица се избира само еден 

делегат за изборното тело, избран е оној кандидат 
што добил мнозинство гласови на присутните ра-
ботни луѓе. а ако се избираат два или повеќе деле-
гати, избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако два или повеќе собири на работните луѓе 
учествуваат во избор на делегат, уверение за тоа 
дека е избран за делегат му издава на делегатот, врз 
основа на утврдениот резултат на секој од собирите 
на работните луѓе, претседателството на собирот на 
работните луѓе што опфаќа најголем број работни 
луѓе. 
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Претседателството на собирот на работните луѓе 
му издава уверение на избраниот кандидат и го 
известува претседателот на општинското собрание за 
тоа кој кандидат е избран за делегат. 

Член 156 
Седницата на изборното тело за избор на прате-

ници за секој од соборите на работните заедници ја 
свикува претседаЈелот на општинското собрание 
најдоцна на пет дена пред денот определен за избор 
на пратеници на соборите на работните заедници на 
Сојузната скупштина. 

Ако претседателот не свика седница на избор-
ното тело во рокот од ставот 1 на овој член, седни-
цата ќе ја свика општинската изборна комисија. 

Член 157 
Седницата на изборното тело ја отвора претседа-

телот на општинското собрание и ја раководи нејзи-
ната работа до изборот на претседателство. 

Претседателството се состои од претседавач и 
два члена, што изборното тело ги избира од своите 
редови. 

Член 158 
Седницата на изборното тело може да се одржи 

ако е присутно мнозинството одборници на општин-
ското собрание и мнозинството на избраните деле-
гати. Бројот на одборниците и делегатите го утвр-
дува претседавачот на почетокот на седницата, спо-
ред списокот на одборниците на општинското собра-
ние и списокот на избраните делегати. 

Ако седницата на изборното тело не може да се 
одржи поради тоа што не е присутно мнозинството 
на одборниците и делегатите од ставот 1 на овој 
член, ќе се одржи нова седница во рок од седум 
дена од денот определен за одржување на претход-
ната седница. 

Член 159 
Кога ќе утврди дека седницата на изборното 

тело може да се одржи и на неа полноважно да се 
решава, претседавачот ја објавува целта на свику-
вањето на седницата и почетокот на изборите. 

Член 160 
На седницата на изборното тело може да се из-

бира пратеник за некој од соборите на работните 
заедници само од редот на кандидатите чија канди-
датура е потврдена од надлежната општинска из-
борна комисија. 

Член 161 
Општинската изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници за подрачјето на изборната единица 
навремено ќе подготви потребен број гласачки лив-
чиња за избор на пратеници за секој од соборите 
на работните заедници. 

Кога се формира едно изборно тело за избор на 
пратеници за сите собори на работните заедници, се 
составува едно гласачко ливче за сите собори на 
работните заедници, и тоа на тој начин што прво 
се наведуваат пратеничките кандидати за Стопан-
скиот собор, а потоа по ред — пратеничките канди-
дати за Просветно-културниот собор и за Социјал-
но-здравствениот собор. 

Ако се формира посебно изборно тело за секоја 
од областите на трудот за која постои посебен собор 
на работните заедници, се составува гласачко ливче 
посебно за секој од соборите на работните заедници. 

Гласачкото ливче за избор на пратеници за со-
борите на работните заедници содржи: 

1) означување на изборната единица; 
2) име и презиме на кандидатот за пратеник. 
На гласачкото ливче се испишуваат имињата на 

кандидатите по оној ред по кој се потврдени кан-
дидатурите од надлежната општинска изборна ко-
мисија. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

- Гласачкото ливче мора да биде заверено со 
печат на општинската изборна комисија. 

Член 162 
Кога се формира едно изборно тело за избор 

на пратеници за сите собори на работните заедни-
ци,, постои една кутија за гласање, а ако се фор-
мира посебно изборно тело за секоја од областите 
на трудот за која постои посебен собор на работ-
ните заедници, за секој од таквите собори постои 
посебна кутија за гласање. 

Во просторијата во која се гласа мораат да 
бидат истакнати огласите за потврдата на канди-
датурата за секој од соборите на работните заед-
ници на Скупштината. 

Член 163 
На седницата на изборното тело прво се гласа 

за пратеникот на Стопанскиот собор, па потоа по 
ред — за пратеникот на Просветно-културниот со-
бор и пратеникот на Социјално-здравствениот со-
бор. 

Член 164 
Кога ќе се пристапи кон гласање за пратеник 

за одделен од соборите на работните заедници, 
претседавачот му предава гласачко ливче на секој 
член на изборното тело. 

Членот на изборното тело гласа на тој начин 
што, го заокружува редниот број пред името на 
кандидатот за кој сака да гласа. 

Членот на изборното тело може да гласа само 
за еден од кандидатите за соодветен собор на ра-
ботните заедници. 

Може да се гласа само за кандидатите чии 
имиња се наоѓаат на гласачкото ливче. 

Член 165 
Кога ќе заврши гласањето, се утврдува резул-

татот на гласањето, и тоа за секој од соборите на 
работните заедници посебно. 

Резултатот на гласањето се утврдува на тој 
начин што прво се утврдува, според списокот на 
членовите на општинското собрание и списокот на 
делегатите, вкупниот број на членовите на избор-
ното тело и бројот на членовите на изборното тело 
што гласале, а по тоа колку гласови добил кој 
кандидат за содветен собор на работните заедници 
на Скупштината, и колку имало неважечки гла-
сачки ливчиња. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гла-
сачките ливчиња според списокот на членовите на 
општинското собрание и списокот на делегатите и 
бројот на предадените гласачки ливчиња, важи 
резултатот на гласањето според гласачките лив-
чиња. 

Резултатот на гласањето се објавува на оглас-
ната табла на општинското собрание. 

Член 166 
За работата на седницата на изборното тело 

се води записник, кој содржи особено: ден и час 
на почетокот и место на одржувањето на седни-
цата; означување на изборната единица; вкупен 
број членови на изборното тело и колку од нив се 
присутни; кои лица се предложени за кандидати; 
колку членови на изборното тело гласале; колку 
гласови добил кој кандидат за соодветен собор на 
работните заедници на Скупштината и колку има-
ло неважечки гласачки ливчиња; тек на гласање-
то и други околности од значење за гласањето, 
како и евентуални приговори на членовите на из-
борното тело во поглед на правилноста на гласа-
њето; час на завршетокот на гласањето. 

Записникот го потпишуваат членовите на прет-
седателството. 

Член 167 
Претседавачот на изборното тело најитно до-

ставува до општинската изборна комисија посебна 
обвивка со изборните акти за секој од соборите на 
работните заедници на Скупштината, која содржи: 
записник од седницата на изборното тело, список на 
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одборниците на општинското собрание и список на 
делегатите — врз основа на кои се гласало, и сите 
гласачки ливчиња. 

6) Утврдување на резултатот на гласањето во 
изборната единица 

Член 168 
Резултатот на гласањето во изборната единица 

го утврдува надлежната општинска изборна коми-
сија врз основа на изборните акти, и тоа за секој 
од соборите на работните заедници на Сојузната 
скупштина посебно. 

Член 169 
Општинската изборна комисија го утврдува 

претходно вкупниот број на членовите на избор-
ното тело во секоја општина и колку вкупно гла-
сале членови на изборното тело, колку кој канди-
дат добил гласови во одделна општина, а колку 
во целата изборна единица, како и колку имало 
неважечки гласачки ливчиња, па врз основа на 
тоа го утврдува резултатот на гласањето. 

Член 170 
Ако во изборната единица во изборот на пра-

теник за некој од соборите на работните заедници 
учествува само еден кандидат, за пратеник за тој 
собор е избран кандидатот што го добил мнозин-
ството гласови на сите членови на изборното тело 
во општината односно мнозинството гласови на си-
те членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

Ако кандидатот не го добие мнозинството пред-
видено во ставот 1 на овој член, гласањето се пов-
торува. Ако ни на повторното гласање кандидатот 
не го добие потребното мнозинство, целата избор-
на постапка се повторува. 

Ако во изборната единица во изборот за не-
кој од соборите на работните заедници учествуваат 
два или повеќе кандидати, за пратеник за тој со-
бор е избран оној кандидат што, меѓу кандидати-
те за пратеник на истиот собор, добил најголем 
број гласови на членовите на изборното тело на 
сите општини од подрачјето на изборната единица. 

Ако два или повеќе кандидати за пратеник на 
ист собор со најголем број гласови добиле една-
ков број гласови, на повторното гласање учеству-
ваат само тие кандидати. 

Ако ниеден од кандидатите не го добие мно-
зинството предвидено во ставот 3 на овој член, 
гласање.то се повторува. Ако ни на повторното гла-
сање ниеден кандидат не го добие потребниот број 
гласови, целата изборна постапка се повторува. 

Член 171 
За својата работа општинската изборна коми-

сија води записник за секој од соборите на работ-
ните заедници посебно, кој содржи особено: 

1) колку во изборната единица имало канди-
дати чија кандидатура е потврдена од општинска-
та изборна комисија; 

2) име и презиме и место на живеење ,на секој 
кандидат; 

3) вкупен број членови на изборното тело во 
општината односно во општините од подрачјето на 
изборната единица; 

4) број на присутните членови на изборното те-
ло во општината односно во општините од под-
рачјето на изборната единица кои гласале; 

5) вкупен број гласови што' ги добил одделен 
кандидат на подрачјето на изборната единица, ка-
ко и број на неважечки ливчиња; 

6) име и презиме и место на живеење на кан-
дидатот кој е избран за пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
општинската изборна комисија. Секој член на ко-
мисијата и претставник на кандидат може да од-
вои мислење и да став^ забелешки на записни-
кот. 

Член 172 
Кога ќе ја заврши работата, општинската из-

борна комисија објавува на огласната табла на оп-
штинското собрание односно општинските собра-
нија на подрачјето на изборната единица: 

1) колку гласови добил кој кандидат и колку 
имало неважечки гласачки ливчиња; 

2) име и презиме на секој кандидат кој е из-
бран за пратеник и за кој - собор на работните за-
едници на Скупштината е избран. 

Член 173 
На пратениците избрани за Стопанскиот собор, 

Просветно-културниот собор и Социјално-здрав-
ствениот собор им издава уверение за тоа дека се 
избрани за пратеници надлежната општинска из-
борна комисија. 

По утврдувањето на резултатот на изборите во 
изборната единица, општинската изборна комиси-
ја најитно ги доставува преку републичката из-! 
борна комисија до Сојузната изборна комисија из-
борните акти за избор на пратеници за соборите 
на работните заедници на Сојузната скупштина. 

Сојузната изборна комисија е должна да му 
поднесе, врз основа на изборните акти, на секој од 
соборите на работните заедници на Сојузната скуп-
штина извештај за резултатот на изборите на пра-
теници за тие собори — по изборните единици, а 
со извештајот ќе ги достави и сите изборни акти. 

Извештајот на Сојузната изборна комисија од 
ставот 3 на овој член се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ". , 

в. Избор на пратеници за Соборот на народите 

Член 174 
Републичкото собрание односно покраинското 

собрание врши избор на пратеници за Соборот на 
народите на Сојузната скупштина на заедничка 
седница на сите собори, на начинот и според по-
стапката што ги утврдува републичкото односно 
покраинското собрание. 

Член 175 
Ако предлогот на листата на кандидати содр-

ж и повеќе кандидати од вкупниот број пратеници 
што се избираат за Соборот на народите, па два 
или повеќе кандидати со најголем број гласови за 
непополнетите пратенички места добиле ист број 
гласови, гласањето се повторува меѓу тие канди-
дати. ' 

Член 176 
Ако предлогот на листата на кандидати содр-

жи онолку кандидати колку пратеници се изби-
раат, а на гласањето не добиле потребно мнозин-
ство гласови толку кандидати колку пратеници се 
избираат за Соборот на народите, целата изборна 
постапка се повторува за непополнетиот број пра-
тенички места. 

Ако ни на повторниот избор не добиле потребно 
мнозинство онолку кандидати колку пратеници се 
избираат за Соборот на народите, кандидати за 
непополнетите пратенички места можат да предло-
жат најмалку триесет пратеници, со тоа што меѓу 
предлагачите да има најмалку по пет пратеници 
од секој собор на републичкото собрание односно 
покраинското собрание. 

Член 177 
Претседателот на републичкото собрание одно-

сно на покраинското собрание прогласува, врз ос-
нова на резултатот на гласањето, кои кандидати 
се избрани за пратеници за Соборот на народите, 
им издава уверенија за изборот и го известува Со- \ 
борот на народите за резултатот на изборите. 
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Г л а в а VI 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1. Повторни избори и повторно гласање 

Член 178 
Повторен избор на пратеници за Општествено^ 

-политичкиот собор се врши: 
1) ако надлежната изборна комисија го пони-

шти гласањето поради неправилности при спрове-
дувањето на изборите (член 141); 

2) ако во изборот учествувал само еден канди-
дат и тој не добие мнозинство гласови од сите из-
бирачи запишани во избирачкиот список во избор-
ната единица (член 139 ст. 1 и 2); 

3) ако два или повеќе кандидати со најголем 
број гласови добиле ист број гласови (член 139 
став 4). 

Повторни избори на пратеници за соборите на. 
работните заедници се вршат во случаите предви-
дени во членот 170 ст. 2 и 5 на овој закон. 

Повторен избор за непополнети пратенички ме-
ста за Соборот на народите се врши ако при гла-
сањето во републичкото собрание односно покра-
инското собрание не добиле потребно мнозинство 
гласови онолку кандидати колку пратеници се из-
бираат за Соборот на народите (член 176 став 1). 

Член 179 
Повторен избор на сојузни пратеници се врши 

и кога во постапката за верификација на мандати-
те соодветен собор на Сојузната скупштина ќе по-
ништи избор на пратеник поради неправилности 
при спроведувањето на изборите. 

Член 180 
Ако гласањето се поништи поради неправил-

ности при спроведувањето на изборите на одделни 
избирачки места, повторно гласање се врши само 
на оние избирачки места на кои се утврдени не-
правилности. 

Член 181 
На повторните избори на пратеници што се 

вршат од причината наведена во членот 178 став 
1 точка 1 на овој закон, гласањето' се врши по 
постојните и по дополнително потврдените канди-
датури, а на повторниот избор што се врши од 
причината наведена во членот 178 став 1 точка 2 
на овој закон, гласањето се врши само по допол-
нително потврдените кандидатури. 

Предлозите на кандидатура за нови кандидати 
се поднесуваат најдоцна на десет дена пред денот 
определен за спроведување на изборите. 

Во случаите од членот 178 став 1 точка 3 на 
овој закон повторен избор се врши само меѓу кан-
дидатите што добиле ист број гласови. 

Член 182 
Повторните избори на пратеници за Опште-

ствено-политичкиот собор и соборите на работните 
заедници ги распишува надлежната општинска из-
борна комисија. 

Повторните избори на пратеници за Соборот на 
народите ги распишува надлежната републичка 
изборна комисија односно покраинска изборна ко-
мисија. 

Ако повторните избори се вршат врз основа на 
одлука на некој од соборите на Сојузната скуп-
штина, изборите ги распишува Сојузната изборна 
ксмисија. 

Во одлуката за распишување на повторни из-
бори се определува денот на одржување на избо-
рите, како и денот од кој почнуват да течат ро-
ковите за вршење на изборните дејствија. 

Член 183 
Надлежната изборна комисија ги огласува по-

тврдените кандидатури најдоцна на пет дена пред 
денот определен за повторните избори. 

2. Дополнителни избори 

Член 184 
Дополнителни избори се вршат кога на прате-

никот ќе му престане мандатот поради настапу-
вање на некој од случаите наведени во членот 24 
на овој закон. 

Член 185 
Дополнителните избори се распишуваат на ј -

доцна на петнаесет дена од денот на престанокот 
на мандатот на пратеникот. 

Член 186 
Ако до редовниот истек на мандатот на пра-

теникот преостанува помалку од една година, до-
полнителни избори на пратеник за Општествено-
-политичкиот собор и за соборите на работните за-
едници се распишуваат само по барање на оп-
штинското собрание односно на кое и да е од оп-
штинските собранија на подрачјето на изборната 
единица, а дополнителен избор на пратеник за Со-
борот на народите — по барање на републичкото 
собрание односно покраинското собрание. 

Член 187 
Дополнителните избори се одржуваат во рок 

од три месеци од денот кога односното пратеничко 
место останало упразнето. 

Одлуката за дополнителните избори се објаву-
ва во „Службен лист на СФРЈ", и тоа најдоцна 
на шест недели пред денот определен за изборите. 

Член 188 
Ако со одредбите од оваа глава не е опреде-

лено поинаку,, на повторните и дополнителните из-
бори согласно се применуваат одредбите од гла-
вите III, IV и V на овој закон. 

Г л а в а VII 
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

1, Отповик на пратениците на Општествено-поли-
тичкиот собор и на пратениците на соборите на 

работните заедници 

а) Предлагање на отповикот 

Член 189 
Постапката за отповик на пратеник на Опште-

ствено-политичкиот собор на Сојузната скупштина 
се поведува на предлог од собирите на избирачите, 
ако за поведување на постапката се изјасни мно-
зинството од избирачите на собирите што опфаќа-
ат најмалку една десетина од сите избирачи на 
изборната единица во која е избран пратеникот 
чиј отповик се предлага, или ако е предлогот при-
фатен најмалку на една третина од собирите на 
избирачите од подрачјето на односната изборна 
единица. 

Член 190 
Постапката за отповик на пратеник на некој 

од соборите на работните заедници на Сојузната 
скупштина се поведува на предлог од соборите на 
работните луѓе во работните организации и други 
работни заедници од соодветната област на тру-
дот и на другите работни луѓе што имаат право да 
предлагаат кандидати за избор на пратеници за со-
одветниот собор на Скупштината, и ако за поведу-
вање на постапката се изјасни мнозинството на 
работните луѓе на собирите што опфаќаат најмал-
ку една петтина од сите работни луѓе на подрач-
јето на изборната единица во која е избран прате-
никот чиј отповик се предлага, или кога е предло-
гот прифатен најмалку на една третина од собирите 
на работните луѓе на подрачјето на односната из-
борна единица. 
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Член 191 
Предлог за свикување на собири на избира-

чите односно на собири на работните луѓе на под-
рачјето на изборната единица, заради поведување 
постапка за отповик на пратеник, може да под-
несе мнозинството членови на кое и да е општин-
ско собрание или најмалку пет собири на избира-
чите односно собири на работните луѓе на подрач-
јето на изборната единица. 

Секој од соборите на избирачите односно од соби-
рите на работните луѓе од ставот 1 на овој член се 
свикува на предлог од најмалку педесет избирачи од-
носно педесет работни луѓе од подрачјето на тој 
собир. Овие собири можат да одлучуваат само ако 
на собирот се присутни најмалку една десетина од 
вкупниот број избирачи односно работни луѓе од 
подрачјето за кое се одржува собирот. 

Член 192 
Предлогот за свикување на собири на избирачи-

те заради поведување постапка за отповик на пра-
теник се поднесува писмено до надлежната.^ оп-
штинска изборна комисија. 

Кога општинската изборна комисија ќе утвр-
ди дека се исполнети условите од членот 191 на 
ОЕОЈ закон, веднаш го доставува предлогот до 
претседателот на општинското собрание односно до 
претседателите на општинските собранија на под-
рачјето на изборната единица. 

Член 193 
Предлогот за свикување на собирите на рабо-

тните луѓе заради поведување постапка за отповик 
на пратеник се поднесува писмено до надлежната 
општинска изборна комисија. 

Кога општинската изборна комисија ќе утврди 
дека се исполнети условите од членот 181 на овој 
закон, предлогот го доставува веднаш до свику-
вачите на собирите на работните луѓе. 

Член 194 
Собирот на избирачите заради поведување по-

стапка за отповик на пратеник го свикува претсе-
дателот на општинското собрание, а собирот на ра-
ботните луѓе — претседателот на работничкиот со-
вет или нему соодветен орган на управување на 
работната организација, до кого е упатен предло-
гот за свикување на собирот. е 

Ако претседателот на општинското собрание, 
односно претседателот на работничкиот совет или 
нему соодветен орган на управување, не го свика 
собирот на избирачите односно собирот на работ-
ните луѓе во рок од петнаес-ет дена од денот на 
поднесувањето на предлогот, собирот ќе го свика 

во рок од понатамошни пет дена општинската из-
борна комисија. 

Член 195 
Со работата на собирот на избирачите односно 

со работата на собирот на работните луѓе, свикан 
заради поведување постапка за отповик на прате-
ник, до изборот на претседателство на собирот ра-
ководи свикувачот па собирот. 

Член 196 
По извршениот избор на претседателството, 

претседавачот ја објавува целта за свикување на 
собирот и начинот на неговата работа, го чита 
текстот на предлогот за свикување на собирот и 
ги повикува претставниците на предлагачите да го 
образложат предлогот за поведување на постапка-
та за отповик на пратеникот. 

На собирот присутните избирачи односно ра-
ботни луѓе го претресуваат предлогот и по заврше-
ниот претрес гласаат за или против предлогот за 
поведување постапка за отповик. 

Гласањето се врши јавно, со дигање рака. 
Предлогот за поведување постапка за отповик 

е усвоен на собирот ако за него гласало мнозин-
ството на присутните избирачи односно на работ-
ните луѓе. 

Член 197 
За работата на собирот се води записник, што 

го потпишуваат сите членови на претседателство-
то на собирот, записничарот и заверувачите на за-
писникот. 

Записникот содржи особено: место на одржу-
вање на собирот; означување на општината и де-
нот и часот на почетокот и завршетокот на соби-
рот; означување на подрачјето на собирот на изби-
рачите односно на собирот на работните луѓе за кое 
е одржан собирот; кој го свикал и отворил собирот; 
име и презиме на членовите на претседателството 
на собирот, на записничарот и заверувачите на за-
писникот; вкупен број на избирачите односно ра-
ботните луѓе кои имаат право на учество на со-
вирот; број на присутните и дневен ред на соби-
рот; име и презиме и место на живеење на прате-
никот чиј отповик се предлага, со означување на 
собирот на Скупштината чиј член е; резултат на 
гласањето за предлогот за поведување постапка за 
отповик и причини за поведување на таа постап-
ка, ако е усвоен предлогот; на кој начин е утвр-
ден резултатот на гласањето; други околности од 
значење за работата на собирот. 

Член 198 
Ако собирот го усвоил предлогот за поведува-

ње постапка за отповик на пратеникот, се соста-
вува предлог за отповик. 

Предлогот за отповик го составува претседа-
телството на собирот. Предлогот го потпишуваат 
членовите на претседателството. 

б) Содржина на предлогот за отповик 

Член 199 
Предлогот за отповик мора да содржи: 
1) име и презиме и место на живеење на пра-

теникот чиј отповик се предлага, означување на 
соборот на Скупштината чиј член е тој и на из-
борната единица во која е избран; 

2) причини поради кои се предлага отповикот. 
Покрај потписите на секој потписник на пред-

логот за отповик мора со печатни букви да се ис-
пише неговото име и презиме, занимање и место 
на живеење. 

Кон предлогот за отповик мора да биде при-
ложен записникот за работата на собирот на из-
бирачите односно собирот на работните луѓе. 

Член 200 
Предлогот за отповик се поднесува писмено. 
Предлогот за отповик на пратеник се подне-

сува преку надлежната општинска изборна комисија 
до Сојузната изборна комисија. 

Ако општинската изборна комисија уочи фор-
мални недостатоци во предлогот за отповик на 
пратеник, ќе ги предупреди подносителите на пред-
логот најитно да ги отстранат тие недостатоци. 

Општинската изборна комисија е должна да го 
достави поднесениот предлог за отповик без одла-
гање, преку републичката изборна комисија, до Со-
јузната изборна комисија, иако подносителите на 
предлогот не ги отстраниле формалните недоста-
тоци во предлогот. 

в) Испитување па предлогот и распишување на 
гласање за отповик 

Член 201 
Сојузната изборна комисија испитува дали под-

несените предлози за отповик на пратеник се со-
ставени согласно со одредбите од овој закон, - не 
навлегувајќи во испитување на оправданоста на 
причините изнесени во предлогот за отповик. 

Ако предлогот за отповик содржи само фор-
мални недостатоци, Сојузната изборна комисија ќе 
им го врати предлогот на подносителите да ги от-
странат недостатоците, определувајќи го рокот во 
кој мора да биде извршено тоа. 
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Сојузната изборна комисија ќе го одбие со ре-
шение предлогот за отповик што не ги исполну-
ва условите според одредбите од овој закон, или 
ако подносителите не ги отстраниле во определе-
ниот рок формалните недостатоци. За тоа комиси-
јата ги известува подносителите на предлогот со 

х доставување на решение. Како подносители на 
предлогот се сметаат потписниците на предлогот. 

Член 202 
Ако Сојузната изборна комисија утврди дека 

предлогот за отповик на пратеник ги исполнува 
условите според одредбите од овој закон, ќе го 
потврди предлогот и ќе распише гласање за от-
повик, и тоа во рок од триесет дена од денот на 
потврдата на предлогот за отповик. 

Решението за распишување на гласање за от-
повик содржи: име и прези,ме на пратеникот за 
чиј отповик ќе се гласа, означување на соборот на 
Скупштината чиј член е пратеникот чиј отповик 
се предлага, означување на изборната единица во 
која ќе се гласа и денот определен за гласање. 

Гласањето за отповик на пратеник на Опште-
ствено-политичкиот собор се врши во недела. 

Член 203' 
Сојузната изборна комисија е должна за рас-

пишување на гласањето за отповик на пратеник 
да го извести соборот на Сојузната скупштина чиј 
член е пратеникот чиј отповик се предлага, самиот 
пратеник и надлежната општинска изборна коми-
сија. 

Решението на Сојузната изборна комисија за 
распишување на гласањето за отповик на прате-
ник се објавува во „Службен лист на СФРЈ" нај-
доцна на петнаесет дена пред денот определен за 
гласање. 

г) Гласање за отповик 

1) О т п о в и к н а ч л е н н а О п ш т е с т в е н о-
п о л и т и ч к и о т с о б о р 

Член 204 
Гласањето за отповик на пратеник — член на 

Општествено-политичкиот собор се врши на изби-
рачките места на подрачјето на изборната едини-
ца во која е избран пратеникот. 

Општинската изборна комисија е должна нај -
доцна на седум дена пред денот определен за гла-
сање за отповик да ги определи избирачките ме-
ста на кои ќе се гласа, и за секое избирачко место 
да формира избирачки одбор кој ќе раководи со 
гласањето за отповик. 

Член 205 
Општинската изборна комисија е должна да 

издаде оглас за определување на гласање за от-
повик. 

Овој оглас мора да содржи: име и презиме на 
пратеникот за чиј отповик се гласа; означување 
на соборот на Сојузната скупштина чиј член е пра-
теникот за чиј отповик се гласа; означување на 
изборната единица во која ќе се гласа за отповик, 
како и ден на гласање. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди ог-
ласот за определување на гласање за отповик на 
пратеник да биде објавен најдоцна на седум дена 
пред денот определен за гласање за отповик во 
сите места на подрачјето на изборната единица во 
која ќе се гласа за отповик. 

Член 206 
На секое избирачко место ќе се постави ку-

тија за гласање на која ќе се истакне огласот за 
распишување на гласање за отповик. 

Член 207 
Претседателот на избирачкиот одбор му пре-

дава па секој гласач гласачко ливче. 

Гласачкото ливче содржи: име и презиме и ме-
сто на живеење на пратеникот за чиј отповик се 
гласа, а пред името па пратеникот зборовите: „За 
отповик" и зборовите: „Против отповик", напеча-
тени едни под други. 

Ако гласачот гласа за отповик на пратеникот 
ќе ги заокружи зборовите: „За отповик", а ако гла-
са против отповик на пратеникот ќе ги заокружи 
зборовите: „Против отповик". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
ни зборовите: „За отповик" ниту зборовите: „Про-

тив отповик", како и гласачките ливчиња попол-
нети така што да не може со сигурност да се утвр-
ди дали избирачот гласал за отповик или против 
отповик, се сметаат за неважечки. 

Член 208 
По завршеното гласање се пребројуваат гла-

сачките ливчиња и се утврдува бројот на ливчи-
њата со кои се гласало за отповик, бројот на лив-
чињата со кои се гласало против отповик, како и 
бројот на неважечките ливчиња. 

По завршеното пребројување се внесува во 
записникот за работата на избирачкиот одбор: кол-
ку според изводот од избирачкиот список имало 
избирачи тоа избирачко место, колку избирачи 
гласале според изводот ' од избирачкиот список, 
број на гласачките ливчиња со кои се гласало за 
отповик, број на ливчињата со кои се гласало про-
тив отповик и број на неважечките ливчиња. 

По завршената работа претседателот на изби-
рачкиот одбор го објавува пред зградата во која 
е вршено гласањето резултатот на гласањето на 
тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор го доставува најитно и по 
најкус пат записникот за гласањето, со гласачки-
те ливчиња и со сите други материјали, до над-
лежната општинска изборна комисија на начин 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 209 
Врз основа на материјалите примени од изби-

рачките одбори општинската изборна комисија ут-
врдува колку вкупно избирачи гласале во избор-
ната единица, колку вкупно гласале за отповик а 
колку против отповик, бројот на неважечките лив-
чиња, како и вкупниот број на избирачите запи-
шани во избирачкиот список во целата изборна 
единица, и врз основа на тоа утврдува дали прате-
никот е отповикан. Овие податоци комисијата ги 
внесува во записникот за својата работа. 

За резултатот на гласањето ко.мисијата пис-
мено ја известува Сојузната изборна комисија и 
пратеникот за чиј отповик се гласало. 

Член 210 
Кога општинската изборна комисија ќе го ут-

врди резултатот на гласањето за отповик на пра-
теник, го објавува резултатот на огласната табла 
на општинското собрание на подрачјето на избор-
ната единица и без одлагање, преку Сојузната из-
борна комисија, доставува до Општествено-поли-
тичкиот собор извештај за својата работа, со сите 

акти што се однесуваат на постапката на гласа-
њето за отповик. 

Член 211 
Ако предлогот за поведување постапка за от-

повик на пратеник не се усвои на собирите на из-
бирачите, или избирачиве на гласањето за отповик 
се изјаснат против отповик на пратеникот, не мо-
ж е од истите причини повторно да се поднесе пре-
длог за поведување постапка за отповик на тој 
пратеник. 

Член 212 
Ако со одредбите на чл. 204 до 211 од овој за-

кон не е пропишано поинаку, во поглед на постап-
ката на гласањето за отповик на пратеник на ОП-

ШТЕСТВЕНО-политичкиот собор и утврдувањето на 
резултатот на гласањето согласно се применуваат 
одредбите на чл. 107 до 126 и чл. 138 дб 144 од овој 
закон. 



Среда, 22 јануари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 U- Страна 101 

2) О т п о в и к н а ч л е н н а н е к о ј о д с о б о -
р и т е н а р а б о т н и т е з а е д н и ц и 

Член 213 
Гласањето за отповик на пратеник — член на 

некој од соборите на работните заедници се врши 
на седница на телото кое одлучува за отповикот, 
а кое е составено на истиот начин како изборното 
тело што го избрало пратеникот за чиј отповик се 
гласа. 

Гласањето се врши на седница на секое тело 
што одлучува за отповикот, а кое се формира за 
територијата на секоја општина. 

Член 214 
Општинската изборна комисија обезбедува ог-

ласот за определување на гласање за отповик на 
пратеник да биде објавен, најдоцна на седум де-
на пред денот определен за гласање за отповик, во 
седиштето на општинското собрание односно оп-
штинските собранија на подрачјето на изборната 
единица во која ќе се гласа за отповикот. 

Член 215 
Во просторијата каде што се одржува седница 

на телото кое одлучува за отповик, се поставува 
една или повеќе кутии за гласање за отповик 
(член 162 став 1). 

На секоја кутија за гласање за отповик се ис-
такнува огласот за распишување на гласање за 
отповик, на пратеник. 

Член 216 
Претседавачот му предава гласачко ливче на 

секој член на изборното тело. 
Членовите на изборното тело гласаат за отпо-

вик на тој начин што на гласачкото ливче ги за-
окружуваат зборовите: „За отповик" или зборови-
те: „Против отповик". 

За гласањето се составува записник. 

Член 217 
По завршеното пребројување на гласачките 

ливчиња се внесува во записникот за работата на 
претседателството: колку според списокот имало 
членови ,на општинското собрание а колку деле-
гати, колку од тоа гласале, број на гласачките лив-
чиња со кои се гласало за отповик, број на лив-
чињата со кои се гласало против отповик и број 
на неважечките ливчиња. 

По завршената работа претседавачот го обја-
вува пред зградата во која е вршено гласањето ре-
зултатот на гласањето за отповик во тоа изборно 
тело. 

Претседателството на изборното тело ќе го до-
стави најитно и по најкус пат записникот за гла-
сањето, со гласачките ливчиња и со сите други 
материјали, до надлежната општинска изборна ко-
мисија на начин што ќе го определи Сојузната из-
борна комисија. 

Член 218 
Врз основа на материјалите примени од из-

борните тела од секоја општина од подрачјето на 
изборната единица, надлежната општинска коми-
сија го утврдува резултатот на гласањето за от-
повик и врз основа на тоа утврдува дали прате-
никот е отповикан според одредбите од овој закон. 

По утврдувањето на резултатот на гласањето 
за отповик општинската изборна комисија доста-
вува без одлагање, преку Сојузната изборна коми-
сија, до надлежниот собор на Скупштината изве-
штај за својата работа, со сите акти што се одне-
суваат на постапката на гласањето за отповик. 

Член 219 
Ако со одредбите на чл. 213 до 218 на овој за-

кон не е определено поинаку, во поглед на начи-
нот на гласањето за отповик на пратеник на собор 
на работните заедници согласно се применув.аат 
одредбите на чл. 145 до 173 на овој закон. 

2. Отповик на пратеник на Соборот на народите 

Член 220 
Отповик на4 пратеник на Соборот на народите 

се врши според постапка што ја пропишува репуб-
личкото собрание односно покраинското собрание. 

Г л а в а VIII 
ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1. приговори и жалби 

Член 221 
Поради неправилности во работата на кандида-

ционата конференција или на собирите на избира-
чите на кои е извршено кандидирање за избор на 
пратеник за Општествено-политичкиот собор или 
поради неправилности на работата на собирите на 
избирачите на кои е претресуван предлогот за пове-
дување постапка за отповик на пратеник на тој со-
бор, како и поради неправилности во работата на из-
бирачкиот одбор при изборот односно отповикот на 
пратеникот на тој собор, секој кандидат односно 
пратеник чиј отповик се предлага, како и секој из-
бирач, имаат право да поднесат приговор до над-
лежната општинска изборна комисија. 

Поради неправилности во работата на канди-
дационите конференции или на собирите на ра-
ботните луѓе во работните организации и други 
работни заедници на кои е извршено кандидира-
ње за избор на пратеник за соборите на работни-
те заедници или поради неправилности во рабо-
тата на собирите на работните луѓе на кои е прет-
ресуван предлог за поведување постапка за отпо-
вик на пратеник на некои од тие собори, имаат 
право да поднесат приговори до надлежната оп-
штинска изборна комисија секој кандидат односно 
п р а т е ш е чиј отповик се предлага, како и секој ра-
ботен човек кој има право на учество на соби-
рот на работните луѓе. 

Ако општинската изборна комисија, по повод 
приговорите поднесени пред истекот на рокот за 
поднесување на предлогот на кандидатурата на 
потврда, утврди во работата на кандидационата 
конференција или на собирот неправилности што 
битно влијаеле или можеле да влијаат врз утвр-
дувањето на кандидатурата на конференцијата од-
носно на собирите, ќе ја поништи работата на кан-
дидационата конференција односно на собирот на 
кој имало неправилности, и за тоа ја известува 
кандидационата конференција, односно определу-
ва во определен рок да се свика нов собир на ра-
ботните луѓе односно собир на избирачите. 

Ако група од најмалку десет работни луѓе во 
работната организација смета дека пратеничкиот 
кандидат за некој од соборите на работните заед-
ници не ги исполнува законските услови да биде 
избиран за соодветниот собор, може да поднесе 
приговор до надлежната општинска изборна ко-
мисија, која за приговорот одлучува при решава-
њето за потврдата на кандидатурата. 

Член 222 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидатура-
та, како и против решението на таа комисија со 
кое се утврдува дека не се исполнети условите за 
потврдување на кандидатурата, подносителите на 
соодветниот предлог на кандидатурата можат да 
му изјават жалба на републичкиот врховен суд ВО 
рок од 48 часа од приемот на решението. Врховни-
от суд донесува решение за жалбата во рок од 48 
часа од приемот на жалбата. 

Против решението за изборната комисија со 
кое е потврдена кандидатурата за пратеник на не-
кој од соборите на работните заедници, групата ра-
ботни луѓе што поднесла приговор во смисла на 
членот 221 став 4 на овој закон може да му из-
јави жалба на републичкиот врховен суд ако сме-
та дека кандидатот не ги исполнува условите да 
биде избиран за соодветниот собор. 
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Член 223 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија, ако не е предвидено поинаку, во членот 
222 на овој закон, секој кандидат и секој избирач 
можат да му изјават жалба на надлежниот собор 
на Сојузната скупштина. Жалба против решението 
на општинската изборна комисија донесено во врс-
ка со изборот на пратеникот во ^изборното тело 
може да изјави и секој член на изборното тело 
во кое е извршен изборот. Тие можат да му ука-
жат на надлсжниот собор на Сојузната скупштина 
и на неправилностите во работата на кандидацио-
ната конференција, на избирачкиот одбор или во 
работата на собирите на избирачите односно со-
бирите на работните луѓе во поглед на предла-
гањето на кандидатите. 

Пратеникот за чиј отповик се гласало и се-
кој избирач односно секој член на изборното тело 
што одлучувало за отповикот на сојузен пратеник 
можат против решението на општинската изборна 
комисија дбнесено во врска со спроведувањето на 
одлуката за отповик на пратеник да му изјават 
жалба на надлежниот собор на Сојузната скуп-
штина. 

Жалбата изјавена до денот на изборите однос-
но до денот на гласањето за отповик се поднесува 
преку Сојузната изборна комисија, а жалбата из-
јавена по тој ден - до надлежниот собор на Со-
јузната скупштина. 

Жалбата до соборот на Сојузната скупштина се 
поднесува најдоцна до денот на состанокот на ве-
рификациониот одбор, а жалбата што се однесува 
на дополнителниот избор или на гласањето за от-
повик на пратеникот — во рок од петнаесет де-
на од денот на изборите односно гласањето за от-
повикот. 

Член 224 
Против решението на Сојузната изборна коми-

сија за одбивање на предлогот на отповик на пра-
теник подносителите можат да му изјават жалба 
на Врховниот суд на Југославија. Жалбата се под-
несува во рок од три дена од денот на приемот 
на решението. 

2. Казнени одредби 

Член 225 
Со парична казна или со казната затвор до 

една година ќе се казни за кривично дело: 
1) тој што со поткупување влијае врз избира-

чите на изборите или при гласањето за отповик 
на сојузни пратеници да гласа за или против опре-
делен кандидат, односно за или против отповик на 
пратеник, или воопшто да не гласа, или да пот-
пише предлог на кандидатура или предлог за от-
повик, или да се откаже од потписот даден на нив; 

2) избирачот што веќе гласал, па повторно гла-
са или се обиде да гласа на изборите за пратеник 
за ист собор на Сојузната скупштина или при гла-
сањето за отповик. 

3) избирачот што на изборите или при гласа-
њето за отповик гласа или ќе се обиде да гласа 
наместо друг под негово име; 

4) тој што противно на одредбата на членот 
115 став 2 на овој закон дојде на избнралпште под 
оружје или со некакво опасно орудие, како и тој 
што без покана од претседателот на избирачкиот 
одбор нареди да се доведе вооружена сила на 
избиралиште, или ја доведе без наредба на прет-
седателот; 

5) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или 
однесе некаква исправа за изборите или за гласа-
њето за отповик, или некаков предмет што служи 
за избор или за гласање за отповик; 

6) службеното лице кое ќе го повика избира-
чот на одговорност поради гласање, или од него 
ќе бара да каже за кого гласал, или зошто не 
гласал, односно дали гласал за или против отпо-4 
викот. 

Член 22в 
Со парична казна до 1.000 динари или со каз-

ната затвор до три месеци ќе се казни за кривично 
дело членот на избирачкиот одбор или на из-
борната комисија, како и секое друго лице, што 
на кој и да е начин ќе ја повреди тајноста на 
гласањето. 

Член 227 
Со парична казна до 500 динари или со каз-

ната затвор до еден месец ќе се казни за пре-
кршок: 

1) тој што при гласањето непристојно се од-
несува; 

2) тој што агитира на избиралиштето; 
3) тој што откако гласал односно откако ќе се 

утврди дека не е воведен во избирачкиот список, 
на опомена од претседателот на избирачкиот од-
бор не замине од избиралиштето; 

4) тој што ја попречува работата на избирач-
киот одбор или на изборната комисија. 

Г л а в а IX 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 228 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Закон за изборот на сојузните 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67). 

Член 229 
. Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

17. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ-
ТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за движењето и престојот на странци 
во Југославија, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 15 јануари 1969 
година и на седницата на Соборот на народите од 
15 јануари 1969 година. -

ПР бр. 762 
16 јануари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за движењето и престојот на стран-

ци во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 17/67) во членот 43 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во-
ди општа грижа за прифаќање, сместување и матери-
јално обезбедување на бегалците." 
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Член 2 
Членот 44 се менува и гласи: 
„На странец на кој му е признаен статус на 

бегалец му се одобрува привремен престој до зами-
нување во друга држава и му се дава здравствена 
'заштита предвидена со Законот за здравствената 
заштита на странци во Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67), сместување и материјално 
обезбедување до здобивање со услови за самостојно 
издржување. 

Како сместување и материјално обезбедување 
во смисла на овој закон, се подразбира паричната 
помош нужна за обезбедување простории за жи-
веење и за издржување на бегалецот, која се опре-
делува според бројот и возраста на членовите на 
неговото семејство, неговата имотна состојба, сте-
пенот на способноста за стопанисување и според 
тоа дали е на стручно оспособување. 

Средствата потребни за сместување и матери-
јално обезбедување на бегалецот, како и трошоците 
во врска со вршењето на работите околу обезбеду-
вање сместување и доделување материјално обез-
бедување, паѓаат на товар на федерацијата." 

Член 3 
Членот 45 се менува и гласи: 
„За странци на кои им е признаен статус на бе-

галец може да се организира прифатилиште за бе-
галци. 

Сојузниот секретаријат, за внатрешни работи 
организира прифатилиште за бегалци, се грижи за 
прифатилиштето и материјалното обезбедување на 
бегалците сместени во прифатилиштето. 

За сместувањето и материјалното обезбедување 
и оспособувањето за самостојно издржување на бе-
галците сместени надвор од прифатилиштето за 
бегалци се грижи сојузниот орган надлежен за 
здравство и социјална политика во соработка со 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи/4 

Член 4 
По членот 45 се додава нов член 45а, кој гласи: 
„Решението за сместување и нужна парична 

помош за бегалци сместени надвор од прифатили-
штето за бегалци, го донесува и го извршува над-
лежниот орган на општината на чија територија е 
определен привремен престој на бегалецот. 

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

Член 5 
Во членот 46 ставот 2 се менува и гласи: 
„На странец на кој му е признаен статус на 

бегалец, а кој не се сместува во прифатилиште за 
бегалци, местото на привремениот престој му го 
определува републичкиот орган на внатрешните 
работи." 

Член 6 
По членот 75 се додава нов член 75а, кој гласи: 
„Евиденција за потрошокот на средствата за 

сместување и материјално обезбедување на бе-
галците води надлежниот општински орган. 

За потрошокот на средствата од ставот 1 на 
овој член надлежниот општински орган го известу-
ва сојузниот орган надлежен за здравство и соци-
јална политика преку републичкиот орган надле-
жен за здравство и социјална политика. 

Сојузниот орган надлежен за здравство и со-
цијална политика врши надзор над потрошокот на 
средствата и донесува поблиски прописи за начинот 
на водењето на евиденцијата од ставот 1 на овој 
член како и за известувањето." 

Член 7 
По членот 81 се додава нов член 81а, кој гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет поблис-

ку да ја определи, во согласност со одредбата на 
членот 44 на овој закон, височината на паричната 
помош потребна за сместувале и издржување на 
бегалците, како и мерилата за утврдување трошо-
ците во врска со вршењето на работите околу обез-
бедување на сместување и издржување на бегал-
ците." 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

18. 

Врз основа на членот 22 став 3 и членот 42 од 
Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65), сојззниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ШУМСКО СЕМЕ 
ШТО НЕ Е СЕЛЕКЦИОНИРАНО ИЛИ НЕ Е 

НОРМАЛНО 

1. Работните организации можат да пуштаат во 
промет и да користат за свои потреби ш.умско семе 
од Панчиќева оморика (Picea omorica, Panfci6), што 
не е селекционирано или не е нормално, поради ђгоа 
што селекционирано и нормално шумско семе од 
овие видови дрвја нема во доволни количини. 

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

9 бр. 199/1 
9 јануари 1969 година 

Белград 

Заменик сојузен се-
кретар за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

19. 

Врз основа на членот 10 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за сто-
панство, сојузниот секретар, за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ 
МЕНУВААТ СТОКИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК 
НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕ-

ТО НА ТОЈ ДАНОК 

1. Во Наредбата за начинот на вршење попис на 
стоките за кои се менуваат стопите на сојузниот да-
нок на промет на стоки на мало и за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на тој данок („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/68) во точката 2 се дода-
ваат два нови става, кои гласат: 

„По исклучок од ставот 1 на оваа точка, надво-
решнотрговските организации — увозници на ка-
фе се должни во фактурите за продажбата на кафе 
од залихите утврдени со пописот што ќе им ја из-
вршат на трговските организации на големо и на 
работните организации што вршат преработка на 
кафе и продаваат така преработено кафе. посебно 
ќе ја искажат продавната цена на кафето без да-
нок, а посебно износот на СОЈУЗНИОТ данок на про-
мет на стоки на мало платен при увозот на тоа ка-
фе, со забелешка дека е во прашање продажба на 
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,кафе од залихите утврдени со пописот на кое при 
увозот е платен данок. 

Купувачите од "ставот 2 на оваа точка ќе го за-
должат во своето книговодство за износот на сојуз-
ниот данок на промет на стоки на мало содржан во 
увозниковите фактури за купувањето на кафето 
контото 260 — Обврски по запрен данок на промет, 
односно контото 290 — Пасивни временски разгра-
ничувања — за пресметаниот данок на промет на 
стоки на мало. За износот на пресметаниот данок 
на промет на стоки на мало по фактурите за про-
дажбата на тоа кафе на продавачите на мало, уго-
стителските организации и на другите потрошувачи 
надворешнотрговските организации — увозници 
на кафе ќе им ги одобрат споменатите конта за-
висно од начинот на книжењето што го променуваат 
во своето книговодство. 

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

Бр. 4-9049/2-1969 
15 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

20. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот на утврдување посебна давачка при 
увозот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68 и 27/68), 
во согласност бо сојузниот секретар за стопанство и 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68 и 1/69) во точката 1 од-
редбата под 2 се менува и гласи: 

„2) 023-00-10 Путер свеж: 04.031/1 
а) за пакување до 5 

килограми во износ 
од 10,00 динари за 
1 килограм; 

б) за пакување над 5 
килограми во износ од 

8,40 динари за 
1 килограм;". 

Во одредбата под 95 на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додаваат три 
нови одредби, кои гласат: 

„96) 291-96-10 Пердуви и меки 
пердуви нечистени 05.07/1а 
во износ од 2,30 динари 
за 1 килограм; 

97) 291-96-20 Пердуви очистени 
и меки пердуви 05.07/16 
во износ од 2,30 динари 
за 1 килограм; 

98) 291-96-30 Пердуви и меки 
пердуви — други 05.07/2 
во износ од 2,30 динари ' 
за 1 килограм." 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' . 

Бр. 17-7/1 
16 јануари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
цени 

Никола Филиповиќ, с. р. 

21. 

Врз оснва на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди (,,Службен лист на ФНРЈ", бо. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЈАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЦЕВКИ 

1. Решението за донесување југословенските стан-
дарди за цеви и спојници за цеви („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/52) и Решението за југословенски-
те стандарди за челични цевки и за престанок на 
важењето на југословенскиот стандард за заварени 
челични цевки во издание од 1952 година (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 43/57), престануваат да ва-
жат. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 
година. 

Бр. 04-7460/1 
13 декември 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

22. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директор на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ ОД ДРВО , 

1. Решението за југословенскиот стандард за же-
лезнички прагови од дрво („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/65) престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 
година. ^ 

Бр. 06-7732/1 
19 декември 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот за-
вод за стандардизација, 

Славољуб Виторови/с с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОД-
ЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА КРА-
ТОВО ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОП-
ШТИНА КРАТОВО44, БР. 3/67) 

1. Работничкиот совет на Трговското претпри-
јатие „Нова трговија" од Кратово поднесе предлог 
Уставниот суд да утврди дека одредбите на тариф-
ниот број 3 и тарифниот број 4, како и забелешката 
кон тарифниот број 3 од Одлуката на Собранието на 
општина Кратово за воведување општински данок 
на промет („Службен гласник на општина Кратово", 
бр. 3/67) се несогласни со Основниот закон за дано-
кот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
29 65, 33 65, 57/65, 52/66, 31 67 и 54/67). 

Предлагачот смета дека наведените одредби на 
тарифните броеви 3 и 4 од Одлуката не се во со-
гласност со Основниот закон за данокот на промет, 
бидејќи тој закон не му дава право на општинското 
собрание за еден ист производ, во овој случај за 
алкохолна пијачка, да пропишува различни стопи 
на данок на промет зависно од тоа кој е обврзник 
на данокот односно кој го врши прометот. Имено, 
предмет на оданочување во прометот на мало, спо-
ред Основниот закон за данокот на промет, е произ-
водот, а не работната организација што го врши 
прометот. 

Од истите причини предлагачот смета дека оп-
штинското собрание не е овлас-тено со своја одлука 
да ослободи одделни работни организации од обрвр-
ската за пресметување и плаќање данок на промет 
на стоки на мало. 

2. Со тарифниот број 3 од Одлуката се опреде-
лени стопите на данокот па промет на алкохолни 
пијачки во угостителството, а со тарифниот број 4 
стопите на данокот на промет на алкохолни пијач-
ки во трговијата на мало. Овие стопи се определени 
така што според точката б) од тарифниот број 3 на 
прометот на пиво што ќе се' оствари во угостител-
ството данокот на промет изнесува 5'Л, а според то-
чката б) од тарифниот број 4 прометот на пиво што 
ќе се оствари во трговијата на мало подлежи на да-
нок по стопа од 20 

Во забелешката кон тарифниот број 3 е пред-
видено деко од обврската на плаќање данок според 
тој тарифен број се ослободува Угостителското прет-
пријатие „Карти Бавча" од Кратово. 

Оценувајќи ја законитоста на одредбите содр-
жани во тарифните броеви 3 и 4 од Одлуката на 
Собранието на општина Кратово, Уставниот суд на 
Југославија најде дека точката б) од тарифниот број 
3 и точката б) од тарифниот број 4, како и зобеле-
шката кон тарифниот број 3, не се согласни со 
Основниот закон за данокот на промет, според кој 
само производ може да биде предмет на данок на 
промет на стоки на мало, а не работна организа-
ција што го врши прометот. Отстапувања од ова 
правило можат да бидат само со закон предвидени 
и поради тоа овластувањето на општинското собра-
ние со своја одлука да определи различни стопи на 
промет на стоки на мало, зависно од тоа кој го вр-
ши прометот (трговијата или угостителството), би 
морало да биде содржано во законот. 

3. Од изложеното Уставниот суд на Југослави-
ја одлучи: се укинува точката б) од тарифниот број 
3, точката б) од тарифниот број 4 и забелешката кон 
тарифниот број 3 од Одлуката на Собранието на 
општина Кратово за воведување општински да-
нок на промет („Службен гласник на општина Кра-
тово", бр. 3/67). 

Оваа одлука на Судот е донесена врз основа на 
членот 241 став 1 точка 3 од Уставот и членот 17 
став 1 точка 3 од Законот за Уставниот суд на Ју-
гославија. 

4. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ" и во „Службен гласник на оп-
штина Кратово". 

5. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука на седницата за советување, што е одржа-
на на 16 декември 1968 година во состав: претсе-
дател на Судот Блажо Јовановиќ и судиите Неда 
Божиновиќ, др Асен Групче, Бранко Јевремовиќ, 
др Јерко Радмиловиќ, др Иво Сунариќ и Јоже Зем-
ј а к , а врз основа на јавната расправа одржана на 
16 декември 1968 година. 

У бр. 538/67 
10 јануари 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

МАЛТА 

I 

Се назначува 
Срѓа Прица, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Италија, и за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Малта, со се-
диште Е о Рим. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 2 
6 јануари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Брод Тито, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслу.ги во изградбата и 
јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководење со воени единици, во нивното 
зацврстување и оспособување за одбрана на неза-
висноста на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Стефановиќ Стојана Славко, санитетски потпо-
ручник; Лазовић Методија Милева, санитетски воен 
службеник VI класа; Антић Радоша Слобода, са-
нитетски воен службеник VIII класа; Драгутиновић 
Боривоја Софија, санитетски воен службеник VIII 
класа; Иванек Милана Стјепан, воен службеник 
VIII кл. на музичка служба; Грујовић Драгутина 
Србољуб, технички заставник; Јовановић Живојина 
Драгиша, артилериски заставник; Михаиловић Јо-
сипа Милан, технички заставник; Новаковић Симе 
Драгутин, заставник на административна служба; 
Бијелић Миленка Петко, артилериски постар вод-
ник I класа; Благојевиќ Боже Новак, технички по-
стар водник I класа; Болфан Стјепана Валентин, 
постар водник I класа на финансиска служба; Доб-
риловић Маринка Новак, пешадиски постар водник 
I класа; Лека Боже Душан, постар водник I класа 
на административна служба; Маринковић Илије 
Симо, пешадиски постар водник I класа; Марковић 
Уроша Бошко, пешадиски постар водник I класа; 
Марковић Велимира Станиша, поморски постар вод-
ник I класа; Матовић Спасоје Душан, технички 
постар водник I класа; Нађи Ловре Мијо, интен-
дантски постар водник I класа; Недељковић Мило-
ша Радослав, санитетски постар водник I класа; 

Новаковић Млађена Јован, пешадиски постар 
водник I класа; Пантић Божа Миодраг, пешадиски 
постар водник I класа; Петковић Милисава Петар, 
технички постар водник I класа; Петровић Тихо-
мира Богдан интенд. пост. водник I кл.; Петровић Све-
тозара Добривоје, пешадиски постар водник I кла-
са; Радић Стјепана Томислав, морнаричкотехнички 
постар водник I класа; Радовановић Ђоке Јован, 
пешадиски постар водник I класа; Рајков Рашка 
Велибор, санитетски постар водник I класа; Савић 
Симе Милан, технички постар водник I класа; Стај-
ковић Илије Властимир, интендантски постар вод-
ник I класа; Тодоровић Марка Десимир, интендант-
ски постар водник I класа; Томашевр1ћ Крстомира 
Ђорђе, технички постар водник I класа; У рај ник 
Ивана Иван, постар водник I класа на администра-
тивна служба; Војиновић Живојина Светолик, по-
стар водник I класа на оклопни единици; Зотовић 
Петра Обрад, санитетски постар водник I класа; 
Живансвић Mi' шорада Михајло, постар водник I 
кл. за врска; Жнидарац Мартина Иван, постар год-
ите I класа на административна служба; Алексић 
Живојина Драгиша, постар водник на финансиска 
служба; Арсенсвић Цветана Божидар, постар вод-
ник на административна служба; Атанасовски Те-
мелко Гојко, пешадиски постар водник; Бојић Ни-
коле Богољуб, технички постар водник; Бојић Спа-
соја Драгоман, постар водник за врски; Борас 
Станка Никола, интендантски постар водник; Пе-

карски Манојла Благоје, постар водник за врски; 
Цветковић Боже Богосав, пешадиски постар вод-
ник; Чуљак Павла Срећко, санитетски постар вод-
ник; 

Ћосић Миле Урош, санитетски постар водник; 
Дамески Илија Мирче, пешадиски постар водник; 
Драговиќ Михајила Вукић, постар водник на ф и -
нансиска служба; Ђорђевић Радосава Властимир, 
технички постар водник; Филиповић Андреј е Алек-
сандар, постар водник за врска; Гарчевић Саве 
Војислав, пешадиски постар водник; Јевтић Ђорђа 
Александар, пешадиски постар водник; Јовановић 
Љ у б и т е Миломир, пешадиски постар водник; Јо-
вановић Велибора Жарко, санитетски постар вод-
ник; Каранфиловиќ Јакима Славко, пешадиски 
постар водник; Карталија Стеве Милан, постар 
водник за врска; Кесер Симе Миодраг, постар вод-
ник на оклопни единици; Кнежевић Ћетка Спасоје, 
артилериски постар водник; Косановић Васе Рато-
мир, постар водник на административна служба; 
Ковачевић Илије Дане, артилериски постар водник; 
Ковачевић Драгите Милић, пршад. постар водник; 
Кунац Петра Бранко, постар водник на финансис-
ка служба; Лазић Чеде Милан, артилериски постар 
водник; Лисица Јове Митар, артилериски постар 
водник; Љубичић Остоје Миливоје, постар водник 
за врска; Макањић Миладина Михајило, технички 
постар водник; Манчевски Лазар Јаков, постар 
водник на административна служба; Марковић Са-
ве Боривоје, постар водник на административна 
служба; Марковић Илије Ћетко, технички постар 
водник; Михајловић Симона Александар, пешади-
ски постар водник; Милановић Радомира Драгољуб, 
ветеринарски постар водник; Милошевић Влади-
мира Мирослав, пешадиски постар водник; Миљуш 
Душана Владо, технички постар водник; Минић 
Живојина Милован, постар водник на администра-
тивна служба; Митровић Миодрага Никола, тех-
нички постар водник; Младеновиќ Војне лава Мла-
ден, артилериски постар водник; Мркела Мате Бо-
жо, артилериски постар водник; Нимчезић Ивана 
Стеван, технички постар водник; -

Оровић Марка Ђор е, санитетски постар водник; 
Панић Николе Слободан санитетски постар водник; 
Павловић Драгослава Предраг, артилериски постар 
водник; Петковић Бранислава Александар, пеша-
диски постар водник; Петровски Методија Михаило, 
пешадиски постар водник; Петровић Драгољуба 
Радосав, пешадиски постар водник; Поповић Ми-
лић а Божо, артилериски постар водник; Пожоњи 
Ференца Ференц, артилериски постар водник: Ри-
стиќ Станимира Стојан, артилериски постар водник; 
Ристић Јордана Звонимир, постар водник на адми-
нистративна служба; Спасеновски Ацев Живко, 
постар водник за врска; Сребро Николе Јован, по-
стар водник за врска; Станчић Стојана Душан, пе-
шадиски постар водник; Стефановић Светомира 
Мирослав, технички постар ^водник; Стојановић 
Милорада Драгољуб, пешадиски постар водник; 
Стојановић Милисава Ђорђе, интендантски постар 
водник; Стојановић Ристе Владо, постар водник за 
врска; Стојковић Антона Бошко, артилериски по-
стар водник; Шћепановић Влајка Радован, постар 
водник на административна служба; Шљивић Мио-
д р а г Томислав, пешадиски постар водник; Шормаз 
Николе Недељко, пешадиски постар водник; Тади-
нац Луке Стјепан, постар водник на финансиска 
служба; Тешић Макивије Јован, артилериски по-
стар водник; Туркал, Стјепана Милан, интендантски 
постар водник; Вајовић Милинка Миодраг, технички 
постар водник; Вечерина Јована Марко, технички 
постар водник; Веселиновић Тодора Мирослав, ин-
тендантски постар водник; Весковић Милана Ми-
ливоје, артилериски постар водник; Затежић Буди-
мира Стојан, технички постар водник; Андријаше-
вић Анте Ведран, технички водник I кл.; Анђелко-
вић Душана Радисав, водник I кл, на оклопни 
единици; Баловић Јеремије Милисав, артилериски 
водник I кл.; 
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Бараћ Мане Срећко, технички водник I класа; 
Барић Мате Марко, технички водник I класа; 
Биондић Мате Драго, артилериски водник I кл. 
Бјелетић Обрада Рајко, технички водник I класа; 
Бојић Боже Стеван, технички водник I класа; Бра-
ниловић Ивана Стјепан, водник I класа за врска; 
Чигојевић Драгомира Ратко, технички водник I 
класа; Димовски Нове Крсто, артилериски водник 
I кл.; Фајковић Мухамед а Мухарем, артилериски 
водник I кл.; Фогл Силвестра Мирко, артилериски 
водник I кл.; Гарчевић Саве Шпиро пешадиски 
водник I кл. Голић Саве Славко, артилериски вод-
ник I кл.; Грегурец Томе Славко, технички водник 
I класа; Ивић Павла Мирослав, технички водник 
I класа; Јошић Драгутина Дане, водник I класа 
на оклопни единици; Јовановић Ђорђа Слободан, 
водник I класа на оклопни единици; Јовичић Стан-
ка Владимир, технички водник I класа; Карлица 
Николе Ђуро, инженериски водник I кл. Кепчија 
"Буре Никола, артилериски водник I кл.; Кнежевић 
Ненад а Будимир, технички водник I кл.; Косановић 
Миле Чедомир, технички водник I класа; Лекић 
Смаје Бекро, артилериски водник I кл.; Лекић 
Павла Симеон, пешадиски водник I класа; Лончар 
Јове Никола, артилериски водник I кл.; Мале Ја -
кова Иван, артилериски водник I кл.; Малић Уро-
ша Михајло, технички водник I класа; Месић ,Ми-
лана Никола, технички водник I класа; Михај л о-
вић Васе Милош, технички водник I класа; Мија-
товић Николе Радојко, технички водник I класа; 
Милашиновић Драгите Милош, технички водник 
I класа; Момчиловић Миле Раде, инженериски 
водник I кл.; Мустафић Суље Омер, пешадиски 
водник I класа; Муждало Обрада Бранко, пешади-
ски водник I класа; Настов Круме Ефтим, артиле-
риски водник I кл.; Наумовски Арсе Стојан, тех-
нички водник I класа; Палошек Антона Креши-
мир, поморски водник I класа; Пејчић Стевана 
Славољуб, пешадиски водник I класа; Петелиншек 
Станицава Вилибалд, водник I класа на оклопни 
единици; Петричевић Ћирила Бруно, водник I кла-
са на сообраќајна служба; 

Поповић Драге Максим, технички водник I 
класа; Радаковић Милана Миле, артилериски вод-
ник Гкл.; Раковић Милоша Никола, технички вод-
ник I класа; Рончевић Митка Јово, технички водник 
I класа; 'Симић Светозара Митар, санитетски вод-
ник I класа; Стефановић Милана Радисав, пеша-
диски водник I класа; Степановиќ Саве Јово, тех-
нички водник I класа; Стојковић Војислава Иван, 
технички водник I класа; Шимпрага Душана Гли-
шо, артилериски водник I кл.; Шпрљан Марка Ја -
ков, артилериски водник I кл.; Талијан Недељка 
Божидар, технички водник I класа; Тасић.Стоја-
дина Станоје, водник I кл. на административна 
служба; Трајков Крсте Ристо, водник I кл. на ад-
министративна служба; Вујасин Ђуре Рајко, водник 
I класа на оклопни единици; Зековић Јакупа Ћа-
мил, артилериски водник I кл.; Златковић Благоја 
Драгомир, санитетски водник I класа; Живановић 
Радивоја Иван, водник I кл. на административна 
служба; Делић Милоша Слободан, водник на ок-
лопни единици; Јанковић Јована Душан, артиле-
риски водник; Мишић Душана Јован, водник за 
врска; Суша Душана Милован, водник за врска; 
Таневски Темелко Ристо, водник на оклопни еди-
ници; Зрилић Јуре Ратко, водник за врска; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Мирковић Васе Милан, воен службеник VIII 
кл. На музичка служба; Николић Радоја Антоније, 
артилериски постар водник; Санковић Бранка Ми-
лан, технички постар водник; Штрбац Косте Симо, 

технички постар водник; Арсић Александра Мило-
ван, технички водник I класа; Боројевић Мирка 
Перо, артилериски водник I кл.; Божиновски Бо-
рис Киро, технички водник I класа; Марјановић 
Стевана Никола, водник I класа за врска; Марковић 
Благоја Стеван, пешадиски водник I rfDiaca; Прнић 
Марка Андрија, инженериски водник I кл.; Шунде- „ 
рић Добривоја Славомир, технички водник I класа; 
Тубић Ђорђа Славко, водник I класа на финансис-
ка служба. 

Бр. 168 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан по-
лет заради остварување на поставените задачи во 
единиците со кои ракодават, како и' за создавање 
услови за постигање на исклучително добри успе-
си во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Драгић Петра Ђорђе, санитетски полковник; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетските полковници: Арнерић Рафаел а 
Славко, Богојевић Гавра Душан, Чернић Мирка 
Мирко, Гинзберг Филипа Ервин, Хаџић Душана 
Ђорђе, Храниловић Дане Александар, Канешић 
Јосипа Фрањо, Капор Шћепана Гојко, Марушић 
Шиме Казимир, Савић Стевана Сава, Стојанов Јо-
вана Димитар, Тодоровић Радомира Слободан; 

санитетските потполковници: Бирташевић Вла-
димира Божидар, Цветковић Драгомира Радован, 
Клајић Јосипа Мирко, Костић Душана Мирослава, 
Милеуснић Петра Петар; 

потполковникот на финансиска служба: Петро-
вић Драгомира Љубомир; 

санитетскиот потполковник: Радић Војислава 
Александар; 

пешадиските потполковници: Раконца Јосипа 
Јосип и Пејовић Саве Перо; 

санитетскиот потполковник: Савићевић Уроша 
Милорад; 

интендантскиот мајор: Славица Шпире Иван; 
санитетскиот воен службеник I класа: Wes еу-

-Танасковић Људевите Инес; 
воениот службеник III класе на администра-

тивна служба: Микелић Петра Милка; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетските мајори: Девић Драгутина Мило-
рад, Јабланов Николе Јован, Ђуре Вука-
шин, Парабуг?ки Тодора Славко; 

мајорот на финансиска служба: Јановиќ Ан-
дриј е Марко; 

пешадискиот мајор: Шијачки Душана Жика ; 
санитетските капетани I класа: Божић Милана 

Станислав, Бугариновић Ђорђа Страни, Цветановић 
Ђорђа Драгомир, Дујић Лазара Александар, Илић 
Драгутина Борисав, Јовановић Лазе Александар, 
Каменица Ми лутина Синиша, Костић Живо ј ина 
Добривоје; 

техничкиот капетан I класа: Драгуљевић 
Стратимира Ђорђе; 

интендантскиот капетан I класа: Михајловић 
Цветка Милош; 

санитетските капетани I класа: МитровићВла-
димира Деспот, Нешић Радомира Александар, Пет-
ровић Ђорђа Богомир, Радмановић-Мрђа Јове 
Дренка, Радовановић Лазара Мирослав, Живковић 
ЈБубомира Миомир; 

санитетските капетани: Антонов Владимира 
Иван, Ђорђевић Драгише Велибор, Харалампиев 
Стојан Кирил, Јовик Игњатија Никола, Киш С л е -
пана Стјепан, Филиповић Петра Илија, Скочир 
Антона Антон, Стојичић Душана Љубиша, Стризић 
Ивана Јосип, Тадић Николе Саван, Живковиќ Доб-
росава Мирослав; 

техничкиот капетан I класа: Ђикић Славка 
Миливоје; 

капетаните на административна служба: Матраг 
Лазе Мирко и Радовановић Јанка Милорад; 

санитетскиот поручник: Небин Јоже Јоже: 
пешадискиот поручник: Ђуровић Недељка 

Бранко; 
поручник на административна служба: Милен-

ковић Борисава Стојан; 
санитетските воени службеници IV класа: Апо-

столски Новице Витослава, Бјелић Александра Ру-
жица, Брајковић Чедомира Вера, Брујић-Курјач-
ки Милорада Душанка, Радуловић Миленка Вла-
димир, Радуновић-Томовић Перише Милена; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Божовић Лазара Анка; 

санитетските воени службеници V класа: Бог-
дановић Симе Зорка и Божиновић-Кецојевић Ми-
лана Митра; 

воените службеници V класа на администра-
тивна служба: Францетић Милутина Надежда и Иг-
натовски Стојана Ефрем; 

санитетските воени службеници V класа: Јели-
савчић Љубомира Софија, Јовановић-Ћорковић То-
дора Драга, Кошпић Јове Савка; 

воените службеници V класа на администра-
тивна служба: Пајовић Милана Надежда и Токо-
љевић Ђорђа Здравко; 

санитетскиот воен службеник VI класа": Хаџи-
егрић Петра Даница; 

воениот службеник VI класа на администра-
тивна служба: Игњатовић Радомира Надежда; 

санитетските воени службеници VI класа: Ива-
новић Богдана Надежда, Кузевски Павле Драган, 
Мосић Ивана Марија, Новаковић Богомира Дра-
гиња; 

воените службеници VIII класа на администра-
тивна служба: Алавања Мане Анка и Полексић 
Алексе Ксенија; 

заставникот на административна служба: Дил-
беровић Мирка Љубисав; 

пешадиските заставници: Филиповић Милуна 
Мирослав и Јањетовић Остоје Михаило; 

заставниците на административна служба: Ла-
заревић Милутина Александар и Лилић Тихомира 
Велимир; 

техничкиот заставник: Милошевић Живана Ви-
томир; 

заставникот на административна служба: Миљ-
ковић Љубомира Стојадин; 

ветеринарскиот заставник: Мишић Драгомира 
Богдан; 

интендантскиот заставник: Ненадовић Веселина 
Радивоје; 

санитетскиот заставник: Радојчић Радоја Во-
јне лав; 

пешадискиот заставник: Радуловић Милоја Мо-
мир; 

санитетскиот заставник: Ракић Тихомира Мла-
ден; 

заставникот на административна служба: Стој-
ковић Радивој а Сретко; 

интендантскиот заставник: Штетић Лазара 
Саво; 

санитетскиот за-ставник: Живковић Живана 
Миодраг; 
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22 декември 1967 година 

-Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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