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На основу члана 36. тачка 6. Уставног закона о основама друштвеног и политичког 
уређења Федеративне Народне Републике Југославије и савезним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на заједничкој седници Савезног већа и Већа произво-
ђача одржаној 7. априла 1963. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ УСТАВА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ: 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Проглашава се Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, усвојен 

од Савезног већа на седници од 7. априла 1963. године и од Већа произвођача на сед-
ници од 7. априла 1963. године. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Полазећи од историјске чињенице да је радни народ Југославије, с Комунистичком партијом на 

челу, својом борбом у народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији срушио стари класни 
поредак заснован на експлоатацији, политичком угњетавању и националној неравноправности, ради 
стварања друштва у коме ће људски рад и човек бити ослобођени од искоришћавања и самовоље, a 
сваки народ Југославије и сви они заједно наћи услове за слободан и свестран развитак, 

имајући у виду да су развитком материјалне осно-ве земље и соиијалистичких друштвених односа 
остварене такве друштвене и политичке промене којима је превазиђен постојећи устав, 

a у т е ж њ и да и путем јединствене уставности учврсти постигнуте тековине и обезбеди услове 
даљег развитка социјалистичких и демократских односа и свестраног напретка и слободе људи, — 

Савезна народна скупштина, као на јвише предста-вничко тело радног народа и свих народа. 
Ј у г о с л а в а е, 

д о н о с и 

У С Т А В 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
У В О Д Н И Д Е О 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Народи Југославије, полазећи од права сваког 
народа на самоопредељење, укључујући и право на 
отцепљење, на основу за једничке борбе и слободно 
изражене воље у народноослободилачком рату и 
социјалистичкој револуцији, a у складу са својим 
историјски^ тежњама, свесни да је даље учвршћи-
в а о ^ њиховог братства и јединства у за једничком 
интересу, ујединили су се у савезну републику сло-
бодних и равноправних народа и народности и 
створили социјалистичку федеративну за једницу 
радних Људи — Социјалистичку Федеративну Ре-
публику Југославију, у којој у интересу сваког 
нагрода посебно и свих заједно остварују и обезбе-
ђу ју : 

социјалистичке друштвене односе и заштиту со-
цијалистичког друштвеног система; 

националну слободу и независност; 

братство и јединство народа и с о л и д а р н о г рад-
них људи; 

мбгућности и слободе за свестрани развитак 
људске личности и за зближавање људи и народа 
у складу с њиховим интересима и тежњама на путу 
стварања све богатије културе и цивилизације со-
цијали етичког друштва; 

у једињавање и усклађивање напора на разви-
јању матери јалне основе друштвене за једнице и 
благостања људи; 

удруживање сопствених стремљења с напред-
ним тежњама човечанства; 

јединствене основе привредног и политичког си-
стема ради остваривања за једничких интереса" и 
равноправности народа и људи. 

Радни људи и народи Југослава је остварују 
своја суверена права у федерацији кад је то у за-
једничком интересу овим уставом утврђено, a У 
свим осталим односима — у социјалистичким репу-
бликама. 1 
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II 
Социјалистички систем у Југославен заснива се 

на односима међу људима као слободнимхи равно-
правним произвођачи^ и ствараоцима, чији рад 
служи искључиво задовољавању њихових личних 
и заједнички:?? потреба. 

У складу с тим, неприкосновену основу поло-
жа ја VL улоге човека чита : 

друштвена својина средстава за производњу, 
која искључује повратак било ког система експло-
атације човека од- стране човека и која, укидањем 
отуђености човека од средстава за производњу и 
других услова рада, обезбеђује услове за само-
управљање радних људи у производњи и распо-
дели производа рада, као и за друштвено усмера-
вање привредног развитка; 

ослобађање рада" као превазилажење историјски 
условљених друштвено-економских неједнако сти и 
зависности људи у раду, које се обезбеђује укида-
њем наја-мних одн о-с?. самоуправљањем радних љу-
ди, свестраним развитком производних снага, сма-
њивањем друштвено потребног радног времена, раз-
вијањем науке, културе и технике, и сталним про-
ширивањем образовања; 

право човека, као појединца и члана радне за-
једнице, да ужива плодове свога рада и материјал-
ног напретка друштвене заједнице према начелу: 
„Свако према спо соби ос тим a — свакоме према ње-
говом раду", уз обавезу да обезбеђује развитак ма-
тер иј алне основе сопственог и друштвеног рада и 
да доприно-си задовољавање- других друштвених по-
треба; 

самоуправљање радних људи у радно-ј органи-
зацији; слободно удр5'живање радних људи, радних 
vl других организација и друштвено-политичких за-
једница ради задовољавања заједничких потреба и 
интереса; самоуправа«ање у општини и другим дру-
штвено-политичким заједницама ради што непо-
средни jer учествовања грађана у усме-равању дру-
штвеног развитка, у вршењу власти VL, у одлучива-
њу о другим друштвеним пословима; 

демократски политички о-дноси, који омогућују 
човеку да остварује своје интересе, право само-
управљања и друга-права и узајамне односе, да ра-
звија своју личност непосредном активношћу у дру-
штвеном животу, a нарочито у органима самоуправа 
љања, друштвено-политичким организацијама и 
удружењима, које сам ствара и преко којих утиче 
на развијање друштвене ,свести и на проширивање 
услова'за своју активност и за остваривање својих 
интереса и права; 

једнакост права, дужности и одговорности људи, 
у складу с јединственом уставношћу и законитошћу; 

солидарног и сарадња радних људи и радних 
организација, њихова заинтересованост и слободна 
иницијатива у развијању производње и других дру-
штвених и личних делатности у корист човека и 
његове друштвене заједнице; 

економска и социјална сигурност човека. 
Друштвено-економски и политички систем пре-

вазилази из оваквог положаја човека и служи њему 
и његовој улози у друштву. 

Сваки облик управљања производњом и дру-
гим друштвеним делатностима и сваки облик распо-
деле који — у виду бирократске самовоље и при-
вилегија заснованих на монополистичком положају, 
или v виду приватно-сопственичке себичности VL 
партикуларизма — изопачава друштвене односе за-
сноване на оваквом положају човека, супротан је 
појединачним и општим интересим,а човека и дру-
штвено-економском и политичком систему утврђе-
ном у овом уставу. 

I l i 
Средства за производњу у друштвеној својини, 

као заједничка неотуђива основа друштвеног рада, 
служе задовољава«^ личних и зај етничких потре-
ба и интереса радних људи и развитку материјалне 

основе друштвене заједнице и социјалистичких дру-
штвених односа. Средствима sa производњу у дру-
штвеној својини управљају непосредно радни људи 
који раде тим средствима, у сопственом интересу и 
у интересу друштвене заједнице, одговорни једни 
другима и друштвеној заједници. 

Полазећи од тога да нико нема право својине 
на друштвена средства за производњу, нико — ни 
друштвено-политичка заједница ни радна органи-
зација ни поједини радни човек — не може ни по 
којем правносвојниском основу присвајати произ-
вод друштвеног рада, ни управљати и ра-сполагати 
друштвеним средствима за'производњу и рад, нити 
самовољно одређивати услове расподеле. 

Рад човека је једини основ присвајања произ-
вода друштвеног рада и основ управљања, друштве-
ним средствима. 

Друштвени производ служи обнављању и про-
шириван^ материјалне основе друштвеног рада, 
као VL непосредном задовољавању личних и зајед-
ничких потреба радних људи сагласно начелу рас-
поделе према раду. 

Део друштвеног .производа намењен обнављању 
и проширивању материјалне основе друштвеног 
рада заједничка је основа друштвене репродукције, 
коју на основу самоуправљања остварују радни 
људи у радним организацијама, у међусобној сарад-
њи тих организација и у друштвено-политичким 
заједницама. 

Јединственим системом расподеле обезбеђује се 
да радне организације користе средства за репро-

дукција ' сразмерно свом уделу у њиховом стварању 
и у зависности од своје могућности да их најефи-
касније користе у оквиру друштвене поделе рада 
утврђене друштвеним плановима. 

Ради остваривања појединачних и заједничких 
интереса радних људи и самоуправљања, подсти-
цања њихове иницијативе, ставарања што повољни-
јих услова за развитак производних снага, уједна-
чавања услова рада, остваривања расподеле према 
раду и развитка социјалистичких односа, друштвена 
заједница планирањем усмерава и усклађује разви-
так привреде и м а т е р и ј а л а основе других друштве-
них делатности. Планирање врше радни људи у 
радним организацијама, као носиоци производње VL 
друштвеног рада, VL друштвено-политичке заједнице 
у вршењу својих друштвено-економских функција. 

Друштвеним планом Југослав^ е усклађују се 
основни односи у производњи VL расподели. У окви-
ру тих односа и јединственог привредног система, 
радни људи у радним организацијама и друштвено-
политичким заједницама самостално планирају и 
развијају матери јалну основу своје делатности. 

Ради уједначавања материјалних услова дру-
штвеног живота VL рада радних људи, ради што 
складнијег развоја привреде као целине и ради 
остваривања материјалне основе равноправности на-
рода Југослав^ е, друштвена заједница у општем 
интересу посвећује посебну пажњу бржем развитку 
прсиизводних снага у привредно недовољно разви-
јеним републикама и крајевима VL у ту сврху обез-
беђује потребна средства VL предузима друге мере. 

Друштвена својина средстава за производњу је 
основа сопственим радом стечене личне својине која 
служи задовољава«^ личних потреба VL интереса 
човека. 

У циљу развијања социјалистичких односа У 
пољопривреди и унаоређивања пољопривредне про-
изводње обезбеђују се услови за развитак производ-
ње на основу друштвених средстава VL друштвеног 
рада, као и за удруживање земљорадника и њихову 
сарадњу с радним организацијама, на начелу добро-
вољности. 

Уживајући Уставом утврђено право својине на 
обрадиво земљиште, земљорадници имају право и 
обавезу да искоришћава ју то земљиште ради уна-
пређивања пољопривредне производње у сопстве-
ном интересу и интересу друштвене заједнице. 
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IV 
Све облике управљања, укључујући и политич-

ку власт, стварају радничка класа и цео радни на-
род за себе у циљу организовања друштва као сло-
бодне заједнице произвођача, и то обезбеђују: -

остваривањем друштвеног самоуправљања као 
основе друштвено-политичког система; 

одлучивањем грађана о свим друштвеним посло-
вима непосредно или преко делегата које они бирају 
у представничка тела друштвено-политичких зајед-
ница и у друге органе друштвеног самоуправљања; 

успостављањем и развијањем равноправних и 
демократских односа међу грађанима, остваривањем 
људских и грађанских слобода и права у складу 
с јачањем солидарности, испуњавањем друштвених 
дужности грађана и материјал ним и друштвеним 
развитком социјалистичке заједнице; 

личном одговорношћу свих носила-ца јавних 
функција; a посебно носилаца функција власти, и 
одговорношћу политичко-извршних и управних ор-
гана представничком телу друштвено-политичке за-
једнице и јавности; 

судском контролом уставности и законитости; 
друштвеним надзором над радом државних органа, 
органа друштвеног самоуправљања и организа-
ција које врше послове од јавног интереса; 

друштвено-политичком активношћу соди ј ал и-
стичких снага организовати у друштвено-политич-
ким организацијама. 

Функције вла-сти утврђене .уставом поверавају 
се' представничким телима друштвено-политичких 
заједница као териториј a лним органима друштвеног 
самоуправљања. Представничка тела су конститу-
исане и смењиве у општини изабране делегације 
свих грађана, a посебно радних људи у радним за-
једницама. 

Осим функције власти и општих послова дру-
штвеног самоуправљања, које врше преко представ-
ничких тела и њима одговорних органа, грађани 
одлучују о друштвеним пословима у радним и дру-
гим само управним организацијама и путем облика 
непосредног одлучивања, a своје друге заједничке 
интересе остварују и у друштвено-политичким орга-
низацијама и удружењима, које сами оснивају. 

У социјалистичким друштвеним односима и у-
словима друштвеног самоуправљања радни људи се 
добровољно удружују у синдикате ради што непо-
средније сарадње у остваривању и развијању со-
цијали етичких друштвених односа и друштвеног 
само управљања, у усклађивању својих појединач-
них и заједничких интереса са општим интересима, 
у остваривању начела расподеле према раду и у 
сспособљавању радника за рад и управљање, као 
и ради предузиман^ иницијативе и мера за за-
штиту својих праваши интереса и ради побољша-
вања својих животних и радних услова, развијања 
солидарности, усклађивања мишљења и међусобних 
односа и решавања других питања од заједничко! 
интереса. 

Непосредно и преко својих друштвено-политич-
ких организација и удружења грађани су покретачи 
друштвених активности, врше јавну контролу над 
радом органа власти и других носилаца јавних 
функција, стварају норме међусобних односа и пру-
жа ју подршку државним органима, органима дру-
штвеног самоуправљања и организацијама које вр-
ше послове од јавно-г интереса. 

Ради остваривања самоуправљања и других 
права грађана обезбеђује се Јавност у раду државних 
органа, органа друштвеног самоуправљања, орга-
низација и носилаца јавних функција, и ства-
рају се услови да грађанин буде свестрано обаве-
штен и оспособљен за вршење друштвених послова. 

Начелом ограничења поновног избора и постав-
љења на одређене функције обезбеђује се смењи-
вост носилаца функција власти и других одређених 
јавних функција, ради што ширег учешћа грађана 
у вршењу јавних функција и учвршћивања и раз-
вијања демократских односа у друштву. 

V 
Социјалистички савез радног народа Ју ^ с л а в и -

је, створен у народноослободилачком рату и соција-
листичкој револуцији као добровољни демо,кратски 
савез грађана, најшири је ослонац друштвено-поли-
тичке активности и друштвеног самоуправљања 
радног народа. 

У Социјалистичком савезу радног народа Југо-
славије грађани: 
ч - расправљају друштвено-политичка питања из 
свих области друштвеног живота, усклађују ми-
шљења и доносе политичке закључке у погледу ре-
шавања тих питања, усмеравања друштвеног раз-
витка и јачања самоуправљања, остваривања права 
и интереса човека и грађанина и унапређивања 
социјалистичких и демократских односа; 

износе своја мишљења и оцене у по-гледу рада 
државних ор-гана, органа друштвеног самоуправља-
ња, организација и носилаца јавних функција, и 
врше друштвену контролу над њиховим радом, на-
рочито у погледу обезбеђивања јавности и одговор-
ности у њиховом раду; 

боре се за остваривање и заштиту свих облика 
друштвено-политичког живота који подстичу соци-
јалистич-ки и демократски раз-витак; покрећу поли-
тичку иницијативу у свим областима друштвеног 
живота; обезбеђују што потпуније остваривање сво-
јих изборних и других права; 

стварају услове за свестрано учествовање омла-
дине и њених организација у друштвеном и поли-
тичком животу; 

боре се за' хумане односе међу људима, за ра-
звијање социјалистичке свести и норми социјали-
стичког начина живота, као и за отклањање појава 
које спутавају развитак социјалистичких и демо-
кратских друштвених односа или им на други на-
чин наносе штету. 

VI 
Савез комуниста Југославије, по-кретач и орга-

низатор народноослободилачке борбе и социјалисти-
чке револуције, нужношћу историјског развитка 
постао је организова-на руководећа снага радничке 
класе и радног народа у изграђиван^ социјализма 
и у остваривању солидарности радних људи и брат-
ства и јединства народа. 

Савез комуниста својим усмеравају ћим идејним 
и политичким радом у условима социјалистичке де-
мократије и друштвеног самоуправљања основни је 
по-кретач политичке активности ради заштите и да-
љег развитка-'тековина социјалистичке револуције 
и со-цијалисти^ких друштвених односа, a посебно 
ради јачања социјалистичке друштвене и демократ-
ске свести људи. 

Vil 
Полазећи од уверења да су мирољубива коегзи-

стенција и активна сарадња држава и народа, без 
обзира на разлике у њиховом друштвеном уређењу, 
неопходан услов мира и друштвеног напретка у 
свету, Југослав^a заснива своје међународа односе 
на начелима: поштовања националне сувереност и 
равноправности, немешања у унутрашње послове 
других земаља, решавања међународних спорова 
мирним путем, и социјалистичког интернационали- -
зма. У својим међународним односима Југослава ја се 
придржава начела Повеље Уједињених нација, 
испуњава своје међународие обавезе и активно уче-
ствује у делатности међународних организација 
којима припада. 

Ради остваривања ових начела Југославија се 
залаже: 

за успостављање и развитак свих облика међу-
н а р о д а сарадње који служе учвршћивању мира, 
јачању узајамног поштовања и пријатељства народа 
и држава и њиховом зближавању; за најширу и 
што слободнију размену материјалних и духовних 
добара, за слободу међусобног обавештавања и за 



Страна 264 — Број 14. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Среда, IO. април 1963. 

развијање других од-носа који до-приносе оствари-
вању заједничких привредних, културних VL других 
интереса држава, народа и људи, a посебно развит-
ку демократских и социјалистичких односа у ме-
ђународној сарадњи, као и -друштвеном напретку 
уопште; 

за одбацивање употребе силе или претње силом 
у међународним односима и за остваривање општег 
и потпуног разоружања; 

за право сваког народа да слободно одређује VL 
изграђује своје друштвено и политичко уређење 
путевима и средствима које слободно бира; 

за право народа на самоопредељење и нацио-
налну независност и за њихово право да ради по-
стизања ових праведних циљева воде ослободила-
нку борбу; 

за међународну подршку народима који воде 
праведну борбу за своју националну независност и 
ослобођење од колонијализма и националног угње-
тавања; 

за развијање такве међународне сарадње која 
обезбеђује равноправне економске одно-се у свету, 
суверено располагање националним природним бо-
гатствима и стварање услова за бржи развитак 
недовољно развијених земаља. 

Залажући се за свестрану Лолитичку, економску 
и културну сарадњу с другим народима и држава-
ма, Југос лави ја, као социјалистичка заједница на-
рода, заступа гледиште да та сарадња треба да до-
приноси стварању нових демократских облика по-
везивања држава, народа и људи, који одговарају 
интересима народа и друштвеном напретку, и у том 
погледу она је отворена заједница. 

Vi l i 
Друштвено-политички односи и облици утврђе-

ни овим уставом усмерени су ка проширивању ус-
лова за даљи развитак социј алистичког друштва, за 
превазилажење његових противречности и за такав 
друштвени напредак који ће, на основу свестране 
развијености производних снага, високе производ-
н о : ^ рада, обиља производа и свестраног раз-
витка човека као слободне личности, омогућити 
развијање таквих друштвених односа у којима ће 
се остварив ати начело комунизма: „Свако према 
способностима — свакоме према потребама". 

У том циљу сви државни органи, органи Дру-
штвеног самоуправљања, организације и грађани 
непосредно, позвани су да целокупном својом де-
латношћу: 

проширују и јачају матери јалну основу дру-
штва и живота појединаца развијањем производних 
снага, подизањем производности рада и сталним 
унапређивањем социј абиотичких друштвених од-
носа; 

стварају услове у којима ће се превазилази^ 
друштвено-економске разлике између умног и фи-
зичког рада и у којима ће људски рад постајати све 
пуније испољавање стваралаштва и људске лично-
сти; 

проширују и развијају све облике друштвено-г 
самоуправљања и социјалистичко-г демократизма, 
нарочито у областима у којима преовлађују функ-
ције политичке власти, ограничавају принуду и 
стварају услове за њено отклањање, и изграђују 
међу људима односе засноване на свести о зајед-
ничком интересима и на слободној делатности чо-
века; 

доприносе остваривању људских слобода и пра-
ва, хуманизовању друштвене средине и људске лич-
ности, јачању солидарности и човечности међу љу-
дима и поштовању људског достојанства; 

развијају свестрану сарадњу и зближавање са 
свим народима, у складу с прогресивним тежњама 
човечанства ка стварању слободне заједнице свих 
народа света. 

IX 
Изражавајући основна начела социјалистичко-г 

друштва и његовог напретка, овај део Устава је и 
основа тумачења устава и закона, као и, деловања 
свих VL свакога. 

Д Е О П Р В И 
ДРУШТВЕНО И ПОЛИТИЧКО УРЕЂЕЊЕ 

Г л а в а I 
УВОДНЕ -ОДРЕДБЕ 

Члан ,l. 
Социј-алистичка Федеративна Република Југо-

славија је савезна држава добровољно уједињених 
VL равнопраених народа VL социјалистичка демократ-
ска заједница заснована на власти радног народа 
VL сам-оуправљању. 

Члан 2. 
Социј али-стичку Федеративну Републику Југо-

славију сачињавају социјалистичке републике: Бо-
сна VL Хер-цеговина^-Македонија, Словенија, Србија, 
Хрватска VL Црна Го-ра. 

Територија Социјaлистичке Федеративне Репу-
блике Југослава е јединствена је и сачињавају је 
територије социјалистичких република. 

Члан 3. 
Грб Социјалистичке Федеративне Републике 

Ју гос лави је представља поље окружено житним 
класјем. Класје је доле повезано траком на .којој је 
исписан датум 29. XI ШЗ. Између врхова класја је 
црвена петокрака звезда. Усред поља налази се 
шест косо положених буктиња чији се пламенови 
спајају у један штамен. 

Члан 4. 
Застава Социј алистичке Федер атини е Републике 

Југославије састоји се из три боје: плаве, беле и 
црвене, са црвеном петокраком звездом у средини. 
Од-нос ширине VL дужине заставе је један према два. 
Боје заставе су положене водоравно, VL TO овим ре-
дом одозго: плаво, бело VL црвено. Свака боја заузи-
ма једну трећину ширине заставе. Звезда има пра-
вилан петокраки облик и златну (жуту) ивицу. Сре-
дишна тачка звезде поклапа се с тачком у којој се 
секу дијагонале заставе. Горњи крак звезде улази до 
половине плаве боје заставе, тако да доњи краци 
звезде добијају одговарајуће место у црвеној боји 
заставе. 

Члан 5. 
Главни град Социјалистичке Федеративне Ре-

публике Југо славије је Београд. 1 

Г л а в а II 
ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ 

Члан 6. 
Основу друштвено-економског уређења Југосла-

вије чине слободан удружен рад средствима за про-
изводњу у друштвеној својини и самоуправљање 
радних људи у производњи VL расподели друштвеног 
производа у радној организацији и друштвеној за-
једници. 

Члан 7. 
Једино рад и -резултати рада одређују матери-

јални VL друштвени положај човека. 
Нико не може непосредно или .посредно стицати 

м а т е р и ј а л а и друге користи екопло атаци јом туђег 
рада. 

Чла-н 8. 
Средства за производњу VL друга сред-ства дру-

штвеног рада, као VL рудна VL друга природна богат-
ства, друштвена су својина. 1 
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Располагање појединим средствима за произ-
водњу и другим стварима у друштвеној својини и 
друга права на та средства и ствари одређују се 
законом у складу с њиховом природом и наменом, 

t » 

Члан 9. 
Самоуправљање у радној организацији обухвата 

нарочито право и дужност радних људи да: 
I) управљају радном организацијом непосредно 

или преко органа управљања које сами бирају; 
21) организују производњу или другу делатност, 

старају се о развоју радне организа-ције и утврђују 
планове и програме рада и развоја; 

3) одлучују о размени производа и услуга и о 
другим питањима пословања радне организације; 

4) одлучују о употреби друштвених средстава и 
о располагању њима и користе их економски цели-
сходно ради постизања највећег ефекта за радну 
организацију и друштвену заједницу; 

5) распоређују доходак радне организације и 
обезбеђују развој материјалне основе св-ог рада; 
расподељују доходак на радне људе; испуњавају 
обавезе радне организације према друштвеној за-
једници; 

6) одлучују о ступању радних људи у радну ор-
ганизацију, о преставку њиховог рада и о другим 
међусобним радним односима; одређују радно време 
у радној организацији у складу са општим условима 
ра-да; уређују друга питања од заједничко^ инте-^ 
реса; обезбеђују унутрашњу контролу и јавност 
рада; 

7) уређују и унапређују услове свог рада; орга-
низују заштиту на раду и одмор; обезбеђују услове 
за своје образовање и подизање личног и друштве-
ног стандарда; 

8) одлучују о издвајању дела радне организа-
ције у посебну организацију и о спајању и удру-
живању радне организације с другим радним орга-
низацијама. 

Остварујући самоуправљање, радни људи у 
друштвено-политичким заједницама одлучују о 
усмеравању привредног и друштвеног развитка, о 
расподели друштвеног производа и о другим пита-
њима од заједничког интереса. 

У управљању радном организацијом, у пословима 
од посебног друштвеног интереса могу учествовати 
и за-интересовани грађани и представници заинте-
ресованих организација и друштвене заједнице. 

Ради обезбеђивања јединственог друштвено-еко-
номског положаја радних људи, законом и статутом 
утврђују се права самоуправљања радних људи који 
раде у државном органу, друштвено-политичкој 
организацији или удружењу, у складу с природом 
делатности тих органа и организација. 

Радни људи' остварују самоуправљање у једин-
ственом друштвено-економском систему у складу са 
уставом, законима и статутом, и одговорни су за свој 
рад. 

Противуставан је сваки акт- којим се наноси 
повреда праву самоуправљања радних људи. 

Члан IO. 
Радни људи који раде у радној организацији 

успостављају, као чланови радне заједнице, међу-
собне радне односе и равноправни су у самоуправ-
љању. 

Организација рада и управљање у радној орга-
низацији треба да омогуће да радни људи на сва-
ком ступњу и у свим деловима радног процеса, који 
представљају целину, што непосредније одлучују о 
питањима рада, о уређивању међусобних односа, 
расподели дохотка и другим питањима свог економ-
ског положаја, обезбеђујући истовремено' најповољ-
није услове за рад и пословање радне организације 
као целине. ^ 

Члан U. 
Производ друштвеног рада остварен у рад-ним 

организацијама, као основа друштвене репродукције 

и задовољавања друштвених потреба и личних и 
заједничких потреба радних људи, ра-споређује се 
у оквиру јединственог система расподеле и на осно-
ву једшгствених услова и мерила, којима се обезбе-
ђује друштвена репродукција, расподела према раду 
и друштвено самоуправљање. 

Радна организација — пошто обезбеди средства 
којима обнавља вредност средстава утрошених у 
раду и по издвајању дела остварене вредности про-
извода ради уједначавања услова рада и стицања 
дохотка, распоређује доходак радне организације 
на део који служи проширивању матери јалне основе 
рада и на део за задовољавање личних и заједнич-
ких потреба радних људи. 

Радној организацији обезбеђује се за прошири-
вање матери јалне основе њеног рада део остварене 
вредности производа сразмерно њеном уделу у ства-
рању средстава за друштвену репродукцију, a у не-
привредним делатностима сагласно задацима радне 
орга-низације и друштвеним потребама. За задово-
љавање личних и заједничких потреба радних људи 
радној организацији припада део остварене вредно-
сти производа сразмерно производности рада радних 
људи и зависно од пословног успеха радне орга-
низације, a у непривредним делатностима — сраз-
мерно резултатима рада у задовољавању друштве-
них потреба. 

Средства радне организације намењена обнав-
љању и прошириван^ материјалне основе рада, као 
заједничка средства друштвене репродукције, слу-
же прошириван^ материјалне основе радне органи-
зације и друштвене заједнице као целине. Радна 
организација располаже овим средствима у складу 
с јединственим начелима коришћења средстава дру-
штвене репродукције, утврђеним савезним законом, 
и условима и мерилима одређеним прописима ко-
јима се обезбеђује усклађивање привредног развит-
ка џ остваривање других односа предвиђених дру-
штвеним плановима. 

Радној организацији обезбеђује се да за проти -
ривање материјалне основе CBOT рада, поред сред-
става која је створила својим радом, под једна-ким 
условима користи и друга друштвена средства у 
складу с јединственим начелима кредитног система. 

' Члан 12. 
Сваком радном' човеку у радној организацији 

припада, сагласно начелу расподеле према раду, 
лични доходак према резултатима његовог рада и 
рада радне јединице и радне организације као це-
лине. 

Члан 13. 
Радну ортанизацију моту основати, сагласно за-

кону, друштвено-политичке заједнице, радне и дру-
ге организације и грађани. 

Радна организација се оснива као предузеће или 
друга привредна организа-ција за делатности у обла-
сти привреде, или као установа или друга органи-
зација за делатности у области образовања, науке, 
културе, заштите здравља, социјалне заштите или 
других друштвених служби. 

Радне организације, без обзира на то ко их је 
основао, имају исти положај. " 

Законом се могу пр^писивати услови за спајање 
радних организација, као и за осамостаљивање или 
издвајање њихових појединих делова. 

Члан 14. 
Радни људи који личним радом, самостално вр-

ше културну, професионалну или другу сличну де-
латност имају у начелу исти друштвено-економски 
положај и у основи иста права и обавезе као и рад-
ни људи у радним организацијама. 

Радни људи који врше овакве делатности могу 
удруживати свој рад и образовати привремене или 
трајније радне заједнице, које имају у основи исти 
положај као и радне организације, и у којима радни 
људи имају у основи иста права и дужности као и 
радни људи у радним организацијама. 
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Законом се утврђују услови под којима ови рад-
ни људи и њихове заједнице остварују своја права 
и испуњавају обавезе, као и услови под којима они 
у вршењу своје делатности могу користити дру-
штвена средства и управљати њима. 

Члан 15. 
Радна организација је самостална и самоуправна 

организација. 
Радна организација има својство правног лица 

и носилац је одређених права у погледу средстава 
у друштвеној својини којима управља. Радној орга-
низацији не могу се та права одузети, нити се она 
могу ограничити, осим ако то захтева општи интерес 
утврђен савезним законом и у поступку прописаном 
тим законом, и уз одговарајућу накнаду. 

Радна организација дужна је очувати несма-
њену вредност друштвених средстава којима управ-
ља. 

Радна организација одговара за своје обавезе 
друштвеним средствима којима управља. 

Члан 16. 
На основу закона могу се прописиван општи 

услови за вршење одређених делатности радних 
"организација од посебног друштвеног интереса. 

Само на основу савезног закона могу се пропи-
с и в а н услови под којима се у унутрашњем промету 
врши размена производа и услуга. 

Савезним законом утврђују, се услови размене 
производа и услуга и услови пословања радних ор-
ганизација у односима са иностранством. 

Члан 17. 
Ради организовања и подстицања друштвеног 

рада и сарадње радних људи који раде својим сред-
ствима рада у области пољопривреде и у другим 
областима привреде, ради повезивања тих делатно-
сти с друштвеном привредом и проширивања соци-
јалистичких друштвених односа у тим областима, 
оснивају се задруге као радне организације. 

Чланство у задругама је добр,овољно. 
Законом и статутом задруге или друге радне 

организације може се предвидети да радни људи 
који раде својим средствима рада и трајно при-
вредно сарађују с радном организацијом учествују 
у управљању радном организацијом у пословима у 
којима сарађују. 

Законом се може прописати обавеза удружива-
ња земљорадника који раде својим средствима рада 
или њихове сарадње са одређеном радном организа-
цијом, ради извођења мелиорационих радова, бољег 
искоришћава«^ мелиорисаног земљишта, искори-
шћавања вода и одбране од вода, заштите земљи-
шта од ерозије и уређења бујица, или кад то захте-
ва посебан друштвени интерес у области гајења и 
искоришћавања шума или унапређивања пољопри-
вредне производње на одређеним земљиштима. 

Члан 18. 
Привредна организација може, под условима и 

у поступку који су предвиђени савезним законом, 
бити укинута ако није у могућно-сти да обнавља 
средства 'за производњу и друга средства рада ко-
јима управља или да испуњава друге законом од-
ређене обавезе. 

Привредна организација може, под условима и 
у поступку који су предвиђени савезним законом, 
бити привремено стављена под принудну управу ако 
је својим пословањем тешко оштетила друштвене 
интересе. 

Установа може, под условима и у поступку 
предвиђеним законом, бити' укинута ако више не 
испуњава услове одређене законом или ако нема 
услова за вршење њене делатности. 

Члан 19. 
Ради остваривања рационалне поделе р-ад,а и 

пословања у питањима од заједничког интереса, 
радне организације могу се удруживати у пословна 
удружења. 4 

Радне организације могу се удруживати и ради 
унапређивања производње или других својих де-
латности, међусобне сарадње и разматрања и реша-
вања других питања од заједничког интереса. 

Управљање удружењима радних организација 
заснива се на начелима самоуправљања радних 
људи у удруженим радним организацијама. 

Радне организације могу у ј е д и њ а в а о своја сред-
ства ради унапређивања и развијања своје делат-
ности и закључувати друге споразуме о заједничкој 
делатности и пословању. 

На основу савезног закона могу се установља-
вати коморе и пословне заједнице и прописивати 
услови за обавезно удруживање одређ-ених врста 
радних организација у коморе и пословне заједнице. 

Члан 20. 
Земља је добро од општег интереса. 
Свако земљиште мора се и с к о р и ш ћ а в а ^ у скла- ^ 

ду са законом предвиђеним општом условима ко-
јима се обезбеђује рационално искоришћавање зем-
љишта и други општи интереси. 

Шуме и шумско земљиште уживају посебну за-
штиту одређену законом. 

Члан 21. 
Друштвена заједница обезбеђује матери јалне и 

друге услове за оснивање и развитак пољопривре-
дних радних организација на основу друштвене сво-
јине земље и друштвеног рада, као и за сарадњу 
земљорадника са задружним и другим радним ор-
ганизацијама. 

Земљорадницима се зајемчује право својине на 
обрадиво пољопривредно земљиште у највећој по-
вршини од десет хектара по домаћинову. 

Законом се одређује у којим границама и под 
којим условима земљорадници могу имати право 
својине на друго земљиште, као и у којим грани-
цама и под којим условима остали грађани могу 
имати право својине на пољопривредно и друго зе-
мљиште. 

Др-аво својине на шуме и шумско земљиште 
уређује се законом. 

Члан 22. 
Грађани могу личним радом, у границама и под 

условима које закон одреди, вршити пољопривред-
ну, занатску и другу услужну или сличну делатност 
ради стицања дохотка^ 

Законом се одређује у којим границама и под 
којим условима грађани могу имати л р а в о својине 
на средства рада и на пословне просторије за вр-
шење пољопривредне, занатске и друге услужне 
или сличне делатности личним радом. 

Забрањено је запошљавање туђе радне снаге 
ради стицања дохотка. 

У области пољопривредне производње, зан-ат-
ства и других услужних или сличних делатности 
које грађани врше својим средствима рада, може 
се дозволити, у границама и под условима које за-
кон одреди, употреба допунског р-ада других лица. 

Члан 23. 
Грађанима се зајемчује право својине на пред-

мете који служе личној потрошњи, употреби или 
задовољавању њихових културних и других лич-
них потреба. 

Грађани могу имати право својине на стамбене 
зграде и станове за задовољавање личних и поро-
дичних потреба, као и за вршење делатности ли-
чним радом у складу с правом гр-ађана зајемченим 
овим уставом л са условима које одређује закон. 
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Савезним законом се одређују границе права 
својине на стамбене зграде и станове. 

Члан 24. 
Законом се одређују услови тод којима дру-

штвено-политичке организације и удружења гра-
ђана могу имати право својине на непокретности и 
друге ствари које служе остваривању заједничких 
интереса њихових чланова и задатака организације, 
као и услови под којима они могу располагао дру-
штвеним средствима која служе истом циљу. 

Члан 25. 
Непокретности на које грађани и правна лица 

имају право својине могу се, уз правичну накнаду, 
експроприсати или се то право може ограничити, 
ако то захтева општи интерес утврђен на основу 
савезног закона. 

Право својине на предмете од посебног култур-
ног значаја може се на основу закона ограничити 
ако то захтева општи интерес. 

Члан 26. 
Ради обезбеђивања услова за што повољнији 

привредни VL друштвени развитак, уједначавања оп-
штих услова за рад и стицање дохотка, утврђивања 
општих мерила за расподелу друштвеног произво-
да, остваривања начела расподеле према раду и 
развитка социјалистичких друштвених односа, дру-
штвено-политичке заједнице, у оквиру својих пра-
ва и дужности, предузимају мере за остваривање 
јединственог привредног система, планирају развој 
привреде и м а т е р и ј а л а основе других делатности 
и у ту сврху доносе друштвене планове. 

Ради - о-стваривања односа утврђених друштве-
ним плановима друштвено-политичке заједнице до-
носе прописе и друге опште акте, образују друш-
твене фондове и друштвене резерве и предузимају 
економске и друге мере. 

Друштвено-политичке заједнице имају својство 
правног лица. 

Члан 27. 
Средства друштвене репродукције остварена на 

територији друштвено-политичких заједница, као 
заједничка средства друштвене р е п р о д у к у ј е, ко-
ристе се у тим заједницама сразмерно уделу радних 
људи у њиховом стварању. Ова средства се користе 
у складу с јединственим начелима коришћења сред-
става друштвене репродукције и са условима и ме-
рилима одређеним прописима којима се обезбеђује 
усклађивање привредног развитка и остваривање 
других односа предвиђених друштвеним плановима. 

За развитак материјалне основе друштвено-по-
литичких заједница служе и друга друштвена сред-
ства у складу са јединственим начелим,а кредитног 
система. 

Друштвено-политичким заједницама припадају 
из личних доходака, као и из других извора које 
утврђује савезни закон,' у складу с начелом распо-
деле према раду, средства за подмиривање друштве-
них потреба на њиховој територији, и оне самостал-
но утврђују та средства и располажу њима. 

Привредно недовољно развијеној републици и 
крају друштвена заједница обезбеђуј-е материјалне 
и друге услове за њихов бржи привредни развитак 
и стварање материј,алне основе друштвених делат-
ности. 

Члан 28. 
Територија Ју гос лави је представља јединствено 

привредно VL царинско подручје. -
Промет робе и услуга слободан је на целој 

територији Југославије и може се ограничити само 
на основу савезног закона. 

Радне организације могу под једнаким условима 
вршити привредне и друге делатности на целој те-
риторији Југослав^ ew 

Члан 29. 
Новчани и кредитни систем су јединствени. 
Платни промет врши се по јединственим наче-

лима. 
Радне и друге самоуправу организације, дру-

штвено-политичке заједнице и њихови органи и 
свако ко располаже друштвеним средствима обаве-
зно врше сва плаћања и друге послове платног про-
мета и депонују новчана средства, на начин одре-
ђен савезним законом. 

Радне организације и друштвено-политичк^ за-
једнице' имају под једнаким условима утврђеним 
на основу савезног закона право на добијање кре-
дита од банака. 

Банке су привредне организације чија је делат-
ност од посебног друштвеног интереса. Положај, 
права и обавезе и пословање банака уређују се 
савезним законом. 

Статус Народне банке Југослав^ е одређује се 
савезним законом. 

Члан 3-0. -
Забрањено је удруживање или спајање радних 

организација и свака друга делатност организације 
или државног органа која је управљена на спреча-
вање или ограничавање слободне, размене добара 
VL услуга ради стицања материјалних и других пре-
имућстава која се не заснивају на њиховом раду, 
или којом се нарушавају социјалистички економ-
ски односи или стварају други неравеоправни односи 
у пословању или се наноси штета општим интере-
сима утврђеним савезним законом. 

Члан 31. 
Евиденцију и контролу располагања друштвеним 

средствима, као и контролу извршавања обавеза 
радних и других самоуправних организација и дру-
штвено-политичких заједница, врши јединствена 
служба друштвеног књиговодства. i—r-

Олужба друштвеног књиговодства је самостална 
у свом раду. 

Г,л a в a III 
СЛОБОДЕ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧОВЕКА VL 

ГРАЂАНИНА 

Члан 32. 
Слободе и права човека и грађанина неотуђива 

су део VL израз социјалистичких и демократских 
односа заштићених овим уставом, у којима се чо-
век ослобађа од сваке експлоатације и самовоље 
VL личним VL удруженим радом ствара услове за 
свестрани развитак и слободно изражавање и за-
штиту своје личности и за остваривање људског 
достојанстваГ 

Слободе VL права остварују се у међусобној 
солидарности људи VL испуњавањем дужности сва-
ког према свима VL свих према свакоме. 

Члан 33. 
Грађани су једнаки у правима VL дужностима, 

без обзира на разлике у националности, раси, веро-
исповести, полу, језику, образовању или друштве-
ном положају. 

Сви су пред законом једнаки. 

Члан 34. 
Право грађанина на друштвено самоуправљање 

је неприкосновено. 
Ради остваривања друштвеног самоуцрављања 

грађанину се зајемчује: 
I) право да непосредно одлучује о друштвеним 

пословима ва зборовима бирача, зборовима радних 
људи у радним заједницама, референдумом и у 
другрш облицима непосредног одлучивања; 
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2) право да одлучује о друштвеним пословима 
као члан органа друштвеног самоуправљања, као 
судија поротник или други јавни функционер; 

3) право да бира и да буде биран у органе 
управљања радне организације, у представничка 
тела друштвено-политичких заједница и друге ор-
гане самоуправљања, да одређује кандидате за избор 
у ова тела и органе, да предлаже опозив и одлучује 
о опозиву изабраних делегата; 

4) право иницијативе за сазивање зборова 
бирача односно зборова радних људи у радним 
заједницама и право да покреће расписивање рефе-
рендума, као VL право да даје иницијативу за врше-
ње друштвеног надзора; 

5) право да буде обавештен о раду представ-
ничких тела VL Њ И Х О В И Х органа, органа дру-
штвеног самоуправљања VL организација које врше 
послове од јавног интереса, a посебно — право да 
у радној организацији у којој ради VL другој органи-
зацији у којој остварује своје интересе буде упознат 
с материјалним VL финансијским стањем, са извр-
шавањем планова и пословањем, уз обавезу чувања 
пословне VL друге тајне; 

6) право да претреса рад државних органа, 
органа друштвеног самоуправљања VL организа-
ција које врше послове од јавног интереса VL да из-
носи мишљење о њиховом раду; 

7) право да подноси представке VL предлоге пред-
ставничким телима VL другим органима, да доб ИЈ a 
одговор на њих, као VL да предузима политичке VL 
друге иницијативе од општег интереса. 

Члан 35. 
Бирачко право има грађанин који је навршио 

13 година живота. Остварујући ово гараво, грађанин 
одређује кандидате за избор VL бира делегате у пред-
ставничка тела VL органе друштвеног самоуправљања 
и може бити биран у ова тела и органе. 

Сваки члан радне заједнице има право да бира 
и да буде биран у органе управљања радне орга-
низације. 

Члан 36. 
Зајемчени су право на рад VL слобода рада. 
Друштвена заједница ствара све повољније 

услове за остваривање права на рад, нарочито разви-
јањем производних снага и материјалне основе дру-
гих друштвених делатности, као VL старањем о инте-
ресу радног човека у погледу рада. 

Свако слободно бира своје занимање VL запос-
лење. 

Забрањен -је принудан рад. 
Сваком грађанину су под једнаким условима 

доступни свако радно место и свака функција У 
друштву. 

Радни однос може престати против воље рад-
ника само под условима VL на начин који су одређени 
савезним законом. 

Зајемчује се, под условима одређеним законом, 
право на матери јал но обезбеђење за време привре-
мене незапослености. 

Права стечена на основу рада неотуђива су. 
Друштвена заједница ствара услове за оспособ-

љавање грађана који нису потпуно способни за рад, 
као VL услове за њихово одговарајуће запослење. 

Грађанима који су неспособни за рад a немају 
средстава потребних за издржавање, друштвена за-
једница пружа помоћ. 

Кр неће да ради a способан је за рад не ужива 
права VL друштвену заштиту који припадају човеку 
на основу рада. 

Члан 37. 
Радник има право на ограничено радно време. 
Зајемчује се најдуже радно време од 42 часа у 

седмици. Законом се могу одредити услови за скра-
ћивање радног времена, a може се, изузетно, про-
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писати да у одређеним делатностима или у другим 
законом одређеним случајевима радно време за 
ограничени период буде дуже од 42 часа у сед-
мици, ако то захтева нарочита природа посла. 

Радник има право на дневни VL недељни одмор 
и под законом одређеним условима на плаћени го-
дишњи одмор у трајању од Haj мање 14 радних дана. 

Радном човеку обезбеђује се право на личну 
сигурност VL на здравствену VL другу заштиту при 
раду. 

Омладина, жене и инвалидна лица ужива ју 
посебну заштиту у раду. 

Радницима се зајемчује минимални лични до-
ходак одређен савезним законом. 

Ч л а н 38. 
,Радници се обавезно осигуравају на основу 

начела у з а ј а м н о с т и солидарности у оквиру једин-
ственог система социјалног осигурања утврђеног 
савезним законом. 

На основу обавезног социјалног осигурања рад-
ницима су обезбеђени здравствена заштита VL друга 
права за случај болести, смањења или губитка радне 
способности, и старости. 

Здравствена заштита VL права за случај смрти 
осигураника, као и друга права на основу социјал-
ног осигурања, обезбеђују се, под условима које 
одреди закон, VL члановима породице радника. 

Законом се VL за остале грађане уводи осигурање 
,ради обезбеђивања здравствене заштите VL других 
права на основу социјалног осигурања. 

Службом социјалног осигурања управљају оси-
гураници непосредно VL преко органа tfoje сами 
бирају VL опозивају. 

Члан'39. 
Зајемчена је слобода мисли и опредељења. 

Члан 40. 
Зајемчена је слобода штампе VL других видова 

информација, слобода удруживања, слобода говора 
VL јавног иступања, слобода збора VL другог јавног 
окупљања. 

Грађани имају право да путем средстава инфор-
мација изражавају VL објављују своја мишљења, да 
се користе средствима информација за своје обаве-
штавање, дд издају новине VL другу штампу VL шире 
информације путем других средстава обавештавања. 

Овим слободама VL правима нико се не сме кори-
стити ради рушења основа социјалистичког демо-
кратског уређења утврђеног овим уставом, ради 
угрожавања мира, равноправне међународно сарад-
ње или независности земље, распиривања нацио-
налне, расне или верске мржње или нетрпељивости, 
или ради подстицања на вршење кривичних дела, 
нити на начин којим се вређа јавни морал. 

Савезним законом одређује се у којим случаје-
вима VL под којим условима коришћење тим слобо-
дама VL правима противно овом уставу, повлачи 
ограничење или забрану њиховог коришћења. 

Штампа, радио и телевизија дужни су истинито 
и објективно обавештавати јавност, као VL објављи-
вати мишљења и информације органа, организација 
и грађана, који су од интереса за обавештавање 
јавности. 

Зајемчено је право на исправку објављене ин-
формације којом се наноси повреда праву -или 
интересу човека или организације. 

Ради што ширег обавештавања јавности дру-
штвена заједница ствара повољне услове за развитак 
одшварајућих делатности. 

Члан 41. 
Грађанину је зајемчена слобода изражавања 

своје народности VL културе, као и слобода употребе 
свог језика. 



Среда, IO. април МИ. 1 ^ „ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ1 Број l-i — Страна 

Грађанин није дужан да се изјашњава којој 
народности припада нити да се опредељује за једну 
од народности. 

Противуставно и кажњиво је свако пропагирање 
или спровођење националне неравноправности, као 
и свако распиривање националне, расне или верске 
мржње или нетрпељивости. 

Члан 42. 
Равноправни су језици народа Југославије и 

њихова писма. 
Припадници народа Југославије имају, у складу 

с републичким законом, на 'територији друге репу-
блике право' на наставу на свом језику. 

Изузетно, у Југосл сценској народној армији 
командовање, војна обука и администрација врше 
се на српскохрватском језику. 

Члан 43. 
Ради остваривања слободе грађана, на изража-

вање своје народности и културе, зајемчено је^ и 
свакој народности — националној мањини право да 
слободно употребљава свој језик, развија своју кул-
туру и да ради тога оснива организације и ужива 
друга уставом утврђена права. 

У школама за припаднике појединих народно-
сти настава се врши на језицима тих народности. 

Републичким уставом и законом утврђују се и 
друга права појединих народности на подручјима 
на којима живе. 

Члан 44. 
Грађани имају, под једнаким условима утврђе-

ним законом, право да стичу потребна знања и 
спрему у свим врстама школа и у другим установа-
ма за образовање. 

Обавезно је основно школовање у трајању од 
осам година. Законом се може предвидети обавезно 
школовање и у дужем трајању. , 

Друштвена заједница обезбеђује матери јал не и 
друге услове за оснивање и рад школа и других 
установа за образовање грађана и за унапређивање 
њихових делатности. 

Члан 45. 
Научно и уметничко стварање је слободно. 
Ствараоци научних и уметничких дела, као и 

научних открића и техничких изума, имају морална 
и м,атеријална права на своје творевине. Обим, 
трајање и заштита тих права одређују се савезним 
законом. 

Друштвена заједница обезбеђује услове за раз-
витак научне, уметничке и других културних де-
латности. 

Члан 46. 
Исповедање вере је слободно и приватна је ствар 

човека. 
Верске заједнице одвојене су од државе и сло-

бодне су у вршењу верских послова и верских 
обреда. 

Верске заједнице могу оснивати верске школе 
за спремање свештеника. 

Противуставна је злоупотреба вере и верске 
делатности у политичке сврхе. 

Друштвена заједница може матери јал но пома-
гати верске заједнице. 

Верске заједнице могу имати, у границама које 
одређује савезни закон, право својине на непокрет-
ности. 

Члан 47. 
Живот и слобода човека су неприкосновене 
Смртна казна може се изузетно предвидети 

само савезним законом за најтежа кривична дела 
и може се изрећи само за најтеже облике таквих 
дела. 

Свако лишење слободе мора бити засновано на 
закону. Незаконито лишавање слободе је кажњиво. 

Зајемчује се неповредивост личног живота и 
других права личности. 

Члан 48. 
У кривичном поступку окривљени се може при-

творити и задржати у притвору само кад је то . 
законом предвиђено и неопходно ради вођења кри-
вичног поступка или ради безбедности људи. 

Трајање притвора мора бити сведено на најкраће 
нужно време. 

Притвор одређује суд, a само изузетно, у законом 
-одређеним случајевима, притвор може одредити 

други законом овлашћени орган, али највише у тра-
јању до три дана. 

Притвор по одлуци првостепеног суда може тра-
јати најдуже три месеца, a изузетно, у законом пред-
виђеним случајевима, може" се одлуком врховног 
суда продужити најдуже још за шест месеци. Ако 
се до истека тих рокова не подигне оптужница, 
окривљени се пушта на слободу. 

О притвору се мора донети писмено образло-
жено решење, које ће се приликом лишења слободе 
или најдоцније у року од 24 часа од часа лишења 
слободе предати лицу на које се односи. 

О жалби на решење о притвору суд мора донети 
решење одмах, a најдоцније у року од 48 часова. 

Члан 49. 
Нико не може бити кажњен за дело које, пре 

него што је учињено, није предвиђено законом или 
прописом заснованим на закону као кажњива радња 
и за које није прописана казна. 

Кривична дела и кривичне санкције могу се 
одредити само законом. 

Привредни преступи и казнене санкције за такве 
преступе могу се одредити законом или уредбом 
донесеном ва основу закона. 

За учињено кривично дело или привредни пре-
ступ могу се изрећи санкције само одлуком надлеж-
ног суда, донесеном у законом прописаном поступку. 

Органи управе могу изрицати казнене санкције 
само за прекршаје и само у границама и у поступку 
који су прописани ^законом. 

Члан. 50. 
Нико не може бити сматран учиниоцем кривич-

ног дела док то не буде утврђено правоснажном 
пресудом. 

Зајемчује се поштовање људске личности и људ-
ског достојанства у кривичном и сваком другом по-
ступку, као и за време извршења казне. 

Нико ко је достижан суду или другом органу 
надлежном за вођење поступка не може бити к а ж -
њен ако није по закону саслушан или ако му није 
дата могућност да се брани. 

Зајемчено је право на одбрану. 
Окривљени има право да у току казненог пос-

тупка узме себи браниоца, коме се, сагласно закону, 
омогућава одбрана и заштита права окривљенога. 
Законом се одређује кад окривљени у кривичном 
поступку мора имати браниоца. 

Лице које је неоправдано осуђено за кривично 
дело или је без основа лишено слободе има право 
да из друштвених средстава добије накнаду штете 
која му је тиме причињена. 

Члан 51. 
Грађани уживају слободу кретања и настањи-

вања. 
Ограничење слободе кретања и настањивања 

може се предвидети законом, и то само да би се 
обезбедило вођење кривичнрг поступка, ради спре-
чавања ширења заразних болести, ради заштите 
јавног поретка или кад то траже интереси одбране 
земље. 
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Члан 52. 
Стан је неповредив. 
Нико без решења донетог на основу закона не 

сме ући у туђ стан или друге просторије, нити 
у њима вршити претресање против воље њиховог 
држаоца. ) 

Претресању има право да присуству је лице 
чији се стан или просторије претресају, или чланови 
његове породице одно-^о заступник. 

Претресање се може вршити само у присуству 
два сведока 

Под условима предвиђеним законом службено 
лице може ући у туђ стан или просторије без 
решења надлежног органа и вршити претресање 
без присуства сведока, ако је то неопходно ради 
непосредног хватања учиниоца кривичног дела или 
ради безбедности људи и имовине, или ако је очи-
гледно да се друкчије не би могли обезбедити докази 
у кривичном поступку. 

Свако противправно улажење у туђ стан и 
друге просторије' и њихово претресање забрањени 
су и кажњиви. 

Члан 53. 
Тајна писагла и других средстава општења је не-

повре дива, 
Само савезним законом може се прописати да 

се на основу одлуке надлежног органа може одсту-
пити од начела неповредивости тајне писама и дру-
гих средстава општења ако је то неопходно за 
вођење кривичног поступка или за безбедност земље. 

Члан 54. 
Југословенски држављанин ужива у иностран-

ству заштиту Ооцијалистичке Федеративне Републи-
ке Југослав^ е. 

Југословеиски држављанин не може бити лишен 
држављанства. удаљен из земље, нити екстрадиран. 

Држављанину ко;ји је одсутан из земље може се 
само изузетно на основу закона одузети југословен-
ско држављанство ако својим радом наноси штету 
међународним или другим интересима Југославије, 
као и кад одбија да врши основне дужности грађа-
нина a има и друго држављанство. 

Члан 55. 
Зајемчено је право наређивања. 
Нико не може на основу наређивања задржати 

у својини непокретности и средства рада у већем 
обиму него што је уставом или законом одређено. 

Члан 56. 
Свако има право на заштиту здравља. 
Законом се утврђује у којим случајевима гра-

ђани који нису осигурани имају право на заштиту 
здравља из друштвених средстава. 

Друштвена заједница обезбеђује услове за осни-
вање здравствених установа и за унапређивање 
здравствено заштите грађана. 

Друштвена заједница, нарочито општина и радна 
организација, стварају услове за развој физичке 
културе, као и за одмор и за разоноду грађана, и 
пружају подршку иницијативи грађана и њихових 
удружења у овим областима. 

Члан 57. 
Друштвена заједница пружа посебну заштиту 

мајци и детету. 
Под посебном заштитом друштвене заједнице су 

малолетници о којима се родитељи не старају и 
друга лица која нису у могућности да се сама 
брину о себи и заштити својих права и интереса. 

Војним инвалидима обезбеђују се оспособљава-
ње за рад, инвалидска права и други облици 
заштите. 

Члан 58. 
Породица ужива друштвену заштиту. Брак и 

правни односи у браку и породици уређују се 
законом. 

Брак се пуноважно закључује слободним при-
станком лица која склапају брак, пред надлежним 
органом. 

Родитељи имају право и дужност да се старају 
о подизању и васпитању своје деце. 

Деца рођена ван брака имају иста права и дуж-
ности према родитељима као и деца рођена у браку. 

Члан 59. 
Међусобни односи људи заснивају се на узајам-

ној сарадњи и на поштовању личности човека и 
његових слобода и права. 

Дужност је свакога да другоме пружи помоћ и 
подршку у опасности и да солидарно с другим 
учествује у отклањању опште опасности. 

Члан 60. 
Одбрана земље је право и највиша дужност и 

част сваког грађанина. 

Члан 61. 
Сваки грађанин дужан је савесно вршити јавну 

и другу друштвену функцију, која му је поверена, 
и личио је одговоран за њено вршење. 

Члан 62. 
Сваки грађанин дужан је, под једнаким усло-

вима одређеним законом, доприносим задовољавању 
материјалних потреба друштвене заједнице. 

Члан 63. 
Свако је дужан да се придржава устава и закона. 
Законом се одређују услови под којима пропу-

штање дз^жности. утврђених овим уставом повлачи 
кажњивост. 

Члан 64. 
Странци у Југославен уживају основне слобо-

де и права човека и имају друга права и дужности 
,утврђене законима и међународним уговорима. 

Члан 65. 
Зајемчено је право азила страним држављани-

ма и лицима без држављанства, који су прогоњени 
због свог залагања за демократске погледе и покре-
те, за социјално и национално ослобођење, за сло-
боду и права људске личности или за слободу науч-
ног или уметничког стварања. 

Члан 66. 
Противуставна и кажњива је свака самовоља 

којом се повређује или ограничава право човека, 
без обзира на то ко је врши. 

Нико не сме употребљавати принуду нити огра-
ничавати права другога, осим у случајевима и у 
поступку који су предвиђени законом у складу са 
овим уставом. 

Члан 67. 
Свако има право на једнаку заштиту својих 

права у поступку пред судом, управним и другим 
државним органима и организацијама, који реша-
вају о његовим правима и ,обавезама. 

Друштвена заједница ствара услове за пружање 
правне помоћи путем адвокатуре, као самосталне 
друштвене службе, и путе^ других видова правне 
помоћи. 

Члан 68. 
Сваком је зајемчено право на жалбу или друго 

правно средство против одлука судова и решења 
других државних органа и организација, -којима се 
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решава о његовом праву или на закону заснованом 
интересу. 

Члан 69. 
Свако има право на накнаду штете коју му, 

у вези с вршењем службе или друге делатности 
државног органа, односно организације која врши 
послове од јавног интереса, причини својим неза-
конитим или неправилним радом лице или орган 
КОЈИ врши ту службу или делатност. 

Штету је дужна накнадити друштвено-политич-
ка заједница односно организација у којој се врши 
служба или делатност. Оштећени има право да, под 
условима одређеним законом, захтева накнаду и 
непосредно од лица које је штету причинило. 

. Члан 70. 
Слободе и права зајемчени овим уставом не мо-

.гу се одузети нити ограничити. 
Ове слободе и права остварују се на основу са-

мог Устава/ Начин остваривања појединих слобода 
и права може. се проплакати само законом, 
и то једино кад је то овим уставом предвиђено или 
кад је неопходно за њихово остваривање. 

Обезбеђује се судска заштита слобода и права 
зајемчених овим уставом. 

Г л а в а IV 
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

Члан 71. 
Радни народ ј.е једини носилац власти и управ-

љања друштвеним пословима. 
Грађани остварују самоуправљање непосредно 

на зборовима бирача, путем референдума или дру-
гих облика непосредног одлучивања у радној орга-
низацији, општини и другим друштвено-политич-
ким заједницама и преко својих делегата које би-
рају у органе управљања радних и других само-
управи««: организација и у представничка тела 
друштвено-политичких заједница. , 

Члан 72. 
Нико не може вршити јавна овлашћења ако му 

она нису, сагласно уставу, поверена од грађана или 
органа које они бирају. 

Члан 73. 
Самоуправљање грађана у општини је политич-

ка основа јединственог друштвено-политичког си-
стема. 

У општини се стварају и остварују облици дру-
штвеног самоуправљања из којих произилазе орга-
ни који врше функцију власти. 

Јединство друштвено-политичког система обез-
беђује се остваривањем права и дужности свих дру-
штвено-политичких заједница и њиховим међусоб-
ним односима утврђеним уставом и законом. 

Члан 74. 
Функције власти и управљања друштвеним по-

словима врше представничка тела, као општи ор-
гани друштвеног самоуправљања друштвено-поли-
тичких заједница, и Њима одговорни органи. 

Судску функцију врше судови као самостални 
органи друштвене заједнице. 

Заштита уставности поверава се уставним су-
довима. 

Члан 75. 
Представиичко тело друштвено-политичке за-

једнице је скупштина, коју сачињавају делегати 
грађана и радних људи у радним заједницама. 

Члан 76. 
Скупштину општине сачињавају општинско ве-

ће и веће радних заједница. Републичким уставом 

може се предвидети образовање више већа радних 
Заједница. 

Чланове општинског већа бирају непосредно 
грађани, a чланове већа радних заједница — радни 
људи који на територији општине раде у радним 
организацијама, државним органима, друштвено-
политичким организацијама и удружењима, земљо-
радници — чланови задруге или друге радне орга-
низације, као и други грађани који раде на тери-
торији општине a за које је то одређено законом. 

'За члана општинског већа може бити би-
ран сваки грађанин који има бирачко право, a за 
члана већа радних заједница може бити биран 
сваки радни човек који има право да бира чланове 
овог већа, као и члан органа управљања радне ор-
ганизације односно радне заједнице, члан органа 
управљања удружења радних ,организација, као и 
функционер синдиката или друштвено-политичке 
организације у општини. 

Чланови скупштина среза, републике и феде-
рације бирају се по начелу делегације општине као 
основне заједнице грађана и радних људи. 

Члан 77. 
Непосредни избори за чланове представничких 

тела друштвено-политичких заједница врше се на 
основу општег и једнаког изборног права. 

ИЗБОР VL опозив чланова свих представничких 
тела врши се тајним гласањем. 

Члан 78. 
Скупштина је највиши орган власти и орган 

друштвеног самоуправљања, у оквиру права и ду-
жности друштвено-политичке заједнице. 

Скупштина утврђује политику и одлучује о 
другим основним питањима од значаја за политич-
ки, привредни и културни живот и друштвени ра-
звитак, доноси прописе, друштвени план и буџет и 
друге опште акте, утврђује основе организације 
и овлашћења својих органа, бира јавне функцио-
нере, претреса стање и опште проблеме правосуђа 
и врши буџетску контролу, контролу над радом 
политичко-извршних и управних органа и дру-
штвени надзор. 

Скупштина образује комисију која претреса пи-
тања у вези са избором и именовањем чланова 
скупштинских тела и других функционера и под-
носи скупштини предлоге. Ова комисија претреса 
и општа питања кадровске политике. 

Комисију сачињавају чланови скупштине и 
представници друштвено-политичких организација. 

„ Скупштина може заједно С представницима ДРУ-
штвено-политичких организација и удружења, као 
општи сабор, претресати питања од општег интере-
са за друштвено-политичку заједницу. 

Члан 79. 
У друштвено-политичкој заједници уставом, за-

коном и статутом образују се колегиј a лни политич-
ко-извршни органи скупштине. Уставом се може 
предвидети да одређене политичко-извршне посло-
ве врше и већа представничких тела. 

Политичко-извршни органи старају се о оства-
ривању политике vi о извршавању закона, друштве-
них планова VL других аката скупштине, дају пред-
логе за утврђивање политике скупштине VL за доно-
шење њених аката, доносе прописе за које су овла-
шћени, утврђују опште смернице за рад органа" 
управе VL врше друге политичко-извршне послове. 

Политичко-извршне органе бира VL разрешава 
скупштина. 

Политичко-извршни органи за свој рад одгова-
рају скупштини која их је изабрала. 

Члан 80. 
Скупштина друштвено-политичке заједнице, на 

основу устава, закона и статута образује органе -
управе. 
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Органи управе извршавају законе, друштвене 
планове и друге акте скупштине, спроводе утврђену 
политику, прате стање у одређеној области, орга-
низују и врше одређене службе, решавају у управ-
ним стварима, врше управни надзор и друге управне 
делатности, припремају акте и врше друге стручне 
послове за скупштине и њихове политичко-извршне 
органе. 

Органи управе сарађују с другим органима 
управе и радним и другим организацијама у пита-
њима од заједничког интереса, обезбеђују узајамно 
обавештавање у раду, и својим радом омогућују 
ефикасно остваривање права и интереса грађана и 
организација. 

Органи управе самостални су у оквиру својих 
законских овлашћења, и за свој рад одговарају 
скупштини и њеним политичко-извршним органима. 

Члан 81. 
Чланови скупштине бирају се на четири године. 
Сваке две године бира се половина чланова 

сваког већа скупштине. 
Мандат чланова скупштине може бити проду-

жен само одлуком скупштине у случајевима који 
су предвиђени уставом. 

Члан 82. 
Нико не може двапут узастопно бити члан ис-

тог већа исте скупштине нити члан извршног већа. 
Нико не може истовремено бити цлан Савезне 

скупштине и републичке скупштине, нити члан два 
већа исте скупштине. Члан Већа народа Савезне 
скупштине задржава и мандат члана скупштине 
,која га делегира. 

Члан Већа народа може бити биран и за' наред-
ни период од четири године за републичког или за 
савезног посланика, али у овом периоду не може 
бити делегиран у Веће народа. 

Поједини чланови извршних већа могу, по 
поступку утврђеном уставом, узастопно бити бирани 
за ту функцију још за један период од четири 
године. 

Члан општинске скупштине који је изабран за 
члана среске скупштине може узастопно бити биран 
још за један период од четири године за члана оп-
штинске скупштине, али за тај период не може 
бити биран'за члана среске скупштине. 

Члан 83. 
Савезни државши секретари, савезни секретари 

и други функционери које закон одреди, као и одго-
варајући републички функционери које утврди ре-
публички устав, не могу бити на овој функцији 
дуже од четири године, нити се на такву Ф У Н К Ц И Ј У 
могу поново именовати за наредни период од четири 
године. 

Поједини од ових функцио-нера могу по посеб-
ном поступку утврђеном уставом, бити узастопно 
именовани на једну од ових функција најдуже још 
на четири године. 

Законом се може уводити начело поновног из- . 
бора односно поновног именовања после одређеног 
времена и за друге носиоце јавних функција. 

Члан скупштине не може истовремено бити 
именовани функционер или службеник државног 
органа који њој одговара. Неспојиве су функције 
судије и члана скупштине која бира судију. 

Члан 84. 
Скупштине, њихови политичко-извршни органи 

и органи управе врше своје послове на основу и у 
оквиру устава и закона. 

Сваки државни орган,, организација или поједи-
нац, који има јавна овлашћења, врши своје функ-
ције само у границама овлашћења која одређују 
устав и закон. 

Државни органи имају према радним и другим 
самоуправним организацијама само права утврђе-, 
на на основу устава. 

Члан 85. 
Међусобни односи органа разних друшхве-но-

политичких заједница заснивају се на правима и 
дужностима утврђеним на основу устава. 

Законом се у складу с правима и дужностима 
федерације и републике могу утврђивати права 
и дужности савезних органа управе према републич-
ким, као и права и дужности савезних односно ре-
публичких органа управе према среским и општин-
ским органима управе, у погледу контроле извр-
шавања републичких и савезних прописа. 

Члан 86. 
Носилац јавне или друге друштвене функције 

лично је одговоран за њено вршење. 
Законом се утврђују врсте и услови одговорно-

-сти свих носилаца јавних и других друштвених 
функција. 

Носилац јавне функције има право да поднесе 
оставку и да је образложи. 

Члан 87. 
Рад државних органа, органа друштвеног са-

моуправљања и организација које врше послове 
од јавног интереса јаван је, и они су дужни обаве-
штавати јавност о свом раду. 

Начин обезбеђивања јавности одређује се за-
коном и статутом. Законом се одређује који пода-
ци се морају чувати као тајна или се не могу об-
јављивати. 

Ради обезбеђивања јавности и друштвене 
одговорности у раду државних органа, органа 
друштвеног самоуправљања, организација ^ које 
врше послове од јавног интереса и друштвено-по-
литичких заједница, представничко тело у вршењу 
друштвеног надзора претреса општа питања у вези 
с располагањем друштвеним средствима и расподе-
лом дохотка, као и с начином извршавања права 
и дужности тих органа и организација. 

Представничка тела врше друштвени надзор у 
сарадњи са органима самоуправљања и утичу на 
развијање одговорности и социјалистичких норми 
у самоуправљању, пословању и располагању дру-
штвеним средствима. 

Друштвеним надзором не могу се ограничавати 
уставом и законом утврђена права органа, органи-
зација и грађана, нити наносити повреда њиховим 
правима и на закону заснованим интересима. 

' Члан 88. 
Грађани на зборовима бирача претресају пита-

ња од значаја за живот и рад у насељу и општини 
и друга питања од друштвеног интереса, покрећу 
иницијативу и дају предлоге за решавање ових 
питања, непосредно одлучују о пословима одређе-
ним законом и статутом општине и предлажу 
кандидате у изборима за чланове представничких 
тела. 

Радни људи на зборовима у радној заједници 
предлажу кандидате за чланове представничких 
тела и врше друге послове управљања предвиђе-
не законом и статутом. 

Члан 89. 
'Скупштина друштвено-политичке заједнице 

може расписати референдум ради претходног из ја-
шњавања грађана о појединим питањима из своје 
надлежности, или ради потврђиван^ закона и дру-
гих својих аката., 

Законом и статутом радне организације одре-
ђује се у којим се случајевима у радној организа-
цији одлучује референдумом. 
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Одлука донесена референдумом обавезна је. 
О референдуму се доноси закон. 

Члан 90. 
Остварујући у радној организацији самоуправ-

љање( радни људи поверавају, у складу са услугом, 
законом и статутом, одређене функције управљања 
органима радне организације: радничком савету, 
управном одбору и директору, односно другим од-
говарајућим органима управљања. Законом и ста-
тутом могу се установити и посебни надзорни, 
стручни и други органи управљања радне ор-
ганизације. 

У радној дрганизацији која врши делатност 
или послове од посебног друштвеног интереса за-
интересовани грађани и представници заинтересо-
ваних организација и друштвене заједнице уче-
ствују, у складу са законом, у управљању одређе-
ним пословима као чланови органа управљања рад-
не организације или на други начин одређен зако-
ном и статутом. 

О организацији рада и расподели дохотка у ова-
квој радној организацији, одлучују само органи у-
прављања које бирају чланови радне заједнице. 
Законом се могу одредити општи услови и мерила 
у погледу расподеле дохотка и предвидети сагла-
сност одређеног органа управљања те радне орга-
низације, друге организације или државног органа 
на поједине акте расподеле дохотка или акте одлу-
чивања О радном процесу, КОЈИ су од посебног дру-
штвеног интереса. 

Члан 91. 
Радна организација доноси, у складу са уста-

вом и законом, статут и друге опште акте којима 
се уређују односи у радној организацији. 

Статутом се утврђује унутрашња организација, 
делокруг и одговорност органа управљања, поло-
жа ј раднр1Х јединица и права радних људи у управ-
љању тим јединицама, радни и други унутрашњи 
односи, начин пословања, као и друга питања од 
значаја за самоуправљање у радној организацији 
и њено пословање. Статутом се ,може предвидети 
и одређена пословна самосталност појединих дело-
ва радне организације. 

Статут радне организације, пре коначног усва-
јања, подноси се на разматрање општинској скуп-
штини. Законом се може прописати да се статут 
одређених радних организација подноси на разма-
трање скупштини републике или друге друштвено-
политичке заједнице. 

Законом се може утврдити обавеза доношења 
појединих општих ахата радне организације и по-
ступак за доношење статута и других општих ака-
та, и могу се предвидети одређена овлашћења над-
лежног органа друштвеио-политичке заједнице у 
погледу давања потврде или сагласности на статут 
или друге опште акте у целини или на поједине 
њихове делове. 

16 Члан 92. 
Раднички савет утврђује статут и друге опште 

акте, утврђује планове и програме рада и развод 
радне организације и одлучује о другим општим 
питан^има. 

Чланове радничког савета бирају радни људи 
непосредно. 

Радна заједница с мањим бројем чланова непо-
средно врши и функције радничког савета. 

Управни одбор одлучује о пословању радне 
организације. 

Чланове управног одбора радне организације 
бира раднички савет односно радна заједница, a 
законом или статутом може се одредити да радна 
заједница с мањим бројем чла-нова непосредно врши 
и функције управног одбора. 

Чланови радничког савета бирају се на две го-
дине, a чланови -управног одбора на годину дана. 

Нико не може бити биран двапут узастопно за 
члана радничког савета, нити више од двапут уза-
стопно за члана управног одбора. 

Сваке године бира се половина чланова радник 
ког савета. 

Члан 93. 
Директор радне организације руководи посло-

вањем, радне организације, извршава одлуке рад-
ничког савета и других органа управљања и за-
ступа организацију. Директор је самосталан у 
раду и лично је одговоран радној заједници и ор-
ганима управљања радне организације, a за зако-
нитост рада радне организације и за испуњавање 
законом одређених обавеза одговоран је и друштве-
ној заједници. 

Директора именује на основу јавног конкурса 
раднички савет, на предлог конкурсне комисије, 
према условима и по поступку које одређује закон. 
Конкурсна комисија састављена је од законом од-
ређеног броја представника радне организације и 
општине, односно друге друштвено-политичке 
заједнице. 

Законом се може одредити друкчији начин 
именовања директора радне организације која 
врши делатност од посебног друштвеног интереса., 

Директор радне организације именује се на 
време одређено законом и може по истом поступку 
поново бити именован. 

/ 
Законом се одређује под којим условима рад-

нички савет односно други надлежан орган може 
разрешити директора и пре времена на које је 
именован/ 

Члан 94. 
Ради отклањања и решавања одређених колек-

тивних спорова између радних људи појединих 
делова радне организације, и између радних људи 
у радној организацији и органа друштвено-политич-
ке заједнице, образују се на основу закона арби-
траже. 

Члан 95. 
Пословима од заједничко!- интереса у области 

управљања стамбеним зградама и у. другим обла-
стима друштвеног живота грађани управљају непо-
средно или преко органа које сами бирају и који 
су им одговорни за рад. 

Г л а в а V 
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I. Општина 

Члан 96. 
У општини као основној друштвено-политичкој 

заједници: 
обезбеђују се матери јални и други усл,ови за 

pan људи и развитак производних снага; усмерава 
се и усклађује развитак привреде r и друштвених 
служби; утврђују се и распоређују средства за по-
требе општине; стварају се услови за задовољава-
ње материјалних, социјалних, културних и других 
заједничких потреба грађана; усклађују се поједи-
начни и заједнички интереси са општим инте-
ресима; ' t - , 

остварује се што непосредније -друштвено са-
моуправљање; организују се органи власти, дру-
штвено самоуправљање и друштвене счужбе од за-
једничког интереса; обезбеђују се услови за оства-
ривање слобода и права грађана; уређују се одно-
си од непосредног интереса за грађане у општини; 
одређују се општи услови за вршење делатности 
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комунални,х и сличних организација; штите се̂  за-
-конитост и сигурност људи и имовине; обезбеђуте 
СЕ јавни ред PI мир; врши се друштвени надзор; 

остварују се VL друге функције друштвене за-
једнице, осим оних које су уставом утврђене као 
права VL дужности републике или федерације. 

Права и дужности општине утврђују се уста-
вом, законом и статутом. ' 

Права и дужности општине врше грађани на 
зборовима бирача и путем других облика непосред-
ног одлучивања, општинска скупштина, њени ор-
гани VL месне, заједнице. Права и дужности општине 
ови органи остварују уз учешће и у сарадњи с дру-
гим органима друштвеног самоуправљања у оп-
штини. 

Члан 97. 
Територије општина 'утврђују се реггубличким 

законом у складу са условима које одреди репуб-
лички устав. ^ 

Члан 98. 
Свака општина самостално доноси свој статут., 
Статутом општине, у оквиру устава VL закона, 

утврђују се: права и дужности општине VL начин 
њиховог остваривања; подручја, организација и 
права месних заједница, као и други облици само-
управљања у насељеним^ местима; односи између 
грађана, радних и других организација у решава-
њу питања од заједничких интереса; начин обез-
беђивања јавности рада органа и организација у-
општини; организација комуналних VL других слу-
жби; права^ грађана, радних и других самоуправ-
них организација у погледу коришћења фондова, 
друштвених и других служби, добара у општој упо-
треби и других друштвених средстава којима оп-
штина управља;- организација општинске скупшти-
не VL других општинских органа VL њихова права, 
дужности и овлашћења. 

Члан 99. 
Ради извршавања својих права VL дужности оп-

штина самостално доноси прописе, друштвени 
план VL буџет VL образује своје фондове. 

Општина, у оквиру законом утврђених извора 
и врста прихода, самостално утврђује своје прихо-
де VL располаже њима. 

Општина, у складу са законом, непосредно врши 
функције друштвене заједнице у погледу уређи-
вања и коришћења земљишта VL добара у општој 
употреби, изграђиван^ VL коришћења стамбених 
зграда и уређивања стамбено-комуналних односа. 

Члан 100. 
Општини која својим средствима не може да 

финансира извршавање својих задатака VL рад 
друштвених служби, обезбеђују се, под условима 
предвиђеним републичким уставом VL законом, из 
републичких прихода допунска средства за финан-
сирање друштвених служби VL других служби оп-
штине. 

Члан 101. 
Општински органи обезбеђују извршавање са-

везних VL републичких закона VL непосредно их 
извршавају, ако њихово извршавање уставом или 
законом није стављено у надлежност среских, ре-
п у б л и ч к а VL савезних органа. 

Члан 102. 
У граду који има више општина, статутом гра-

да у складу с републичким уставом VL законом, могу 
се образовати органи самоуправљања за послове од 
заједничког интереса за град као целину, пловим 
органима могу се поверити одређена права VL ду-
жности општина VL среза, 

Члан 103. 
Општине међусобно сарађују, слободно удружу-

ју своја средства ради вршења одређених послова 
из своје надлежности или ради стварања услова за 
задовољавање потреба од заједничког интереса, 
оснивају заједничке органе, организације и службе, 
предузимај у заједничке акције VL размењују; 
искуства. 

Члан 104. 
У месној заједници, као самоуправној заједни-

ци грађана сеоских VL градских насеља, грађани 
непосредно остварују самоуправљање у области де-
латности које служе непосредном задовољавању 
потреба радних људи VL њихових породица. 

Статутом општине може се одредити да месна 
заједница врши и друге послове ради задовољава-

' н,а комуналних, социјалних VL других заједничких 
потреба грађана, као VL начин финансирања ових 
делатности. 

Месна заједница има својство правног лица. 

2. Срез 

Члан 105. 
Срезови се образују за вршење послова од за-

једничког интереса за две или више општина. 
Републички устав може одредити да у репуб-

лици постоје само општине^ 
у 

Члан 106. 
Федерација VL република могу, у оквиру својих 

права VL дужности, уставом VL законом утврђивати 
права VL дужности среза. 

Републичким уставом може се предвидети да 
срески органи врше према општинским органима 
одређена права која према општинским органима 
имају републички органи. 

Општине могу одлуком својих скупштина по-
веравати срезу да врши VL одређене послове од за -
једничког интереса за општине, a одлуком репуб-
личке скупштине може се установити обавеза сре-
за да овакве послове врши. 

Члан 167. 
Чланове среске скупштине бирају опшршско 

скупштине из редова својих чланова. 
Сваки срез "има свој статут. 
Републичким законом утврђује се начин фи-

нансирања среза. 

3. Социјалистичка република 
Члан 108. 

Република је државна социјалистичка демо-
кратска заједница заснована на власти радног на-
рода VL самоуправљању. 

У републици радни народ остварује друштвено 
самоуправљање, уређује друштвене односе, усмера-
ва развитак привреде и друштвених служби, обез-
беђује остваривање права грађана, уставности VL 
законитости, VL врши све друштвене послове од за-
једничког интереса за политички, привредни и 
културни живот VL друштвени развитак у републи-
ци, осим оних послова који су овим уставом утвр-
ђени као права и дужности федерације. 

Права и дужности републике утврђују се ре-
публичким уставом у складу са начелима овог 
устава. N 

Члан 109. ' 
Територија републике не може се мењати без 

пристанка републике. 
Границе између република могу се мењати само 

на основу споразумно донесене одлуке републички^ 
скупштина. 

\ 



Среда, IO. април 1963. . СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број "li — Страна 2711 

Члан ИО. 
Републике сарађују међу собом ,у пословима од 

заједничко! интереса и развијају међусобне 
односе. 

Ради остваривања одређених циљева од зајед-
ничког интереса, републике споразумно оснивају 
заједничке организације, предузимају заједничке 
акције и подстичу размену искустава и друге об-
лике привредне и друге сарадње. 

Одлуке, исправе и други акти издати од др-
жавних органа и овлашћених организација у јед-
ној републици имају исту важност и у другим 
републикама. 

Члан l i l . 
Република може на подручјима посебног на-

ционал ног састава или на подручјима с другим 
особеностима, на основу изражене воље становни-
штва тих подручја, уставом образовати аутономне 
покрајине. 

Оснивање или укидање аутономне покрајине 
ступа на снагу кад се потврди у Уставу Југославије. 

У Социјалистичкој Републици Србији постоје 
аутономне покрај ине Војводина и Косово и Мето-
хија, које су 1945. године установљен одлуком На-
родне скупштине Народне Републике Србије на 
основу изражене воље становништва тих под-
ручја. 

Члан 112. 
Аутономне покрајине су друштвено-политичке 

заједнице у саставу републике. 
Аутономна права и дужности и основна начела 

о организацији аутономних покрајина утврђује 
устав републике. 

4. Федерација 

Члан ИЗ. 
У Социјалистичкој Федер ативној Републици 

Југославен народи и грађани остварују и обезбе-
ђују сувереност, територијалну целокупног, без-
бедност, одбрану Ју гос лави је, међу народне односе 
Југославије, јединство друштвено-економског и по-
литичког система, јединство привреде земље, усме-
равање и усклађивање општег привредног развит-
ка, основне слободе и права човека и грађанина 
и усклађују своје политичке, привредне, културне 
и друге заједничке интересе. 

Ради остваривања ових заједничких интереса 
овим уставом утврђују се права и дужности фе -
дерације. 

Своје политичке, друштвено-економеке, култур-
не w друге заједничке интересе грађани остварују 
и путем друштвено^политичких и других органи-
зација, које врше своју делатност на целој терито-
рији Југославије. 

У остваривању својих права и дужности феде-
рација се ослања на сарадњу република и других 
друштвено-политичких заједница, као и друштве-
но-политичких и других организација. 

Члан 114. 
Федерација штити суверена права и равно-

правност народа и социјалистичко друштвено и по-
литичко уређење република. 

Члан 115. 
Федерација је непосредно одговорна за обез-

беђивање суверености, независности, територијалне 
целокупности, безбедности- и одбране Југославије 
и за њене међународа односе. 

У овим областима, као и у другим областима 
за које је овим уставом утврђена њена непо-средна 
одговорност, федерација има искључиво право и 

дужност да доноси законе и друге прописе и да их 
непосредно извршава, и одговорна је за њихово 
извршавање и кад су поједини од тих послова 
стављени у надлежност других државних органа 
или организација. 

У области искључивих права и дужности ф е -
дерације савезни органи доносе прописе за извр-
шавање савезних закона. 

У овој области и у другим областима за које је 
овим уставом одређено- да се уређују искључиво 
савезним законом, републике могу доносити своје 
законе само ако су за то овлашћене савезним за-
коном. 

Члан 116. 
Право и дужност федерације је да обезбеђује 

јединство привредног система и система расподеле 
друштвеног производа. 

Федерација обезбеђује и јединство политичког 
система, система друштвеног самоуправљања и 
основне слободни права човека и грађанина. 

Члан 117. 
Федерација обезбеђује јединство новчаног it 

кредитног система, утврђује политику емисије нов-
ца и обезбеђује контролу новчаног оптицаја. 

Издавање новчаница и кованог новца врши На-
родна банка Југославије. 

Федерација прописује обавезне депозите банака 
код савезних банака, као и услове и начин кориш-
ћења средстава девизних и сличних резерви и де-
позита. 

Члан 118. 
За грађане Југославае постоји јединствено ју-

гословенско држављанство. 
Сваки држављанин републике истовремено је 

и југословенс1си држављанин. 
Држављанин једне републике има на терито-

рији друге републике иста права и дужности као 
и њени држављани. 

Члан 119. 
Ради остваривања својих права и дужности 

утврђених овим уставом и обезбеђивања јединстве-
но основе правног система федерација доноси пот-
пуне, основне и опште законе. 

Савезни закони и други савезни општи акти 
обавезни су на целој територији Ју гос лави је, ако 
тим прописима и актима није одређено да се при-
мењују на ужем подручју. 

У областима у којима федерација доноси потпу-
не законе, републике могу уређивати поједина пи-
тања ако нема савезног закона или ако су за то 
овлашћене савезним законом. 

У областима у којима федерација доноси 
основне законе, републике уређују односе који 
нису регулисани савезним законом, a могу потпуно 
уређивати све односе из те области ако нема савез-
ног закона. 

Даном ступања на с,нагу савезног закона кој PI 
је донесен после републичког закона престају да 
важе одредбе реп,убличког закона које се односе ка 
питања уређена савезним законом, ако савезним 
законом није друкчије одређено. 

Потпуним и основним савезни^ законом може се 
поједина република овластити да својим законом 
одређена питања друкчије уреди. 

Члан 120. 
Федерација, у оквиру својих права и, дужности, 

може доносити опште законе у области просвете и 
културе, здравства, социјалне заштите и у другим 
областима у којима овим уставом није предвиђено 
да федерација доноси друге савезне законе. 
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Општим законима одређују се општа начела за 
уређивање односа од интереса за основно јединство 
друштвеног и политичког система. 

Општи закони могу се доносити и у областима 
у којима је предвиђено да федерација доноси основ-
не законе. 

Републике доносе своје законе у складу с на-
челима одређеним општим законом и дужне су да 
из доведу у склад с доцније донесеним општим 
законом. 

Општи закони не примењују се непосредно. 

Члан 121. 
Федерација утврђује општи правац привредног 

развитка земље и основне односе у расподели дру-
штвеног производа, усклађује развитак привреде и 
односе између привредних грана и области, утвр-
ђује правац и услове економске размене са ино-
странством, уједначава опште услове рада и стица-
ња дохотка ради остваривања начела расподеле 
према раду, и ствара што повољније опште услове 
за остваривање заједничких интереса радних људи, 
делатности радних организација и функција дру-
штбено-политичких заједница у области друштвено-
-економских односа. 

Члан 122. 
Федерација утврђује изворе и висину средстава 

за остваривање својих задатака и извршавање по,-
слова утврђених овим уставом и законима. 

Средства федерације .служе: 
1) за финансирање потреба народне одбране и 

других задатака и обавеза федерације, и за дота-
ције појединој републици; 

2) за интервенције у привреди ради усклађи-
вања односа између појединих делатности, уједна-
чавања услова рада и стицања дохотка, обезбеђи-
вања стабилности привреде и снабдевености тржи-
шта и проширивања размене са иностранством; 

3) за финансирање бржег привредног развитка 
привредно недовољно развијених република и кра-
јева; 

4) за учешће у инвестицијама од битног значаја 
за усклађивање и усмеравање привредног развитка 
Југославије, као и за инвестиције одређене међу-
народни^ уговорима. 

Члан 123. 
Образује се посебан фонд федерације за креди-

тирање бржег привредног развитка недовољно раз-
вијених република VL крајева. 

Савезним законом утврђују се стални извори 
финансирања тог фонда, посебни услови кредити-
р а н ^ VL начин пословања фонда. 

Републици која не може својим средствима фи-
нансирате друштвене VL друге службе у републици 
федерација обезбеђује потребна средства под усло-
вима које одређује савезни закон. 

Члан 124. 
Федерација може прописиван: 
1) обавезе радних организација VL друштвеио-

-политичких заједница да образују резервна дру-
штвена средства VL обавезе радних организација да 
одређени део свог дохотка којим самостално распо-
лажу користе за развој матери јалне основе свог 
рада односно за привредни и друштвени развитак, 
ако је то потребно ради стабилности привреде или 
остваривања основних материјалних односа утврђе-
них друштвеним планом Југославије; 

2) привремену забрану располагања одређеним 
друштвеним средствима од стране радних органи-
з а м ^ VL друштвено-политичких заједница, кад је 
vp неопходно ради спречав.ања и отклањања већих 

поремећаја у привреди и већих несразмера у извр-
шавању друштвеног плана Југославије или кад то 
захтевају интереси народне одбране или друге ван-
редне потребе земље; 

3) обавезе радних организација VL друштвено-по-
литичких заједница од интереса за народну одбрану. 

Ове мере могу се прописивати само законом. 

Члан 125. 
Савезним законом установљавају се извори, и 

врсте прихода друштвено-политичких заједница. 
Ради обезбеђивања равноправног положаја рад-

них људи и радних организација у пословању и 
расподели друштвеног производа или ако то захтева 
остваривање основних материјалних односа утвр-
ђених друштвеним планом Југослав^је, федерација 
може одређивати границе у којима друштвено-по-
литичке заједнице могу утврђивати своје приходе 
VL друга средства. 

Члан 126. 
Републике доносе прописе за извршавање са-

везног закона ако су за његово спровођење над-
лежни органи у републици a савезним законом није 
одређено да прописе за извршавање закона доносе 
савезни органи, или када је република за доношење 
таквих прописа овлашћена савезним законом. 

Републике су одговорне за извршавање савез-
них закона VL других савезних прописа" на својим 
териториј ама. 

Република преко својих органа обезбеђује из-
вршавање савезних закона VL других савезних про-
писа ако их надлежни општински органи не извр-
шавају. 

Члан 127. 
Федерација може на териториј ама република и 

других друштвено-политичких заједница законом 
оснивати органе управе за вршење одређених управ-
них послова из области искључивих права VL дуж-
ности федерације, VL може прописиван обавезу ре-
публика VL других друштвено-политичких заједница 
да оснују органе управе за вршење таквих послова 
или послова од интереса за целу земљу. 

Републички, срески VL општински органи дужни 
су обезбеђивати извршавање закона, аката VL мера 
савезних органа у овим областима и у ту сврху 
сарађивати са овим органима кад они ту сарадњу 
захтевају у складу са савезним законом. 

Само на основу савезног закона може се пред-
видети да у извршавању појединих послова из об-
ласти искључивих права VL дужности федерације 
савезни органи управе могу обуставити извршење 
општих аката органа управе у републици који су у 
супротности са савезним законом или другим са-
везним прописима донетим на основу закона, VL ре-
шавати о жалби против управних аката републич-. 
ких органа управе. Савезним законом може се од-
редити да у овим пословима и у другим пословима 
од интереса за целу земљу савезни органи управе 
имају право да органима управе у републици издају 
обавезне инструкције, да врше право надзора над 
њиховим радом, као VL друга овлашћења ради обез-
беђивања извршавања ових послова. 

Федерација може преко својих органа обезбе-
ђивати извршавање савезних закона VL других са-
везних прописа за, чије су извршавање надлежни 
органи других друштвено-политичких заједница, ако 
и док ови органи не извршавају те прописе. 

Послови од интереса за целу земљу су законом 
одређени послови за чије су извршавање одговорни 
савезни органи и кад их непосредно извршавају 
органи у републици. 

Савезни органи управе опште са органима упра-
ве других друштвено-политичких заједница у репу- ' 
блици преко одговарајућих републичких органа, a 
у пословима из области искључивих права и д у ж -
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ности федерације и у другим случајевима одређе-
ним савезним законом могу општити и непосредно, 

Члан 128. 
Ако се поједини послови извршавања савезних 

закона из области искључивих права и дужности 
федерације преносе у надлежност републичких, сре-
ских или општинских органа, федерација је дужна 
тим органима обезбедити одговарајућа средства од-
носно изворе прихода за вршење пренесених по-
слова. 

Члан 129. 
Савезни органи који врше послове инспекције 

или надзора могу, сагласно савезном закону, вршити 
ове послове на целој територији Југославије, ради 
контроле ,извршавања савезних закона и заштите 
законитости и права грађана и организација. 

Члан 130. 
Ради остваривања права и дужности федера-

ције, овим уставом и савезним законима утврђују се 
надлежност органа федерације и делокруг органи-
зација које врше послове у оквиру права и дужно-
сти федерације. 

Органи федерације и ове организације врше 
послове из своје надлежности у оквиру права и 
дужности федерације утврђених овим уставом. 

Члан 131. 
Савезни закони и други општи акти савезних 

органа објављују се у службеном листу федерације 
у аутентичним текстовима на језицима народа 
Југославије: српскохрватском односно хрватско-
српском, словеначком и македонском. 

Органи федерације у службеном општењу при-
државају се начела равноправности језика народа 
Југославије. 

Г л а в а VI 
СУДОВИ И ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Члан 132. ^ 
Судска функција врши се у јединственом суд-

ском систему. 
Судски систем чине судови опште надлежности 

и сп^цијализовани судови који се оснивају за од-
лучивање о одређеним стварима из судске Надле-
жности. 

Судови опште надлежности су: општински су-
дови, окружни судови, републички врховни судови 
и Врховни суд Југославије. 

За суђење у привредним споровима и за одлу-
чивање о другим правним стварима од интереса за 
привреду постоје привредни судови. 

За суђење кривичних дела војних лица и одре-
ђених кривичних дела других лица, као и за одлу-
чивање о другим правним стварима које се односе 
на спорове у вези са службом у Југословенској на-
родној армији постоје војни судови. 

Специјализовани судови установљавају се за-
коном. 

Члан 133. 
Под условима одређеним на основу савезног за-

кона судску функцију могу вршити изабрани судови 
односно арбитраже. 

На основу закона могу се оснивати мировна већа 
и друге установе за р а с т а в љ а њ е међусобних спо-
рова грађана или организација. 

Члан 134. 
Надлежност судова установљава се и мења само 

законом. 

Члан 135. 
Судови одлучују о основним личним, имовин-

ским, радним и другим правима грађана и о њихо-
вим обавезама, о имовинским и другим правима и 
обавезама организација и друштвено-политичких 
заједница, изричу казне и друге мере према учи-
ниоцима кривичних дела и привредних преступа, 
одлучују у управном спору о законитости поједи-
начних аката државних органа и организација које 
врше јавна овлашћења и решавају о другим одно-
сима кад је то законом предвиђено. 

Судови прате и проучавају друштвене односе 
и појаве од интереса за остваривање својих функ-
ција и дају предлоге за спречавање друштвено опа-
сних и штетних појава и за учвршћивање зако-
нитости. ' 

Судови, у свом делокругу, имају право и дужност 
да обавештава ју скупштину одговарајуће друштве-
но-политичке заједнице о примени закона и о про-
блемима рада судова. 

Члан 136. 
Судови су у вршењу судске функције независни 

и суде на основу устава и закона. 

Члан 137. 
У суђењу учествују судије и судије-поротници. 
Савезним законом« може се прописати да у од-

ређеним судовима и у одређеним стварима у суђењу 
учествују само судије. 

Судије и судије-поротнике бира скупштина од-
говарајуће друштвено-политичке заједнице. Зако-
ном се може предвидети да судије и судије порот-
нике одређених судова бирају непосредно грађани. 

Судије и судије-поротнике може разрешити од 
дужности само представничко тело које их је иза-
брало, и то под условима и у поступку који су 
прописани законом. 

Члан 138. 
Судија и судија-поротни^ не могу се позивати 

на одговорност за мишљење дато у вршењу судијске 
функције. 

За кривична дела учињена у вршењу судијске 
дужности судија и судија-поротник не могу бити 
прр!творени без одобрења надлежне скупштине. 

Члан 139. 
Пресуде у првоме степену доносе општински 

или окружни судови ако законом није одређена 
надлежност кога другог суда за суђење у првом 
степену. 

О жалби и другим правним средствима против 
судских одлука одлучује надлежни суд. 

Само надлежни суд може изменити, поништити 
или укинути судску одлуку. 

Члан 140. 
Суд суди у већу. 
Законом се може одредити да у одређеним ства-

рима суди судија појединац. 

Члан 141. 
Расправљање пред судом је јавно. 
Ради чувања тајне, заштите морала, у интересу 

малолетник или ради заштите других посебних 
интереса друштвене заједнице, закон одређује у ко-
јим се случајевима у расправљању пред судом може 
искључити јавност. 

Члан 142. 
Јавно тужилаштво је самосталан орган који 

врши кривично гоњење и предузима законом одре-
ђене мере и правна средства ради јединствено при-
мене закона и заштите законитости. Ј 
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Јавно тужилаштво врши своју функцију на 
основу закона, a у складу с политиком Савезне 
скупштине. 

Функцију јавног тужилаштва у Југословенској 
народној армији врши војно тужилаштво. 

Члан 143. 
Савезног јавног тужиоца именује и разрешава 

Савезна скупштина. 
Републичког јавног тужиоца поставља и разре-

шава савезни јавни тужилац у сагласности с репу-
бличким извршним већем, a остале јавне тужиоце 
поставља републички јавни тужилац. 

- - Члан 144. 
Виши јавни тужилац има право и дужност да 

нин^ем јавном тужиоцу даје обавезна упутства за 
његов рад. 

Виши јавни тужилац може преузети вршење 
појединих послова за које је надлежан нижи јавни 
тужи лап 

Г л а в а Vil 
УСТАВНОСТ М ЗАКОНИТОСТ 

Члан 145. 
Ради остваривања уставом и законом утврђених 

друштвено-екопомских и политичких односа и је-
динства правног поретка, као и ради заштите сло-
бода и права човека и грађанина, права самоуправ-
љања VL других права организација VL друштвено-
-политичких заједница, обезбеђује се заштита устав-
ности VL законитости. 

Члан 146. ^ 
Старање о уставности и законитости је дужност 

судова VL других државних органа, органа друштве-
ног самоуправљања и свакога ко врши јавне или 
друге друштвене функције. 

Уставни судови, као носиоци заштите устав-
ности, обезбеђују и законитост у складу са уставом. 

Члан 147. 
Сви прописи VL други општи акти морају бити 

у сагласности са Уставом Југославије. 
Сви прописи и други општи акти који се до-

носе у републици морају бити у сагласности VL са 
републичким уставом. 

Члан 148! 
Републички устав не може бити у супротности са 

Уставом Југославије. 
Републички закон мора бити у сагласности са 

савезним законом. 
Сви остали прописи и други општи акти које 

доносе државни органи морају бити у сагласности 
са законом. 

Статути друштвено-политичких заједница, као 
и статути VL други општи акти радних VL других 
самоуправи!/^ организација, морају бити у саглас-
ности са уставом VL законом. 

s — 
Члан 149. 

Ако је републички устав у супротности са Ус-
тавом Југославије, примениће се Устав Југославије. 

Ако републички закон није у сагласности са 
савезним законом, примениће се до одлуке Уставног 
суда Југославије савезни закон. 

Кад суд сматра да закон који треба применити 
није у сагласности са уставом, предложиће надлеж-
ном врховном суду да покрене поступак за оцењи-
вање сагласности тог закона са уставом. 

Члан 150. 
Уставни судови одлучују о сагласности закона 

са уставом VL O сагласности других прописа VL ОПШ-
ТИХ аката са уставом VL законом. 

Уставни судови, сагласно, закону; пружају и за-
штиту права самоуправљања VL других основних 
слобода VL права утврђених уставом, кад су ове 
слободе VL права повређени појединачним актом или 
радњом, a није обезбеђена друга судска заштита. 

Члан 151. 
Савезно извршно веће има право да до одлуке 

Уставног суда Југославије обустави извршење про-
писа или другог општег акта републичког извршног 
већа који је у супротности са Уставом Југославије 
или савезним законом. 

Републичко извршно веће има право да до од-
лука уставног суда обустави извршење прописа или 
другог општег акта општинске или среске скуп-
штине или неког њиховог органа који је у супрот-
ности са уставом или законом. Ако републичко 
извршно веће не обустави такав пропис или акт, 
који је у супротности са Уставом Југославије- или 
савезним законом, то може учинити Савезно извр-
шно веће. % 

Општинска скупштина има право да до одлуке 
уставног суда обустави извршење општих аката са-
моуправу организације који су у супротности са 
уставом или законом. Законом се може предвидети 
да извршење општих аката одређених самоуправних 
организација обуставља под истим условима орган 
друге друштвено-политичке заједнице. 

Члан 152. 
Закони VL други прописи VL општи акти објављују 

се пре него што ступе на снагу. 
Савезни закони VL други прописи и општи акти 

ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављиван^. 

Само из нарочито оправданих разлога може се 
одредити да савезни закон VL други пропис или оп-
шти акт ступи на снагу у року краћем од осам дана 
од дана објављивања. 

Члан 153. 
Међународни уговори примењују се даном сту-

пања на снагу, ако актом о ратификацији или уго-
вором на основу овлашћења надлежног органа није 
друкчије одређено. 

Судови непосредно примењују оне међународа 
уговоре који су објављени. 

Члан 154. 
Прописи VL други општи акти не могу имати пов-

ратно дејство. 
Само законом може се одредити да поједине 

његове одредбе VL прописи донесени на основу таквих 
одредаба имају повратно дејство. 

Кривична дела, привредни преступи VL прекршаји 
утврђују се VL казне за ова дела примењују се према w  
закону који је важио у време извршења, дела, осим 
ако је нови закон блажи за учиниоца. 

Члан 155. 
Сви акти VL мере органа управе и других држав-

них органа који врше политичко-извршне и упра-
вне послове, као VL акти које организације доносе у 
вршењу јавних овлашћења, морају се заснивати на 
закону или другом законито донесеном пропису. 

Члан 156. 
Државни органи VL организације које врше јавна 

овлашћења могу у појединачним стварима решавати 
о правима и обавезама или на основу закона приме-
њивати мере принуде или ограничења, само у за-
коном прописаном поступку у коме ј е свакоме дата 
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могућност да брани своја права и интересе и да 
против донесеног акта употреби жалбу или друго 
законом предвиђено правно средство. 

Органи управе могу налагати "обавезе појединим 
организацијама у погледу њиховог рада само ако 
су за то законом изричита овлашћени и у поступку 
прописаном законом. 

Члан 157. 
Незнање језика на коме се води поступак не 

сме бити сметња за одбрану и остваривање права и 
оправданих интереса грађана и организација. 

Свакоме је зајемчено право д а у поступку пред 
судом или другим државним органима и организа-
цијама, које у вршењу јавних овлашћења решавају 
о правима и обавезама грађана, употребљава свој 
језик и да се у том поступку упознаје на свом 
језику с чињеницама. 

Члан 158. 
Против решења и других појединачних аката 

судских, управних и других државних органа, као 
и против таквих аката организација које врше јав-
на овлашћења, донесених у првом степену, може се 
изјавити жалба надлежном органу. 

Законом се изузетно, у одређеним случајевима, 
може искључити жалба ако је на други начин 
обезбеђена заштита права и законитости. 

Члан 159. 
О законитости коначних појединачних аката 

којима државни органи или организације које врше 
јавна овлашћења решавају о правим.а или обавезама, 
одлучује суд у управном спору ако за одређену 
ствар није законом предвиђена, друга судска за-
штита. 

Само савезним законом може се изузетно, у од-
ређеним врстама управних ствари, искључити уп-
равни спор. 

Д Е О Д Р У Г И 
ОРГАНИЗАЦИЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Г л а в а VIH 
НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Члан 160. 
У искључиву надлежност федерације спада: 
1) заштита независности и територијалне цело-

купности Југославије; организована оружаних снага 
и послови одбране земље; 

2) заштита поретка утврђеног овим уставом (др-
жавна безбедност); заштита уставности утврђене 
овим уставом; . . 

3) пред стављање Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије; политички, економски и 
други односи са другим државама и међудржавним 
организацијама; међународни уговори; питања рата 
и мира; 

4) југословенсно држављанство; обезбеђење и 
контрола граница; правни положај и боравак стран-
ца у Југославији; уређивање и контрола спољно-
трговинског и девизног пословања и другог економ-
ског пословања с иностранством; царине; утврђивање 
политике емисије новца и регулисање и контрола 
новчаног оптицаја; контрола безбедности ваздушне 
пловидбе; контрола путничког саобраћаја преко 
границе; контрола промета робе преко границе; кон-
трола међу народног саобраћаја и веза; 

5) организација федерације и извршавање зада-
така и послова за које је по овом уставу надлежна 
само федерација. 

Члан 161. 
У надлежност федерације у области законодав-ч 

ства спада: 
1) потпуни закони о: друштвеној својини; својин-

ским правима; облигационим и другим основним 
имовинско-правним односима; експропријацији; нов-
цу и другим средствима плаћања; платном промету; 
кредитном и банкарском пословању; друштвеном 
књиговодству; мерама, стандардима и техничким 
нормативима, патентима, жиговима, узорцима, мо-
делима и ауторском праву; поморски законик; за-
коник о ваздушном саобраћају; личном статусу 
грађана; бирачком праву; производњи и промету 
опојних дрога и отрова и промету лекова; кривични 
законик; систему привредних преступа; извршава-
њу, кривичних санкција; јавној безбедности; оружју 
и експлозивима; уређењу привредних судова; уре-
ђењу јавног тужилаштва; судским поступцима; оп-
штем управном поступку; управним споровима; ци-
вилној заштити; заштити бораца и војних инвалида; 
о другим односима од интереса за јединство привред-
ног подручја, као и о оним односима за које је овим 
уставом предвиђено да се уређују само, савезним 
законом; 

2) основни закони о: привредним организацијама; 
удруживању радних организација; привредном по-
словању; раду и заштити на раду; расподели друш-
твеног производа; доприносу, порезима, таксама и 
другим дажбинама; јавним зајмовима; буџетима и 
фондовима; земљи, шумама и водама, путевима и 
искоришћавању природних богатстава и других при-
родних снага; промету робе и услуга; друштвеном 
планирању; саобраћају и везама и безбедности сао-
браћаја; пројектовању и грађењу; зборовима и дру-
гим јавним скуповима; штампи и другим видовима 
информација; удружењима грађана; социјалном оси-
гурању; браку, породици и старатељству; здраветне-

( ној заштити од интереса за целу земљу; заштити 
'стоке и биља која је од интереса за целу земљу; 
заштити од елементарних непогода; систему прекр-
шаја; уређењу судова; служби унутрашњих послова 
и другим службама које врше послове од интереса за 
целу земљу; адвокатури, јавном правобранилаштву 
и правном заступању; правном положају верских 
заједница; статистици, евиденцији и подацима од 
интереса за целу земљу; другим односима од инте-
реса за јединство привредног система, о основним 
односима од интереса за политички систем, као и о 
оним односима за које је овим уставом предвиђено 
да се уређују законом; 

3) општи закони. 

Члан 162. 
У надлежност федерације спада и: 
1) утврђивање политике извршавања савезних 

закона и других аката Савезне скупштине, старање 
о њиховом извршавању и спровођењу, као и други 
политичко-извршни и управни послови у оквиру 
права и, дужности федерације; вршење управних 
делатности ради непосредног извршавања тих про-
писа и других аката, кад је то одређено на основу 
савезног закона у пословима од интереса за више 
република или од интереса за целу земљу; обезбеђи-
вање спровођења међу народних уговора; 

2) обезбеђивање јединственог примењивана са-
везних закона и јединствено казнене политике у 
области правосуђа; 

3) статистика и-евиденција од интереса за целу 
земљу; 

4) друге делатности и мере, којима се обезбе-
ђује остваривање права и дужности федерације; 

5) организована службе друштвеног књиговод-
ства и контрола над њеним радом; 

6) вршење других послова-утврђених овим уста-
вом. 
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Г л а в а IX 
САВЕЗНА СКУПШТИНА 

I. Положај и надлежност 

Члан 163. 
Савезна скупштина је највиши орган власти и 

орган друштвеног самоуправљања, у оквиру права 
и дужности федерације. 

Скупштина врши своја права и дужности на 
основу и у оквиру овог устава и закона. 

Члан 164. 
Скупштина, као основни носилац -права и дуж-

ности федерације,, непосредно и искључиво: 
1) одлучује о промени Устава Југославије; 
2) доноси савезне закбне; расписује референдум; 

даје аутентично тумачење савезних закона; врши 
амнестију за кривична дела одређена савезним 
законом; 

3) доноси друштвене планове Југославије, са-
везни буџет и савезни завршни рачун; х 

4) претреса политичка питања и утврђује основе 
унутрашње и спољне политике; утврђује обавезе 
савезних органа и организација, које врше послове 
од интереса за федерацију у погледу извршавања 
закона и других аката и политике Скупштине; 

5) бира Председника Републике и потпредсед-
ника Републике; 

6) бира и разрешава председника и чланове- Са-
везног извршног већа; бира и разрешава председ-
ника и судије Уставног суда Југославије, Врховног 
суда Југославије и Врховног привредног суда; име-
нује и разрешава савезне државне секретаре, са-
везне секретаре, секретара Савезног извршног већа, 
заменика врховног команданта, као и функционере 
и чланове органа управљања организација, за које 
је то одређено овим уставом, савезним законом или 
другим актом Скупштине; 

7) врши политичку контролу над радом поли-
тичко-извршних и управних органа федерације; 
врши контролу извршења друштвених планова Ју -
гослав^ е, савезног буџета и финансијских планова 
фондова федерације; врши друштвени надзор;, за-
узима начелне ставове о извештајима које претреса; 

8) одлучује о промени граница Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије; 

9) одлучује о рату и миру; ратификује међуна-
р о д а уговоре о политичкој и војној сарадњи и ме-
ђ у н а р о д а уговоре који захтевају доношење нових 
или мењање важећих закона; 

10) претреса извештаје судова федерације и са-
везног јавног тужиоца о примени савезних закона 
и о општим проблемима правосуђа \ претреса изве-
штаје самоуправних организација и других органа 
федерације за које је то одређено савезним законом; 

11) врши и друге послове одређене овим уставом. 
Скупштина може доносити декларације и резо-

луције и давати државним органима и самоуправ-
ним организацијама препоруке којима се изражава 
мишљење о питањима од општег интереса. 

2. Састав и избор , 

Члан 165. 
Савезну скупштину сачињавају Савезно веће,, 

као веће делегата грађана у општинама и републи-
кама, и Привредно веће, Просветно-културио веће, 
Социјално-здравствено веће и Организационо-поли-
тичко веће, као већа делегата радних људи у рад-
ним заједницама. 

Чланови Савезног већа изабрани од републич-
ких скупштина и скупштина аутономних покрајина 
сачињавају Веће народа, коме се овим уставом по-
веравају одређена права и дужности у погледу за-

штите равноправностм народа Југославије и Уста-
вом утврђених права република. 

Члан 166. 
Свако веће има по 120 посланика, који се би-

рају у складу с нормом да се један посланик бира 
на исти број становника и да се у једној или више 
општина, као изборној јединици, бира по један по-
сланик за свако веће. 

У Савезно веће бира и републичко веће сваке 
републичке скупштине по десет посланика из реда 
својих чланова. У републици која у свом саставу 
има аутономне покрајине, покрајинско веће сваке 
аутономне покрајине бира у републичку делегацију 
за Савезно веће још по пет посланика из редова 
својих чланова или из редова чланова републичког 
већа републичке скупштине који су изабрали на 
територији аутономне покрајине. 

Члан 167. 
Посланике за Савезно веће бирају општинске 

скупштине и грађани непосредно. 
Посланике за већа радних заједница Савезне 

скупштине бирају општинске скупштине. 
Посланичке кандидате за Савезно веће предла-

жу грађани на својим зборовима бирача или група 
грађана, a посланичке кандидате за већа радних 
заједница радни људи у радним заједницама одго-
варајуће области рада. 

Члан 168. 
Право да буде биран за члана Савезног већа 

има сваки грађанин који има бирачко право. 
Право да буде биран за члана Привредног, Про-

,светно-културног односно Социјално-здравственог 
већа има сваки радни човек или члан органа упра-
вљања радне организације односно радне заједнице 
у одговарајућој области рада, члан органа управ-
љања удружења радних организација^ функционер 
синдиката, у одговарајућој области рада. 

Цраво да буде биран за члана Организационо-
политичког већа има сваки члан органа управљања 
радне организације односно радне заједнице, члан 
органа управљања удружења радних организација, 
као и функционер друштвено-политичке организа-
ције или удружења чија се делатност односи на 
питања из области друштвено-политичког система. 

За члана сваког од већа радних заједница може 
бити биран, под условима које одреди закон, и други 
грађанин који се бави делатношћу из одговарајуће 
области/ 

За члана већа радних заједница може бити би-
ран само грађанин ко-ји има опште бирачко право. 

Члан 169. 
Послаником у Савезном већу постаје кандидат 

изабран законом одређеном већином у општинској 
скупштини односно у општинским скупштинама за 
кога је после тог избора гласала већина свих 
бирача изборне јединице, a ако је изабрано више 
кандидата — послаником постаје онај који је добио 
највећи број гласова у изборној јединици. 

Послаником у Привредном, Просветно-култур-
ном, Социјално-здравственом односно Организаци-
оно-полиггичком већу постаје кандидат који је за-
коном одређеном већином изабаран у општинској 
скупштини односно у општинским скупштинама. 

Члан 170. 
Савезни посланик опозван је ако се за опозив 

изјаснила већина бирача одређена савезним законом. 

Члан 171. 
Избори нових посланика морају се одржати 

најдоцније на петнаест дана пре истека изборног 
периода посланика којима мандат истиче. 
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Изборе за посланике расписује председник Скуп-
штине. 

Ако је распуштено које веће Скупштине, избори 
се расписују у року од петнаест дана од дана" рас-
пуштања. 

Мандат чланова новоизабраног већа траје до 
истека времена на које су били изабрани "чланови 
већа које је распуштено. 

Од дана расписивања избора до дана избора 
посланика не сме протећи више од два месеца нити 
мање од једног месеца. 

Даном верификације мандата нових посланика 
престаје функција поданицима чији мандат истиче. 

Члан 172. 
Скупштина може у ванредним приликама про-

дужити мандат савезних посланика за време док 
такво стање траје. Избори се расписују одмах по 
престанку околности због којих је мандат посла-
ника продужен. 

3. Делокруг и рад 

Члан 173. 
Послове из надлежности Скупштине врши Са-

везно веће заједно с драгим надлежним већем рав-
ноправно. 

Одређене послове из надлежности Скупштине 
врши поједино веће самостално. 

Скупштина врши одређене послове из своје над-
лежности на заједничкој седници свих већа. 

Скупштина врши одређене послове из своје 
надлежности у одборима, комисијама и другим те-
лима већа и Скупштине. 

Члан 174. 
Савезно веће равиооравно са Привредним већем: 
претреса питања од интереса за радне заједнице 

из области привреде, као и друга питања из обла-
сти привреде и финансија; 

доноси законе и друге акте у тим областима; 
доноси друштвене планове Југославије. 

Члан 175. 
Савезно веће равноправно са Просветно-култур-

ним већем: 
претреса питања од интереса за радне зајед-

нице из области просвете, науке, уметности и дру-
гих области културе, физичке културе, као и друга 
питања из тих области; 

доноси законе и друге акте у тим областима. 

Члан 176. 
Савезно веће равноправно са Социјално-здрав-

ственим већем: 
претреса питања од интереса за радне заједнице 

из области здравства, социјалног осигурања и дру-
гих области социјалне политике, као и друга пи-
тања из тих области; 

доноси законе и друге акте у тим областима. 

Члан 177. 
Савезно веће равноправно оа Организационо-по-

литичким већеад: 
претреса питања из области дру штв ен о-пали-

тичког система и из других области из надлежности 
Скупштине, осим питања која према овом уставу 
спадају у равноправни делокруг других већа или у 
самостални делокруг ког другог већа; 

доноси законе и друге акте уколико то не спада 
у равноправни делокруг других већа или самостал-
ни делокруг Савезног већа; 

доноси савезни буџет и завршни рачун. 

Члан 178. 
Савезно веће самостално: 
претреса питања из области спољне политике, 

народне одбране и државне безбедности VL питања 
опште унутрашње политике; 

доноси законе и друге акте и ратификује међу-
народно уговоре из области међународних политич-
ких односа, народне одбране и државне безбед-
ности; 

бира и разрешава председника и чланове Са-
везног извршног већа; бира и разрешава председ-
ника и судије Уставног суда Југославије, Врховног 
суда Југослав^ е и Врховног привредног суда; име-
нује и разрешава савезне државне секретаре, са-
везне секретаре, секретара Савезног извршног већа, 
заменика врховног команданта, као и функционере 
и чланове органа управљања организација, за које 
је то одређено овим уставом, савезним законом или 
другим актом Скупштине; остварује права Скуп-
штине у погледу одговорности пол ити ч ко - изврш ни х 
органа и савезних функционера Скупштини; 

одлучује о накнадама савезним поданицима и 
функционерима које Скупштина бира или именује; 

врши друге послове из надлежности Скупшти-
не који нису у раенсоравном делокругу других већа 
или у самосталном делокругу ког другог већа. 

Члан 179. 
Већа радних заједница могу, свако у свом де-

локругу, самостално претресати питања у вези са 
извршавањем савезних закона и других аката Скуп-
штине и остала питања од заједничког интереса за 
радне VL друге самоуправа организације и радне 
заједнице одговарајуће области рада, у циљу ускла-
ђивања њихових односа и развијања њихове међу-
собне сарадње. Ова већа имају право да о тим пи-
тањима дају препоруке одговарајућим самоуправним 
организацијама, радним заједницама и државним 
органима. 
, Свако веће, у свом делокругу, може тражити 
извештаје од Савезног извршног већа VL упућивати 
му питања. 

Свако веће, у свом делокругу, може тражити 
извештаје VL објашњења од савезних државних сек-
ретара, савезних секретара VL других функционера 
који руководе савезним органима управе. 

Члан 180. 
^ Скупштина на заједничкој седници свих већа 

бира Председника Републике и потпредседника Ре-
публике, председника и потпредседнике Скупштине, 
одлучује о продужењу мандата посланика и утвр-
ђује да су престале околности због којих је мандат 
посланика био продужен. 

Члан 181. 
Свако веће доноси пуноважне одлуке већином 

гласова на седници којој присуствује већина чла-
нова већа, осим кад се по овом уставу за доношење 
појединих одлука тражи нарочита већина. 

Скупштина на заједничкој седници свих већа 
доноси пуноважне одлуке већином гласова, осим 
кад се по овом ,уставу тражи^ нарочита већина. За 
доношење одлука на заједничко-ј седници потребно 
је присуство већине чланова сваког већа. 

Члан 182. 
Право предлагања закона и других аката има 

сваки посланик у свом већу, Савезно извршно веће 
VL одбор већа. 

Свако веће може предложити VL доношење за-
кона и других аката из делокруга другог већа. 

Захтев за доношење закона може потећи VL од 
самс-управних организација, друштвено-политичких 
организација, удружења VL грађана, 
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Члан 183. 
Свако веће има право да претреса предлог за-

кона, друштвеног плана и буџета, као и друго пи-
тање из делокруга другог већа, и да о томе пред-
логу или питању даје мишљење надлежном већу, 
ако се предлог или питање односи и на области из 
његовог делокруга. 

Надлежно веће може тражити од других већа 
мишљење о предлогу закона, друштвеног плака, 
буџета и о другим питањима. 

Надлежно веће дужно је узети у претрес ми-
шљења других већа и заузети став о њима. 

Члан 184. 
Надлежна већа могу одлучити да се предлог 

закона изнесе на јавну -дискусију, или приликом 
претреса предлога закона или другог акта могу 
позвати ради давања мишљења и предлога пред-
ставнике самоуправних организација, друштвено-
политичких организација и удружења. 

Члан 185. 
Свако веће заседа и одлучује одво-јено на сво-

дим седницама, али већа моту одлучити и да засе-
дају и раде заједно. 

Два већа која учествују равноправно у доно-
шењу закона или другог акта могу одлучити да-та-
кав закон или акт претресају или да га донесу 
на заједничкој седници. 

Два или више већа могу одлучити да на зајед-
ничкој седници претресају питања од заједничког 
интереса за та већа. 

Кад већа одлуче да гласају на заједничкој сед-
ници, чланови сваког већа гласају одвојено, 

Гласање је јавно ако Скупштина или веће, у 
складу с поеловником, не одреди да се гласа тајно. 

4 Члан 186. 
Скупштина има свој пословник, који доноси на 

заједничкој седници. 
Свако веће доноси пословник о свом раду. 

Члан 187. 
Свако веће самостално врши верификацију ман-

дата и одлучује о мандатно-имунитетским питањима 
својих чланова. 

4. Однос већа у доношењу закона 

Члан 188. 
Закон или други акт у чијем доношењу равно-

правно учествују два већа сматра се донесеним кад 
је изгласан у истоветном тексту у оба већа. 

Ако се сагласност о истоветном тексту закона 
или другог акта не постигне после два узастопна 
претреса спорног питања, већа образују од једна-
ког броја чланова оба већа заједничку комисију, 
којој се поверава састављање предлога за решење 
спора. 

У случају да се у заједничкој комисији не по-
стигне сагласност или да једно веће не усвоји текст 
који је предложила комисија, предлог закона или 
другог акта износи се на заједничку седницу оба 
већа. 

Ако се ни на заједничкој седници не постигне 
сагласност, спорни акт скида се с дневног реда 
Скупштине, a може се поново ставити на дневни 
ред на предлог једног од већа 'или Савезног извр-
шног већа тек по истеку шест месеци сд дана ски-
дања с дневног реда. ika основу одлуке оба већа 
спорни акт може се ставити на дневни ред и пре 
истека тог рока. 

Члан 189. 
Ако услед спора између Савезног већа и дру-

гог надлежног већа друштвени план Југослав ије 

или савезни буџет није могао бити донесен до рока 
кад они морају да ступе на снагу, оба Бећа се 
распуштају, a друштвени план, односно буџет, сма-
тра се донесеним у тексту изгласаном у Савезном 
већу. 

Новоизабрана Бећа могу донети нови друштвени 
план односно буџет. 

Ако услед спора између Савезно-г већа и другог 
надлежног већа ни после поступка предвиђеног за 
постизање сагласности није могао бити донет закон 
чије доношење Председник Републике или Савезно 
извршно веће сматрају неопходним и хитним, оба 
већа се распуштају. Председник Републике може 
прогласити да се привре-мено, до одлуке новоиза-
браних већа, примењује закон у тексту који је усво-
јило Савезно веће. 

5. Права Бећа народа 

Члан 190. 
Беће народа обавезно се састаје кад је на днев-

ном реду Савезног већа предлог за промену Устава 
Јутославије. ' 

Веће народа може се састати и кад је на днев-
ном реду Савезног већа предлог закона или другог 

,. акта или питање које је од интереса за равноправ-
ност народа и република, или се о-ни односе на 
права република утврђена овим уставом. Веће наг 
рода састаје се кад то захтева већина делегата једне 
републике, десет његових чланова или председник 
Скупштине. 

Члан 191. 
Веће народа може предложити да се предлог 

закопа или другог акта измени, или да се закон или 
други акт не донесе, ако оцени да предлог закона 
или другог акта садржи повреду равноправности 
народа или република или других уставом утврђе-
них права република. 

Ако Савезно веће не усвоји предлог Већа на-
рода, Веће народа може поново да решава о спор-
ном предмету. 

Ако Веће народа остане при свом првобитном 
ставу и о спорном питању се поново не постигне 
сагласност са Савезним већем, већа образују од је-
днаког броја чланова оба већа заједничку комисију, 
којој се поверава састављање предлога за решење 
спора. 

Ако се у заједничкој комисији не постигне са-
гласност или ако Савезно веће, односно Веће на-
рода, не прихвати решење комисије, обуставља се 
даљи претрес спорног предлога, и он се не може 
поново ставити на дневни ред Савезног већа пре 
истека једне године од дана обуставе претреса. 

Савезно веће претреса и одлучује увек као је-
динствени дем. 

Члан 192. 
Ако услед спора између Савезног већа и Већа 

народа није могао бити донесен друштвени план 
Југослава је или савезни буџет до рока кад они 
морају да ступе на снагу, Савезно веће се распушта, 
a друштвени план, односно буџет, сматра се доне-
сеним у тексту изгласаном у Савезном већу. 

6. Председник Скупштине и председници већа 

Члан 193. 
Скупштина има председника и једног или више 

потпредседника, који се бирају из редова чланова 
Савезног Бећа. 

Свако веће и Веће народа има председника. 
Председник и потпредседници Скупштине и 

председник већа који су ову функцију вршили че-
тири године не могу на исту функцију бити бирани 
за наредни период од четири године. 
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Скупштина има секретара, кога именује и раз-
решава Савезно веће. 

Члан 194. 
Председник Скупштине представља Скупштину, 

сазива заједничке седнице већа, председава им и 
стара се о примењив ању пословника Скупштине. 

Члан 1в6. 
Председник Скупштине с потпр ед сед ирцима 

Скупштине и пр ед седн-ицима већа тумачи одредбе 
пословника Скупштине и већа у погледу надлежно-
сти већа и одбора Скупштине и заузима ставове о 
другим питањима од заједничког интереса за рад 
већа, која одреди пословник Скупштине. 

Председник Скупштине премапотписује указ о 
проглашењу закона, потписује акте донесене на за-
једничкој седници свих већа и заједно с председ-
ницима одговарајућих већа потписује акте Скуп-
штине које су донела већа. 

Председник Скупштине може сазвати заједнич-
ку седницу ових већа ради претресања питања од 
општег политичког значаја. 

Председник Скупштине сазива заједничку сед-
ницу свих већа на предлог Председника Републике 
или најмање три већа Скупштине, a заједничку сед-
ницу два или више већа r - на предлог два већа. 

Члан 196. х 

Седнице појединог већа сазива председник већа 
на основу одлуке самог'већа или по сопственој пин-
ци ј атини, a дужан је Назвати седницу на предлог 
председника Скупштине или Савезног извршног 
већа, и кад је то у другим случајевима овим уста-
вом одређено. 

Ако председник већа не сазове седницу већа 
кад је овим уставом одређено, веће ће се састати на 
позив двадесет својих чланова или председника 
Скупштине. -ивјј? 

7. Права и дужности посланика 

Члан 197. 
Сваки посланик има право подносити већу чији 

је члан предлоге закона, одлука, препорука, декла-
рација и резолуција, и покретати друга питања из 
делокруга тог већа. 

Члан 198. 
Посланик има право предлагати већу чији је 

члан претресање питања која се односе на политику 
и рад Савезног извршног већа, на извршавање за-
кона или на рад савезних органа управе. 

Одређени број посланика има право, у складу 
с пословником, да предлаже избор, именовање и 
разрешење функционера које бира односно именује 
Скупштина, уколико овим уставом није друкчије 
одређено. 

Сваки посланик има право Савезном извршном 
већу или функционерима који руководе савезним 
органима управе постављати питања која се односе 
на њихов рад или на послове из надлежности одго-
варајућег органа. 

Члан Ш . 
Сваки посланик има право затражити обаве-

штење од савезних функционера који руководе 
саЖвосталним савезним органима управе. Функцио-
нер је дужан посланику дати тражено об-авештење. 

Члан 200. 
Посланик је одговоран бирачима и дужан је да 

о свом раду и о раду већа чији је члан обавештава 
бираче изборне јединице у којој је изабран. 

Савезни посланик има право да учествује у 
раду скупштине општине у којој је изабран. 

Посланик је дужан да општинску скупштину, 
ако она то тражи, обавештава о свом раду и о раду; 
већа чији је члан. Он је дужан да на, захтев оп-' 
плинске скупштине изложи пред већем чији је 
члан њен предлог или мишљење о питањима из 
надлежности већа. 

Ради вршења своје посланичке дужности по-
сланик има право да тражи податке потребне за 
свој рад у Скупштини од државних, органа и рад-
них и других самоуправних организација са под-
ручја изборне јединице у којој је изабран. 

Члан 201. 
Члан Савезног већа не може истовремено бити 

именовани функционер нити службеник државног 
органа. 

Законом се одређује под којим условима члан 
Савезног већа има право да се врати на своје ра-
није или одговарајуће радно место и има одређена 
права која се стичу на основу рада. 

Члан 202. 
Посланик ужива имунитет у Скупштини и ван 

ње. 
Посланик не може бити позван на одговорност, 

притворен, нити кажњен за изражено мишљење или 
давање гласа у Скупштини. 

Посланик не може бити притворен без одобре-
ња већа чији је члан, пити се против њега, ако се 
позове на имунитет, може покренути кривични по-
ступак без одобрења већа чији је члан. 

Посланик може бити притворен без одобрења 
већа само ако је затечен у вршењу кривичног дела 
за које је прописана казна строгог затвора у тра-
јању дужем од пет година. У таквом случају др-
жавни орган који је посланика лишио слободе 
дужан је о томе обавестити председника Скуп-
штине, који то питање износи пред одговара-
јуће веће ради одлучивања да ли ће се поступак 
наставити односно да ли ће решење о лишењу сло-
боде остати на снази. 

Веће може ^успоставити имунитетно право и 
посланику који се није позвао на имунитет, ако је 
то потребно ради вршења функције посланика. 

. Ако веће није на окупу, одобрење за лишење 
слободе и за покретање односно настављање кри-
вичног поступка даје и одлучује о успостављена 
имунитетског права посланика манцатно-имунитет-
ска комисија одговарајућег већа уз накнадну по-
тврду већа. 

8. Одбори и комисије 

Члан 203. 
За разматрање општих питања политике и под-

ношење предлога Скупштини о тим питањима, за 
проучавање предлога закона и других аката Скуп-
штине и за претресање других питања из делокруга 
Савезног већа образују се стални одбори Савезног 
већа. -

Ови одбори се оснивају и њихов делокруг се 
одређује одлуком- Савезног већа. 

Члан 204. 
Стални одбори Савезног већа, сваки у свом де-

локругу: 
претресају стање у појединим областима Дру-

штвеног живота, прате рад савезних орт ана и из-
вршавање закона и других аката Скупштине, и 
предлажу Скупштини и Савезном извршном већу 
утврђивање политике и мера за извршавање савез-
них закона и других аката Скупштине; 

проучавају предлоге закона и других аката и 
друга питања из надлежности Скупштине, и подно-
се Савезном већу своје извештаје и предлоге; 
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утврђују предлоге закона и других ахата Скуп-
штине и имају право захтевати од савезних органа 
управе да припреме нацрте појединих закона и 
других аката Скупштине. 

I Члан 205.Ј 

Стални одбор Савезног већа може од Савезног 
извршног већа тражити да оно преко свог представ-
ника изложи свој став о појединим питањима која 
су на дневном реду седнице одбора или да му до-
стави своје мишљење, о нацрту кога закона или 
другог акта. 

Одбор може од савезних функционера тражити 
да= изложе стање у одговарајућој области управе, 
да поднесу извештај. о извршавању савезних зако-
на и других савезних прописа и о другим питањима 
из делокруга одговарајућег органа управе, као и да 
усмено или писмено одговоре на постављена питања 
и да пруже обавештења и објашњења. 

Члан 206. 
Стални одбор Савезног већа може вршити ан-

кете и саслушава-н^ и у ту св^ху захтевати од др-
жавних органа и организација потребне податке, 
списе и исправе. Одбор не може имати истражне 
или судске функције. 

Одбор може позивати представнике појединих 
организација ради давања мишљења и предлога или 
ради саветовања о појединим питањима. ^ 

Члан 207. 
За проучавање ii-редлога закона и других аката 

и за претресање других питања из свог делокруга 
Привредно, Просветно-културно, Социјално-здрав-
ствено и Ортанизационо-политичко веће могу обра-
зовати овоје одборе. 

Члан 208. 
У Скупштини образује се комисија за питања 

избора и именовања. 
Председника и већину чланова ове комисије 

бирају Савезно веће и друга већа из редова савез-
них посланика, a одређени број чланова делегира 
СонијалисФички савез радног народа Југославије. 

Ова комисија претреса сва питања у вези са 
избором, именовањима и разрешењима из надлеж-
ности Скупштине, као и општа питања кадровске 
политике. 

Члан 209. 
Скупштина и њена већа могу образовати и дру-

ге сталне и повремене комисије и друга тела, ко-
јима поверавају проучавање одређених питања, са-
стављање нацрта појединих закона и предлога дру-
гих аката и вршење анкета. Чланови ових комисија 
бирају се VL из редова посланика, a чланови поједи-
них комисија могу се именовати из редова струч-
њака и јавних радника. 

Скупштина може образовати и стручне, савето-
давче u сличне службе потребне за рад Скупштине. 

9. Промена Устава 

Члан 210. 
О промени Устава Јутославије одлучује Савезно 

веће и Веће народа по поступку утврђеном овим 
уставом. 

Предлог за промену Устава може поднети нај -
мање тридесет чланова Савезног већа, Веће народа, 
Председник Републике или Савезно извршно веће. 

Савезно веће и Веће народа претходно одлучују 
да ли ће се приступити решавању о промени Устава. 

Ако се ни после два узасто-пна претреса не по-
стигне између Савезног већа VL Већа народа сагла-
сност да се приступи решавању о промени Устава, 
предлог за промену Устава не може се поново ста-

вити на дневни ред пре истека једне године од 
дана обуставе претреса. 

Члан 211. 
Пре претреса предлога за промену Устава Са-

везно веће доставља тај предлог Привредном већу, 
Просветно-културном већу, Социјално-здраветвеном 
већу VL Организационо-политичком већу. 

Ова већа претресају предлог за промену Устава 
и Савезном већу да-ју о томе своје мишљење. 

Кад добије мишљење од осталих -већа, Савезно 
веће приступа претресу предлога за промену Устава. 

Члан 212. 
Пре претреса у Савезном већу, предлог за про-

мену Устава претреса Веће народа. 
У току претреса предлога за промену Устава 

Савезно веће заузима став и о мишљењима осталих 
већа Скупштине. 

Про-мена Устава пр-ихваћена је ако је у исто-
ветном тексту изгласана уСавезном већу VL у Већу 
народа. 

Ако се Савезно веће не сложи с мишљењем 
Већа народа у погледу промене Устава, претрес се 
одлаже за два месеца. 

По истеку овог рока о спорним питањима могу 
се водити само још два узастопна претреса у Са-
-»езном већу VL у Већу народа. Ако се ни после два 
узастопна претреса не постигне сагласност, Савезно 
веће ц Веће народа могу одлучити да се спорно пи-
тање изнесе на референдум. Ако се оба већа не 
сагласе о изношењу спорног питања на референдум, 
Савезно веће се распушта. . 

Члан 213. 
Промена Устава је усвојена у Савезном већу VL 

Већу народа ако за њу гласају две трећине чланова 
тих већа. 

Члан 214. 
Ако се најдоцније петнаест дана по усвајању 

п-ромене Устава у Савезном већу VL Већ.у народа 
најмање друга три већа Скупштине не сагласе са 
прихв.аћеним текстом промене Устава, промена 
Устава износи се на референдум. 

Референдум о промени Устава расписује пред-
седник Скупштине. Референдум се -има одржати у 
року од два месеца од дана усвајања промене 
Устава у Савезном већу и Већу народа. 

Пр.омена Устава усвојена је на рефергндуму 
ако је за њу гласала већина св-их бирача на тери-
торији Југо славије. 

Промену Устава, проглашава Савезно веће. 

Г л а в а X 
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

Члан 215. 
Председник Републике представља Соц!и ја ли-

сти чку Федеративну Републику Ју гос лави ју у зем-
љи и у иностранству и врши друге овим уставом 
одређене политичко-извршне функције. 

Председник Републике је врховни командант 
оружаних снага Југославије. 

Члан 216. 
Председник Републике предлаже" Савезној скуп-

штини једног сд чланова Скупштине за председни-
ка Савезног извршног већа, који подноси предлог 
за избор Савезног извршног већа. 

Председник Републике може сазвати седницу 
Савезног извршног већа VL ставити одређена питања 
на дневни ред његове седнице, рредседник Репу-
блике председава седници Већа ко-јој присуству је. 
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Члан 217. 
Председник Републике: 
1) проглашава указом савезне законе; 
2) проглашава одлуку Савезне скупштине о из-

бору Савезног извршног већа; предлаже избор пред-
седника и суд-ија Уставног суда Југославије, пред-
лаже избор и разрешење чланова Савета федера-
ције; предлаже именовање и разрешење 'заменика 
врховног комарвданта; 

3) поставља и опозива указом амбасадоре и 
посланике Социјалистичке Федеративне Републике 
Југослава/^^ и прима акзредитивна и опозив-на писма 
од код њега акредитованих страних дипломатских 
представника; издаје^ исправе о ратификацији ме-
ђународних уговора;" 

4) додељује одликовања; 
5) даје, сагласно савезном закону, помиловања 

за кривична дела предвиђена савезним законима; 
6) проглашава ратно стање ако Савезна скуп-

штина није у могућности да се састане; 
7) оснива одговарајуће службе за вршење по-

слова из СЕОГ делокруга; 
8) врши друга овим уставом предвиђена права 

и дужности. 
Председник Републике, на предлог Савезног 

извршног већа, за време ратног стања или у слу-
чају непосредне, ратне опасности доноси уредбе са 
законском снагом о питањима из надлежности Са-
везне скупштине. Председник Републике подноси 
ове уредбе на потврду Скупштини чим она буде у 
могућности да се састане. 

Уредбом са законском снагом дон ес ен ом за вре-
ме ратног стања могу се изузетно, док то стање 
траје, ' ако то захтевају интереси одбране земље, 
обуставити поједине одредбе Устава Југославије 
које се односе на поједине слободе и права грађана 
и права самоуправних-организација, или на састав 
и овлашћења политично-извршних и управних ор-
гана. 

Члан 2il8. 
Председник Републике има право да задржи од 

извршења уредбе и друге прописе Савезног извр-
шног већа од општијег политичког значаја пре њи-
ховог објављиван^. 

Ако Председник Републике задржи од извр-
шења пропис Савезног извршног већа, спорно пи-
тање изнеће одмах пред Савезно веће ради доно-
шења одлуке. 

Члан 219. 
" Председник Републике врши своја права vf ду-

жности на основу и у оквиру овог устава и савез-
них закона. 

Председник Републике ужива Имунитет и одго-
воран је Савезној скупштини у складу са Уставом 
и савезним законом. 

Председнику Републике, ако је изабран РФЗ ре-
дова посланика, престаје посланички мандат". 

Члан 220. 
Председник Републике бира се. на време од че-

тири године и Може бити узастопно поново изабран 
ј-Ош за један изборни период. 

За избор на положај Председника Републике 
нема ограничења за Јосипа Броза Тита. 

Члан 221. 
Савезна скупштина бира Председника Републи-

ке на месец дана пре истека мандата Председника 
Републике који је на дужности. 

Кандидата за Председника Републике може 
предложити Скупштини најмање тридесет посла-
ника по сопственој иницијативу или на основу пре-
длога Савезног одбора Социјалисгичког савеза рад-
ног народа Југославије. Међу предлагачима најма-
ње по пет морају бити ,изабрани из сваке републике, 

a половина свих предлагача морају бити из редова 
чланова Савезног већа. 

-За Председника Републике изабран је кандидат 
који је добио већину гласова свих савезних посла-
ника. 

Председник Републике, пошто буде изабран, даје 
свечану изјаву пред Савезном скупштином. 

i 
Члан 222. 

Председник Републике обавештава Скупштину 
о стању и проблемима унутрашње и спољне поли-
тике и може предлагати Скупштини претресање по-
јединих питања и доношење одлука. 

Члан 223. 
Председника 1 Републике у случају.-одсутности 

замењује у. вршењу његових функција потпредсед-
ник Републике. Председник Републике може пове-
рити потпредседнику да га заступа у вршењу од-
ређених посло-ва. 

Потпредседник Републике бира се на време од 
четири године и не може поново бити биран за 
потпредседника за наредни изборни период. 

Савезна скупштина бира потпредседника Репу-
блике одмах по избору- Председника Републике и 
по истом поступку. 

Потпредседник Републике, ако је изабран из 
редова савезних посланика, задржава свој мандат. 

Члан 224. 
Председник Републике сазива Савет федерације 

ради разматрања питања државне политике и де-
латности политичко-извршних и управних органа. 

Чланове Савета федерације бира, на предлог 
Председника Републике, Савезно веће из редова 
савезних и републичких функционера, као и функ-^ 
ционера друштвено-политичких и других органи-
зација. 

Г л a в a XI 
ПОЛИТИЧКО-ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ 

САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ 

A) Савезно извршно веће 

Члан 22(5. 
Савезно извршно веће је орган Савезне скуп-

штине коме се поверава политичко-извршна функ-
ција у оквиру права и дужности федерације. 

Савезно извршно веће одговорно је за спрово-
ђење политике федерације, чије основе утврђује 
Савезна скупштина. 

Члан 226. 
Савезно извршно веће сачињавају председник 

и одређени број чланова. 
Председника и чланове Савезно-г извршеног већа 

Савезно веће бира на предлог посланика кога је 
Председник Републике предложио за председника 
Савезног извршног већа и на основу мишљења Ко-
мисије за избор и именовања. Чланови Савезног из-
вршног већа бирају се из редова чланова Скупшти-
не, водећи рачуна о нацис-налном саставу. 

Продседници републичких извршних већа, са-
везни државни секретари, савезни секретари, се-
кретар Савезног извршног већа као и други савезни 
функционери за које Скупштина то одреди при-
ликом њиховог именовања, су по положају чланови 
Савезног извршног већа. 

Чла,н 227. 
Савезно веће може изузетно изабрати за пред-

седника или члана Савезног извршног- већа посла-
ника који је непосредно пре тога ову функцију вр-
шио четири године, ако за то постоје оправдани 
разлози, али најдуже још за наредне четири године. 
За председника Савезног извршног већа одлуку о 
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томе доноси Савезно веће на предлог Председника 
Републике, a за члана Савезног извршног већа — 
на предлог председника Савезног извршног већа 
односно посланика који подноси предлог за избор 
Савезног извршног већа. 

Пре преласка на избор Савезно веће одлучује 
већином гласова о оправдано-сти изнетих'разлога за 
одступање од начела ограничења поновног избора. 

Председник Савезно-г извршног већа има право 
да Савезном већу предлаже разрешење појединих 
чланова Савезног извршног већа и, избор нових. 

Р.азрешење од дужности председника Савезног 
извршног већа, као и оставка већине чланова Већа, 
повла-чи оставку цело-г Већа. 4 ' 

Члан 2.218. 
Савезно извршно веће: 
1) предлаже Савезној скупштини утврђивање 

унутрашње и спољне политике и стара се о спро-
вођењу политике коју је утврдила Скупштина; ста-
ра се о извршавању савезних за-кона, друштвеног 
плана Југославије, савезног буџета и других аката 
Скупштине; врши надзор над радом савезних ор-
гана управе и даје им опште смернице за рад; 

2) предлаже Скупштини доношење закона и 
других аката и има пра-во да даје мишљење о пре-
длозима закона које Скупштини подносе већа Скуп-
штине, одбори већа или посланици; 

3) утврђује предло-ге друштвеног плана Југосла-
в а е, савезног буџета и завршног рачуна; 

4) доноси уредбе, одлуке и упутства за изврша-
вање савезних закона и других општих ахата Саве-
зне скупштине. ако је за то законом или тим актима 
овлашћено; , 

5') утврђује општа начела унутрашње организа-
ције савезних органа управе; 

6) оснива савезне органе управе који се не 
оснивају законом, као и стручне службе потребне 
за рад Већа; оснива сагласно закону радне орга-
низације и друге организације за вршење послова 
за потребе Већа и других савезних органа; 

7) укида прописе савезних органа управе ако 
су у супротности са савезним законом, уредбом или 
другим прописом Савезно-г извршног већа; 

8) ратификује међународно уговоре чије рати-
фиковање не спад-а у надлежност Скупштине; 

9) предлаже Савезном већу избор и разрешење . 
председника ,и судија Врховног суда Југославије и 
Врховног привредног суда, као и именовање и раз-
решење савезног јавног тужиоца и других савезних 
функционер a за које је то законом одређено; 

10) поставља функционере у Већу и у савезним 
органима управе и директоре установа и организац-
и ј а , за које је то законом одређено; 

11) располаже, у оквиру овог устава и савезних 
закона, одређеним фондовима федерације; 

12) врши и друге послове предвиђене, у оквиру 
права и дужности федерације, савезним законом. 

Члан 229. 
Савезно извршно веће одлучује о пословима из 

своје надлежности на својим седницама. 
О општим и начелним питањима, као и посло-

вима од заједничког интереса за све органе управе, 
одлучују сви чланови Већа. 

О осталим пословима из надлежности Већа 
одлучују изабрани чланови Већа и савезни државни 
секретари. 

Законом се прописује организација и начин 
одлучивања Савезног извршног већа о пословима 
из његове надлежности. 

Савезно извршно веће може образовати своје 
одборе и друга тела за координирање рада савезних 
органа управе и за претресање питања од заједни-
чког интереса за више органа управе. 

У Савезном извршном већу могу се именовати 
савезни секретари и други функционери, којима се 
поверава самостално вршење одређених послова. 

Члан 230. 
Председник Савезног извршног већа представ-

ља Веће, стара се о спровођењу закључака и оства-
рив ању политике^ Савезног извршног већа. 

Председник Већа' сазива седнице Већа по сво-
јој иницијативу на предлог Председника Републике 
или на предлог најмање пет чланова Већа. 

Председник Већа координира рад савезних ор-
гана управе ради спровођења опште политике Већа. 

Члан 231. 
Савезно извршно веће врши послове из своје 

надлежности на основу и у оквиру овог устава и 
зако-на. 

Савезно извршно веће одговара за свој рад 
Савезној скупштини. 

Скупштина може укинути или поништити про-
пис или други акт Савезног извршног већа који је 
у супротности оа Уставом Југо-славије или законом. 

Члан 232. " . 
Савезно извршно веће дужно је извештавати 

Савезну скупштину о свом раду. 
Савезно извршно веће може предложити надле-

жним већима Скупштине да се одложи претрес 
предлога закона ,или другог акта, или да се, ради 
претресања одређено-г питања, образује заједничка 
комисија од чланова надлежног већа Скупштине и 
чланова Савезног извршног већа, или да се сазове 
седница надлежног већа Скупштине на којој би оно 
изло-жило свој став. 

У случају да Скупштина усвоји предлог закона 
или другог акта противно образло-женом мишљењу 
Савезног извршно-г већа, Савезно извршно веће 
може Савезном већу поднети колективну оставку 
ако сматра да није у стању да обезбеди извршавање 
тог закона или акта. 

До изб-ора новог Савезног извршног већа, Веће 
у оставци остаје на дужности. 

Б) Савезна управа 

Члан 233. 
За вршење послова државне управе из надле-

жности федерац,ије образују се државни секрета-
ријата, савезни секретару ати и други савезни ор-
гани 1 управе. 

Државни секретари!ати образују се само за оне 
гране управе које према овом уставу у целини спа-
дају у искључиву надлежност органа федерације. 

За вршење послова државне управе у д-ругим 
област-има из надлеж-но-сти федерације образују се 
савезни секретаријата и други савезни органи 
управе. - 9 

За вршење одређених стручних, управ.них и 
других посло-ва из надлежности федерације могу се 
образовати савети и други савезни органи и орга-
низације. 

Члан 234. . 
Државни секретаријати су Државни секретари-

јат за инострг-че послове и Државни секретари јат 
за народну одбрану. 

Делокруг државних секретаријата одређује се 
и мења законом. 

Савезни секретаријата и други самостални са-
везни органи управе, савети, као и организације 
које врше послове од интереса за целу земљу осни-
вају се, укидају и њихов се делокруг одређуде 
законом. 

Члан 235. 
Савезни органи управе самостално врше послове 

из своје надлежно-сти на основу и у оквиру овог 
устава и савезних закона. 
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У вршењу послова из своје надлежности савезни 
органи "управе придржавају се и других савезних 
прописа. 

Савезни органи управе дужни су обезбеђивати 
спровођење савезних закона и других савезних про-
писа, полити.ке утврђене од Савезне скупштине и 
општих смерница Савезног извршног већа. 

Члан 236. 
Савезне државне секретаре, савезне секретаре, 

секретара Савезног извршног већа и друге савезне 
функционере које одреди закон, именује и разре-
шава Савезна скупштина чна предлог председника 
Савезног извршног већа који он подноси у име 
Већа. 

Функционер који је једну од наведених функ-
ција вршио четири године може се именовати да 
узастопно такву функцију врши најдуже још на-
редне .четири године ако то захтевају оправдани 
разлози. Скупштина, на предлог председника Са-
везног извршног већа, претходно одлучује већином 
гласова о оправданости изнетих разлога за одсту-
пање од начела ограничења поновног именовања. 

Члан 237. 
Савезни функционери који руководе савезним 

органима управе, лично су одговорни за рад тог 
органа и за извршавање задатака и послова из 
његове надлежности. 

Савезни функционери који руководе савезним 
органима управе могу доносити правилнике, наредбе 
и упутства за извршавање закона и прописа Савез-
ног извршног већа, ако су за то овлашћени законом 
односно прописом Савезног извршног већа. 

Члан 238. 
Савезни функционери који руководе савезним 

органима управе дужни су извештавам Савезну 
скупштину и Савезно извршно веће о стању у од-
говарајућој области управе и о раду органа управе 
којим руководе. 

Ови функционери дужни су, на захтев већа, 
одбора и комисија Скупштине давати им обаве-
штења и објашњења о питањима из делокруга ор-
гана којим руководе. Они су дужни давати и од-
говоре на питања посланика. 

Г л а в а XII 
ВРХОВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 239. 
Врховни суд- Југославије: 
1) утврђује начелне ставове и начелна правна 

схватања о питањима која су од значаја за јединство 
у примени савезних закона од стране судова опште 
надлежности и специјализованих судова; 

2) одлучује о редовним правним средствима про-
тив одлука републичких врховних судова, кад је то 
савезним законом одређено; 

3) одлучује о ванредним правним средствима 
против правноснажних одлука судова којима је по-
вређен савезни закон, у случајевима предвиђеним 
законом; 

4) одлучује о управном спору против одређених 
управних аката савезних органа или организација 
које врше јавна овлашћења на територији целе 
Југослви је ; 

5) решава сукобе надлежности између судова са 
територија разних република; 

6) врши друге послове које, у оквиру права и 
дужности федерације, одреди савезни закон. 

Члан 240. 
Надлежност и организација Врховног суда. Југо-

с л а в ^ е утврђују се савезним законом. 

Г л а в а XIII 
УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 241. 
Уставни суд Југослав^е : 
1) одлучује о сагласности закона са Уставом 

Југослава е; 
2) одлучује о сагласности републичког закона 

са савезним законом; 
3) одлучује о сагласности других прописа и 

других општих аката органа и организација оа 
Уставом Југославије, савезним законима и другим 
савезним прописима; 

4) решава спорове о правима и дужностима из-
међу федерације и републике, између република 
и између других друштвено-политичких заједница 
са територија разних'република, ако за решавање 
таквих спорова законом није предвиђена надлеж-
ност другог суда; решава спорове о разграничењу 
између република; 

5) решава о сукобу надлежности између судова 
и савезних органа, као и између судова и других 
државних органа са територија разних република; 

6) врши и друге послове који су му стављени у 
надлежност овим уставом или савезним законом, 
у складу са овим уставом утврђеним правима и 
дужностима^ федерације. 

Уставни суд Југославије одлучује и о заштити 
права самоуправљања и других основних слобода и 
права утврђених овим уставом кад су те слободе и 
права повређени појединачним актом или радњом 
од стране органа федерације и у другим случајевима 
које одреди савезни закон, a није обезбеђена друга 
судска заштита. 

Члан 242. 
Уставни суд Ју гос лави је прати појаве од инте-

реса за остваривање уставности и законитости! и на 
основу тога даје Савезној скупштини мишљење и 
предлоге за доношење закона и предузиман^ дру-
гих мера ради обезбеђивања уставности и закони-
тости и заштите права самоуправљања и других 
слобода и права грађана и организација. 

Члан 243. 
Уставни суд Југослав^е састоји се од председ-

ника и десет судија. 
Председник и судије Уставног суда бирају се на 

осам година и могу бити поново бирани само још за 
следећи период од осам година. Половина броја су-
дија Уставног суда бира се после сваке четири 
године. 

Председник и судије Уставног суда не могу бити 
у исто време чланови републичке или Савезне скуп-
штине или њихових политичхо-извршних органа, 
нити функционери или службеници органа државне 
управе или другог којег суда. 

Председник и судије Уставног суда могу пре 
истека мандата бити разрешени дужности, сагласно 
савезном закону, само ако сами затраже да буду 
разрешени, ако буду за кривично дело осуђени на 
казну лишења слободе, ако изгубе пословну способ-
ност или постану трајно физички неспособни за 
вршење своје функције. 

Председник и судије Уставног суда уживају 
имунитет као и савезни посланици. 

Члан 244. 
Уставни суд Ју гос лави је даје Савезној скуп-

штини мишљење о томе да ли је републички устав 
у супротности са Уставом Југославије. 

Члан 245. 
Кад Уставни суд Југославије утврди да савезни 

закон није у складу са Уставом Југослав^е, Савез-
на скупштина дужна је у року од шест месеци од 
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дана објављиван^ одлуке Уставног суда довести тај 
закон у склад са Уставом. 

Arfo Скупштина у овом року не доведе савезни 
закон у склад са Уставом Југославије, престаје да 
важи тај закон односно његове одредбе које нису 
у сагласности са Уставом, што ће Уставни суд Југо-
с л в и ј е својом одлуком утврдити. 

Ако у случају несагласности републичког закона 
са савезним законом Уставни суд Југослзвије утвр-
ди да савезни закон није у складу са Уставом 
Југоелавије. одлучиће да се, до доношења коначне 
одлуке о томе, не примењују одредбе савезног за-
кона које нису у сагласности са Уставом. 

Члан 246. 
Кад Уставни суд Југославије утврди да репу-

блички закон није у сагласности са Уставом Југо-
славије или са савезним законом, републичка скуп-
штина дужна је у року од шест месеци од дана 
објављиван^ одлуке Уставног суда Југославије ре-
публички закон довести у склад са Уставом односно 
са савезним законом. 

Ако републичка скупштина у овом року не до-
веде републички закон у склад са Уставом Југосла-

1 вије или са савезним законом, престаје да важи тај 
закон односио његове одредбе које нису у сагласно-
сти са Уставом или са савезним законом, што ће 
Уставни суд утврдити својом одлуком. 

Кад Уставни суд Ј у г о с л в и ј е утврди да репу-
блички закон ниј^ у сагласности са Уставом Југо-
с л в и ј е или са савезним законом, одлучиће да се, 
до доношења коначне одлуке о томе. не примењују 
одредбе републичког закона које нису у сагласности 
са Уставом или са савезним законом. Уставни суд 
Југославије може републички закон одмах укинути 
ако су њиме очигледно повређена права федерације. 

Члан 247. 
Кад Уставни суд Југославије утврди да који 

пропис, осим закона, или други општи акт није у 
сагласности са Уставом Југо-славије или са савезним 
законом, поништиће или укинуће тај пропис или 
акт односно оне одредбе које нису у сагласности са 
Уставом или савезним^законом. 

Члан 248. 
Ако је покренут поступак за оцењивање устав-

ности или законитости кога прописа или другог 
општег акта који ј е ' у исто време противан Уставу 
Југославије или Савезном закону и републичком 
уставу или републичком закону, контролу уставно-
сти и законитости врши републички уставни суд, 
оцењујући само сагласност тог прописа или општег 
акта са републичким уставом или републичким 
законом. 

Ако републички уставни суд одлучи да је пропис 
или општи акт сагласан са републичким уставом 
или републичким законом, доставиће предмет Устав-
ном суду Југославије ради оцењивања сагласности 
прописа или општег акта са Уставом Ју гос лави је 
или савезним законом. 

Уставни суд Југославије може покренути посту-
пак за оцењивање уставности или законитости 
прописа или општег акта и пре завршетка поступка 

- пред републичким уставним судом, ако су тим про-
писом или општим актом очигледно повређена права 
федерације. 

Члан 249. 
Поступак за оцењивање уставности и законито-

сти пред Уставним судом Југославије могу покре-
нути: 

1) Савезна скупштина и републичке скупштине; 
2) Савезно извршно веће и републичка извршна 

"већа, осим за оцењивање уставности закона које 
доносе њихове скупштине; 

3) Врховни суд Југославије и други врховни су-
дови федерације, као и републички врховни судови, 
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ако питање уставности и законитости настане у 
поступку пред судовима; 

4) савезни јавни тужилац, ако питање уставно-
сти и законитости настане у раду јавног тужила-
штва; 

5) републички уставни суд; 
6) скупштина друштвеио-политичке заједнице 

или радна или друга самоуправа организација, ако 
је повређено њено право утврђено Уставом Југо-
славије. 

Поступак за оцењивање уставности и закони-
тости покреће Уставни суд Ју гос лави је и по соп-
ственој иницијативу 

Савезним законом одређује се под којим 
условима остали државни органи, организације и 
грађани могу пред Уставним судом Југославије 
покретати поступак односно дати иницијативу за 
покретање поступка за оцењивање уставности и 
законитости. 

Члан 250. 
Кад Уставни суд Југославије у поступку за 

оцењивање уставности и законитости нађе да закон 
или други пропис није у супротности са Уставом 
Југослви је , или савезним законом, може поводом 
примене тог прописа утврдити одлуком његов сми-
сао који одговара Уставу односно савезном закону. 

Члан 251. 
Савезним законом ближе се одређују надлеж-

ност и поступак Уставног суда Југославије и правно 
дејство његових одлука. 

Уставни суд Југославије самостално уређује 
своју организацију и рад. 

Г л а в а XIV 
НАРОДНА ОДБРАНА И ЈУГОСЛОВЕНСКА 

НАРОДНА АРМИЈА 

Члан 252. 
Неотуђиво је право и дужност народа Југо-

с л в и ј е да"титите и бране независност и територи-
јалну целокупног Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије. 

Одбрана земље је право и дужност грађана, 
радних и других организација, као и федерације, 
републике, општине и других друштвено-политич-
ких заједница. 

За припремање и организована Југословенске 
народне армије одговорна је федерација, a за орга-
низована цивилне заштите, предвојничке обуке и 
уопште за припремање и организована одбране 
земље одговорне су федерација, република, општина 
и друге друштвено-политичке заједнице. 

ВДава, дужности и одговорност грађана и рад-
них и других организација у области народне од-
бране одређују се савезним законом. 

Члан 253. 
Војна обавеза грађана је општа. 
Савезним законом уређује се ступање у службу 

Југословенске народне армије, престанак те службе, 
као и посебна права и дужности припадника Југо-
словенске народне армије у вези ca службом у, 
Армији. 

Члан 254. 
Нико нема право да у име Социјалистичке Фе-

деративне Републике Југославије потпише или при-
зна капитулацију или окупацију земље. Такав акт 
је противуставан и кажњив по закону. 

Издаја земље је злочин према народу и к а ж њ а -
ва се као тешко кривично деде. 

Члан 255. 
Југословенска народна армија је основна ору-

жана снага народне одбране Ј у г о с л в и ј е . 
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Југословенска народна армија штити незави-
сност, уставни поредак, неповредивост и целокуп-
н о г територије Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије. 

Члан 256. 
Врховни командант оружаних снага Југославије 

командује и руководи Југословенском народном ар-
мијом и утврђује основе планова и припремних мера 
за одбрану земље. 

Врховни командант поставља, унапређује и раз-
решава генерале и адмирале, као и друге војне ста-
решине које савезни закон одреди. 

Врховни командант поставља и разрешава пред-
седника, судије и судије-поротнике војних судова, 
као и војне тужиоце. 

Врховни командант може имати заменика, који 
га замењује у пословима командовања и руковође-
ња Југословенском народном армијом које одреди 
врховни командант. 

Члан 257. 
Савет народне одбране стара се о организацији 

и мобилисању извора и снага земље за потребе на-
родне одбране." 

Чланове Савета народне одбране, на предлог 
Председника Републике, именује и разрешава Са-
везно веће. 

Председник Републике је председник Савета 
народне одбране. 

Д Е О Т Р Е И И 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 258. 
За спровођење овог устава и обезбеђење прела-

ска на његову примену донеће се посебан уставни 
закон. 

Члан 259. 
Овај устав проглашава Савезна народна скуп-

штина. 

210. 

На основу члана 36. тачка 6. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на заједничкој сед-
ници Савезног већа и Већа произвођача одржаној 
7. априла Г963. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ УСТАВНОГ ЗАКОНА 

О СПРОВОЂЕЊУ УСТАВА 

Проглашава се Уставни закон о спровођењу 
Устава, усвојен од Савезног већа на седници од 7. 
априла 1663. године и од Већа произвођача на сед-
ници од 7. априла 1963. године. 

Савезна народна скупштина 

СНС (A) 29 
7. априла 1963. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

УСТАВНИ ЗАКОН 

О СПРОВОЂЕЊУ УСТАВА 
i 

I. Ступање на снагу Устава 

Члан I. 
Устав Социјалистичке Федеративне Републике 

Југослав^е ступа на снагу и примењује се кад га 
прогласи Савезна народна скупштина, уколико у 
погледу примене појединих његових одредаба овим 
законом није друкчије одређено 

Одредбе Устава које се односе на организацију 
и састав Савезне скупштине примењују се даном 
састанка новоизабране Скупштине, a одредбе које 
се односе на остале органе федерације — даном из-

бора тих органа, односно. даном именовања функ-
ционера у савезним органима управе од стране 
Савезне скупштине. 

Одредбе Устава којима се друкчије регулишу 
питања уређена одредбама важећих савезних за-
кона које у смислу одредаба овог закона остају 
на снази до њиховог усклађивања са Уставом, при-, 
мењују се даном ступања на снагу закона којим се 
важећи закон доводи у склад са Уставом, односно 
истеком рока одређеног овим законом за то ускла-
ђивање. 

Члан 2. 
До састанка Савезне скупштине изабране по 

Уставу, председник, потпредседници и секретар Са-
везне народне скупштине вршиће своје функције 
по досадашњим прописима. 

Административни одбор и Комисија за тума-
чење закона Савезне народне скупштине настав-
љају рад до састанка Савезне скупштине и врше 
права и дужности по досадашњим прописима. 

Члан 3. 
Новоизабрана Савезна скупштина састаје се 

најдоцније у року од 30 дана од дана избора Са-
везног већа 

Новоизабрану Савезну скупштину сазива пред-
седник Савезне народне скупштине. 

Члан 4. 
До избора Председника Републике од стране 

Савезне скупштине, Председник Републике изабран 
19. априла 1958. године од стране Савезне народне 
скупштине врши и даље своје функције сагласно 
Уставном закону из 1953. године,- као и другим 
важећим савезним законима. 

Члан 5. 
. До избора Савезног извршног већа од стране 

Савезне скупштине, Савезно извршно веће изабрано 
од стране Савезне народне скупштине наставља 
рад према Уставном закону из 1953. године и другим 
важећим савезним законима. 

Члан 6. 
До конституисања Савезне скупштине, Савезно 

извршно веће може предузимати привремене мере 
које су неодложне ради обезбеђивања стабилности 
у привреди или ради извршавања савезног друш-
твеног плана и савезног буџета, и може распола-
г а о друштвеним средствима у оквиру права и ду-
жности федерације. 

Прописи о мерама из става I. овог члана остају 
на снази најдоцније још 30 дана од дана првог 
састанка Савезне скупштине. 

Члан 7. 
До конституисања Савезне скупштине, савезни 

органи управе настављају рад дрема одредбама 
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Уставног закона из 1953. године и других важећих 
савезних прописа које се односе на организацију 
и одговорност савезних органа управе, уколико 
овим законом није друкчије одређено. 

II. Усклађивање савезних прописа са Уставом 

Члан 8, 
Савезни закони и други савезни прописи, уко-

лико се овим законом не укидају, остају на снази, 
a њихове одредбе које нису у 'сагласности са Уста-
вом имају се ускладити с њиме у року од две годи-
не од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 9. 
Приликом усклађивања са Уставом садашњих 

савезних закона у одређеној4 области, законом се 
доводе у склад са Уставом и оне одредбе других 
савезних прописа из те области које се односе на 
питања која се по Уставу могу регулисати само 
савезним законом. 

Ако по ставу I. овог члана ђаконом нису ускла-
ђени и прописи донети на основу закона у одгова-
рајућој области,- савезни орган који је законом 
овлашћен за доношење прописа за извршавање 
закона дужан је ускладити те прописе са Уставом 
и законом у pb-ку од три месеца од дана доношења 
одговарајућег закона. 

Члан IO. 
Одредбе савезних општих закона које су су-

протне Уставу престају да важе. 
Остале одредбе савезних општих закона важе 

као општа начела за републичко законодавство и 
не примењују се непосредно. 

Ако у области у којој је донесен савезни општи 
закон република није донела свој закон, a општим 
законом је предвиђено да се његове одредбе непо-
средно примењују, одредбе општег закона непо-
средно се примењују до доношења републичког 
закона. 

Члан l i . 
Одредбе савезних закона и других савезних 

прописа које се односе на органе управљања рад-
них организација и на њихов делокруг, a ко-је су 
противне Уставу, престају да важе, a место њих се 
примењују одговарајуће одредбе Устава, ако за не-
посредну примену тих одредаба Уставом није пред-
виђено доношење закона. 

До доношења закона којим се регулише састав 
органа управљања радних организација, остају на 
снази одредбе досадашњих савезних прописа ко-
јима се предвиђа учешће представника заинтере-
сованих грађана, организација и друштвене зајед-
нице у органима управљања одређених радних ор-
ганизација. 

До доношења прописа о избору директора рад-
них организација остају на снази одредбе доса-
дашњих савезних прописа којима се регулише по-
ступак за именовање директора радне организације. 

Члан 12. 
Решавање појединачних управних ствари за 

које су по досадашњим савезним прописима у прво-м 
степену надлежни срески народни одбори и њихови 
органи преноси се у надлежност одговарајућих 
општинских органа, осим инспекцијских послова 
за које су по посебним прописима били надлежни 
срески органи. Срески органи унутрашњих послова 
задржавају своју надлежност у пословима предви-
ђеним досадашњим савезним прописима, до доно-
шења одговарајућих савезних прописа којима ће 
се одредити који од тих послова остају у надлеж-
ности среских органа унутрашњих послова. Ови 

прописи донеће се у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Републичким законом може се одредити који 
се послови надзора над законитошћу рада установа 
за које je савезним прописима предвиђена надлеж-
ност среских органа, преносе у надлежност општин-
ских органа. 

Општинска односно среска скупштина одређује 
својим прописима, у складу са одредбама репуб-
личка^ устава, које послове из делокруга скуп-
штине врши скупштина у седници, a које од х тих 
послова врши одговарајући савет или други поли-
тичко-извршни орган скупштине. 

Члан 13. 
Садашњи савезни прописи о јавним службени-

цима важе за службенике и раднике савезних 
органа, као и за службенике и раднике свих ор-
гана унутрашњих послова и органа народне од-
бране. 

За службенике осталих државних органа у ре-
публикама савезни прописи о јавним службеницима 
важе до доношења одговарајућих републичких 
прописа. 

За службенике и раднике установа и организа-
ција на које су се примењивали савезни прописи 
о јавним службеницима, важе ти прописи док ове 
установе и организације не донесу своје статуте 
и правилнике у складу са одговарајућим законом. 

Члан 14. 
По свом конституисању Савезна скупштина 

образоваће посебну комисију ради старања о при-
премању и ради подношења предлога за усклађи-
вање садашњих савезних закона и других савезних 
прописа са Уставом. 

Комисија из става I. овог члана образује се из 
редова чланова Савезног већа, чланова Савезног 
извршног већа и функционера и службеника са-
везних органа управе. У комисију улази и по је-
дан представник одговарајућих комисија републич-
ких скупштина. 

Комисија из става I. овог члана утврђује план 
рада на усклађивању савезних закона и других са-
везних прописа са Уставом, водећи рачуна о хит-
ности регулисања појединих области у складу са 
Уставом. 

Комисија из става I. овог члана утврђује пред-
логе закона о усклађивању савезних закона са 
Уставом и подноси их Савезној скупштини. 

До образовања комисије из става I. овог члана 
Савезно извршно веће ће образовати посебну ко-
мисију која ће припремити материјале потребне за 
усклађивање савезних прописа са Уставом. 

III. Савезни органи управе и други савезни органи 
i 

Члан 15. 
Даном ступања на снагу овог закона постојећи 

државни^ секретаријати, секретаријати Савезног из-
вршног већа и други савезни органи упрагз настав-
љају рад под следећим називима: 

1) Државни секретару ат за иностране послове; 
2) Државни секретару ат за народну одбрану; 
3) Савезни секретари јат за унутрашње послове; 
4) Савезни секретари јат за правосуђе; 
5) Савезни секретари јат за просвету и културу; 
6) Савезни секретари јат за здравство и социјал-

ну политику; 
7) Савезни секретаријат за буџет и организа-

цију управе; 
8) Савезни секретари јат за информације; 
9) Савезни секретари јат за финансије; 

10) Савезни секретари јат за спољну трговину; 
11) Савезни секретари јат за^ индустрију; 
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^12) Савезни секретаријат за пољопривреду и шу-
марство; 

-13) Савезни секретари јат за трговину; 
14) Савезни секретару ат за саобраћај и везе; 
15) Савезни секретаријат за рад; 
16) Савезни комитет за туризам; 
17) Савезни завод за привредно планирање. 
За вршење стручних и других послова за по-

требе Савезне скупштине и Савезног извршног већа 
постоје: 

1) Савезни секретаријат за законодавство и ор-
ганизацију; 

2) Савезни секретари јат за опште привредне 
послове. 

Радом секретаријата из става 2. овог члана ру-
ководи секретар, који може бити именован за члана 
Савезног извршног већа по положају. 

Члан 16. 
Управа за мере и драгоцене метале постаје са-

мосталан савезни орган управе. Надзор над радом 
ове Управе врши Савезни секретари јат за трговину. 

Надзор над радом Савезне комисије за водо-
привреду врши Савезни секретаријат за пољопри-
вреду и шумарство. 

Члан 17. 
Укидају се: 
1) Секретаријат Савета народне одбране, чије 

послове преузима Државни секретаријат за народ-
ну одбрану; 

2) Управа за инвалидска и борачка питања, 
чије послове преузима Савезни секретари јат за 
здравство и социјалну политику. 

Сви остали постојећи савезни органи управе и 
други органи и организације, који врше послове из 
надлежности федерације, настављају рад по доса-
дашњим прописима, ако одредбама овог закона није 
друкчије одређено. 

Члан 18. 
Савезни савет за научни рад, основан Законом 

о организацији научног рада, наставља рад под на-
зивом Савезни савет за координацију научних ис-
траживања. 

Савезни савет за координацију научних истра-
живања, у оквиру права и ^дужности федерације: 
усклађује развој научних истраживања; прати рад 
органа, установа и организација који се баве пита-
њима из области истраживања и координира рад 
одговарајућих савезних органа, као и установа и 
организација основаних од савезних органа; пред-
лаже мере за стварање што повољнијих услова за 
научна истраживања; пружа помоћ научним и 
стручним друштвима и организацијама; усклађује 
везе са иностранством у области научних истра-
живања. 

Савезно извршно веће одредиће својим актом 
састав Савезног савета за ^ординацију научних 
истраживања. 

Члан 19. 
Оснива се Савет за питања исељеника. 
Савет за питања исељеника координира рад 

савезних органа управе по питањима исељеника, 
подстиче и помаже рад установа и организација које 
се баве тим питањима и даје предлоге и мишљења 
савезним органима по тим питањима. 

Савезно извршно веће одредиће својим актом 
састав Савета за питања исељеника. 

Члан 20. 
У државном секретаријату може се поставити 

заменик државног секретара a у савезном секрета-
ри јату заменик савезног секретара, који са свим 
овлашћењима замењују државног секретара одно-

сно савезног секретара у случају његове одсутности 
или спречености и заступају га у одређеним посло-
вима. Заменика именује односно разрешава од ду-
жности Савезна, скупштина, на предлог који пред-
седник Савезног извршног већа подноси у име тог 
Већа. 

Савезно извршно веће може постављати специ-
јалне саветнике државног секретаријата односно 
савезног секретаријата. Специјални саветници др-
жавног секретаријата и савезног секретаријата по-
стављају се и разрешавају од дужности на предлог 
државног секретара односно савезног секретара. 
Положај с о ц и ј а л н и х саветника одређује се актом 
о постављењу. 

IV. Остале одредбе 

Члан 21. 
По доношењу овог закона Савезна народна 

скупштина доноси Закон о избору савезних посла-
ника, Закон о организацији и раду Савезног извр-
шног већа и Закон о изборним јединицама за избор 
посланика за Савезну скупштину. 

Закон о Уставном суду Југославије донеће се у 
року од шест месеци од дана конституисања Саве-
зне скупштине. 

Члан 22. 
Први избори посланика за Савезну скупштину 

морају се одржати у року од три месеца од дана 
расписивања избора. 

Одлуку о расписивању првих избора посланика 
за Савезну скупштину доносе оба већа Савезне на-
родне скупштине равноправно, a одлуку о имено-
вању чланова Савезне изборне комисије за спрово-
ђење тих избора доноси Савезно веће. 

Ради остваривања начела из члана 81. став 2. 
Устава, половини савезних посланика изабраној на 
првим изборима по ступању на снагу Устава ман-
дат престаје по истеку две године. Законом о из-
борним јединицама за изборе савезних посланика 
одредиће се и оне изборне јединице у којима ће са-
везним посланицима изабраним на првим изборима 
мандат трајати само две године. 

Избор савезних посланика место оних којима 
мандат траје две године извршиће се у априлу 1965. 
године, a место оних којима мандат траје четири 
године — у априлу 1967. године. Поданицима чији 
мандат истиче престаје функција 15. маја оне го-
дине у којрј се врше избори. 

Републичким законом може се одредити да се 
на првим изборима одборника за већа радних зајед-
ница општинске скупштине број одборника које 
бирају радни људи у радним организацијама и рад-
ним заједницама појединих области рада, одређује 
према броју радних људи у тим областима и уче-
шћу одгозарајућих делатности у друштвеном бруто 
производу. 

Члан 23. 
Одредбе Устава о ограничењу поновног избора 

за савезне посланике и чланове Савезног извршног 
већа, односно о ограничењу поновног именовања за 
функционере у савезним органима управе, приме-
њују се од дана њиховог избора односно имено-
вања на основу одредаба Устава. 

На савезне посланике, изабране на првим избо-
рима по ступању на снагу Устава којима мандат 
траје две године, не примењују се за наредни из-
борни период одредбе Устава о ограничењу понов-
ног избора. 

Члан 24. 
До конституисања Савезне скупштине, Админи-

стративни одбор Савезне народне скупштине одлу-
чује, у су гласности са председником Савезне на-
родне скупштине, о питањима која су пословником 
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или одлукама Савезне народне скупштине ставље-
на у његов делокруг. 

Члан 25. 
Комисија Савезног извршног већа за помило-

вања наставља рад до одлуке Председника Репу-
блике о образовању органа који ће вршити послове 
ове Комисије. 

Члан 26. 
Савезни врховни суд и остали судови федера-

ције настављају рад у досадашњем саставу, и то: 
Савезни врховни суд као Врховни суд Југослазије, 
a остали судови федерације по-д досадашњим на-
зивима. 

Садашњи срески судови настављају рад као 
општински судови. 

Савезно јавно тужилаштво и Савезно јавно пра-
вобранилћштво настављају рад под истим називом. 

Члан 27. 
Савезним законом одређују се рок и услови за 

спровођење одредаба Устава о радном времену од 
. 42 часа у седмици. 

Члан 28. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да, до 

именовања одговарајућих функционера од стране 
новоизабране Савезне скупштине, може разрешити 
од дужности поједине савезне државне секретаре, 
савезне секретаре и друге функционере савезне' 
управе, и именовати нове савезне државне секре-
таре, савезне секретаре и друге функционере у са-
везним органима управе. 

Члан 29. 
Промена грба Југославије, као и промена печата 

и штамбиља савезних државних органа, имају се 
извршити у року од једне године од дана „ступања 
на снагу^ Устава. 

Грб Југослав^е могу имати само савезни др-
жавни органи, a од радних и других организација 
— само оне за које се то одреди законом. 

Члан 30. 
Новац, хартије од вредности, књиге и други 

документи важе и после доношења Устава, a назив 
државе и грб ^на њима мењају се приликом нових 
емисија односно нових издања. 

Члан 31. 
Даном ступања на снагу овог закона престају 

да важе: 
1) Уста,р Федеративие Народне Републике Ју -

гославије, од 31. јануара 1946. године, ,у делу у коме 
је био у важности до дана ступања на снагу Устава 
Социјалистичке- Федеративне Републике Југосла-
в а е; 

2) Уставни закон о основама друштвеног и по-
литичког уређења Федеративле Народне Републике 
Југослав^е и савезним органима власти, од 13. ја-
нуара 1953. године, уколико поједине његове одред-
бе нису привремено задржане на снази на основу 
чл. 4, 5. и 7. овог закона; 

3') За-ко-н о спро-вођењу Уставног закона о осно-
вама друштвеног и политичког уређења Федера-
тивне Наро-дне Републике Ј у г о с л в и ј е и савезним 
органима- власти, од 13. јануара 1953. године; 

4) одредбе чл. I до 15. Закона о судовима ^,,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 30/54, 15/57, 24/59 и 52/61); 

5) Општи закон о уређењу општила и срезова 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 26/55, 29/57, 24/59 и 
47/59); 

6) одредбе чл. I. до IO. Закона о надлежности 
општинских и среских народних одбора и њихових 
органа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 27/59); 

7) Уводни закон за Општи закон о школству 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58, 27/59 и 23/60); 

8) Општи закон о позориштима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/56); 

9) Основна уредба о установама са самосталним 
фи^ансирањем („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/53 
и 47/54). 

Члан 32. 
Одредбе Основног закона о управљању држав-

ним привредним предузећима и вишим привредним 
удружењима од стране радних колектива („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 43/50) које су супротне Уста-
ву, престају да важе. 

Одредбе Општег закона о народним одборима 
(„СлужС-ени лист ФНРЈ", бр. 22/52 и 40/53) којима 
се регулишу питања самоуправљања у општинама 
и срезовима, уколико су супротне Уставу, престају 
да важе даном почетка примењивана одговарају-
ћих уставних одредаба. 

Члан 33. 
Одредбе овог закона о питањима која се, према 

Уставу регулишу законом, могу се законом мењати 
односно укидати. 

Члан 34. 
Овај закон ступа на снагу кад га прогласи Са-

везна народна скупштина. 

211. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗБОРУ 

САВЕЗНИХ ПОСЛАНИКА 

На о-снову члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
рати-Ене Народне Републике Југо-славије и савезним 
органима власти, про-глашава се Закон о избору са-
везних посланика, који је усво-јила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 7. априла 
1963. године и на седници Већа произвођача од 7, 
априла 1963. године. 

П. Р. бр. 87 
9. априла 1963. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗБОРУ САВЕЗНИХ ПОСЛАНИКА 

Г л а в а I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Одредбе Устава о избору и опозиву савезних 

посланика остварз^ју се на начин и по поступку 
који су прописани овим законом. 

Члан 2. 
За свако. веће Савезне скупштине бира се rio 

120 посланика. 
За Савезно веће бира и републичко веће сваке 

републичке скупштине из реда својих - чланова по 
десет посланика, a покрајине^) веће сваке ауто-
номне покрајине бира у републичку делегацију- по 
пет посланика из реда својих чланова или из реда 
чланова републичког већа републичке скупштине 
изабраних на-територији аутономне покрајине. 
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Члан 3. 
Савезни посланици бирају се на време од чети-

ри године. 
Сваке две године бира се половина укупног 

броја посланика за свако веће Скупштине. 

Члан 4. 
Посланике за Савезно веће бирају у општинама 

општинска скупштина, односно две или више оп-
штинских скупштина, и грађани непосредно. 

Посланике за Привредно веће, Просветно-кул-
турно веће, Социјално-здравствено веће и Органи-
зационо-политичко веће (већа радних заједница) 
бирају општинска скупштина односно две или више 
општинских скупштина. 

Члан 5. 
Право да бира посланике за Савезно веће и да 

буде биран за посланика за то Веће има сваки гра-
ђанин који ужива бирачко право. 

Члан 6. 
Избор посланика за Савезно веће од стране гра-

ђана врши се на основу општег, једнаког и непо-
средног изборног права, тајним гласањем. 

Члан 7. 
Право да буде биран за посланика за Привред-

но веће има: радни човек у радној организацији 
или другој радној заједници и члан органа управ-
љања радне организације или радне заједнице у 
области производње, саобраћаја и веза, трговине, 
угоститељства, занатства, комуналне " делатности, 
банкарства, издавачке, новинске или друге при-
вредне делатности, као и радни човек у радној ор-
ганизацији која се бави научним истраживањима 
у области привреде и члан органа управљања такве 
организације; члан органа управљања удружења 
радних организација у области привреде; земљорад-
ник-чла« земљорадничке задруге или друге радне 
организације; занатлија-члан коморе; пољопри-
вредни или занатски радник који ради ван радне 
организације; функционер синдиката у коме су 
учлањени радни људи у области привреде. 

Члан 8. 
Право да буде биран за посланика за Просвет-

но-културно веће има: радни човек у радној ор-
ганизацији или другој радној заједници и члан ор-
гана управљања радне организације или радне за-
једнице у области пресвете, науке, уметности и 
других области културе и физичке културе; члан 
издавачког савета или другог одговарајућег органа 
управљања радне организације ван ових области; 
самостални научник, уметник или други културни 
радник; члан органа управљања удружења радних 
организација у области просвете, науке, уметности 
и других области културе, као и функционер син-
диката у коме су учлањени радни људи у тим 
областима. 

Члан 9. 
Право да буде биран за посланика за Социјал-

но-здравствено веће има: радни човек у радној ор-
ганизацији или другој радној заједници и члан ор-
гана управљања радне организације или радне за-
једнице у области здравства и социјалних служби, 
као и радни човек у радној организацији која се 
бави научним истраживањима у области здравства 
и социјалних служби и члан органа управљања 
такве организације; члан органа управљања удру-
жења радних организација у области здравства и 
социјалних служби, као и функционер синдиката у 
коме су учлањени радни људи у тим областима. 

! Члан IO. 
Право да буде биран за посланика за Организа-

ционо-политичко веће има: члан органа управљања 

сваке радне организације или друге радне зајед-
нице; члан органа управљања удружења радних 
организација, као и функционер друштвено-поли-
тичке организације или удружења чија се делат-
ност односи на питања из области друштвено-по-
литичког система. 

Члан l i . , 
За члана кога од већа радних заједница, може 

бити биран и радни човек који ради у државном 
органу и функционер друштвено-политичке орга-
низације -.или удружења, који се јавио бави пи-
тањима из одговарајуће области. 

За члана кога од већа радних, заједница може 
бити биран само грађанин који има опште бирачко 
право. 

Члан 12. 
Изборе за савезне посланике расписује пред-

седник Скупштине. 
Избори нових посланика морају се одржати 

најдоцније на петнаест дана пре истека изборног 
периода посланика којима мандат истиче. 

Избори у случају распуштања појединих већа 
Савезне скупштине расписују се у року од петнаест 
дана од дана распуштања већа. 

Од дана расписивања избора до дана избора 
посланика не може протећи више од два месеца 
нити мање од једног месеца. 

Ч л а г Л з . 
Именовани функционер и службеник у савезном 

органу, као и судија Уставног суда Југославије 
или другог суда федерације, не могу истовремено 
бити савезни посланици. 

Одредба претходног става не примењује се на 
активне официре. 

Функционеру, службенику или судији из става 
I. овог члана, који је изабран за савезног послани-
ка, престаје функција односно служба кад му ман-
дат буде верификован. ЧХ. 

Члан 14. 
Избор савезних посланика врши се у једној или 

више општина, које чине изборну јединицу. 
Део територије једне општине не може се спо-

јити са териториј ом друге општине или са делом 
територије друге општине у једну изборну јединицу. 

,Члан 15. 
Изборне јединице за избор савезних посланика 

утврђују се посебним законом. 
Изборне јединице утврђују CQ на основу пода-

така општег пописа становништва. 
Број савезних посланика који се бира у свакој 

републици, одређује се у складу са нормом да се 
један посланик бира на исти број становника. 

Ако одређивањем броја посланика који се на 
основу норме бира у појединим републикама, не би 
био распоређен укупан број посланика који се бира 
за, Савезну скупштину, преостали број посланика 
распоређује се на оне републике које по реду имају 
највећи остатак. 

Члан 16. 
У изборној јединици бира се по један посланик 

за свако веће Скупштине. 
Исто лице може бити посланички кандидат само 

у једној изборној јединици. 
Исто лице може бити посланички кандидат само 

за једно веће Скупштине. 

Члан 17. . 
Кандидате за посланике које за Савезно веће 

бирају општинске скупштине и грађани непосредно, 
могу предлагати зборови бирача и овим законом 
одређени број бирача. 
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Посланичке кандидате за већа радних заједни-
ца могу предлагати зборови радних људи у радним 
организацијама и другим радним заједницама из 
одговарајуће области рада. Посланичке кандидате 
за ова већа могу предлагати, под условима из овог 
закона, и други р?дни људи који се баве -делатно-
шћу из одговарајуће области, рада. 

Члан 18. 
Ради што ширег учешћа грађана и обезбеђи-

вања јавности у припремању избора, организације 
Социјал летачког савеза радног народа могу, уз уче-
шће представника друштвено-политичких и других 
организација, јавно претресати питања у вези са 
предлагањем кандидата за савезне посланике. 

Члан 19. 
Избор посланика за сва већа Савезне скупшти-

не у општинским скупштинама врши се истог дана 
на целој територији Југослвије . 

Избор посланика за Савезно веће од стране би-
рача врши се недељом, и то истог дана на целој те-
риторији Ју гос лави је. 

Одлуком о расписивању избора одређује се и 
дан одржавања избора. 

Члан 20. 
Ако се у општинској скупштини избор савезних 

посланика врши истог дака кад и избор за репу-
бличке посланике, све изборне радње врше се по-
себно за сваку скупштину. 

Ако се избор ,посланика за Савезно веће од 
стране грађана врши истог дана кад и избори по-
сланика за републичко веће, све изборне радње 
могу се вршити на истим бирачким местима, али 
спровођењем избора руководе посебни бирачки од-
бори и све изборне радње морајз' се вршити одво-
јено за свако веће. 

Ако се кандидован^ савезних посланика врши 
исто-г дана кад и кандидовање посланика за репу-
бличку скупштину,^ кандидован^ ' се може вршити 
на истим зборовима бирача' односно зборовима рад-
них људи, али предлагање и гласање о кандида-
тима мора се вршити одвојено за послан.ике за 
скупштину сваке друштвено-политичке заједнице. 

Члан 21. 
Посланик у Савезном већу постаје кандидат 

изабран овим зако-ном одређеном већином .учшштин-
ској скупштини односно у општинским скупшти-
нама, за кога је гласала већина свих б-ирача изборне 
јединице, a од више кандидата изабраних у оп-
шт-инским скупштинама — кандидат који је добио 
највећи број гласова у изборној јединици. 

Посланик у већу радних заједница постаје кан-4  

двд ат који је овим законом одређеном већином иза-
б-ран у општинској скупштини односно у општин-
ским скупштинама. 

- Члан 22. 
Верификацију мандата врши свако веће по-

себно. 
У случају распуштања кога већа Са-везне скуп-

штине, састанак новоизабраног већа ради верифи-
ка-ције мандата мора се одржати у року од петнаест 
дана од дана одржавања избора. 

Члан 23. 
- Савезном посланику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран: 
1) ако изгуби бирачко право; 
2) ако правноснажном судском осудом буде осу-

ђен на казну затвора у трајању дужем од шест ме-
сеци голи на другу тежу казну; 
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3) ако буде опозван; 
4) ако му уважи оставку веће чији је члан; 
5i) ако наступи случај неепојивоетм посланичке 

функције са другом функцијом односно службом. 
Посланику у Савезном већу кога је делегирало 

републичко веће републичке скупштине или покра-
ј и н е ^ веће покрајинске скупштине, престаје ман-
дат и кад му мандат престане као члану представ-
ничког тела које га је делегирало. 

Члан 24. 
Бирачи могу опозвати савезног посланика кога 

су изабрали. 
Посланика у Савезном већу изабраног у општи-

н-и имају право да опозову би-рачи који су га иза-
брали. 

Посланика у коме од већа радних заједница 
има право да опозове, nofr условима предвиђеним 
овим законом, општинска скупштина односно оп-
штинске скупштине, које су га изабрале за посла-
ника. 

Члан 26. . 
Посланик у, Савезном већу изабран у општини, 

опозван је ако је за опозив гласала већина свих 
бирача изборне јединице у којој је изабран. 

Посланик у коме од већа радних заједница, 
опозван је ако су за опозив гласале две трећине 
свих чланова општинске скупштине односно две 
трећине свих чланова сваке од општинских скуп-
штина у којој је изабран. 

Члан 26. 
Посланику који је опозван престаје посланичка 

функција кад Скупштина утврди да му је мандат 
престао на основу опозива. 

Члан 27. 
Републичко веће републичке скупштине одно-

сно покрајинско веће покрајинске скупштине може 
већином гласова својих чланова опозвати посланика 
кога је изабрало за Савезно веће. Опозив ових по-
сланика врши се по поступку који прописује репу-
бличко односно покрај инекс веће. 

Члан 28. 
Избори и опозив савезних посланика врше се 

тајним гласањем. 
Гласање на изборима и гласање о опозиву врше 

се гласачким листићима. 
Бирачи гласају лично. 

Члан 29. 
Грађанин уписан у бирачки списак не може 

бити лишен права гласања н а изборима или права 
гласања о опозиву, »ити спречен да гласа; 

Члан 30. 
' Зајемчена је слобода опредељења бирача и та ј -

ност гласања. 
Ниједан државни орган или службено лице не 

може позвати бирача на одговорност за гласање, 
нити од њега тражити да каже за кога је гласао 
или зашто није г-ласао, односно да ли је гласао за 
или против опозива. 

Члан 31. 
Спровођењем избора савезних посланика и гла-

сањем о опозиву руководе изборне комисије и би-
рачки одбори. 

Органи за спровођење избора независни су у 
свом раду и раде по закону и другим прописима 
донесеним на основу закона. 

Изборне ко-мисије образују се на време од че-
тири го-дине. 
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Г л а в а II 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 32. 
Изборне комисије су: Савезна изборна комисија, 

републичке изборне комисије и општинске избор-
не комисије. 

Члан 33. 
Савезну изборну комисију и републичке избор-

не комисије сачињавају: председник, секретар и по 
пет чланова. 

Општинске изборне комисије сачињавају: пред-
седник. секретар и један члан. 

Председнику, секретару и члановима изборних 
комисија одређују се заменици. 

Члан 34. 
Чланове Савезне изборне комисије именује Са-

везно веће ^Савезне скупштине, a чланове осталих 
изборних комисија — Савезна изборна комисија. 

Председник Савезне изборне комисије и његов 
заменик именују се 'из-реда судија Врховног суда 
Југославије. 

Председник републичке изборне комисије и ње-
гов заменик именују се из реда судија врховног 
суда републике, a председници општинских избор-
них комисија и њихови заменици — из реда "су-
дија. 

Решењем о именовању чланова изборне коми-
сије одређује се и њено седиште. 

Састав и измене у саставу изборних комисија 
објављују се у „Службеном листу СФРЈ". 

Члан 35. 
Савезна изборна комисија: 
1) стара се за законито спровођење избора; 
2) усклађује рад изборних комисија и даје из-

борним комисијама упутства по свим питањима у 
погледу спровођења избора; 

3) стара се о обезбеђивању изборног материјала 
за све.органе који спроводе изборе; 

4) објављује резултате избора посланик за Са-
везну скупштину, као и резултат гласања о опо-
зиву; 

5) даје објашњења о примени одредаба овог за-
кона које се односе на изборни поступак; 

9) врши друге задатке по одредбама овог закона. 
Савезна изборна комисија прописује обрасце за 

извршавање ^вог закона. 
Материјална средства за спровођење избора 

обезбеђује Савезна скупштина. 

Члан 36. 
Републичке изборне комисије: 
1) усклађују рад општинских изборних коми-

сија и дају општинским изборним комисијама упут-
ства у погледу ,спровођења избора; 

2) обезбеђују извршавање техничких припрема 
избора на територији републике; 

1) врше друге задатке по одредбама овог закона. 

Члан 37. 
Општинске изборне комисије: 

-1) потврђују кандидатуре за избор савезних по-
сланика; 

2) утврђују резултате избора савезних посла-
ни-ка и про-глашава ју кандидате изабранима за по-
сл анике; 

3) постављају бирачке одборе за руковођење 
гласањем на изборима посланика за Савезно веће, 
као и за руковођење гласањем о опозиву тих по-
сланика; 

4) врше техничке припреме избора; 
5) старају се о правилном раду бирачких одбо-

ра и врше надзор над њиховим радом; 

6) издају саопштења о резултатима избора на 
свом подручју; 

7) врше друге задатке по одредбама овог закона. 
Општинска изборна комисија образује се за 

сваку изборну јединицу. 

Члан 38. 
Гласањем приликом избора посланика за Савез-

но веће и гласањем о опозиву ових посланика руко-
воде бирачки одбори. 

Бирачки одбори се образују за свако место у 
коме се врши гласање (бирачко место). Бирачка ме-
ста одређује општинска изборна комисија. 

Бирачки одбори обезбеђују правилност и тај-
ност гласања. 

Бирачки одбори састоје се од председника и два 
чла.на. 

Председник и члановима бирачког одбора од-
ређују се заменици. у 

Општинска изборна комисија дужна је да уручи 
председнику бирачког одбора решење о именовању 
чланова бирачког одбора. 

Члан 30. 
Избором савезних посланика у општинској скуп-

штини руководи председник општинске скупштине 
уз помоћ два одборника општинске скупштине које 
скупштина одреди. 

Члан 40. 
Члан изборне комисије или бирачког одбора, 

као и његов заменик, може бити грађанин са под-
ручја изборне јединице који има бирачко право. 

Чланови т-зборне комисије и бирачког одбора, 
кар и њихови заменици, не могу бити кандидати за 
посланика. Ако пристану да се кандидују, престаје 
им функција члана односно заменика у тим орга-
нима. 

За члана изборне комисије или бирачког одбора, 
као и за њиховог заменика, не може бити именован 
посланик о чијем се опозиву гласа. 

Члан 41. 
Органи лза .спровођење избора односно гласања 

о опозиву одлучују већином гласова свих својих 
чланова. 

Општинска изборна комисија и бирачки одбори 
могу одлучивати само у пуном саставу. 

Члан 42. 
Општинска скупштина и други органи дужни су 

пружати помоћ изборним комисијама и бирачким 
одборима у извршавању њихових задатака.' 

- Г л а в а III 
ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

' I. Предлагање кандидата за посланике за 
Савезно веће -

a) Од стране зборова бирача 

Члан 43. 
Зборови бирача ради предлагања ^ п о с л а н и ч к а 

кандидата за Савезно веће одржавају се за она 
подручја за која се одржавају зборови бирача за 
предлагање кандидата за одборнике за општинско 
веће. 

Општинска изборна комисија ће у року од три 
дана од дана раепиеивања избора објавити огласом 
подручја за која се на подручју изборне јединице 
одржавају зборови бирача. Оглас се објављује у се-
дишту сваке општине и у свим местима на подручју 
изборне јединице. 
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t Члан 44. 
Збор бирача сазива председник општинске 

'скупштине општине на чијем се подручју збор одр-
жава, и тег најдо-цније на три дана од дана објављи-
ван^ подручја зборова бирача. 

Ако председник општинске скупштине не са-
зове у одређеном року збор бирача, збор ће сазвати 
у року од даљих пет дана општинска изборна ко-
мисија. 

Сазив збора бирача објављује се на уобичајени 
начин најдоцније на три дана пре његовог одржа-
вањ.а, са означењем дневног реда збора. 

Време и место одржавања збора бирача одре-
ђују се тако да је могуће присуство што већег броја 
бирача. 

Члан 46. 
Збор бирача сазван ради предлагања кандида-

та може се одржати ако је присутна најмање десе-
тина укупног броја бирача са подручја за које се 
збор одржава, али тај број не може бити мањи од 
педесет.' Ако је укупан број бирача на подручју 
за које се одржава збор мањи од сто, збор се може 
одржати ако је присутна најмање трећина укупног 
броја бирача. 

. Ако збору није присутан број бирача из става I. 
овог члана, по истеку једног часа од времена одре-
ђеног за почетак збора бирача збор се може одр-
жати са присутним бројем бирача, или се одржава-
ње збора може одложити односно сазвати нов збор 
бирача. 

Члан 46. 
Право одлучивања на збору бирача имају само 

лица која имају бирачко право и која имају пре-
бивалиште односно боравиште на подручју за које 
се збор одржава, a уписана су у бирачки списак. 

Члан 47. 
Председник општинске скупштине или одбор-

ник општинске скупштине кога он одреди отваги 
збор бирача и руководи његовим радом до избора 
председништва- збора. 

Ако је збор бирача сазвала општинска изборна 
комисија, збор' отвара и његовим радом до избора 
председништва збора руководи лице које одреди 
општинска изборна комисија. 

Члан 48. 
Радом збора бирача руководи председништво 

'збора, које бирачи бирају на збору из своје средине. 
Председништво се састоји од председавајућег и два 
.члана. 

Збор бирача бира из своје средине и два овера-
ва записника. 

О раду збора бирача води се записник, који пот-
писују председавајући, записничар и оверачи запи-
сника. 

Секретар општинске скупштине дужан је обез-
бедити збору бирача записничара, али збор може 
изабрати за записничара и друго лице. 

Члан 49. 
По избору председништва. збора бирача, пред-

седавајући објашњава сврху сазивања збора и на-
чин његовог рада и у том циљу чита одредбе чл. 46. 
VL 48. до 52. овог закона. 

Затим председавајући збора предлаже као днев-
ни ред: 

1) предлагање кандидата и 
2) утврђивање кандидата. 

Члан 50. 
Пошто буде утврђен дневни ред, приступа се 

предлагању кандидата. 
Сваки бирач има право да предложи по једног 

кандидата за посланика. Ако предлог подрже на ј -

мање четири бирача, такав кандидат се уноси у, 
листу кандидата о којима збор гласа. 

Предлози се подносе усмено. 

Члан 51. 
По завршеном предлагању кандидата приступа 

се гласању. 
Бирачи гласају посебно за сваког предложеном 

кандидата, и то оним редом којим су кандидати 
предложени. 

Гласање се врши јавно, дизањем руке. 
Ако је потребно гласови се преброј asa ју. Сваких 

пет бирача имају право тражити да се изврши пре-
број авање гласова. 

Члан 52. 
Кандидатом збора бирача сматра се сва-ки од 

предложених кандидата за кога је гласала већина 
присутних бирача. 

Ако н PI један од предложених кандидата није 
добио већину гласова из става I. овог члана, врши 
се поновно предлагање и утврђивање кандидата. 

По завршеном ,гласању председавајући збора 
бирача саопштава резултат гласања, као и који су 
од предложених кандидата прихваћени од већине 
за кандидате збора бирача. 

Члан 53. 
Записник о раду збора бирача садржи нарочито; 

дан и час почетка и место одржавања збора; за које 
се подручје збор одржава; ко је сазвао и отворио 
збор; породично, очево и рођено име чланова пред-
седништЕа збора, записничара и оверача записника; 
укупан број бирача уписаних у бирачки списак за 
подручје за које се одржава збор; број присутних 
бирача; дневни ред збора; који су кандидати били 
предложени; који су кандидати прихваћени и са 
коликим бројем гласова; на к-оји је начин утврђен 
резултат гласања; друге околности од значаја за 
рад збора, и час завршетка збора, 

i' 
Члан 54. 

На основу закључка збора бирача саставља се 
предлог кандидатуре, који садржи: 

1) означење да се предлог подноси за избор по-
сланика за Савезно веће, као и о-зрачење изборне 
јединице и дан избора у општинској скупштини; 

2) означење да је предлог утврђен на збору би-
рача и податке о томе у ком је месту и за које под-
ручје збор одржан и када; 

3) породично, очево и рођено име и место ста-
новања свакога од кандидата црихваћсних на збору 
бирача. » 

Предлог кандидзтуре збора бирача потписује 
председавајући збора бирача. Његов потпис мора 
бити оверен од органа надлежног за оверавање. 

Предлогу кандидатуре збора бирача мора се 
приложити записник-о раду збора берача. 

Члан 55. 
Кандидатом зборова бирача изборне јединице 

постаје сваки кандидат чија је кандидатура при-
хваћена на зборовима бирача који обухватају нај-
мање петину од укупног броја бирача уписаних у 
бирачке спискове на подручју изборне јединице. 

б) Од стране групе бирача 

Члан 56. 
Кандидата за посла-ника за Савезно веће може 

предложити и група од 200 бирача са подручја из-
борне јединице, који су уписани у бирачки списак. 

Ако изборну јединицу сачињава више општина, 
предлагачи кандидатуре морају бити најмање из ' 
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половине општина са подручја изборне јединице, 
с тим што мора бити најмање по 20 предлагача из 
сваке од тих општина. 

Члан 5"7. 
Предлог кандидатуре групе бирача садржи: 
1) означење да се предлог подноси за избор по-

сланика за Савезно веће, као и означење изборне 
јединице и дана избора; 

2) породично, очево и рођено име и место пре-
бивалишта кандидата. 

Предлог потписују сви предлагачи. Поред пот-
писа сваког "предлагача мора бити означено његово 
место становања. Потписи предлагача морају бити 
оверени од органа надлежног за оверавање. 

Члан 5"8. 
Предлогу кандидатуре мора се приложити: 
1) писмена изјава кандидата о пристанку на 

кандидовање, оверена од органа надлежног за ове-
равање; 

2) потврда надлежног органа да су предлагачи 
уписани у бирачки списак за подручје изборне је-
динице. Ова се потврда може дати и Hk самом пред-
логу кандидатуре. 

\ 
Члан 50. 

Једно лице може бити предлагач само једне кан-
дид атуре групе бирала. Ако једно лице , потпише 
као предлагач два или више предлога, сматраће се 
за предлагача само оне кандидатуре која је прва 
поднета на потврду. 

2. Предлагање кандидата за посланике за већа 
радних заједница 

Члан 60. 
Предлагање посланичких кандидата за свако 

од већа радних заједница врши се на зборовима 
радних људи. 

Зборови радних људи' по овом закону одржавају 
се за оне радне организације (привредну организа-
цију, земљорадничку задругу, установу) и радне 
заједнице у државном органу, друштвено-политич-
кој организацији односно удружењу (радна зајед-
ница) за које се одржавају зборови радних људи за 
предлагање кандидата за одборнике у већа радних 
заједница општинске скупштине. 

Члан 61. 
Предлагање посланичких кандидата за При-

вредно веће врши се на зборовима радних људи у 
радним организацијама у области производње, сао-
браћаја и веза, трговине, утостителзства, занатства, 
комуналне делатности, банкарства, издавачке, но-
винске или друге привредне делатности. 

На збору радних људи учествују сви радни ,љу-
ди који раде у радној - организацији односно радној 
заједници, као и земљорадници — чланови задруге 
или друге радне организације и чланови њихових 
домаћинстава који се према статуту задруге односно 
друге радне организације сматрају њеним чланови-
ма, пољопривредни радници који раде ван радне 
организације, занатлије — чланови коморе и занат-
ски радници који раде ван радне организације. 

Члан 62. 
Предлагање п о с л а н и ч к а кандидата за Про-

светно-културно веће врши се на зборовима радних 
људи у радним -организацијама и другим радним 
заједницама у области просвете, науке, уметности и 
других 'области културе (основне, средње, више и 
високе школе, факултети, научне установе, музеји, 
библиотеке, позоришта, академије, радио-станице и 
телевизијске станице, издавачке и новинске уста-

нове, установе у области информативне службе 
и др.). 

На збору радних људи у радној организацији 
односно радној заједници учествују сви радни људи 
који раде у тој организацији односно заједници. 

Члан 63. 
Предлагање посланичких кандидата за Соци-

јално-здравствено веће врши се на зборовима рад-
них људи у радним организацијама односно радним 
заједницама у области заштите здравља и социјал-
них служби (болнице, домови народног здравља, 
здравствене стани-це, диспанзеру медицински пен-^ 
три, заводи за здравствену заштиту, апотеке, при-
родна лечилишта, центри за рехаби литанију, центри 
за социјални рад. домови за децу и одрасле, уста-
нове за дневни боравак деце, заводи за социјална 
питања, заводи за социјално осигурање и др.). 

На збору радних људи у радној организацији 
односно радној заједници учествују сви радни људи 
који раде у тој организацији односно радној зајед-
ници. 

Члан 64. 
Предлагање посланичких кандидата за Ор raim-

зационо-политичко веће врши се на зборовима рад-
них људи у свим радним организацијама, као и у 
радним заједницама у државним органима, у дру-
штвено-политичким организацијама и удружењима. 

На збору радних људи у радној организацији и 
радној заједници у државном органу, друштвен о-
по ли тач кој организацији односно удружењу уче-
ствују сви радни људи који раде у тој организацији 
односно радној заједници. 

Члан 65. 
Општинска изборна комисија ће у року од три 

дана од дана расписивања избора објавити огласом 
за коју се радну организацију, погонску или послов-
ну јединицу, односно радну заједницу у државном 
органу, др у штв е н о -п о литичко ј организацији или 
удружењу, одржава посебан збор, a за које се од 
тих организација односно радних заједни,ца одржа-
вају заједнички зборови ради предлагања канди-
дата за посланика, као и место њиховог одржавања. 

Члан 66. 
Збор радних људи у радној организацији сазива 

председник радничког савета, председник задруж-
ног савета односно њима одговарајући функционер 
у органу управљања, у погонима или другим по-
словним јединицама које немају органе управљања 
збор сазива руководилац радне јединице за коју се 
одржава посебан збор, a у радној заједници — 
функционер који руководи радом органа односно 
службе (сазивач збора). 

Ако се одржава заједнички збор радних људи 
за две или више радн-их организација односно рад-
них заједница, сазивач збора је представник оне 
организације односно заједнице у којој се збор 
одржава односно функционер који руководи радом 
органа или службе. 

Члан 67. 
Право предлагања кандидата и одлучивања на 

збору радних људи у радној организацији или рад-
ној заједници и-мају само радни људи који раде У 
радној организацији односно радној заједници за 
коју се одржава збор, односно други радни људи 
који имају право учествовања на збору a имају оп-
ште бирачко право. 

, Члан 68. 
Збор радних људи у радној организацији одно-

сно радној заједници отвара и њиме руководи, до 
избора председништва збора, сазивач збора. 



Страна 274 — Број 14 , , СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ ' Спреда, IO. април 1963. 

Члан 69. 
Кандидатом зборова радних људи у радним ор-

ганизацијам.а односно радним заједницама на под-
ручју изборне Јелин- це сматра се кандидат чија је 
кандидатура прихваћена на зборовима који обухва-
тају најмање петину свих радних људи у радним 
организацијама односно радним заједницама: 

Члан 70. 
Ако одредбама чл. 60. до 69. овог закона није 

друкчије одређено, на рад зборова радних људи 
сходно се примењују одредбе чл. 43. до 54. овог за-
кона. 

Г л а в а IV 
ПОТВРЂИВАН^ КАНДИДАТУРЕ 

Члан 71. 
Предлог кандидатуре збора бирача, групе бира-

ча односно збора радних људи подноси се надлеж-
ној општинској изборној комисији најдоцније на 
петнаест дана пре дана одређеног за избор послани-
ка у општинским скупштинама. 

Потписник предлога кандидатуре збора бирача 
односно збора радних људи, као и прва три потпи-
сника предлога кандидатуре групе бирача, сматрају 
се подносиоцима предлога кандидатуре. 

Члан 72. 
Општинска изборна комисија утврђује одмах по 

пријему предлога кандидатуре да ли је предлог под-
нет у одређеном року и састављен према одредбама 
овог закона, као и да ли је поднета оверена писмена 
изјава кандидата о пристанку на кандидован^. 

Ако нађе само формалне недостатке, комисија 
ће најдоцније за 24 часа по пријему предлога по-
звати подносиоце да у року од три дана отклоне 
недостатке. 

Ако општинска изборна комисија утврди да је 
предлог канидатуре поднет по истеку рока за под-
ношење предлога каидидатуре на потврду, или ако 
подносиоци предлога не поступе по одредби става 2. 
овог члана, комисија ће решењем одбити предлог 
кандидатуре. 

Члан 73. 
Ако у предлогу кандидатуре нема формалних 

недостатак, односно ако су утврђени недостаци у 
одређеном року отклоњени, општинска изборна ко-
мисија ће утврдити да ли је у погледу предложених 
кандидата испуњен услов из члана 55. односно из 
члана 09. овог закона, па ако утврди да је и тај 
услов испуњен, комисија ће потврдити поднету кан-
дидатуру. 

Члан 74. 
Ако општинска изборна комисија утврди да У 

погледу појединих или свих кандидата није испу-
њен услов из члана 56. односно из члана 69. овог 
закона, она ће' образ лож ен им решењем то утврдити 
и решење о томе доставити ггодносиоцима предлога 
кандидатура. 

Ако општинска изборна комисија утврди да по-
једини кандидат, који испуњава услове из члана 
55. односно из члана 69. овог закона, не може по 
закону да буде биран за посланика, она ће реше-
њем одбити предлог кандидатуре и о томе достав-
љањем решења обавестити подносиоце предлога 
кандидатуре. 

Члан 75. 
Решење о потврди предлога кандидатуре или о 

одбијању предлога кандидатуре, општинска изборна 
комисија донеће најдоцније на 48 часова по истеку 
рока за подношење предлога кандидатура на по-
тврду, односно на 48 часова nio истеку рока одређе-

ног подносиоцима кандидатуре за отклањање недо-
с т а т а к . 

У решењу о потврди предлога кандидатуре 
означиће се дан и час кад је за одговарајућег кан-
дидата примљен предлог кандидатуре, и која је по 
реду кандидатура. х 

Ред кандидатура које су предложили зборови 
бирача односно зборови радних људи одређује се 
по времену кад је за одређеног кандидата примљен 
последњи предлог кандидатуре. Ако последњи пре-
длог појединог збора бирача односно збора радних 
људи потребан за утврђивања кандидатуре обухвата 
два или више кандидата који су обухваћени и прет-
ходним предлозима, ред њихових кандидатура од-
ређује се према реду којим су имена тих кандидата 
наведена у последњем предлогу. 

Члан 76. 
Ако у предлогу кандидатуре групе бирача нема 

недостатак или- ако их има па буду отклоњени, 
општинска изборна комисија % потврдиће предлог 
кан дид ату ре у року од 48 часова по њеном пријему, 
a у решењу о потврђивању' означиће и час кад је 
кандидатура примљена и Лоја је по реду. 

Члан- 77. 
Ако је предлог кандидатуре био враћен подно-

сиоцима ради отклањања формалних недостатак, 
па подносиоци ,у одређеном року поступе по примед-
бама општинске изборне комисије, сматраће се да 
је предлог поднет у време кад је први пут поднет 
изборној комисији. 

Члан 78. 
Оп,штинска изборна комисија објавиће у својим 

службеним просторијама за сваки потврђени пред-
лог кандидатуре, одмах по његовој потврди, да је 
потврђен. Ово објављивање замењује достављање 
решења о потврди предлога кандида туре. 

Решења о потврди кандидатура са утврђеном 
листом кандидата за свако веће Скупштине, оп-
штинска , изборна комисија доставља општинским 
скупштинама на подручју изборне јединице, a ре-
шења о потврди кандидатура за посланике за већа 
радних заједница доставља и Савезној изборној 
комисији преко надлежне републичке изборне ко-
мисије. 

Члан, 79. 
Ако до истека рока за подношене предлога 

кандидатура није поднета на потврду ниједна кан-
дидатура или ако су сви поднети предлози канди-
датура одбијени, на зборовима бирача односно збо-
ровима радних људи могу-се накнадно, a најдоцније 
на IO дана пре дана избора, предлагати нови кан-
дидати. 

Најмање 20 бирача са подручја за које се пред-
лаже сазивање збора односно најмање 20 радних 
људи који ра;це у радној организацији односно рад-
ној заједници, имају право захтевати сазивање збора 
бирача односно збора радних људи. 

Ако збор не буде сазван у року од 24 часа од 
предаје писменог предлога за сазивање збора, збор 
могу сазвати сами предлагачи, о чему одмах оба-
вештавају општинску изборну комисију. У овом 
случају збор отвара и руководи његовим радом до 
избора председништва збора лице које одреди оп-
штинска изборна комисија. 

У погледу сазивања и рада ових зборова сходно 
се примењују одредбе чл. 43. до 55. и 60. до 70. овог 
закона. 

Члан ВО. 
У случају смрти кандидата чија је кандидатура 

потврђена, збор односно група бирача која је пред-
ложила кандидатуру може уместо умрлог кандидата 
предложити општинској изборној комисији на по-
тврду новог кандидата. Кандидатура новог панди-
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дата задржава ред који је имала кандидатура умр-
лог кандидата. 

У погледу сазивања зборова бирача или зборова 
радних људи ради предлагања »овог кандидата to 
рада тих зборова важе одредбе члана 70. ст. 2. до 4. 
овог закона. 

Предлог нове кандидатуре групе бирача мора 
бити потписан од одређеног броја бирача (члан 56), 
од којих најмање 100 мора бити из реда предлагача 
који су потписали предлог кандидатуре за умрлог 
кандидата. 

. На начин предвиђен у ст. I. и 2. овог члана 
поступиће се и ако кандидат са потврђене кандида-
туре не испуњава услове за кандидата за посланика. 

Предлог кандадатуре, у смислу ст. I. до 3. овог 
члана, подноси се општинској изборној комисији 
најдоцније на IO дана пре дана избора. 

Члан 81. 
Сваки кандидат може одустати од потврђене 

кандидатуре. 
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено 

надлежној општинској изборној комисији. 
Ако кандидат одустане од кандидатуре, зборови 

односно груне бирача које су предложиле његову 
к,андид атуру могу, и то најдоцније на IO дана пре 
дана избора, поднети општинској изборној комисији 
кандидатуру другог кандидата. 

У погледу сазивања зборова ради предлагања 
новог кандидата и рада тих зборова, важе одредбе 
члана 79. сг. 2. до 4. овог закона. 

Члан 82. 
Ако предлог кандидатуре буде одбијен или кан-

дидат одустане од кандидатуре или умре, па нови 
предлог кандидатуре не буде поднет најдоцније на 
IO дана rupe дана избора, избори ће се извршити 
одређеног дана на основу преосталих потврђених 
кандидатура. 

Ако у случајевима из става I. овог члана нема 
ниједног потврђеног предлога кандидатуре, избори 
ће се извршити најдоцније на 30 дана од дана одре-
ђеног за одржавање избора. 

У случајевима из става 2. овог члана предлози 
нових кандидатура подносе се најдоцније на IO 
дана пре накнадно одређеног дада за изборе. 

Члан 83. 
У случајевима из чл. 80. до 82. овог закона, у 

погледу утврђивања нових кандидата на зборовима 
бирача односно зборовима радних људи и у погледу 
кавдидатуре тих кандидата важе одредбе чл. 47. до 
55. односно чл. бо. до 70. овог закона. 

Надлежна општинска изборна комисија посту-
пиће најхитније са таквим предлозима кандидатуре, 
у смислу одредаба овог закона о потврђивању кан-
дидатура. 

Члан 84. 
Општинска изборна комисија објавиће најдо-

цније на десет дана пре дана одређеног за избор 
посланика у општинским скупштинама листу свих 
потврђених кандидатура, са назначењем изборне је-
динице и већа за које су поједини кандидати канди-
дбвани, и то у свим местима на подручју изборне 
јединице. 

Г л а в а V 
ИЗБОР ПОСЛАНИКА У ОПШТИНСКОЈ 

СКУПШТИНИ 

I. Избор и утврђивање резултата гласања 
у општинској скупштини 

Члан 85. 
Избор посланика за сва већа Савезне скупшти-

не врши се на заједничкој седници већа општинске 

скупштине односно општинских скупштина са под-
ручја изборне јединице. 

Право да бира посланике за сва већа Скупшти-
не има у општинској скупштини сваки одборник 
општинске скупштине. 

Члан 86. 
Заједничку седницу општинске скупштине за 

избор савезних посланика сазива председник оп-
штинске скупштине најдо-цније на пет дана пре 
дана одређено-г за избор посланика у општинској 
скупштини. 

Ако председник не сазове општинску скупшти-
ну у року из става I. овог члана, седницу ће сазвати 
општинска изборна комисија. 

Члан 87. 
Седн-ица општинске скупштине сазвана ради 

избора посланика може се одржати ако је присутна 
већина одборника сваког већа општинске скуп-
штине. Присуство већине одборника председник 
општинске4 скупштине утврђује на почетку седнице 
према списку одборника општинске скупштине. 

Ако се седница не може одржати због тота што 
није присутна већина одборника' из става I. овог 
члана, одржаће се нова седница у року од 7 дана 
од дана одређеног за одржавање претходне седнице. 

Члан 88. 
Кад утврди да општинска скупштина може пу-

новажно решавати, председник објављује сврху 
сазивања седнице и почетак избора. 

Члан 89. 
У општинској скупшти-ни може се бирати по-

сланик за Савезно веће само из реда кандидата 
предложених на зборовима бирача или од групе 
бирача, чија је кандидату^ потврђена од стране 
надлежне општинске изборне комисије, a у сва-ко од 
већа радних заједница — само из реда кандидата 
предложених на зборовима радних људи, чије су 
ка-ндидатуре потврђене од стране надлежне општин-
ске изборне комисије. 

Члан 90. 
Гласање се врши гласачким листићима. 
Гласачки листић је јединствен за избор п-осла-

ника за сва већа Скупштине. 
На гласачком листићу прво је означена изборна 

јединица за коју се посланици бирају; a по-сле тога 
је наведено породично, очево и рођено име сваког 
од кандидата из потврђених предлога кандидатура, 
и то прво за Савезно веће, a после тога редом за: 
Привредно веће, Просветно-културно веће, Соци-
јал но-здравствено веће и Организационо-политичко 
веће. 

На гласачком листићу наведена су прво имена 
кандидата из потврђених предлога кандидатура 
које су предложене од стране зборова бирача одно-
сно збо-рова радних људи, a затим имена кандидата 
из потврђених кандидатура које су предложене од 
стране групе бирача, и то оним редом којим су кан-
дид атуре потврђене. 

Испред имена сваког кандидата ставља се ред-
ни број. 

Гласачки листић мора бити оверен печатом оп-
штинске изборне комисије. 

I Члан 91. 
За сва већа Скупштине поставља се једна ку-

тија за гласање. 
У просторији за гласање морају бити истакнути 

огласи о потврди сваке канд,идатуре за свако веће 
Скупштине. 1 
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Члан 92. 
Пред-седник општинске скупштине предаје гла-

сачки листић сваком одборнику. Одборник гласа на 
тај начин што за окружава редни број испред имен-а 
кандидата за кога жели да гласа. 

Одборник може гласати само за једног канди-
дата за свако од већа Скупштине. 

Гласати се може само за оне кандидате чија се 
им-ена налазе на гласачком листићу. 

Члан 93. 
Пошто се заврши гласање у општинској скуп-

штини, приступа се утврђивању резултата гласања, 
и то за свако веће посебно. 

РезЈ^лтат гласања утврђује се на тај начин што 
се прво утврђује, по списку чланова општинске 
скупштине, укупан број одборника који су гласали, 
па после тога колико је гласова добио који канди-
дат за поједино веће Скупштине, a колико је било 
неважећих гласачких листића. 

Ако, се појави разлика између броја гласача по 
списку чланова општинске скупштине и броја пре-
датих гласачких листића, важи резултат гласања по 
гласачким листићима. 

Председник општинске скупштине објављује на 
седници резултат гласања. Резултат гласања објав-
љује се и на огласној табли општинске скупштине. 

Пошто се објави резултат гласања, председник 
општинске скупштине закључује седницу. 

Члан 94.' 
О раду седнице општинске скупштине води се 

записник, који садржи нарочито: дан и час почетка 
и место одрл^авања седнице; назначење изборне је-
динице; укупан број одборника; број присутних од-
борнржа; који су грађани предложени за кандидате; 
колико је одборника гласало; колико је. гласова до-
био који кандидат за поједино веће Скупштине и 
колико је било неважећих гласачких листића; ток 
гласања и друге околности од значаја за гласање, 
као и евентз^алне приговоре одборника у погледу 
правилности гласања; час завршетка гласања. 

Записник потписују председник општинске скуп-
штине и два одборника (члан 39). 

х Члан 95. 
Председник општинске скупштине најхитније 

доставља општинској изборној комисији посебан 
омот са изборним актима, који садржи: записник са 
седнице општинске скупштине; списак одборника 
општинске скупштине на основу кога се гласало 
и све гласачке листиће. 

2. Утврђивање резултата гласања у изборној 
јединици 

Члан 96. 
Резултат гласања у изборној јединици утврђује 

надлежна општинска изборна комисија на основу 
изборних аката, и то за свако веће Скупштине по-
себно. 

Члан 97. 
Општинска изборна комисија утврђује претхо-

дно колико одборника има свака општинска скуп-
штина и колико је гласало укупно одборника, кочи-
но је који кандидат добио гласова у појединој оп-
штинској скупштини, a колико у целој изборној је-
диници, као и колико је било неважећих гласачких 
листића, па на основу тога утврђује резултат гла-
сања. 

Члан 98. 
У општинској скупштини изабран је онај кан-

дидат за посланика за Савезно веће који је добио 
већину гласова свих чланова општинске скупштине. 

Ако у општинској скупштини ниједан кандидат 
не добије већину гласова свих чланова општинске 
скупштршеј грађани бирају посланика за Савезно 
веће између она два кандидата су у општин-
ској ̂ скупштини добили највећи број гласова. 

Ако изборну јединицу сачињавају две или више 
општина, у општинским скупштинама изабран је за 
посланика за Савезно веће кандидат који је добио 
већину гласова свих чланова у свакој општинској 
скупштини са подручја изборне јединице. Ако није-
дан од кандидата не добије потребну већину, грађан-и 
бирају посланика за Савезно веће између оних кан-
дидата који су у било којој општинској скупштини 
са подручја изборне јединице добили највећи број 
гласова. 

Ако су у општинској скупштини односно оп-
штинским скупштинама два или више кандидата са 
највећим бројем гласова добили једнак број гласо-
ва, грађани бирају посланика за Савезно веће из-
међу свих тих кандидата. 

Члан 99. 
За посланика за Привредно, Просветно-култур-

но, Социјално-здравствено односно Организационо-
политичко веће изабран је кандидат који је добио 
већину гласова свих чланова општинске скупштине. 

Ако ниједан од кандидата у општинској скуп-
штини не добије већину гласова из става I. овог 
члана гласање се понавља, и на поновном избору 
изабран је онај кандидат који добије највећи број 
гласова. 

Ако изборну јединицу сачињавају две или ви-
ше општина, за посланика за Привредно, Просвет-
но-културно, Ооцијално-здравствено односно Орга-
низационо-политичко веће изабран је кандидат ко-
ји је добио већину гласова у свакој општинској 
скупштини. 

Ако ниједан кандидат не добије потребну ве-
ћину гласова из става 3. овог члана, гла-сање се по-
навља. Ако ни на поновном избору ниједан канди-
дат не добије потребну већину у свакој општинској 
скупштини, гласање се понавља по други пут, и на 
поновном избору изабран је онај кандидат који је 
добио највећи број гласова у скупштини једне или 
више општина са подручја изборне јединице, на чи-
јој територији ради више од половине укупног бро-
ја радних људи одговарајуће области рада. Ако се 
ни на другом поновном гласању не постигне по-
требна већина, цео изборни поступак се понавља. 

Ако су у случају из ст. 2. и 4. овог члана два 
или више кандидата са највећим бројем гласова 
добили једнак број гласова, избор се понавља између 
свих тих кандидата. 

Члан 100. 
О свом раду општинска изборна комисија води 

записник за свако веће посебно, који садржи наро-
чито: 

1) колико је у изборној јединици било кандидата 
чије су кандидатуре потврђене од стране општинске 
изборне комисије; 

2) породично, очево и рођено име и место ста-
новања сваког кандидата; 

3) укупан број одборника општинске скупштине 
Односно општинских скупштина који је гласао; 

4) укупан број гласова које је добио сваки кан-
дидат на подручју изборне јединице, као и број 
неважећих листића; 

5) породично, очево и рођено име и место ста-
новања кандидата који је изабран за посланика. 

Записник потписују сви чланови општинске 
изборне комисије. Сваки члан комисије има право 
да издвоји мишљење и да стави примедбе на 
записник. 

Члан 101. 
Кад заврши рад, општинска избор-на комисија 

објављује на огласној табли општинске скупштине 
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односно општинских скуп-штина на подручју изборне 
јединице: 

1) колико је гласова добио који кандидат и ко-
лико је било неважећих гласачких листића; 

2) породично, очево и рођено име сваког канди-
дата који је изабран за посланика и за које је веће 

N Скупштине изабран. 

Члан 102. 
Општинска изборна комисија издаје п о д а н и -

цима изабраним за Привредно, Просветно-културно, 
Социјално-здравствено и Организационо-политичко 
веће уверење о томе да су изабрани за посланика, 
и дужна је о резултату избора у изборној јединици 
за ова већа одмах доставити изборни материјал Са-
везној изборној комисији преко надлежне репуб-
личке изборне комисије. 

Савезна изборна комисија дужна је поднети на 
основу изборних аката извештај сваком од већа 
радних заједница о резултату избора посланика за 
та већа по изборним јединицама, a уз извештај до-
ставиће и сва изборна акта. 

Извештај Савезне изборне комисије објавиће/ 
се у „Службеном листу СФРЈ". 

Члан 103. 
Општинска изборна комисија дужна је о резул-

тату избора кандидата за посланика за Савезно 
веће у изборној јединици, одмах доставити изборни 
материјал Савезној изборној комисији преко над-
лежне републичке изборне комисије. 

Z, Објављивање и оглашавање кандидата изабраних 
у општинској скупштини за посланике за 

Савезно веће 

Члан 104. 
Савезна изборна комисија дужна је најдоцније 

на десет дана пре дана одређеног за избор посла-
ника за Савезно веће од стране бирача, објавити 
у „Службеном листу СФРЈ" имена кандидата иза-
браних у општинској скупштини односно општин-
ским скупштинама, као и изборне јединице у којима 
су ти кандидати изабрани. 

У случајевима из чл. 79. и 82. овог закона Саве-
зна изборна комисија објавиће на исти начин нак-
надно потврђене кандидатуре најдоцније на петкана 
пре дана избора. 

Члан 105. 
Општинска изборна комисија дужна је огласити 

имена кандидата за посланика за Савезно веће, 
изабраних у општинској скупштини односно у оп-
штинским скупштинама, и то најдоцније на седам 
дана пре дана избора. У случајевима из чл. 79. и 82. 
овог закона изборна комисија ће их огласити на ј -
доцније на три дана пре дана избора. 

Оглас садржи назив изборне јединице, као и 
породично, очево и рођено име и место становања 
изабраног кандидата. ' 

Г л a в a VI 
ИЗБОР ПОСЛАНИКА ЗА САВЕЗНО ВЕЋЕ 

I. Од стране бирача 

a) Бирачка места u изборни материјал 

Члан 106. 
Гласање на изборима за посланике које за Са-

везно веће бирају грађани непосредно, врши се на 
бирачким местима која одређује општинска изборна 
комисија, на предлог општинског органа надлежног 
за послове опште управе. Изборна комисија одре-
ђује бирачка места најдоцније на петнаест дана 
пре дана избора. 

Члан 107. 
Сваком бирачком месту на подручју општина 

одређује се редни број. 
Најдоцније на пет дана пре дана избора општин-

ска изборна комисија ће у свим бирачким местима 
на подручју изборне јединице објавити која су би-
рачка места одређена, са назначењем који ће бирач 
гласати на ком бирачком месту. 

Члан 108. 
Бирачка места одређују се тако да на једном 

бирачком месту гласа приближно пет стотина би-
рача. У болницама, санаторијумима, породилиштима, 
инвалидним домовима и сличним установама у ко-
јима има више од двадест и пет бирача, одредиће 
се посебно бирачко место. 

За бирачко место одређује се посебна просто-
рија. 

У просторији где се врши гласање уредиће се 
бар један, a по могућству и више простора тако 
ограђених да нико из осталог дела просторије не 
може видети како бирач попуњава гласачки листић. 

Члан 109. 
Најдоцније на три дана пре дана избора канди-

дат предложен од групе бирача може пријавити 
општинској изборној комисији по једног представ-
ника и његовог заменика за свако бирачко место, 
као и свог представника и његовог заменика за 
општинску изборну комисију. За представника кан-
дидата и његовог заменика може бити предложено 
само лице ito је има бирачко право. 

Председник општинске изборне комисије издаће 
најдоцније на 48 часова пре дана избора сваком при-
јављеном представнику и заменику посебно уверење 
које ће им служити као легитимација за учество-
вање у раду бирачког одбора односно општинске 
изборне комисије. 

Представници кандидата имају право да уче-
ствују у раду бирачког одбора односно општинске 
изборне комисије, али без права одлучивања. 

Члан ИО. 
Општинска изборна комисија припремиће благог 

времено за подручје изборне јединице потребан 
број гласачких кутија и одштампаних гласачких 
листића, као и остали изборни материјал. 

Члан l i l . 
Сваки гласачки листић садржи: 
1) означење изборне јединице; 
2) породично, очево и рођено име кандидата за 

посланика за Савезно веће. 

Члан 112. 
Ако је у општинској скупштини односно оп-

штинским скупштинама два или више кандидата 
изабрано за посланика за Савезно веће, на гласач-
ком листићу исписују се прво имена оних кандидата 
који су предложени од стране збора бирача, и то 
оним редом како су предлози кандидатура поднети 
Општинској изборној комисији, па после њих испи-
сују се имена кандидата који су предложени од 
стране групе бирача, ако таквих има. и то оним 
редом којим су поднете кандидату ре општинској 
изборној комисији. 

Испред имена сваког кандидата ставља се ред-
ни број. 

Општинска изборна комисија овериће сваки гла-
сачки листић својим печатом. 

Члан ИЗ. 
Општински орган надлежан за послове опште 

управе дужан је уочи дана избора предати бирач-
ком одбору потребан материјал за гласање (кутије 
за гласање, гласачке листиће, извод из сталног 
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бирачког списка, огласе изборне комисије), a бирач-
ки одбор дужан је истог дана утврдити да ли су 
све припреме потребне за гласање правилно извр-
шене, и о томе ће сачинити записник. 

б) Гласање 

Члан 114. , 
На дан избора, у 7 часова, састаће се бирачки 

одбор у просторији одређеној за гласање, и о њеном 
стању и стању материјала за гласање (члан ИЗ) 
саставиће записник, који потписују сви чланови би-
рачког одбора VL присутни представници кандидата. 

Председник бирачког одбора одмах после тога 
објављује почетак гласања. 

Члан 115. 
За све време гласања морају бити присутни сви 

чланови бирачког одбора односно њихови заменици. 
Ако који представнрж кандидата групе бирача на-
пусти биралиште, то ће се унети у записник, али 
се гласање продужује без њега. 

Члан 116. 
Председник бирачког одбора стара се, уз помоћ 

осталих чланова одбора, о одржавању реда и мира 
за време гласања. У случају потребе председник 
ће затражити помоћ припадника Народне милиције, 
кој PI се, кад дођу на биралиште, налазе под његовим 
руководством. 

Нико не сме ступити на биралиште под оружјем, 
осим у случају предвиђеном у ставу I. овог "члана, 
нити са опасним оруђем. 

Члан 117. 
У просторији у којој се гласа не може бити у 

исто време више од десет бртрача. 
Приликом предаје гласачког листића председник 

бирачког одбора дужан је објаснити бирану начин 
гласања. 

Чланови бирачког одбора дужни су бирачу, кад 
то овај затражи, поново објаснити начин гласања, 
a нарочито ће пазити да бирача нико не омега у 
попуњавању гласачког листића VL да у потпуности 
буде обезбеђена таји зет гласања. 

Члан 118. 
Кад бирач прими гласачки листић, одлази у 

ограђен простор одређен за попуњавање гласачког 
листића. 

Бирач може гласати само за кандидате чија су 
имена расписана на гласачком лР1Стићу. 

Бирач може гласати само за јед,ног кандрЈдата. 
Кад попуни гласачки листић, заск^ужавгњем 

редног броја испред имена кандидата за кога жели 
да гласа, бирач спушта савијени листић у кутију за 
гласање. 

Члан 119. 
Бирач који због какве телесне мане или због 

тога што је неписмен не може гласати на начин 
одређен у члану 118. овог закона, има право да са 
собом поведе пред бирачки одбор лице које ће 
уместо њега" попунити гласачки листић односно спу-
стити листић у кутију за гласање. О овоме ће би-
рачки одбор донети одлуку VL унети је у замјеник. 

"ч 
Члан 120. 

Пошто гласа, бирач је дужан да напусти' бира-
лиште. Као биралиште сматра се зграда VL њено 
двориште. 

Члан 121. 
Бирачки одбор не може ускратити гласање лицу 

које је уписано у извод из брЈрачког списка, нити 
лицу које по овом закону може да гласа на основу 

потврде. Ако поједини члан бирачког одбора или 
представник кандр!дата има у погледу п:јединих 
бирача што да примети, то ће се унети у записник. 

Ако се који бирач појави да гласа, a на његово 
име је већ неко гласао, председник бирачког одбора 
ће наредрхти да се породично, очево VL рођено име, 
занимање и место становања тог лица унесе у за-
писник о гласању, али му неће дозволити да гласа. 

Члан 122. 
Бирач који се на дан избора не налази у месту 

где је уписан у бирачки списак, може гласати у 
месту у коме се налази на дан избора, VL ТО на основу 
потврде надлежног органа да је уведен у бирачкР1 
стисак. Овакав бирач гласа за оне кандидате чије 
су кандр1датуре потврђене за изборну једршицу на 
чијем се подручју налази на дан избора. 

Потврде из става I. овог члана могу се издавати 
од дана расписивања избора до на три дана пре 
избора. Приликом издавања овакве потврде о з н а -
чиће се у брфачком списку да је односном лицу 
издата потврда. 

У записник о гласању унеће се породично, очево 
VL рођено име сваког бирала који је гласао на основу 
потврде, a није уведен у брЈрачки списак за то 
бирачко место. 

Члан 123. 
Гласање траје непрекидно до 19 часова. Само 

ако настане неред бирачки одбор може прекинути 
гласање, док се ред не успостави. Бреме за које је 
гласање морало бити прекинуто PI разлог прекидања 
гласања уносе се у записник о гласању. 

^ У 19 часова затвара ре биралиште VL НИКО СЕ 
после тога' времена не сме пустити у биралиште, 
ал PI ће се допустити гласање брфачима који су се 
затекли у биралишту. Ако је гласање због нереда 
било прекинуто дуже од једног часа, гласање ће 
се продужити за онолико времена колико је прекид 
трајао дуже од једног часа. 

Члан 124. 
За време гласања води се записник. У записник 

се уносе све чињенице важне за гласање. Чланови 
бирачког одбора VL представници кандидата могу 
захтевати уношење одређених чињеница у записник. 

Сви чланови бирачког одбора морају потписати 
записник. Записник потписују VL представници кан-
дидата, али ако га они не потпишу, записник је 
VL без њихових потписа пуноважан. 

Сваки члан бирачког одбора односно представ-
ник кандрадата може дати у записник своје одвојено 
мишљење или своје примедбе на записник. 

в) Утврђивање резултата гласања па бирачким 
местима 

Члан 125. 
По завршеном гласању бирачки одбор ће прво 

пребројати иеу истребљене гласачке листиће и ста-
врос их у посебан омот, који ће затворити и 
запечатити. 

После тога бирачки одбор утврђује, према из-
воду из бирачког списка и на основу потврда, уку-
пан број бирача који су гласали. Затим бирачки 
одбор приступа отварању кутије за гласање и пре-
број авању гласова. Пребројавање гласова врши се 
на следећи начин: председник бирачког одбора вади 
из кутије за гласање један по један гласачки листић 
и са сваког листића чита име кандидата за кога је 
бирач гласао VL одваја листиће који су проглашени 
за невал^еће; један од чланова бирачког одбора 
бележи за сваког кандидата посебно колико је гла-
сова добио, као VL колико је било листића који 
су проглашени за неважеће; сваки прочитани листић 
председник предаје другом члану бирачког одбора. 
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Председник ће сваки гласачки листић показати 
и представнику кандидата ако овај то захтева. 

Као неважећи проглашава се гласачки лис-
тић на коме је заокружен редни број испред имена 
више од једног кандидата, на коме су уписана и 
заокружена нова имена, непопуњени листић, као и 
онај ^оји је попуњен тако да се не може са сигур-
ношћу утврдити за кога је кандидата бирач гласао. 

Ако се појави разлика између броја гласова по 
изводу из бирачког списка, односно између збира 
тог броја и броја бирача који су гласали на основу 
потврде, и броја гласова по гласачким листићима, 
важи резултат гласања по гласачким листићима. 

Члан 126. 
Кад бирачки одбор утврди резултат гласања, 

унеће у записник о гласању нарочито: колико је 
бирача било по изводу из бирачког списка на трм 
бирачком месту; колико је бирача гласало по изводу 
из бирачког списка, колико на основу потврда и 
колико укупно; колико су гласова добили поједини 
кандидати, a колеко је било неважећих гласачких 
листића. У записник ће се унети и одвојена мишље-
ња чланова бирачког одбора. 

Записник потписују сви чланови бирачког од-
бора и присутни представници кандидата. 

Сваки члан бирачког одбора и представник кан-
дидата цоже ставити примедбе на записник. -

Представницима кандидата издаће се на њихов 
захтев потврда о резултату гласања. 

Председник бирачког одбора објавиће јавно ре-
зултат гласања пред зградом у којој се гласало. 

Члан 127. 
По завршеном преброј авању гласова бирачки од-

бор ставиће у посебан омот записник са изводом 
из бирачког списка, потврде на основу којих су 
гласали бирачи који нису уведени у бирачки списак 
за односно бирачко место, употребљено гласачке 
листиће, као и, одвојено, неупотребљене гласачке 
листиће. 

Бирачки одбор затим најхитније и најкраћим 
путем доставља омот са изборним актима надлежној 
општинској изборној комисији на начин који одреди 
Савезна изборна комисија. 

Члан 128. 
По завршеном утврђивању резултата гласања, a 

најдоцније следећег дана, бирачки одбор дужан је 
вратити изборни материјал органу од кога је мате-
ријал примио. 

г) Гласање лигца па одслужењу војног рока или на 
војној вежби u гласање југословенских држављана 
који се на дан избора налазе ван територије Југо-

славије 

Члан 129. 
Лица која се налазе на одслужењу војног рока 

или на војној вежби гласају на изборима за посла-
нике за Савезно веће за кандидате оне изборне 
јединице на чијем је подручју војна јединица од-
носно војна установа у којој су та лица на одслу-
жењу војног рока односно на војној вежби. 

Члан 130. 
Гласање на изборима за посланике за Савезно 

веће у војним јединицама и војним установама врши 
се на бирачким местима која одређује, на предлог 
старешине војне јединице односно војне установе, 
општинска изборна комисија. 

Гласањем на бирачким местима у војним једи-
ницама односно војним установама руководе бирачки 
одбори, које поставља, на предлог старешине војне 
јединице односно војне установе, општинска избор-
на комисија на чијем је подручју седиште војне 
јединице односно установе. 

Члан 131. 
По утврђеном резултату гласања бирачки одбор 

ставиће у посебан омот записник о раду бирачког 
одбора, употребљене гласачке листиће, и одвојено, 
неупотребљене гласачке листиће, и пошто запечати 
омот доставиће га најхитније надлежној општин-
ској изборној комисији. 

Члан 132. 
Службеници дипломатских и конзулариих пред-

ставништава Социјалистичке Федеративне Републи-
ке ' Југослвије у иностранству гласају на изборима 
за посланике за Савезно веће за кандидате са 
потврђених кандидатура за изборну јединицу на чи-
јем је подручју седиште Државног секретаријата за 
иностране послове. Они гласају на бирачким ме-
стима која се образују код појединих дипломатских 
или конзул арних представништава Југослава е. 

Остали југословенски држављани који се иа дан 
избора налазе у иностранству, могу гласати на би-
рачком месту које је образовано у дипломатском 
или конзуларном представништву, и то на основу 
бирачког списка ако су уписани у тај списак, a ако 
нису — на основу потврде да су уписани у бирачки 
списак у месту свог пребивалишта односно боравка 
у Југославен. 

Бирачка места код дипломатских односно кон-
зуларних представништава одређује надлежна оп-
штинска изборна комисија на предлог државног 
секретара за иностране послове. Ова комисија, на 
предлог тог државног секретара, именује председ-
ника и чланове бирачких одбора при тим представ-
ништвима. 

Члан 133. 
Чланови посада поморских4 и речних бродова 

трговачке морнарице који се на дан гласања налазе 
ван територијалних вода Југославије, гласаће за 
кандидате оне изборне јединице у којој је седиште 
привредне организације којој припада брод. Сви 
бирачи гласају на бирачком месту које се образује 
на броду, на основу извода из бирачког списка у 
коме су чланови посаде уписани. 

Председника и чланове бирачког одбора на овим 
бродовима именује општинска изборна комисија на 
чијем је подручју седиште привредне организације 
којој брод припада, и то из реда чланова посаде 
брода. 

Члан 134. 
Општинска изборна комисија на чијем је под-

ручју седиште Државног секретаријата за иностране 
послове, као и општинске изборне комисије на чи-
јем је подручју седиште привредне „ организације 
којој припада поморски или речни брод који се на 
дан избора ^налази ван територијалних вода Југо-
славије, доставиће бирачким одборима на бирачким 
местима код дипломатских и конзуларних представ-
ништава, као и на поморским и речним бродовима 
који се налазе ван територијалних вода, потребан 
број гласачких листића оверених печатом комисије. ̂  

Ако се због велике удаљености од Југославије 
појединим бирачким местима не могу доставити на 
време гласачки листићи, Савезна изборна комисија 
може овластити бирачке одборе на тим бирачким 
местима да сами сачине гласачке листиће којима 
ће се гласати. 

Члан 135. 
Ако због велике удаљености од Југославије по-

једини бирачки одбори код дигшоматских и конзу-
ларних представништава у иностранству и бирачки 
одбори на поморским и речним бродовима ни-су 
у могућности доставити на време изборни материјал 
надлежној онштинској изборној комисији, Савезна 
изборна комисија може овластити бирачки одбор да 
о резултату избора обавести погодним најкраћим 
путем надлежну изборну комисију 
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Члан 136. 
Савезна изборна комисија може одредити да лица 

која се налазе на одслужењу војног рока или на 
војној велови, као и југословенски држављани који 
гласају на бирачким местима код дипломатских и 
конзуларних представништава или на поморским и 
речним бродовима, гласају у одређени дан пре дана 
утврђеног за изборе. 

Члан 137. 
Пошилзке које по одредбама овог закона шаљу 

(бирачки одбори у војним јединицама и војним уста-
новама, у дипломатским и конзуларним представ-
ништвима и на поморским и речним бродовима 
трговачке морнарице, ослобођене су од поштарине. 

d) Утврђивање резултата гласања у изборној је-
диници 

Члан 138. 
% 

Резултат избора за посланике у свакој изборној 
јединици утврђује општинска изборна комисија на 
основу изборних аката примљених од бирачких 
одбора. 

Члан 139. 
Ако је у избору учествовао само један кандидат, 

сматра се изабраним за посланика ако је за њега 
гласала већина свих бирача уписаних у бирачке 

4 спискове на подручју изборне јединице. 
Ако није постигнута већина из става I. овог 

члана, врше се поновни избори. 
Ако су на изборима учествовала два или више 

кандидата, за посланика је изабран кандидат који 
је добио највећи број гласова. 

Ако су на изборима учествовала два или више 
кандидата, па добију исти број гласова, врше се 
поновни избори. 

Члан 140. 
Изборна комисија претходно утврђује колико је 

укупно бирача гласало у изборној јединици и ко-
лико је који кандидат добио гласова у целој избор-
ној јединици, као и колико је било неважећих ли-
стића, па на основу тога утврђује који је кандидат 
у смислу члана 139. овог закона изабран за посла-
ника. 

Ако изборна комисија утврди да кандидат који 
сам учествује у избору није добио потребну већину 
(члан 139. став I) или да су два или више кандидата 
са највећим бројем гласова добили исти број гласова 
(члан 139. став у4), објавиће да у тој изборној једи-
ници ниједан кандидат није изабран за посланика 
и о томе ће обавестити Савезну изборну комисију 
преко републичке изборне комисије. 

V Члан 141. 
Ако изборна комисија утврди неправилности 

приликом спровођења избора на појединим бирач-
ким местима или у целој изборној јединици, које 
су битно утицале или могле утицати на резултат 
избора, поништиће гласање на оним бирачким 
местима на којима је било неправилности. 

Члан 142. 
О свом раду изборна комисија води записник, 

у који уноси нарочито: 
1) колико је било кандидата у изборној јединици, 

као и породично, очево и рођено име и место стано-
вања сваког кандидата; 

2) укупно, по бирачким местима: број свих датих 
гласова, број гласова датих за поједине кандидате 
VL број неважећих гласачких листића; 

3) породично, очево VL рођено име кандидата иза-
браног за посланика. 

Записник потписују сви чланови изборне коми-
сије. Сваки члан изборне комисије има право да 
одвоји мишљење и да стави примедбе на записник. 
Представници кандидата групе бирача могу, исто 
тако, одвојити мишљење VL ставити примедбе на 
записник. 

Члан 143. N 

По завршеном раду "општинска изборна комисија 
објавиће на огласној табли општинске скупштине 
колико је који кандидат за посланика добио гла-
сова на сваком бирачком месту VL у изборној једи-
ници, име кандидата изабраног за посланика, као 
и колико је било неважећих гласачких листића. 
Општинска изборна комисија доставиће извештај о 
томе свим општинским скупштинама на подручју 
изборне јединице, да га на уобичајени начин објаве. 

Општинска изборна комисија издаје изабраном 
кандидату уверење да је изабран за посланика за 
Савезно веће. 

Општинска изборна комисија доставља најхит-
није VL најкраћим путем записник са свим изборним 
актима републичко^ изборној комисији, a републич-
ка изборна комисија доставља овај материјал нај-
хитније VL најкраћим путем Савезној изборној ко-
мисији. 

Члан 144. 
Савезна изборна комисија састаје се чим добије 

изборна акта. Савезна изборна комисија поднеће 
на основу изборних аката извештај Савезном већу 
о резултатима избора посланика за Савезно веће 
по изборним јединицама, a уз извештај ће доставити 
VL сва изборна акта. 

Извештај Савезне изборне комисије објавиће се 
у „Службеном листу СФРЈ". 

2. Избор од стране републичког већа републичке 
скупштине и покрајинског већа покрајинске 

скупштине 

Члан 145. 
Републичко веће републичке скупштине односно 

покрај ниско веће покрај ниске скупштине врши из-
бор посланика за Савезно веће на својој седници, 
по поступку који утврђује односно веће. 

Избор ових посланика мора бити извршен пре 
дана првог састанка Савезног већа на коме се врши 
верификација мандата новоизабрана« посланика. 

Члан 146. 
За посланика за Савезно веће изабрани су они 

кандидати који су добили већину гласова свих чла-
нова републичког односно покрајинског већа. 

Ако већину гласова из става I. овог члана нија 
добило онолико кандидата колико се бира посланика, 
врши се понован избор за преостали број посланика. 
Приликом поновног избора могу се предлагати и 
нови кандидати. 

Ако два или више кандидата добију исти број 
гласова, врши се на истој седници већа понован 
избор између тих кандидата. 

На основу резултата гласања председник већа 
проглашава који су кандидати изабрани за посла-
нике, издаје им уверење о Избору VL извештава 
Савезно веће о резултату избора. 

Г л а в а Vil 
ПОНОВНИ И ДОПУНСКИ ИЗБОРИ 

I. Поновни избори и поновно гласање 

Члан 147. 
Поновни избори посланика за Савезно веће од 

стране грађана врше се: 
I) ако надлежна изборна комисија поништи 

гласање због неправилности приликом спровођења 
избора; 
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2) ако је у избору учествовао само један канди-
дат и он не добије већину гласова свих бирача упи-
саних у бирачки списак у изборној јединици: 

3) ако су два или више кандидата са највећим 
бројем гласова добили исти број гласова. 

Поновни избори посланика за већа радних За-
једница врше се ако ни на трећем поновном гласању 
ниједан кандидат не добије потребну већину (члан 
99. став 4). 

Поновни избори савезних посланика врше се и 
кад у поступку верификације мандата одговарају-
ће веће Савезне скупштине поништи избор посла-
ника због неправилности приликом спровођења 
избора. 

Члан 148. 
Ако се гласање поништи због неправилности 

приликом спровођења избора на појединим бирачким 
местима, поновно гласање врши се само на оним 
бирачким местима на којима су неправилности 
утврђене. 

Члан 14?. 
' На поновним изборима посланика који се врше 

мз разлога наведених у члану 147. став I. тач. I. 
и 2. овог закона, гласање у општинској скупштини 
врши се по постојећим и по накнадно потврђеним 
кандидатурама. 

Предлози кандидатура за нове кандидате под-
носе be најдоцније на десет дана пре дана одређеног 
за спровођење избора. 

У случајевима из члана 147. став I. тачка 3. 
овог закона поновни избори врше се само између 
кандидата који су добили исти број гласова. 

' Члан 150. 
Поновне изборе посланика расписује надлежна 

општинска изборна комисија. 
Ако се поновни избори врше на основу одлуке 

кога од већа Савезне скупштине, изборе расписује 
Савезна изборна комисија. 

Поновни избори посланика за Савезно веће од 
стране грађана врше се у другу наредну недељу, 
рачунајући од дана одржаних избора. 

Ако се поновни избори врше на основу одлуке 
кога од већа Савезне скупштине, дан у који ће се 
одржати избори одређује' Савезна изборна комисија. 

Члан 151. 
Дан у који ће се одржати поновни избори посла-

ника за Савезно веће од стране грађана објавиће 
надлежна изборна комисија најдоцније на пет дана 
пре дана одређеног за те изборе. Она ће огласити 
постојеће кандидатуре, као и нове ако их буде. 

2. Допунски избори 

Члан 152. 
Допунски избори врше се кад посланику пре-

стане мандат услед наступања кога од случајева 
наведених у члану 23. овог закона. 

Члан 153.. 
Допунски избори расписују се-на доцни је на пет-

наест дана од дана престанка мандата посланика. 
Допунску избори расписују се само ако до ре-

довног истека мандата посланика преостаје више од 
шест месеци. 

Члан 154. 
Допунски избори одржавају се у року од три 

месеца од дана кад је односно посланичко место 
остало упражњено. 

Одлука о допунским изборима објављује се у 
„Службеном листу СФРЈ", и то најдоцније на шест 
недеља пре дана одређеног за изборе. 
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Члан 155. 
Ако одредбама ове главе није друкчије одређено^ 

на поновне и допунске изборе сходно се примењују 
одредбе глава Il i , IV, V и VI овог закона. 

Г л а в а VIH 
ОПОЗИВ ПОСЛАНИКА 

I. Предлагање опозива 

a) Од стране зборова бирача односно зборова радних 
људи 

Члан 156. 
Поступак за опозив посланика у Савезном већу 

изабраног у општини, покреће се на предлог збо-
рова бирача, ако се за покретање поступка изјасни 
већина бирача на зборовима који обухватају нај -
мање трећину свих бирача изборне јединице у ко-
јој је изабран посланик чији се опозив предлаже, 
или на предлог најмање једне трећине укупног бро-
ја бирача изборне јединице у којој је изабран по-
сланик чији се опозив предлаже. 

Члан 157. 
Поступак за опозив . посланика у коме од већа 

радних заједница покреће се на предлог зборова 
радних људи у радним организацијама односно рад-
ним заједницама (чл. 60. до 64) одговарајуће области 
рада и других радних људи који имају право пред-
лагања кандидата за избор посланика за одгова-
рајуће веће Скупштине, и ако се за покретање по-
ступка изјасни већина радних људи на зборовима 
на којима је учествовала најмање једна трећина 
свих радних људи на подручју изборне .јединице у 
којој је изабран посланик чији се опозив предлаже. 

Члан 158. 
Предлог за сазивање збора бирача ради покре-

тања поступка за опозив посланика у Савезном 
већу изабраног у општини, може поднети најмање 
педесет бирача, a предлог за сазивање збора радних 
људи за опозив посланика у коме од већа радних 
заједница — најмање педесет радних људи који 
ИЈ""" 1 L —-маво предлагања кандидата за избор посла-
h i одговарајуће веће. 

-бДлог за сазивање зборова бирача односно 
збо: a радних људи ради покретања поступка за 
опозив савезног посланика може поднети и већина 
чланова општинске скупштине на чијој је тери-
торији изабран посланик чији се опозив предлаже. 

Предлог за сазивање збора ради покретања по-
ступка за опозив подноси се писмено. 

Члан 159. 
Предлог бирача за сазивање збора бирача ради 

покретања поступка за опозив посланика' у Савез-
ном већу подноси се председнику надлежне општин-
ске скупштине, a уједно се о томе обавештава и 
надлежна општинска изборна комисија. 

Предлог за сазивање збора радних људи у рад-
ној организацији односно радној заједници ради 
покретања поступка за опозив посланика у коме од 
већа радних заједница, доставља се председник 
радничког савета или њему одговарајућег органа 
управљања радне организације, односно функцио-
неру органа или службе у државном органу, дру-
штвено-политичкој организацији односно удружењу, 
a уједно се о томе обавештава и надлежна општин-
ска изборна комисија. 

Члан 160. 
Збор бирача ради покретања поступка за опозив 

посланика сазива председник општинске скупштине, 
a збор радних људи — председник радничког савета 
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или њему одговарајућег органа управљања радне 
организације, односно функционер органа или слу-
жбе коме је упућен предлог за сазивање збора. 

Ако председник општинске скупштине, односно 
председник органа управљања радне организације 
или функционер органа или службе не сазове збор 
бирача односно збор радних људи у року од 15 дана 
од дана подношења предлога, збор ће у року од 
даљих пет дана сазвати општинска изборна ко-
мисија. 

Члан 161. 
По извршеном избору председништва, предсе-

давајући објављује сврху сазивања "збора и начин 
његовог рада, чита текст предлога за сазивање 
збора и позива представника предлагача да обра-
зложи предлог за покретање поступка за опозив 
посланика. 

Збор претреса предлог и по завршеном пре-
тресу приступа гласању за или против - предлога 
за покретање поступка за опозив. 

Гласање се врши јавно, дизањем руке. Ако 
је потребно гласови се пребројавају. 

Предлог за покретање поступка за опозив 
усвојен је на збору ако за њега гл"аеа већина 
присутних бирача односно радних људи. 

Члан 162. 
Ако збор бирача односно збор радних људи 

не усвоји предлог за покретање поступка за опо-
зив, не може се из истих разлога поново поднети 
предлог за сазивање новог збора ради покретања 
поступка за опозив посланика пре истека једне 
године од дана одржавања збора на коме је од-
лучено да се такав предлог не усвоји. 

Члан 163. 
О раду збора води се записник, који потпису-

ју председавајући, записничар и - оверачи за-
писника. 

Записник садржи нарочито: место одржавања 
збора, означење општине и дана и часа почетка 
и завршетка зборз; означења подручја збора би-
рача односно збора радних Јбуди за који је збор 
одржан; ко је сазвао и отворио збор; породично 
и рођено име чланова председништва збора, за-
писничара и оверача записника; укупан број би-
рача односно радних људи који имају право уче-
шћа на збору; број присутних лица и дневни ред 
збора; породично, очево и рођено име и место 
становања ' посланика чији се опозив предлаже, 
са означењем већа Скупштине чији је члан; ре-
зултат гласања о предлогу за покретање поступ-
ка за опозив и разлоге за покретање тог поступ-
ка, ако је предлог усвојен; на који је начин утвр-
ђен резултат гласања; друге околности од знача-
ја за рад збора. 

Члан 164. 
Ако је збор усвојио предлог за покретање по-

-ступка за опозив посланика, саставља се предлог 
за опозив. 

Предлог за опозив саставља председништво 
збора, али збор може одредити да то учине друга 
три лица присутна збору. Предлог потписују чла-
нови председништва односно друга три лица, која 
је збор одредио. Њихови потписи морају бити ове-
рени од органа надлежног за оверавање. 

б) Од стране групе бирача 

Члан 165. 
Предлог за опозив посланика у Савезном већу 

који подноси група бирача мора потписати на ј -
мање једна трећина укупног броја бирача уписа-
них у бирачки списак на подручју изборне 
јединице. 

Потписи предлагача морају бити оверени од. 
органа надлежног за оверавање. 

Предлогу за опозив посланика у Савезном 
већу мора се приложити потврда општинског ор-
гана управе надлежног за послове опште управе 
о томе да су потписници предлога уписани у би-
рачки списак, као и потврда о укупном броју би-
рача уписаних у бирачки списак на подручју оп-
штине. 

Потврде из става 3. овог члана могу се дати и 
на самом предлогу. 

2. Садржина предлога за опозив 

Члан 166. 
Предлог за опозив мора садржати: 
1) породично, очево и рођено име и место ста-

новања посланика чији се опозив предлаже, 
означење већа Скупштине чији је он члан и из-
борне јединице у којој је изабран; 

2) разлоге због којих се опозив предлаже. 
Поред потписа сваког потписника предлога за 

опозив мора се означити његово породично, оче-
во и рођено име, занимање и место становања. 

Предлогу збора бирача односно збора радних 
људи мора бити приложен записник о раду збора 
на коме је усвојен предлог за опозив. 

Члан 167. 
Предлог за опозив подноси се писмено. 
Предлог за опозив посланика у Савезном 

већу изабраног у општини, као и предлог за опо-
зив посланика изабраног у које од већа радних 
заједница, подносе се преко надлежне општинске 
изборне комисије Савезној изборној комисији. 

Општинска изборна комисија дужна је доста-
вити без одлагања Савезној изборној коми-сији 
поднете предлоге за опозив посланика. 

3. Испитивање предлога и раеписивање гласања 
о "опозиву 

Члан 168. 
Савезна изборна комисија и-спитује да ли су 

поднети предлози за опозив састављени сагласно 
одредбама овог закона, не улазећи у испитивање 
оправданости разлога изнетих у предлогу за 
опозив. 

Ако предлог садржи само формалне недостат-
ке, Савезна изборна комисија ће предлог вратити 
подносиоцима да недостатке отклоне, одређујући 
рок у коме то мора бити извршено. 

Савезна изборна комисија ће одбити реше-
њем предлог који н е испуњава услове према од-
редбама овог закона, или ако подносиоци нису 
у одређеном року отклонили формалне недо-стат-
ке. О томе комисија обавештава подносиоца 
предлога достављањем решења. Подносиоцима пред-
лога сматрају се потписн,ици предлога. 

Члан 169. 
Кад Савезна изборна комисија утврди да 

предлог за опозив посланика испуњава услове 
према одредбама овог закона, потврдиће предлог 
и расписаће гласање о опозиву, и то у року од 30 
дана од дана потврде предлога за опозив. 

Решење о расписивању гласања о опозиву са-
држи: породично, очево и рођено име посланика 
о чијем ће се опозиву гласати, означена већа 
Скупштине чији је члан посланик чији се опозив 
предлал^е, означење изборне јединице у којој -ће 
се гласање вршити и дан одређен за гласање. 

Гласање о опозиву посланика у Савезном 
већу изабраног непосредно од грађана, врши се 
недељом. 
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Члан 170. 
Савезна изборна комисија дужна је о распи-

сивању гласања о опозиву обавестити веће Скуп-
штине чији је члан посланик чији се опозив пред-
лаже, самог посланика и надлежну општинску из-
борну комисију. 

Решење Савезне изборне комисије о расписи-
вању гласања о опозиву посланика објављује се 
у „Службеном листу СФРЈ" најдоцније на 15 дана 
пре дана одређе-ног за гласање. 

4. Гласање о опозиву 

a) За посланика у Савезном већу изабраног у 
оп,штини 

Члан 171. 
Гласање о опозиву посланика у Савезном већу 

изабраног у општини, врши се на бирачким ме-
стима на подручју изборне јединице у којој је 
посланик- изабран. 

Општинска изборна комисија дужна је нај -
доцније на 7 дана пре дана одређеног за гласање 
о опозиву одредити бирачка места на који-ма ће се 
гласати и за свако бирачко место образовати би-
рачки одбор к о ј и ј е руководити гласањем о опозиву. 

Члан 172. 
Општинска изборна комисија дужна је издати 

оглас о одређивању гласања о опозиву. 
Овај оглас мора садржати: породично, очево 

и рођено'име посланика о чијем се опозиву гласа; 
означење већа Савезне скупштине чији је члан 
посланик о чијем се опозиву гласа; 'означен,е 
изборне јединице у којој ће се гласати о опозиву, 
као и дан глас.ања. 

Општинска изборна комисија обезбедиће да 
оглас о одређивању гласања о опозиву посланика 
буде објављен најдоцније на 7 дана пре дана 
одређеног за гласање о опозиву у свим местима 
на подручју изборне јединице у којој ће се гласа-
ти о опозиву. 

Члан 173. 
Најдоцније на три дана пре дана одређеног за 

гласање о опозиву посланик о чијем се опозиву 
гласа и подносиоци предлога за опозив могу при-
јавити општинској изборној комисији по једног 
свог представника и једног његовог заменика за 
свако бирачко место. За представника посланика 
односно подносиоца предлога за опозив и за ње-
говог заменика могу бити предложена само лица 
која имају бирачко право. Председник општин-
ске изборне комисије издаће у року од 48 часова 
од дана пријема пријаве за сваког при јављеног 
представника и заменика уверење на основу кога 
ће они моћи да учествују у раду б и р а н о г одбора, 
али без права одлучивања. 

Посланик о чијем се опозиву гласа и подно-
сиоци предлога за опозив могу пријавити свог 
представника и његовог заменика и у општинској 
изборној комисији. 

Члан 174. 
На сваком бирачком месту поставиће се кути-

ја за гласање на којој ће се истаће оглас о ра-
списивању гласања о опозиву. 

Члан 176. 
Председник бирачког одбора предаје сваком 

гласачу гласачки листић. 
Гласачки листић садржи: породично, очево и 

рођено име и место становања посланика о чијем 
се опозиву гласа, a испод имена посланика речи: 

„за опозив" и речи: „против опозива", одштампа-
не једне испод других. 

Ако гласач гласа за опозив посланика заокру-
жиће рећи: „за опозив", a ако гласа против опо-
зива посланика заокружиће речи: „против опо-
зива". 

Гласачки листићи на којима нису заокруже-
не ни реч: „за опозив" ни речи: „против опози-
ва", као и гласачки листићи попуњени тако да 
се не може са сигурношћу утврдити да ли је би-
рач гласао за или против опозива, сматрају се 
неважећим. 

Члан 176. 
По завршеном гласању преброј авају се гла-

сачки листићи и утврђује се број листића којима 
се гласало за опозив, број листића којима се гла-
сало против опозива, као и^ број неважећих 
листића. 

По завршен одо преброј авању унеће се у запи-
сник о раду бирачког одбора колико је по изводу 
из бирачког списка имало бирача то бирачко ме-
сто, колико је бирача гласало по изводу из бирач-
ког списка, број гласачких листића којима се гла-
сало за опозив, број листића којима се гласало 
против опозива и број неважећих листића. 

По завршеном раду председник бирачког од-
бора објавиће пред зградом у којој је вршено 
гласање резултат гласања на том бирачком месту. 

Бирачки одбор доставиће најхитније и најкра-
ћим путем записник о гласању са гласачким ли-
стићима и свим осталим материјалом надлежној 
општинској изборној комисији на начин који од-
реди Савезна изборна комисија. 

Члан 177. 
На основу материјала примљеног од бирачких 

одбора општинска изборна комисија утврдиће ко-
лико је укупно бирача гласало у изборној једи-
ници, колико је укупно гласало за опозив a ко-
лико против опозива, број неважећих листића, 
као и укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак у целод изборној јединици, и на основу 
тога утврдиће да ли је посланик опозван. Ове 
податке комисија ће унети у записник о свом 
раду. 

О резултату гласања комисију ће писмено 
обавестити Савезну изборну комисију и послани-
ка о чијем се опозиву гласало. 

4 Члан 178. 
Кад општинска изборна комисија у т в р д и ре-

зултат гласања о опозиву, објавиће га на огласној 
табли општинске скупштине на подручју изборне 
јединице и доставиће без одлагања, преко Савез-
не изборне комисије, Савезном већу извештај о 
свом р а д у л а свим актима који се односе на по-
ступак гласања о опозиву. 

б) За посланика у коме од већа радних заједница 

Члан 179. 
Гласање о опозиву посланика У коме од већа 

радних заједница врши се на седници општинске 
скупштине. 

Ако изборна јединица обухвата две или више 
општина, гласање се врши у свакој општинској 
скупштини посебно. 

Право гласања о опозиву имају сви одборници 
општинске скупштине. 

Члан 180. 
Одборници општинске скупштине гласају о 

опозиву на тај начин што на гласачком листићу 
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заокружују речи: „за опозив" или речи: „против 
опоз-ива". 

О гласању саставља се записник. 

Члан 181. 
На основу материјала примљеног од општин-

ских скупштина, надлежна општи- с^а комисија 
утврђује резултат гласања о опозиву и на основу 
тога утврђује да ли је посланик опозван према 
одредбама овог закона (члан 25. став 2). 

По утврђивању резултата гласања о опозиву 
општинска избоона комнен i a доставља без одла-
гања, - преко Савезне изборне комисије, надле-
жном већу Скупштине извештај о свом ралу, са 
свим актима која се односе на поступак гласања 
о опозиву. 

Члан 182. 
Ако одредбама чл. 171. до 181. овог закона 

није друкчије прописано, у погледу поступка гла-
сања о опозиву посланика у Савезном већу иза-
браног у општини vi утврђивања резултата гла-
сања сходно се примењују одредбе глава IH, IV, 
V и VI бвог закона, осим одредбе одељка г) главе 
VI. a у погледу поступка гласања о опозиву по-
сланика у коме од већа радних заједница и утвр-
ђивања резултата гласања о опозиву тих посла-
ника — и одредбе чл. 171. .до 178. овог закона. 

Г л a в a IX 
ЗАШТИТА ИЗБОРНИХ ПРАВА 

I. Приговори и жалбе 

Члан 183. 
Због неправилности у раду зборова бирача на 

којима је извршено кандидован^ за избор по-
сланика за Савезно веће или на којима је претре-
сан предлог за покретање поступка за опозив 
посланика у том већу, као и због неправилности 
у раду бирачког одбора, приликом избора односно 
опозива посланика у том већу, сваки кандидат 
односно посланик чији се опозив предлаже, као 
и сваки бирач, имају право да поднесу приговор 
надлежној општинској изборној комисији. 

Због неправилности у раду зборова радних 
људи у радним организацијама и радним заједни-
цама на којима је извршено кандидовање за из-
бор посланика за већа радних заједница или на 
којима је ^претресан предлог за покретање по-
ступка за опозив посланика у коме од тих већа, 
имај;/ право да поднесу приговоре надлежној оп-
штинској изборној комисији посланик чији се 
опозив предлаже, као и сваки радни човек који 
има право учешћа на збору радних људи. 

Ако општинска изборна комисија, поводом 
приговора поднесених пре истека рока за подноше-
ње предлога кандидатура на потврду, утврди у 
раду збора неправилности које су битно утицале 
или могле утицати на утврђивање кандидатуре 
зборова, поништиће рад збора на коме је било не-
правилности и одредиће да се у одређеном року 
сазове нов збор. 

Ако група од најмање десет радних људи у 
радној организацији или државном органу сматра 
да посланички кандидат за које од већа радних 
заједница не испуњава услове да. буде биран за 
одговарајуће веће, може поднети приговор надле-
жној општинској изборној комисији, која о при-
говору одлучује приликом решавања о потврди 
кандидатуре. 

Члан 184. 
Против решења општинске изборне комисије 

0- одбијању предлога кандидатуре, као и против 

решења те комисије којим се утврђује да нису 
испуњени услови за потврду кап ди н,атуре, подно-
сиоци одговарајућег предлога канди.датуре могу 
изјавити жалбу републичком врховном суду у 
року од 48 часова од пријема решења. Врховни 
суд донеће решење о жалб-и v року од 48 часова 
по пријему жалбе. 

Против решења изборне комисије којим је 
потврђена кандидатура за посланика за које од 
већа радних заједница, група радних људи која 
је поднела приговор у смислу члана 183. -став 4. 
овог закона може изјавити жалбу републиком 
врховном суду - ако сматра- да кандидат не "испу-
њава услове да буде биран за одговарајуће веће. 

Члан 185. 
Против решења општинске изборне комисије, 

ако није друкчије предвиђено у члану 184. овог 
закона, сваки кандидат и сваки бирач могу из ја-
вити жалбу надлежном већу Савезне скупштине. 
Жалбу против решења општинске изборне коми-
сије донетог у вези са избором посланика у оп-
штинској скупштини може изјавити и сваки чла« 
општинске скупштине у којој је извршен избор. 
Они могу указати надлежном већу Савезне скуп-
штине VL на неправилности у раду бирачког од-
бора или у раду зборова бирача односно зборова 
радних људи у погледу предлагања кандидата. 

' Посланик о чијем се опозиву гласало VL сваки 
бирач односно сваки члан општинске скупштине 
која је одлучивала о опозиву савезног посланика 
могу против решења општинске изборне комисије 
донетог у вези са спровођењем одлуке о опозиву 
посланика изјавити жалбу надлежном већу Са-
везне скупштине. 

Жалба изјављена до дана избора односно до 
дана - гласања о опозиву подноси се преко Савез-
не изборне комисије, a жа-лба изјављена после тог 
дана — надлежном већу Савезне скупштине. 

Жалба већу Савезне скупштине подноси се 
најдоцније до дана састанка верификационог од-
бора, a жалба која се односи на допунски избор 
или на гласање о опозиву посланика — у року од 
петнаест дана од дана избора односно гласања 
о опозиву. 

Члан 186. 
Против решења Савезне изборне комисије о 

одбијању предлога за опозив посланика подносио-
ци могу изјавити жалбу Врховном суду Ј у г о с л -
вије. Жалба се подноси у року од три дана од 
дана пријема решења. 

2. "Казнене одредбе 

Члан 187. 
Новчаном казном или казном затвора до јед-

не године казниће се за кривично дело: 
1) ко подмићивањем утиче на бирача да иа 

изборима или приликом гласања о опозиву савез-
них росланика гласа за или против одређеног 
кандидата, односно за или против опозива посла-
ника, или да уопште не гласа, или да потпише 
предлог кандидатуре или предлог за опозив, или 
да одрекне потпис дат на њима: 

2) бирач који је већ гласао, па поново гласа 
или покуша да гласа ^на изборима за исто веће 
Савезне скупштине или приликом гласања 
о опозиву; 

3) бирач који на изборима или приликом гла-
сања о опозиву гласа или покуша да гласа уместо 
другога под његовим именом; 

4) ко противно одредби члана 116. став 2. овог 
закона дође на биралиште под оружјем или са 
каквим опасним оруђем, као VL КО без позива пред-
седника бирачког одбора нареди да се доведе ору-



Среда, IO. април 1963. . СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број "li — Страна 2711 

жана сила на биралиште, или је доведе без пред-
седникове наредбе; 

5) ко уништи, прикрије, оштети или однесе 
какву исправу о изборима или о гласању о опози-
ву, или какав предмет који служи за избор или 
за гласање о опозиву; 

6) службено лице које позове бирача на-одго-
ворност због гласања, или од њега тражи да каже 
за кога је гласао или зашто није гласао, односно 
да ли је гласао за или против опозива. 

Члан 188. 
Новчаном казном до 50.000 динара или казном 

затвора до три месеца казниће се за кривично 
дело: 

1) ко се при гласању непристојно понаша; 
2) ко, пошто је гласао односно пошто се утвр-

ди да није уведен у бирачки списак, на опомену 
председника бирачког одбора не оде са биралишта; 

3) ко омета рад бирачког одбора или изборне 
комисије; 

4) члан бирачког одбора или изборне комиси-
је, као и с?ако друго лице, који на било који на-
дан повреде тајност гласања. 

Члан 189. 
За кривично дело фалсификата, повреде 

слободе опредељења бирача, спречавања службе-
ног лица у вршењу службене радње, увреде или 
клевете члана председништва збора бирача или 
члана бирачког одбора или изборне комисије по-
водом вршења њихови службене дужности, као и 
за које друго кривично дело предвиђено у Кри-
вичном законику, учињено у вези са избором или 
са гласањем о опозиву савезног посланика, учи-
нилац ће се казнити по одредбама Кривичног 
законика. 

Члан 190. 
Све радње кажњиве по овом закону или Кри-

вичном законику које су учињене на биралишту, 
бирачки одбор унеће у свој записник, са означе-
ним имена, занимања и места становања учи-
ниоца. 

Кад општинска изборна комисија заврши рад, 
сачиниће изводе из примљених записника о 
свим кажњивим радњама, ако их је било, и доста-
виће ове изводе јавном тужиоцу ради покретања 
кривичног поступка. 

Г л а в а , X 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 191. 
Ради утврђивања бирачког права за избор чла-

нова преде/авничих тела друштвено-политичких 
заједница, састављају се у привредним организа-
цијама и установама бирачки спискови у које се 
уписују сви радни људи у привредној организацији 
односно установи који имају бирачко право. 

У ту сврху састављају се и у радним заједни-
цама у државним органима, друштвено-политичким 
организацијама и удружењима бирачки спискови у 
које се уписују сви радни људи у тим органима, 
организацијама односно удружењима који имају би-
рачко право. 

Бирачки списак саставља комисија за - израду 
бирачког списка, која се састоји од председника и 
два члана. Комисију образује управни одбор при-
вредне организације или установе односно други 
њему одговарајући орган управљања привредне 
организације односно установе, a у државном орга-

ну, друштвено-политичкој организацији односно 
удружењу — функционер органа односио службе. 

За две или више радних организација односно 
радних заједница на територији општине у Којима 
је запошљено мање од двадесет радних људи, би-
рачки списак саставља комисија коју образује оп-
штинска скупштина. 

Бирачки спискови у смислу става 3. овог члана 
састављају се и у војним јединицама и војним уста-
новама и у њих се уписују активни официри, под-
официри, војни службеници и грађанска лица на 
служби у Југословенској народној армији — ^који 
су на служби у тим војним јединицама односно 
војним установама. Комисију за израду ових бирач-
ких спискова образује старешина војне јединице 
односно војне установе. 

Бирачи се могу уписивати у бирачки списак 
најдоцније на десет дана пре дана избора. 

Члан 192. 
Ради утврђивања бирачког права за избор по-

сланика за Савезно веће, у војним јединицама и 
војним установама у којима се налазе лица на од-
служењу војног рока или на војној вежби састав-
ља се бирачки списак у који се уписују лица на 
одслужењу војног рока односно на војној вежби. 

Бирачки списак из става I. овог члана саставља 
Комисија за израду бирачког списка, коју образује 
старешина војне јединице односно војне установе. 

Члан 103. 
У ' бирачки списак који се води за земљорад-

ничку задругу уписују се и земљорадници-чланови 
задруге или друге радне организације, као и чла-
нови њихових домаћинстава који се баве земљо-
радњом. 

Општинска комисија за бирачке спискове са-
ставља бирачке спискове у које се уписују занат-
лије-чланови коморе, као и пољопривредни и за-
натски радници који раде ван радних организација. 

Члан 194. 
Кад комисија за израду бирачког списка из чл. 

191. до 193. овог закона састави бирачки'списак, из-
лаже га на видном месту три дана. 

Сваки радни човек који има бирачко право мо-
ж е ставити приговор што он или који други радни 
човек који има бирачко право није уписан у би-
рачки списак, или што је уписано лице које није 
требало да буде уписано. 

О приговорима на бирачки списак решава прет-
ходно комисија за израду бирачког списка. Кад 
размотри све примљене приговоре, комисија за из-
раду бирачког списка доставља бирачки списак, са 
приговорима које није уважила, општинској коми-
сији за бирачке спискове. Ова комисија коначно 
решава о приговорима. Кад утврди да је бирачки 
списак исправан, односно кад у њему изврши по-
требне исправке, општинска комисија потврђује би-
рачки списак потписом председника комисије и сво-
јим печатом и враћа ,потврђени бирачки списак 
комисији за израду бирачког списка. 

У погледу излагања на увид бирачких спискова 
који се - састављају у војним јединицама односно 

^ војним установама, стављања пр-иговора на те би-
рачке спискове и потврђивања тих бирачких спи-
скова важе одредбе ст. I. до 3. овог члана, с тим. 
да о приговорима на бирачки списак које није ува-
жила комисија за израду бирачког списка решава 
и. бирачки списак потврђује комисија за бирачке 
спискове при вишој команди, коју одређује коман-
дант војне области. Ову комисију сачињавају пред-
седник/ и два члана, које именује командант војне 
команде при којој се ова комисија образује. . 
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Члан 195. 
Материјална средства за спровођење прв-их из-

бора на основу овог закона обезбедиће Савезно из-
вршно веће. 

Члан 196. 
Све радње и акти државних органа, као и сви 

поднесци и остали списи у вези са спровођењем 
избора за савезне посланике, ослобођени су од пла-
ћања таксе. 

Члан 197. 
У радним заједницама у државним органима, 

друштвено-политичким организацијама и удруже-
њима у којима не постоје органи управљања тих 
заједница, за посланике за Организационо-политич-
ко веће на првим изборима који ће се одржати по 
одредбама овог закона могу бити бирани чланови 
извршних одбора синдикалних организација у тим 
органима, друштвено-политичким организацијама 
односно удружењима. 

Члан Ш . 
На првим изборима који ће се одржати по од-

редбама овог закона, право да учествују на зборо-
вима радних људи на којима се предлажу посла-
нички кандидати за Привредно веће имају; поред 
земљорадника-чланова задруге или друге радне ор-
ганизације и чланови њихових домаћинстава који 
се баве земљорадњом. 

Члан 199. 
Прописе за извршавање овог закона доноси, по 

потреби, Савезно извршно веће. 

Члан 200. 
Државни секретари јат за послове народне од-

бране донеће пропис о чувању бирачких спискова 
у војним јединицама и војним установама. 

Члан 201. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да 

важи Закон о правима и дужностима, избору и опо-
зиву савезних народних посланика („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/57). 

Члан 202. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу СФРЈ". 

212. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗВОРНИМ ЈЕДИ-
НИЦАМА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА ЗА САВЕЗНУ 

СКУПШТИНУ 
" На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изборним 
јединицама за избор посланика за Савезну скуп-
штину, који је усвојила Савезна народна скупшти-
на на седници Савезног већа од 7. априла 1903. го-
дине и на седници Већа произвођача од 7. априла 
1963. године. 

П.Р. бр. 88 
9. априла 1963. године 

Београд-
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ИЗБОР ПОСЛА-

НИКА ЗА САВЕЗНУ СКУПШТИНУ 

Члан I. 
Избор посланика за сва већа Савезне скупшти-

не врши се у изборним јединицама утврђеним овим 
законом. 

Члан 2. 
За избор посланика ' за Савезну скупштину 

утврђују се следеће изборне јединице: 

I. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ , 

На територији среза Бања Лука: 
1) Изборна јединица Бања Лука, која обухвата 

територије општина Бања Лука, Челинац и Котор 
Варош; 

2) Изборна јединица Босанска Градишка, која 
обухвата територије општина Босанска Градишка,'" 
Лакташи, Прњавор и Србац; 

3) Изборна јединица Јајце, која обухвата тери-
торије општина Бугојно, Доњи Вакуф, Горњи Ва-
куф, Јајце, Купрес, Скендер Вакуф и Ши-пово;' 

4) Изборна јединица Приједор, која обухвата 
територије општина Босанска Дубица, Босански 
Нови и Приједор; 

5) Изборна јединица Сан сиги Мост, која обухва-
,та територије општина Гламоч, Кључ, Мркоњић 
Град и Сански Мост. 

На територији среза Бихаћ: 
.6) Изборна јединица Бихаћ, која обухвата те-

риторије општина Бихаћ, Босанска Крупа, Босан-
ски Петровац, Босанско Грахово, Цазин, Дрвар и 
Велика Кладуша. 

- На територији среза Добој: 
7) Изборна јединица Босански Брод, која обу-

хвата територије општина Босански Брод, Босан-
ски Шамац, Градачац, Модрича и Оџак; 

8) Изборна јединица Добој, која обухвата тери-
торије општина Дервента и Добој; 

9) Изборна јединица Маглај, која обухвата те-
риторије општина Маглај, Теслић, Тешањ, Завидо-
вићи и Жепче. 

^ На територији среза Мостар: 
10) Изборна јединица Ливно, која обухвата те-

риторије општина Дувно, Груде, Лиштица, Ливно, 
Љубушки и Посу inje; 

11) Изборна јединица Мостар, која обухвата те-
риторије општина Читлук, Јабланица, Коњиц, Мо-
стар VL Прозор; 

12) Изборна јединица Требиње, која обухвата 
територије општина Билећа, Чапљина, Гацко, Љу-
бина, Невесиње, Столац и Требиње. 

На територији среза Сарајево: 
-13) Изборна јединица Центар Сарајево, која 

обухвата територије општина Центар Сарајево, 
Хан Пијесак, Пале VL Соколац; 

14) Изборна јединица Горажде, којЗ обухвата 
територије општина Чајниче, Фоча, Горажде, Рога-
тица, Рудо VL Вишеград; 

15) Изборна јединица Ново Сарајево, која обу-
хвата територије општина Хаџићи, Илиџа, Калино-
вик, Ново Сарајево, Олово, Трново VL Вогошћа; 

16) Изборна јединица Високо, која обухвата те-
риторије општина Бреза, Фо јаница, Илијаш, Кака њ, 
Кисељак, Крешево, Вареш VL Високо; 
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17) Изборна јединица Зеница, ко.ја обухвата те-
риторије општина Бусовача, Нови Травник, Трав-
ник, Витез и Зеница. 

На територији среза Тузла: 
18У Изборна јединица Бијељина, која обухвата 

територије општина Бијељина, Лопаре и Угљевик; 
19) Изборна јединица Брчко, која обухвата те-

риторије општина Брчко, Грачаница, Орашје и 
Сребреник; 

" 2i0) Изборна јединица Тузла, која обухвата те-
риторије општина Бановићи, Лукавац, Тузла и 
Живинице; 

21) Изборна јединица Зворник, која обухвата 
територије општина Братунац, Ка леси ја, Кладањ, 
Сребреница, Шековићи, Власеница и Зворник. 

II. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
- ЦРНОЈ ГОРИ 

22) Изборна јединица Иванград, која обухвата 
територије општина Бијело Поље, Иванград, Кола-
шин, Мојковац, Плав и Рожај ; 

23) Изборна јединица Никшић, која обухвата те-
риторије општина Даниловград, Никшић, Пљ^вл^а, 
Плужине, Шавник и Жабљак; 

24) Изборна јединица Титоград, која обухвата те-
риторије општина Бар, Будва, Цетиње, Херцег-Нови, 
Котор, Титоград, Тиват и Улц-ињ. 

III. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
ХРВАТСКОЈ 

На територији среза Бјеловар: 
25) Изборна јединица Бјеловар, која обухвата 

територије општина Бјеловар, Чазма, Гарешница и 
Врбовец; 

26) Изборна јединица -Копривница, која обухва-
та територије општина Ђурђевац, Копривница и 
Крижевци; 

27) Изборна јединица Вировитица, која обухвата 
територије општина Дарувар, Грубишно Поље, Пак-
рац и Вировитица. 

На територији среза Карловац: 
28) Изборна јединица Госпић, која обухвата те-

риторије општина Доњи Лапац, Госпић, Грачац, Оту-
лин, Оточац, Титова Кореница и Врбовско; 

29) Изборна јединица Карловац, која обухвата 
територије општина Дуга Реса, Карловац, Озаљ, 
Слуњ, Војнић и Вргинмост. 

На територији среза Осијек: 
30) Изборна јединица Нашице, која обухвата те-

риторије општина Доњи Михољац, Нашице, Орахо-
вица, Подравска Слатина и Валпово; 

31) Изборна јединица Осијек, која обухвата те-
риторије општина Бели Манастир и Осијек; 

32) Изборна јединица Славонски Брод, која обу-
хвата територије општина Ђаково и Славонски 
Брод; 

33) Изборна јединица Славонска Пожега, која о-
бухвата територије општина Нова Градишка и Сла-
вонска Пожега; 

34) Изборна јединица Винковци, која обухвата 
територије општина Винковци, Вуковар и Жупања. 

На територији среза Пула: 
35) Изборна јединица Пула, која обухвата тери-

торије општина Бу је, Бу зет, Лабин, Новиград, Пазин, 
Пореч, Пула, Ровињ и Умаг, 

На територији среза Ријека: 
36) Изборна јединица Цриквеница, која обухвата 

територије општина Цриквеница, Чабар, Делнице, 
Крк, Мали Лошињ, Опатија, Паг, Раб vi Сењ; 

37) Изборна јединица Ријека, која обухвата те-
риторију /општине Ријека. 

На територији среза Сисак: 
38) Изборна јединица Петриња, која обухвата 

територије општина Двор, Глина, Костајница и Пе-
триња; 

39) Изборна јединица Сисак, која обухвата те-
риторије општина Иванић-Град, Кутина, Новека и 
Сисак. 

На територији среза Сплит: 
40) Изборна јединица Дубровник, која обухва-

та територије општина Дубровник, Корчула, Л а в о -
во, Макарске, Метковић и Вргорац; 

41) Изборна јединица Син,, која обухвата тери-
торије општина Имотски, Омиш, Сињ и Трогир; 

4(2) Изборна јединица Сплит, која обухвата те-
риторије општина Брач, Хвар, Сплит и Вис; 

43) Изборна јединица Шибеник, која обухвата 
територије општина Дрниш, Книн и Шибеник; 

44) Изборна јединица Задар; која обухвата тери-
торије општина Бенковац, Биоград, Обровац и Задар. 

На територији среза Вараждин: 
45) Изборна јединица Чаковец, која обухвата те-

риторије, општина Чаковец и Лудбрег; 
7 46) Изборна јединица Вараждин, која обухвата 
територије општина Иванец, Нови Мароф и Вара-
ждин. 

На територији среза Загреб: 
47) Изборна јединицу Крапина, која обухвата 

територије општина Доња Стубица, Крапина, Забок 
и Златар Бистрица; 

48) Изборна јединица Загреб I, која обухвата 
територије општина Чрномерец и Трешњевка; 

49) Изборна јединица Загреб И, која обухвата 
територије општина Центар, Медвешчак и Трње; 

50) Изборна јединица Загреб Ili , која обухвата 
територије општина Дуго Село, Максимир, Пешче-
ница, Сесвете и Зе лина; ^ 

51) Изборна ,јединица Загреб IV,-која обухвата 
територије општина Јастребарско, Клањец, Ремети-
нец, Самобор, Велика Горица и Запрешић. 

IV. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ МАКЕ-
ДОНИЈИ 

На територији среза Битола: 
5'2) Изборна јединица Битола, која обухвата те-

риторије општина Бистрица, Битола, Деммр Хисар, 
Дихово, Долнени, Криво-гаштани, Крушево, Куку-
речани, Мориово, Новаци, Прилеп и Тополчани. 

На територији среза Куманово: 
53) Изборна јединица Куманово, која обухвата 

територије општина Кратово, Крива Паланка, Ку-
маново, Липково, Орашец и Старо Нагоричане. 

На територији среза Охрид: 
54) Изборна јединица Охрид, која обухвата те^ 

риторије општина Белчишта, Брод, Дебар, Кичево, 
Косел, Охрид, Ресен и Струга. 

На територији среза Скопје: 
55) Изборна јединица Скопје I, која обухвата 

територије општина Драчево, Ђор-че Петров, Ида-
дија VL Кисела Вода; 
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56) Изборна јединица Скопје Il, која обухвата 
територије општина' Кале, Петровец и Саат Кула. 

На територији среза Штип: 
57) Изборна Јединица Штип I, која обухвата 

територије општина Делчево, Кочани, Пробиштип, 
Свети Николе, Штип и Виница; 

58) Изборна јединица Штип Il, која обухвата 
територије општина Берово, Ново Село, Пехчево, 
Радовиш, Струмица и Василево. 

На територији среза Тетово: 
59)' Изборна јединица Тетово, која обухвата те-

риторије општина Гостивар, Маврово, Саракино, Те-
арце, Тетово и Жеровјане. 

На територији среза Титов Велес: 
60) Изборна једи,ница Титов Велес, која обухва-

та територије општина Богдани^, Вогошћа, Чашка, 
Гевгелија, Градско, Кавадарци, Конопиште, Него-
тин), .Титов Велес и Валандово. 

V. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕ-
НИЈИ 

На територији среза Цеље: 
61) Изборна јединица Цеље I, која обухвата те-

риторије општина Брежице, Лашко, Севнмца, Шент-
јур при Цељу, Шмарје при Јел шах и Видем-Кршко; 

62) Изборна јединица Цеље И, која обухвата 
територије општина Цеље, Мозирје, Словенске Ко-
њице, Велење и Жалец. 

На територији среза Копер: 
-63) Изборна јединица Копер, која обухвата те-

риторије општина Ајдовшчина, Идрија, Илирска 
Бистрица, Изола, Копер, Нова Горица, Пиран, По-
стојна, Сежана и Толмин. 

На територији среза Љубљана: г 4 

64) Изборна јединица Крањ, која обухвата те-
риторије општина Јесенице, Камник, Крањ, Радов-
љица, Шкофја Лока и Тржни; 

05) Изборна јединица Љубљана I, која обухвата 
територије општина Логатец, Љубљана-Центар, Љу-
бљана-Шишка, Љубљана-Вич-Рудник и Браника; 

660 Изборна јединица Љубљана П, која обухва-
та територије општина Домжале, Храстник, Литија, 
Љубљана-Бежиград, Љубљана-Мосте-Поље, Трбов-
ље и Загорје об Сави; 

67) Изборна јединица Ново Место, која обухвата 
територије општина Церкница, Чрномељ, Гросупље, 
Кочевј е, Метлика. Ново Место; Рибница и Требње. 

\ 
На територији среза Марибор: 

6в) Изборна јединица Марибор, која обухвата 
територије општина Дравоград, Марибор-Цента р, 
Марибор-Табор, Радље об Драви, Равне на Корош-
кем и Словен-Градед; 

Ш) Изборна јединица Мурска Собота, која обу-
хвата територије општина Горња Радгона, Ленарт, 
Лездава, Љутом ер и Мурска Ообота; 

70) Изборна јединица Птуј, која обухвата тери-
торије општина Марибор—Тезно, Ормож, Птуј и 
Словенска Бистрица. 

- V I . У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

На територији града Београда: 
71) Изборна јединица Београд I — Чукарица, 

лоја обухвата територије општина Барајево, Чу-
карица и Обреновац; 

72) Изборна јединица Београд II — Стари град, 
која обухвата територије општина Крњача и Стари 
град; 

73) Изборна јединица Београд III — Вождовац,-
која обухвата територије општина Гроцка, Сопот и 
Вождовац; 

74) Изборна јединица Београд IV — Врачар, која 
обухвата територије општина Савски венац и Б р а -
чар;. 

ј 75) Изборна јединица Београд V — Земун, која 
обухвата територије општина Нови Београд, Сурчин 
и Земун; 

76) Изборна јединица Београд VI — Звездара, 
која обухвата територије општина Палилула и Зве-
здара. 

На територији среза Крагујевац: 
77) Изборна јединица Аранђеловац, која обу-

хвата територије општина Аранђеловац, Кнић, Р а -
на, Страгари и Топола; 

78) Изборна јединица Крагујевац, која обухвата 
територије општина Баточина, Крагујевац, Рековац 
и Свилајнац; 

79) Изборна јединица Светозарево, која обухва-
та територије општина Ћ,уприја, Деспотовац, Пара-
ћин и Светозарево. 

На територији среза Краљево: 
80) Изборна јединица Чачак, која обухвата те-

риторије општина Чачак, Горњи Милановац и Лу-
чани; 

81) Изборна јединица Краљево, која обухвата 
територије општина Краљево, Мрчајевци, Рашка 
и Ушће; 

82) Изборна јединица Крушевац, која обухвата 
територије општина Ћићевац, Крушевац, Варварин 
и Велики Шиљеговац; 

83). Изборна јединица Нови Пазар, која обухва-
та територије општина Нови Пазар, Стеница и Ту-
тин; 

84) Изборна јединица Трстеник, која обухвата 
територије општина Александровац, Брус, Трстеник, 
Велика Дренова и Врњачка Ба-ња. 

На територији среза Лесковац: 
85) Изборна јединица Лесковац, која обухвата 

територије општина Бојник, Брестовац, Лебане, Ле-
сковац, Медвеђа и Вучје; 

86) Изборна јединица Владичин Хан, која обу-
хвата територије општина Босилеград, Црна Трава, 
Грделица, Сурдулица, Владичин Хан, Власина—« 
Округлица и Власотинце; 

87) Изборна јединица Врање, која обухвата те-
риторије општина Бујановац, Прешево, Трговиште, 
Врање, Врањска Бања и Власе. 

На територији среза Ниш: 
88) Изборна јединица Алексинац, која обухвата 

територије општина Алексинац, Мерошина, Ражањ, 
Соко Бдња и Сврљиг; ^ 

89) Изборна јединица Ниш, која обухвата те-
риторије општина Гаџин Дан и Ниш;-

90) Изборна јединица Пирот, која обухвата те-
риторије општина Бабушница, Бела Паланка, Ди-
митровград и Пирот; 

91) Изборна јединица Прокупл^е, која обухвата 
територије општина Блаце, Дољевац, Куршумлија, 
Прокупље и Житорађа. 

На територији среза Нови Сад: 
92) Изборна јединица Бачка Паланка, која обу-

хвата територије општина Бач, Бачка Паланка, Бач-
ки Петровац, Кула и Оџаци; 
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93) Изборна јединица Бечеј, која обухвата те-
риторије општина Бечеј, Србобран, Темерин, Тител, 
Врбас и Жабаљ; 

94) Изборна јединица Нови Сад, која обухвата 
територију општине. Нови Сад. 

-На територији среза Панчево: 
' 95) Изборна јединица Панчево, која обухвата 

територије општина Алибунар, Ковачица, Опово и 
Панчево; 

96) Изборна јединица Вршац, која обухвата те-
риторије општина Бела Црква, Ковин, Пландиште, 
Уљма и Вршац. 

На територији среза Смедерево: 
97) Изборна јединица Петровац, која обухвата 

територије општина Петровац, Сараорци, Велика 
Плана, Жабари и Жагубица; 

98) Изборна јединица Пожаревац, која обухвата 
територије општина Голубац, Кучево, Мало Црниће, 
Пожаревац и Велико Градиште; 

99) Изборна јединица Смедерево, која обухвата 
територије општина Азања, Колари, Мала Крсна, 
Младеновац, Смедерево и Смедеревска Паланка. 

Иа територији среза Сремска Митровица: 
100) 'Изборна јединица Рума, која обухвата те-

риторије општина Инђија, Пећинци, Рума и Стара 
Пазова; 

101)„ Изборна јединица Сремска Митровица, која 
обухвата територије општина Беочин, Ириг, Мач-
ванска Митровица, Сремска Митровица и Шид. 

На територији среза Суботица: 
102) Изборна јединица Сента, која обухвата те-

риторије општина Ада, Бачка Топола, Кањижа, 
Мали Иђош, Сента и Стара Моравица; 

103) Изборна јединица Сомбор, која обухвата те-
риторије општина Апатин и Сомбор; 

104) Изборна јединица Суботица, која обухвата 
територије општина Бајмок и Суботица. . 

На територији среза Титово Ужице: 
105) Изборна јединица Пријепоље, која обухвата 

територије општина Чајетина, Ивањица, Нова Ва-
рош, Прибој и Пријепоље; 

106) Изборна јединица Титово Ужице, која обу-
хвата територије општина Ариље, Бајина Башта, 
Косјерић, Кремна, Пожега и Титово Ужице. 

На територији 'среза Ваљево: 
107) Изборна јединица Лазаревац, која обухвата 

територије општина Лајковац, Лазаревац, Љиг, Ми-
оница и Уб; 

108) Изборна јединица Лозница, која обухвата 
територије општина Љубовија, Лозница, Крупањ и 
Мали Зворник; 

109) Изборна јединица Шабац, која обухвата те-
риторије општина Богатић, Прњавор, Шабац и Во-
лујац; 

ИО) Изборна јединица Ваљево, која обухвата 
територије општина Каменица, Коцељево, Осечина, 
Ваљево и Владимирци. 

На територији среза Зајечар: 
111) Изборна јединица Неготин, која обухвата-

територије општина Бор. Брза Паланка, Доњи Ми-
лановац, Јабуковац, Кладово, Мајданпек' и Неготин; 

112) Изборна јединица Зајечар, која обухвата 
територије општина Бољевац, Кална, Књажевац, 
Минићево, Салаш и Зајечар. 

На територији среза Зрењанин: 
. ИЗ) Изборна јединица Кикинда, која обухвата 

теритррије општина Чока, Кикинда, Нови Бечеј, 
Нова Црња и Нови Кнежевац; 

114) Изборна јединица Зрењанин, која обухвата 
територије општина Перлез, Сечањ, Зрењанин и 
Житиште. -

На територији Аутономне Покрајине Косово и 
Метохија: 

115) Изборна јединица Гњилане, која обухвата 
територије општина Гњилане, Косовска Каменица, 
Ново Брдо VL Витина; 

116) Изборна јединица Косовска Митровица, која 
обухвата територије' општина Косовска Митровица, 
Лепосавић, Ср.бица, Вучитрн VL Зубин Поток; 

117) Изборна јединица Пећ, која обухвата тери-
торије општина Дечани, Ђаковица, Исток, Клина VL 
Пећ; 

118) Изборна јединица Приштина, која обухвата 
територије -општина Глоговац, Орлане, Подујево VL 
Приштина; 

119) Изборна јединица Призрен, која обухвата 
територије општина Драгаш, Малишево, Ораховац, 
Призрен, Сува Река VL Зјум; 

120) Изборна јединица Урошевац, која обухвата 
територије општина Качаник, Липљан, Штрпце и 
Урошевац. 

Члан 3. 
У смислу одредбе члана 22. Уставног закона о 

спровођењу Устава, посланицима изабраним на 
првим изборима по одредбама Закона о избору са-
везних посланика посланички мандат траје две 
године у „следећим изборним јединицама: 

I. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ 

Изборна јединица 2) Босанска Градишка, 
Изборна јединица 3) Јајце, 
Изборна јединица 5) Сански Мост, 
Изборна јединица 7) Босански Брод, 
Изборна јединица 9) Маглај, 
Изборна јединица 'IO) Ливно, 
Изборна јединица 12) Требиње, 
Изборна јединица 14) Горажде, 
Изборна јединица 16) Високо, 
Изборна јединица 18) Бијељина VL 
Изборна јединица 19) Брчко. 

II. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ ЦРНО' 
ГОРИ 

Изборна јединица 22) Иванград. 

III. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
ХРВАТСКОЈ 

Изборна јединица 25) Бјеловар, 
Изборна јединица 26) Копривница, 
Изборна јединица 29) Карловац, -
Изборна јединица 30) Нашице, 
Изборна јединица '33) Славонска Пожега, 
РТзборна јединица 34) Вмнковци, 
Изборна јединица 37) Ријека, 
Изборна јединица 38) Петриња, 
Изборна јединица 40) Дубровник, 
Изборна јединица 43) Шибеник, 
Изборна јединица ^5) Чаковец, 
Изборна јединица 48) Загреб Л, 
Изборна јединица 50) Загреб III VL 
Изборна јединица 51) Загреб IV. 
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IV. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
МАКЕДОНИЈИ 

Изборна јединица 52) Битола, 
Изборна јединица 53) Куманово, 
Изборна јединица 56) Скопје II и 
Изборна јединица 57) Штип I. 

V. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
СЛОВЕНИЈИ 

Р1зборна јединица 62) Цеље Il, 
Изборна јединица 63) Копер, 
Изборна јединица 67) Ново Место, 
Изборна јединица 69) Мурска Собота и 
Изборна јединица 70) Птуј. 

VI. У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 
Изборна 

единица 74) Београд IV — Врачар, 
единица 75) Београд V — Земун, 
единица 76) Београд VI — Звездара, 
единица 79) Светозарево, 
еДиница 81) Краљево, 
единица 82) Крушевац, 
единица 84) Трстеник, 
единица 86) Владичин Хан, 
единица 89) Ниш, 
единица 90) Пирот, 
единица 93) Бечеј, 
единица 95) Панчево, 
единица 97) Петровац, 
единица 99) Смедерево, 
единица 100) Рума, 
единица 102) Сента, 
единица 103) Сомбор, 
единица 105) Пријепоље, 
единица 108) Лозница, 
единица ИО) Ваљево, 
деиница 112) Зајечар, 
единица 114) Зрењанин, 
единица 115) Гњилане, 
единица 119) Призрен и 
единица 120) Урошевац. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

! у „Службеном листу СФРЈ". 

213. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И РАДУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима в л а с т , проглашава се Закон о организа-
цији и раду Савезног извршног већа, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Са-
везног већа од 7. априла 1963. године. 

П. Р. бр. 89 
9. априла 1963. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне наредне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ САВЕЗНОГ ИЗВРШ-

НОГ ВЕЋА 

I. Уводне одредбе 

Члан I. 
Ради остваривања Уставом утврђених права и 

дужности и одговорности Савезног извршног већа 
као политичко-извршног opi ана Савезне скупшти-
не, овим законом се одрећује основа организације 
и рада Већа. 

Савезно извршно веће самостално уређује сво-
ју унутрашњу организацију и начин рада, као и 
организацију и делокруг органа и служби који вр-
ше послове за потребе Већа. 

2. Састав и избор Савезног извршног већа 

Члан 2. 
Савезно извршно веће сачињавају председник 

и најмање десет чланова, које из реда савезних по-
сланика бира Савезно веће Савезне скупштине, 
водећи рачуна о националном саставу. 

По положају су чланови Савезног извршног 
већа председници републичких извршних већа, са-
везни .државни секретари, савезни секретари, ге-
нерални директор Савезног завода за привредно 
планирање и други функционери за које се то од-
реди законом или приликом њиховог именовања. 

Одлуком о избору Савезног извршног већа Са-
везно веће утврђује и број чланова Већа. На пред-, 
лог председника Већа Савезно веће може повећати 
или смањити број чланова тога Већа. 

Члан 3. 
Председник Савезног извршног већа бира се, на 

предлог Председника Републике, из редова чланова 
Савезног већа. 

Председника и чланове Савезног извршног већа 
Савезно веће бира на предлог посланика кога је 
Председник Републике предложио за председника 
Савезног извршног већа и на основу мишљења Ко-
мисије Савезне скупштине за изборе и именовања. 

Члан 4. 
Председник и чланови Савезног извршног већа; 

бирају се на време од четири године. 
Савезно веће може разрешити Савезно изврш-

но веће у целини или појединог његовог члана и 
пре истека овог рока. 

Чланови Већа по положају престају бити чла-
нови Већа кад им престане функција на основу ко-
је су постали чланови Савезног извршног већа. 

Савезно веће може на место чланова Савезног 
извршног већа којима, је престао мандат савезног 
посланика" изабрати нове чланове. 

3. Председник и чланови Савезног извршног већа 

Члан 5. 
Председник Савезног извршног већа представ-

ља Веће, стара се о спровођењу закључака и о ос-
тваривању политике Већа. 

Председник -Већа председава седницама Већа, 
утврђује предлог дневног реда седница Већа, стара 
се о организовању послова у вези са радом Већа и 
усклађује рад у Већу. % 

Председник Већа потписује прописе-л друге ак-
те Већа. 

Члан б. 
Савезно извршно веће може имати једног или 

више потпредседника, ' 
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Председника Већа у случају одсутности или 
соречености замењује потпредседиик- кога Веће од-
реди, a ако Веће нема потпредседника — предсе-
дника Већа замењује један од председника одбо-
ра Савезног извршног већа кога Веће одреди. 

Члан 7. 
Чланови Савезног извршног већа имају пра-

во и дужност да присуствују седницама Већа, да 
учествују у -претресању и у одлучивању и да 
предлажу доношење прописа и других аката из 
надлежности Већа. 

Члан 8. 
Савезно извршно веће има секретара, који по-

маже председнику Већа у организовању послова 
у вези са радом Већа и са (^провођењем закључака 
Већа, руководи радом ""стручних и других служби 
Већа и врши друге послове које му одреди Веће 
или му повери председник Већа. 

Секретар је по положају члан Савезног извр-
шног већа. 

Чла,н 9. 
Савезно извршно веће представља у Савезној 

скупштини председник Већа, члан Већа кога од-
реди Веће, или други савезни функционер кога 
одреди Веће. 

4. Рад Савезног извршног већа 

Члан IO. 
Савезно извршно веће одлучује о пословима 

из своје надлежности на седницама. 
За координирање рада савезних органа упра-

ве и за претресање питања од заједничког ин-
тереса за више органа управе образују се одбори 
и комисије Савезног извршног већа. 

Појединим комисијама може се, у складу са 
овим законом, поверити и доношење конкретних 
решења из надлежности Већа. 

Члан 11. 
Седнице Савезног извршног већа сазива пред-

седник Већа по својој иницијативу или на захтев 
најмање пет чланова Већа. 

Председник Већа сазваће седницу Већа и на 
захтев Председника Републике. 

Председник Републике председава седници Већа 
којој присуству је. 

Члан 12. 
Савезно извршно веће одлучује о општим и 

начелним питањима, утврђује предлог друштвеног 
плана Југославије и предлог савезног буџета и 
одлучује о пословима од заједничког интереса за 
све органе управе на седницама на којима учествЈт-
ју са правом одлучивања сви чланови Већа. 

О осталим пословима из своје надлежности Ве-
ће одлучује на седницама на којима учествују иза-
брани чланови Већа и савезни државни секретари. 

Чланови Савезног извршног већа по положају 
имају право и дужност да учествују у претресању 
и одл,учивању на седницама Већа и кад се на дне-
вном реду налазе предлози аката или мера који се 
односе на област из делокруга органа управе ко-
јим руководе. 

Савезно извршно веће својим пословником, у 
складу са одредбама овог закона, ближе одређује 
послове о којима одлучује у ужем саставу. 

Члан 13. 
Савезно извршно веће и његови одбори и ко-

мисије, у припремању нацрта прописа и других 
аката и у вршењу послова из надлежности Већа, 

сарађују са одговарајућим републичким органима и 
са самоуправним и другим организацијама. 

Члан 14. 
Савезно извршно веће одлучује у седници ве-

ћином гласова својих присутних чланова. 

Члан 15. 
Савезно извршно веће, у оквиру својих овла-

шћења одређених Уставом доноси уредбе, одлуке, 
упутства и решења. 

5. Одбори и комисије 

a) Одбори 

Члан 16. 
Одбори Савезног извршног већа. се образују 

ради координирања рада савезних органа управе 
у спровођењу политике изражене у законима и 
другим актима Савезне скупштине и Савезног из-
вршног већа, за. претресање питања из надлежно-
сти Већа и предлагање доношења аката и преду-
зиман^ мера по тим питањима, као и за претре-
сање нацрта закона и других аката које Већу пре-
длажу савезни органи управе и за давање мишљења 
о тим нацртима. 

Одбори могу у оквиру свог делокруга тражити 
од савезних органа управе да припреме нацрте по-
јединих прописа и друге материјале потребне за 
рад одбора. 

Члан 17. 
Савезно извршно веће има одборе који се об-

разују за питања из области унутрашње политике, 
привреде, друштвеног планирања, економских од-
носа са иностранством, као и из других области. 

Веће својом одлуком образује и уки-a одборе 
и утврђује њихов делокруг. 

Члан 18. 
Чланове одбора именује Савезно изврсно веће 

из редова чланова Већа и других савезних функ-
ционере. 

За чланове појединих одбора могу се према де-
локругу одбора именовати и чланови рзпубличких 
извршних већа, републички секретари, као и пред-
ставници Савезне привредне коморе, установа и 
других самоуправних организација. 

Састав и број чланова одбора одређује Веће од-
луком о именовању чланова одбора. 

б) Комисије 

Чла.н 19. 
Савезно извршно веће има Администргтивну 

комисију, која доноси решења у управном поступ-
ку и друга конкретна решења у пословима из над-
лежности Савезног извршног већа које Веће од-
реди. одлуком. 

Ради разматрања и давања мишљења Већу о 
имсновањима за које је надлежно Веће, образује 
се Комисија за питања кадрова. 

За припремање појединих предло-га и за дава-
ње мишљења о поједин-им питањима Веће м-оже од-
луком образовати и друге комисије. 

Члан 20. 
Председника и чланове Административне коми-

сије именује Савезно извршно веће из реда својих 
чланова. 

Председника и чланове осталих комисија име-
нује Веће из редова својих чланова и савезних 
функционера. 
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Решења која доноси Административна комисија 
потписује председник Комисије. 

6. Стручни савети Савезног извршног већа 

Члан 21. 
За давање стручних мишљења и предлога по-

стоје следећи стручни савети Савезног извршног 
већа: 

1) Правни савет; 
2) Економски савет. 
Савезно извршно веће може образовати и друге 

стручне савете за поједине области. 
Председника и чланове -стручних савета име-

нује Веће. 

7. Посебне одредбе о односима између Савезног 
извршног већа и Савезне скупштине 

Члан 22. 
Савезно извршно веће има право и дужност да 

се стара о припреми нацрта закона и других аката 
ради спровођења политике коју је утврдила Савезна 
скупштина, уколико Скупштина не одлучи да пред-
лог закона или другог акта припреми одбор или ко-
мисија Скупштине. 

Савезно извршно веће обезбеђује да савезни ор-
гани управе и други савезни органи припремају на-
црте појединих прописа и других аката и врше 
друге стручне послове за потребе Савезне скупшти-
не, њених већа, одбора и комисија. 

Члан 23. 
Савезни државни секретар или савезни секре-

тар, који је поднео нацрт закона Савезног извршног 
већа или њихов заменик, учествује као представ-
ник Већа у раду одбора и већа Скупштине. 

Веће може одредити свог члана, савезног др-
жавног секретара, савезног секретара или њиховог 
заменика или другог савезног функционера да као 
представник Већа учествује у раду одбора и већа 
Скупштине. 

Члан 24. 
Одговоре на питања савезних посланика упу-

ћена Савезном извршном већу која се односе на оп-
шту политику Већа, даје председник Већа или члан 
Већа кога Веће одреди. 

Одговоре на питања савезних посланика из на-
длежности Савезног извршног већа која се односе 
на области из делокруга савезних државних секре-
таријата или савезних секретаријата, даје савезни 
државни секретар или савезни секретар, ако Веће 
друкчије не одреди. 

Члан 25. 
Савезно извршно веће може одредити поједине 

Дланове Већа или савезне функционере за своје 
сталне представ нике у појединим одборима Савезне 
скупштине или за одређена питања. 

Представник Већа присуству је седницама већа 
Савезне скупштине и њених одбора, излаже став 
Већа о појединим питањима и има право у име Већа 
предлагати амандмане на предлоге закона и других 
аката о којима одлучује Скупштина и изјашњавати 
се о другим амандманима на предлоге закона и дру-
гих аката које је утврдило Веће. 

Представник Већа може предложити већу или 
Одбору Скупштине да одложи решавање појединог 
питања да би Савезно извршно веће могло заузети 
став о њему. 

Члан 26. 
Савезно извршно веће упућује своје поверенике 

кад се на седници већа или одбора Савезне скуп-

штине претреса предлог закона или другог акта, 
који је поднело Веће. 

Савезно извршно Bete упутиће поверенике и 
кад то тражи веће, одбор или председник Скупшти-
не, или кад Веће сматра да је то потребно. 

Повереници се одређују из редова функцио-
нера и службеника савезних органа управе и дру-
гих стручњака. 

Повереник даје обавештења и објашњења о 
предлозима закона и других аката и о другим пи-
тањима које веће или одбор претреса. 

8. Посебне одредбе о односима Савезног извршног 
већа и савезних органа управе 

Члан 27. 
Савезно извршно већ^ и његови одбори могу 

тражити од савезних органа управе да, у свом дело-
кругу, припреме нацрт закона или другог акта, као 
и да припреме елаборате, документацију VL друге ма-
теријале потребне за рад Већа. 

Члан 28. 
Савезно извршно веће може од савезних органа 

управе тражити извештаје о стању у појединој о-
бласти из њиховог делокруга или о извршењу одре-
ђеног задатка из надлежности ових органа. 

Веће може наложити савезном органу управе да 
испита стање у одређеној области, да проучи одре-
ђено питање или да у одређеном року изврши посао 
из свог делокруга VL да му о томе поднесе извештај. 

Веће може узети у претрес стање у појединим 
савезним органима управе VL на основу претреса од-
редити мере VL задатке које су они дужни предузети 
ради извршавања послова који су законима VL дру-
гим прописима стављени у њихов делокруг. 

Члан 29. 
Савезно извршно веће утврђује начела VL смер-

нице за рад савезних органа управе у односима са 
инбстранством. Веће може одредити да је за вође-
ње VL закључивање преговора оа страним земљама 
VL међу народним организацијама, као VL за одређи-
вање делегација за те преговоре, потребна његова 
претходна сагласност. 

Члан 30. 
Савезни државни секретариј ати VL савезни се-

крета риј ати по својој иницијативи или на захтев 
Савезног извршног већа подносе Већу нацрте за-
кона VL других аката из надлежности Савезне скуп-
штине ради утврђивања предлога закона, као VL на-
црте прописа VL других аката које доноси Веће. 

Члан 31. 
Савезни органи управе дужни су уз нацрт за-

кона VL предлог другог прописа или акта доставити 
Савезном извршном већу VL све начелне и друге ва-
жније примедбе других органа, установа VL органи-
зација које нису усвојили и образ ложити своје ми-
шљење о тим примедбама. 

Председник Већа може нацрт закона односно 
предлог другог прописа или акта који је Већу под-
нео савезни орган управе, претходно упутити на ми-
шљење надлежном одбору Већа. 

Члан 32. 
Ако је савезни орган управе овлашћен да до-

несе пропис у сагласности са другим органом упра-
ве, па сагласност између ова два органа није могла 
бити постигнута, Савезно извршно веће ће им за ре-
шавање спорних питања одредити смернице којих 
су они дужни придржавати се. 

На исти начин ће се поступити VL ако између са-
везних органа управе настане спор око надлежно-
сти или се појаве друга спорна питања у вршењу 
послова из њихове надлежности. 
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9. Стручне и друге службе Савезног извршног већа 

^ л а н 33. 
За вршење стручних, административних и. тех-

ничких послова у вези са радом Савезног извршног 
већа организују се стручне и друге службе потре-
бне за рад Већа. 

За вршење послова у вези с кадровским пита-
њима из надлежности Савезног извршног већа по-
стоји Управа за персоналне послове. 

За вршење послова у вези са испитивањем пред-
ставки и притужби упућених Савезној скупштини и 
Савезном извршном већу постоји Биро за представке 
'и притужбе. 

Члан 34. 
За вршење одређених, послова из делокруга Са-

везног извршног већа могу се у Већу постављати 
савезни секретари, државни подсекретари, савет-
ници Већа и други функционери. 

Члан 35. 
За вршење послова за потребе председника и ' 

појединих чланова Већа постоје кабинети. 

IO. Завршне одредбе 

Члан 36. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје 

Да важи Уредба о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 
и 25/62), као и други прописи који су у супротности 
са одредбама овог закона. 

Члан 37. 
Овај закон ступа на снагу даном коиституисања 

вовоизабране Савезне скупштине. 

214. 

На^основу Одлуке о продужењу мандата Саве-
зне народне скупштине од 7. априла 1962. године, 
a-пошто је усвојила Устав Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југос лави је, 

Савезна народна скупштина, на седните Савез-
ног већа од 7. априла 1963. године и на седници Већа 
произвођача од 7. априла 1963. године, донела је 

О Д Л У К У 
О РАСПУШТАЊУ САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ 

1. Савезна народна скупштина IV сазива, иза-
брана на изборима, од 23. и 36. марта 1958. године, 
чији је мандат продуже« одлуком Скупштине од 
7. априла 1962. године, распушта се на дан 7. априла 
1963. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Савезна народна скупштина -
СЏС(А)Зб 

7. апр-ила 1963. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ропац, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

215. , 

На основу члана 22. став 2. Уставног закона о 
спровођењу Устава, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 7. априла 1963. године и на седници 
Већа произвођача од 7Г априла 1963. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ПРВИХ ИЗБОРА ПОСЛАНИКА 

ЗА САВЕЗНУ СКУПШТИНУ 

I. Расписују се избори савезних посланика за 
сва ^већа Савезне скупштине. 

IL Избор савезних посланика за сва већа Са-
везне скупштине одржаће се у општинским скуп-
штинама на целој територији Социјали-стичке Фе-
деративне Републике Југославмје 3. јуна 1963. го-
дине. 

III. Избор посланика за Савезно веће од стране 
бирача одржаће се на целој територији СоцијалИ-
стичке Федеративне Републике Југославије у неде-
љу 16. јуна 1963. године. 

IV. Избор посланика које у Савезно веће бирају 
републичка већа републичких скупштина и покра-
ј и н о м већа покрајинских скупштина извршиће, са-
гласно одредбама Закона о избору савезних посла-
ника, одговарајућа новоизабрана представничка 
тела пре дана који буде одређен за први састанак 
новоизабране Савезне скупштине. 

V. Рокови за предузиман^ изборних радњи који 
се по Закону о избору савезних посланика рачунају 
од дана расписивања избора, почињу тећи од IO. 
априла 1963. године. 

VI. О спровођењу ове одлуке стараће се Савезна 
изборна комисија. 

Vil. Ова одлука ступа на снагу одмах. 
Савезна народна скупштина 

СНС(А)33 
7. априла 1963. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

216. 

На основу .члана 22. став 2. Уставног закона о 
спровођењу Устава, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-, 
ног већа од 7. априла 1963. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 

I. У Савезну изборну комисију именују се: 
1. за председника др Дражен Сесардић, судија 

Врховног суда Југослви је ; 
за заменика Вуксановић Владо, судија Врхов-

ног суда Југославије; 
2. за секретара Гвозденовић Мирко, самостални 

саветник у Савезном секретар^ ату за законодав-
ство и организацију; 

за заменика секретара Золтан Биро, судија Вр-
ховног привредног суда; 

3. за члана Благојевић др Борислав, ректор 
Универзитета у Београду-

\ 
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з-а заменика Лазаров Тома, судија Врхов-ног суда 
Ју ге з лави је; ' 

4. за члана Олбина Дане, председник Синдиката 
саобраћајних радника Југославије; 

за заменика Крвина Здравко, члан Председни-
пггва Централног комитета Савеза омладине Југо-
с л в и ј е ; 

5. за члана Ба ј ал ски Ристо, потпредседник Са-
везне привредне коморе; 

за заменика Тадић др Љуба, начелник Правно-
политичког одељења у Институту друштвених на-
ука: 

6. за члана Смоле Јоже, председник Савеза но-
винара Југослава е; 

за заменика Јурин-Жилић др Ана, доцент 
Правног факултета у Београду; 

7. за члана Михић Љубина, члан Идеолошке ко-
мисије Савезног одбора ССРНЈ; 

за заменика Јанковић Столе, председник управе. 
Удружења редитеља и сценариста Југославије. 

II. Ова одлука ступа на снагу одмах. 
Савезна народна скупштина 

СНС(А)34 
7. априла 1063. године 

Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Председник 
Савезног већа, 

Др Младен Ивековић, с. р. 

217. 

На основу члана 102.. Закона о организацији 
Зутословенских железница („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 50/60, 16/61 и 13/63) и члана 7. став I. Закона 
о Савезном буџету за 1963. годину („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИОРИТЕТУ ЗА ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗНИЦОМ ВЕ-
ШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ОСНОВНИХ СИРОВИНА 
ЗА ИЗРАДУ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И О ДАВА-
ЊУ РЕГРЕСА ЗА ОВЕ ПРЕВОЗЕ, КАО И О ПРИ-
ОРИТЕТУ ЗА ПРЕВОЗ ПШЕНИЦЕ ИЗ УВОЗА 

ПРЕКО ПОМОРСКИХ ЛУКА 

1. Одређује се приоритет за превоз железницом 
вештачког ђубрива и основних сировина за израду 
вештачког ђубрива, као и приоритет за превоз пше-
нице из увоза преко поморских лука. 

Под основним сировинама за израду вештачког 
ђубрива подразумевају се сирови фосфат и сум-
порна киселина. 

2. Југословенске железнице дужне су од I. 
априла до 15. маја 1963. године превести све при-
јављене количине вештачког ђубрива и основних 
сировина за његову израду, a пшеницу из увоза 
преко' поморских лука — до I. јула 1963. године, 
према плану превоза који споразумно утврде кори-
сник и Заједница Југословенских железница. 

3. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за саобраћај и везе да, у споразуму са 
секретари јатима Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство и за тр.говину и туризам, и 
пре истека рока одређеног у тачки 2. ове одлуке 
обустави или продужи примену приоритета при 
превозу ако настане потреба за тWA. 

4. Регрес за извршени приоритетни превоз ве-
штачког ђубрива и сировина за његову израду 
одређује се у износу од 4,50 динара по једном нето-

тонском километру за све превезене количине, a до 
укупног износа од 200 милиона динара. 

Превоз пшенице из увоза преко поморских лука 
не регресира се. 

5. Исплата регреса из тачке 4. ове одлуке пада 
на течет средстава предвиђених у савезном буџету 
за 1963: годину за регрес за вештачка ђубрива. 

6. Ближе прописе за примену ове одлуке доне-
ће, по потреби, Секретар^ ат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија и 
Секретаријатом Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће се 
од 27. марта 1963. године. 

Р. п, бр. 70 
5. априла 1963. године 

Београд 
Савезно извршио веће 

Секретар, 'Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

218. 
4 На основу члана 36. став 2. Закона о кредитним 

и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), у вези са чланом 2. та-чка 
6. алинеја 7. Уредбе о преношењу послова у надле-
жност савезних и републичких органа управе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 46/62), у сагласности са Са-
везним извршним већедо, савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА У 1963. ГОДИНИ ПУ-
ТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ИЗ СРЕДСТАВА 
ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИНВЕ-

СТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
1. Југословенска пољопривредна банка може у 

1963. години одобравати кредите путем непосредне 
погодбе из средстава Општег инвестиционог фонда: 

1) за повећање обрадивих површина земљишта 
друштвеног сектора и за њихово привођење пољо-
привредној култури, ради крупне и рентабилне про-
изводње појединих производа; 

2) за механизацију пољопривреде; 
3) за комо л етирање основних средстава и за 

техничку реконструкцију и модернизанију посто-
јећих пољопривредних објеката којима се постиже 
крупна и рентабилна производња пољопривредних 
производа за потребе домаћег тржишта; 

4) за основна средства која служе за производ-
њу производа за које постоји посебан интерес за 
извоз. 

2. Кредите из тачке I. ове наредбе Југословен-
ска пољопривредна банка ће, по правилу, одобра-
вати републичким и комуналним банкама ради за-
једничког кредитор ања пољопривредних и других 
привредних организација и установа у пољопривре-
ди, a изузетно може ове кредите одобравати за на-
мене из тачке l, ове наредбе и непосредно корисни-
цима кредита. 

3. Ближе услове за одобравање кредита по овој 
наредби утврдиће Југословенска пољопривредна 
банка. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеним листу СФРЈ^. 

Бр. 2-51-00/1 
5. априла 196-3. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 
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219. 

На основу члана 4. став 3. Закона о регулисању 
одређених обавеза из Општег инвестиционог фонда 
(,.Службени лист ФНРЈ", бр. 53/62), савезни Држава 
ни секретари j a t за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ КРЕДИТА ЗА 
КОНЗЕРВИРАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА 

ИНВЕСТИЦИОНИМ ОБЈЕКТИМА 

1. Југословенска инвестициона банка (у даљем 
тексту: Банка) одобраваће посебне кредите инве-
ститорима којима, на основу тачке 7. главе ХИ Са-
везног друштвеног плана за 1963. годину и члана 4. 
Закон! о регулисању одређених обавеза из Општег 
инвестиционог фонда, обустави даље кредитирање 
инвестиција, a инвеститори не наставе изградњу 
инвестиционих објеката из средстава која сами у 
ту сврху обезбеде. 

Посебни кредити одобраваће се за исплату не-
опходних радова за конзервира!^ инвестиционих 
објеката чија се изградња обуставља, као и за на-
кнаду стварне штете извођачима радова и испору-
чи оцима опреме проузр оков ане раскидом уговора о 
извођењу радова односно испоруци опреме до кога 
је дошло због обустављања даље изградње инвести-
ционих објеката, a према уговорима о извођењу 
радова односно испоруци опреме. 

2. Посебни кредит Банка ће одобрити само ако 
инвеститору за трошкове конзервирања изведених 
радова и за покриће стварне штете нису довољна 
неискоришћена средства положена код Банке на 
име учешћа у трошковима инвестиција, неискори-
шћена средства гарантног износа и прекорачења и 
друга средства која може употребити за улагање 
у основна средства и која за ову сврху може да 
обезбеди. 

3. Посебни кредит Банка одобрава на основу 
образложеног захтева инвеститора. 

' Захтев из става I. ове тачке инвеститор је ду-
жан поднети до 30. априла 1968. године. 

4. Висину посебног кредита Банка утврђује на 
основу оцене поднетог захтева. Овај кредит не. мо-
же прећи износ неискоришћеног дела кредита из 
Општег инвестиционог фонда који инвеститор има 
код Банке, за изградњу објекта чије је даље кре-
дитирање из средстава тог фонда обустављен. 

5. Посебне кредите Банка ће одобравати са ро-
ком враћања који не може бити дужи од пет година 
рачунајући од рока почетка отплате редовног кре-
дита за односни објекат односно од истека рока од 
2 године од дана извршеног конзервирања објекта 
ако се изградња објекта не наставља. 

Плаћање камате на посебне кредите вршиће се 
по посебним прописима. 

6. Упутство о начину подношења захтева и до-
кументације за одобравање посебних кредита, и 
начину коришћења тих кредита донеће Југословен-
ска инвестиционе банка. 

7. Ово упутство стућа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 2-3517/1 
27. марта 1963. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Киро Глигоров, с, р. 

220. 

На основу члана 11. одељак III тачка 4. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ"^ 
бр. 18/58, 18/59. и 9/61), Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА ПРЕВОЗ ЖИТАРИЦА БРОДО-

ВИМА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ ФНРЈ 

I. Уводне одредбе 

Члан I. 
Одредбе овог правилника примењују се на бро-

дове трговачке морнарице ФНРЈ кад превозе жи-
тарице у расутом стању. 

Члан 2. 
Под житарицама, у смислу одредаба овог пра-

вилника, подразумевају се: пшеница, кукуруз у 
зрну, зоб, раж, јечам, пиринач, сочиво и друго 
семе у зрну. 

П. Крцање житарица у бродове од 500 и више ВЕТ 

Члан 3. 
За терет житарица укрцан на брод морају се 

предузети потребне мере предострожности да би 
се спречило помицање житарица. 

Ако је предвиђено да неко складиште или оде-
љење мора бити потпуно испуњено житарицама, то 
складиште или одељење мора бити накрцаио тако 
да се житарицама испуне и сви простори између 
споња, уз бочне стране (стене), као и крајњи предњи 
и задњи делови односног простора. 

Члан 4. 

Крцате у случају кад се складишта u одељења 
потпуно испуњавају житарицама 

Складиште или одељен^ брода кој^ је потпуно 
испуњено житарицама мора бити раздељено: 

1) сталном или привременом чврстом уздужном 
преградом која не пропушта житарице постављеном 
у равнини симетрије брода или на раздаљини од 

t ње, али која може износити највише 5% од кон-
струкционе ширине брода; или 

2) сталним или привременим уздужним прегра-
дама постављеним десно и лево ч од равнине симе-
трије брода тако да размак између преграда не сме 
бити већи од бО о̂ од конструкционе ширине брода. 
У овом случају палуба на делу између преграда и 
бокова брода мора имати подесне отворе за засипање 
(гротлашца) житарица. Уздужни размак између ових 
отвора не сме бити већи од 7,62 m (25 стопа), a раз-
мак између крајњих отвора и попречних преграда 
простора не сме бити већи од 3,66 m (12 стопа). 

Сталне или привремене уздужне преграде мо-
рају бити солидно грађене и не смеју пропуштати 
житарице, ради чега у простору између споња мо- f 
рају бити постављени улошци. 

Сталне или привремене уздужне преграде морају 
се протезати у доњим складиштима, од палубе на 
доле за 1/3 висине складишта, али не мање од 2,44 m 
(8 стопа), a у међупалубљу и надграђима морају се 
протезати од једне палубе' до друге. У сваком слу-
чају преграде се морају протезати ове до врха 
напајала који напајају простор у који су преграде 
постављене. 

Кад метацентрична висина, исправљена за ефе-
кат слободних површина течности у танковима, у 
било ком стадијуму путовања није мања од 0,31 m 
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(12. палаца) код бродова са једном или са две па-
лубе, односно од 0,36 m (14 палаца) код осталих 
бродова, не тражи се постављање уздужних пре-
града : 

1) непосредно испод напајача и у простору од 
2,13 m (7 стопа) око њега, али само у пределу испод' 
гротла, ако напајан- или сви напајани који напа-
ја ју једно одељење садрже најмање 5% од оне ко-
личине житарица која се превози у том одељењу; 

2) у напајачима који у погледу капацитета испу-
њавају услове из тачке I. овог става и који имају 
такве размере да ће се слободна површина жита-
рица задржати у њима за време целог путовања и 
после дозвољеног слегања житарица у износу од 
2%, рачунајући од запремине напајаног одељења 
као и дозвољеног помицања слободних површина 
житарица до угла од 12° у односу на хоризонта лу. 
У овом случају треба при одређивању метацен-
тричне висине коју ће брод имати за време путо-
вања, ,узети у обзир и ефекат произведен описаним 
помицањем слободне површине житарица у напа-
дачима; 

3) у пределу испод гротла кад су на том месту 
житарице сложене тако да њихова слободна повр-
шина има облик зделе, a житарице су у про-стору 
око гротла набијене до саме палубе, над слободном 
површином житарица морају се сложити вреће на-
пуњене житарицама или другим одговарајућим те-
ретом на такав начин да висина сложених врећа 
у средишту здела износи бар 1,83 m (6 стопа), ме-
рено од слободне површине житарица до доње ивице 
палубе. Вреће напуњене житарицама или другим 
одговарајућим теретом морају испунити сав про-
стор између пражница гротла и здела испод гротла 
и морају се набити уз палубу, уздужне преграде, 
пречнице гротла и све пражнице гротла. 

Одредбе става 4. овог члана неће се примењи-
вати ако је било који простор накрцан ланеним 
семеном. 

Члан 5. 

Крцање кад се складишта u одељења делимично 
испуне житарицама 

У бродским складиштима и одељењима која су 
делимично испуњена расутим житарицама, ако се 
не примењује одредба члана 6 овог правилника, 
морају бити предузете следеће мере предострож-
ности: 

I) простор мора бити раздељен једном сталном 
или привременом уздужном преградом постављеном 
у равнини симетрије или највише на раздаљини од 
ње, али која може износити највише 5% од кон-
струкционе ширине брода, или сталним или при-
временим уздужним преградама постављеним тако 
да размак између њих не буде већи од 60% од 
конструкционе ширине брода. Ове сталне или при-
времене уздужне преграде морају бити стручно 
изведене и морају се протезати од дна односног 
простора (складишта nnvi међупалубља) до најмање 
0,61 m (2 стопе) изнад површине расутих житарица. 

Кад метацентрична висина, исправљена за ефе-
кат слободних површина' течности у танковима, у 
било ком стадијуму путовања, неће бити мања од 
0,31 m (12 палаца) код бродова са једном или са две 
палубе, односно од 0,36 m (14 палаца) код осталих 
бродова, уздужне преграде није потребно постављати 
у пределу испод .гротла, осим ако се превози ра-
суто ланено семе у делимично, испуњеним просто-
рима; 

' 2) површина расутих житарица мора се порав-
нати и преко ње збијено наслагати вреће напуњене 
житарицама или другим одговарајућим теретом. 
Висина наслага врећа у просторима у којима су 
постављене уздужне преграде не сме бити мања 

од 1,22 m (4 стопе), односно 1,52 m (5 стопа) у про-
дорима у којима нема уздужних преграда. На по-
вршину "житарица морају се пре слагања врећа 
поставити греде или дебеле даске са међусобним 
размаком од 1,22 ш (4 с,топе), a преко њих попреко 
даске дебеле 25 mm (I палац) са међусобним раз-
маком од ОДО m (4 палца). Уместо ових подлога 
може се поставити јако платно, и то тако да на спо-, 
јевима један комад платна прекрива други комад 
најмање за 0,75 m. 

Члан 6. 

Изузеци у погледу обавезе постављања уздужних 
преграда 

Сталне или привремене уздужне преграде, пр,ед-
виђене чл. 4. VL 5. овог правилника, није потребно 
постављати: 

1) у појединим доњим складиштима, под којима 
1 се подразумевају и доњи делови складишта бро-
дова с једном палубом, у којима количина расутих 
житарица није већа од 1/3 капацитета тог склади-
шта, однрсно у којима она није већа од 1/2 капаци-
тета тог складишта ако је то складиште раздељено 
тунелом осовинског вода; 

2) у било ком простору у међупалубљу или над-
грађу, ако су уз бочне стране (стене) бродског 
трупа збијено сложене вреће напуњене житари-
цама или другим одговарајућим теретом. Ширина 
наслаганих врећа на свакој страни брода не сме 
бити мања од 20% од ширине брода на том месту; 

3) у оним деловима бродског простора где ши-
рина тог простора у висини палубе није већа од 
половине конструкционе ширине брода. 

Члан 7. 

Напајани 
Складиште или одељење које се потпуно испу-

њава расутим житарицама, мора се напајати по-
моћу прикладно смештених VL стручно израђених 
напајача (feeders), осим у случајевима предвиђеним 
у члану 4. став 4. тачка 3. VL ЧЛ. 8. VL 12. овог пра-
вилника, тако да се осигура слободно притицање 
житарица из напајача у све делове односног скла-
дишта или одељења. 

Сваки напајан, ако није друкчије прописано 
чланим 4. став 4. тачка I . овог правилника, мора 
садржати најмање 2% од количине житарица укр-
цаних у оном делу складишта или одељења Који, 
односни напајач. напаја. 

Напајани нису потребни кад се расуте жита-
рице, крцају у високе танкове грађене првенствено 
за превоз течности, на које се примењује одредба 
члана 6. тачка 3. овог правилника, или су разде-
љени једном или са више уздужних сталних че-
личних преграда које не пропуштају житарице, ако 
су ти танкови VL њихова гротла потпуно испуњени 
расутим житарицама, a поклопци гротала могу се 
сигурно затварати. 

Члан 8. 

Заједничко крцање 
Укрцавање житарица у доња складишта VL ме-

ђупалубља изнад њих, по одредбама чл. 4. и l, овог 
правилника, може се вршити као да она чине један 
простор, под следећим условима: 

1) да се код бродова који имају две палубе — 
уздужне преграде у међупалубљу протежу од једне 
до друге палубе, a код бродова који имају више 
палуба — да преграде достижу горњу трећину 
укупне висине заједничких простора; 

2) да се осигура довољно притицање житарица 
VL да у том циљу сви простори испуњавају услове 

/ 
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из члана 9. овог правилника, a да на првој палуби 
ЕСПОД горње палубе постоје отвори постављени на 
десној и левој страни палубе испред предње и иза 
задње пражнице гротла. Распоред ових отвора мора 
бити такав да се помоћу њих и гротала постигну 
најнужнији услови за довол^но напајање, тако да 
ниједан део складишта не буде удаљен од гротла 
или од ових отвора више од 2,44 m (8 стопа), мерено 
по уздужном смеру брода. 

Члан 9. 
Кад раздаљина између било ког дела складишта 

или бродског простора и најближег нападача, мере-
но по уздужном смеру брода, прелази 7,62 m (25 
стопа), расуте .житарице у крајњим деловима од-
носног простора, који се налазе преко тако одре-
ђене границе, морају бити поравнате на дубини од 
најмање 1,83 ш (6 стопа) испод палубе, и тако до-
бивен празан простор мора, бити испуњен врећама 
напуњеним житарицама, постављеним на даске или 
платно у смислу члана 5. тачка 2. овог правилника. 

Члан IO. 

Расуте житарице у међупалубљима u надграђима 
Житарице у расутом стању не смеју се крцати 

над палубом у међупалубљу брода са две палубе, 
ни у највишем међупалубљу брода са више од две 
палубе, осим под следећим условима: 

1) да се расуте житарице крцају тако да се до-
бије максимум стабилитета, да ' би се постигло да 
метацентрична висина, после исправке за ефекат 
слободних површина течности у танковима у било 
ком стадијуму путовања не буде мања од 0,31 m 
(12 палаца) за бродове са једном или две палубе, 
односно 0,36 m (14 палаца) за, остале бродове. Кад 
ово није могуће постићи, укупна количина расу-
тих житарица или другог расутог терета над па-
лубом у међупалубљу брода са две палубе или у нај-
вишем међупалубљу брода са више од две палубе, 
не сме бити већа од 28% рд укупне тежине жита-
рица под палубом, ако заповедник брода сматра да 
ће^ у току целог путовања такав стабилитет бити 
довољан. Ово ограничење од 28% не примењује се 
кад се над палубом у међупалубљу односно у нај-
вишем међупалубљу простори потпуно испуне ра-
сутом зоби, јечмом или семеном од памука; 

2) да палубна површина било ког дела простора 
на који се примењују одредбе овог члана, ако тај 
део простора није потпуно испуњен расутим жита-
рицама, не буде већа од 93 m2

v (1000' квадратних 
стопа); 

3) да сви простори наведени у овом члану, кад 
,ce у њих крцају расуте житарице, буду разде-
љени попречним преградама на растојању које не 
сме бити веће од 30,5 m (100 стопа), кад је разда-
љина између попречних преграда већа од -30,5 m 
(100 стопа), у простор који преостаје преко границе 
од 30,5 ш (100 стопа) морају бити сложене вреће 
напуњене житарицама или другим одговарајућим 
теретом. 

Члан ' l i . 

Ограничење броја делимично испуњених складишта 
или одељења 

Бродови са једном или са две палубе чија ме-
тацентрична висина после исправке за ефекат сло-
бодних површина течности у танковима у било ком 
стадијуму путовања постане мања од 0.31 m (12 па-
лаца) код бродова са једном или са две палубе, од-
носно од 0,36 m (14 палаца) код осталих бродова, 
могу имати највише два складишта или одељења 
делимично накрцана расутим житарицама, док про-
стори изнад расутих житарица у осталим склади-
штима или одељењима делимично накрцаним ра-

сутим житарицама морају бити испуњени врећама 
напуњеним житарицама или другим одговарајућим 
теретом. 

У смислу одредаба овог члана: 
1) међупалубља изнад складишта сматрају се 

посебним одељењима одвојеним од било ког скла-
дишта испод њих; 

2) напајани и делимично напуњени простори из 
члана IO. тачка 2. овог правилника не сматрају се 
одељењима; 

3) складишта или одељења са једном или више 
уздужних преграда које не пропуштају житарице 
сматрају се једним складиштем или одељењем. 

Члан 12. 

'Крцање бродова нарочито подешених за превоз 
житарица 

Изузетно од одредаба чл. 4. до l i . овог пра-
вилника, расуте житарице могу се превозити и бро-
довима који имају две или више вертикалних Или 
косих уздужних преграда које не пропуштају жи-
тарице, постављених тако да ограничавају штетно 
дејство попречног помицање житарица, ако су испу-
њени следећи услови: 

1) што већи број складишта и одељења, ако је 
то могуће с обзиром на услове газа и уздужног из-
равнања брода, мора бити потпуно испуњен жи-
тарицама;' 

2) за сваки- од ниже наведених начина крцања 
житарица мора метацентрична висина, исправљена 
за ефекат слободних површина течности у танко-
вима, у било ком стадијуму путовања, бити довољно 
велика, да се уз претпоставку помицања житарица 
по одредбама ове тачке, брод не нагне у попречном 
смеру за угао већи од 5°, и то: 

а) у складиштима и одељењима која су била 
потпуно испуњена житарицама претпоставља се да 
су се житарице испод свих горњих граничних стра-
на (стена) односних складишта или одељења, које 
стене имају према хоризонтали нагиб мањи од 30°, 
слегле за 2% од првобитне запремине, a тако на-
стале нове слободне површине житарица да су се 
нагнуле за угао од 12° у односу на првобитну по-
вршину; 

б) у складиштима и одељењима која су дели-
мично испуњена житарицама, a на слободним по-
вршинама житарица није наслаган терет по од-
редби члана 5. овог правилника, претпоставља се 
да ће доћи до истог слегања и помицања житарица 
како је наведено у одредби под a) тачке 2. овог 
члана, односно и до већег угла нагиба, који би Ју-
гословенски регистар бродова сматрао могућим; 

в) ако су, међутим^ слободне површине жита-
рица у делимично испуњеним складиштима и оде-
љењима прекривене теретом ло одредби члана 5. 
овог правилника, претпоставља се да ће нагиб по-
вршине житарица износити 8° у односу н-а прво-
битну изравнату површину житарица, уместо 12° 
како је претпостављено у случајевима из одредаба 
чод a) и б) тачке 2. овог члана; 

3) да би се испунили услови тачке 2. овог члана, 
у брод се могу уградити и привремене уздужне пре-
граде одговарајуће конструкције, ради ограничења 
попречног помицања површине житарица; 

4) заповедник брода мора имати план крцања 
житарица, у коме морају бити приказани предви-
ђени начини крцања, са подацима о стабилитету, 
који морају садржати и резултате прорачуна ста-
билитета за примену услова из тачке 2. овог члана. 
План крцања и прорачуни стабилитета морају бити 
одобрени од Југословенског регистра бродова, a мо-
рају бити израђени, у сагласности са чланом 15. овог 
правилника; 

5) Југословенски регистар бродова одредиће ме-
ре предострожности за спречавање помицања ж и -
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парица, које ће у односу на степен сигурности брода 
одговарати одредбама овог члана, и то: 

а) за сваки брод грађен по одредбама овог чла-
на, који испуњава услове из тач. 2, 3. и 4, али који 
није крцан према тачки I. овог члана; и 

б) за сваки брод који није грађен по одредбама 
овог члана, али који испуњава услове из тач. 2, 3. 
и 4. овог члана ^5ог друкчије конструкције. 

Члан 13. 

Танко ви за баластну воду 
Танкови двојног дна и остали танкови који се 

користе да би се испунили услови стабилитета код 
бродова који крцају расуте житарице, морају бити 
преграђени подесним уздужним непропусним пре-
градама. Уздужно пресађивање танкова двојног 
дна и осталих танкова није потребно ако просечна 
ширина тих танкова односно ширина мерена на 
половини њихове дужине не прелази 60% од кон-
струкционе ширине брода. 

Члан 14. 

Вреће напуњене житарицама 
,Вреће са житарицама морају бити у исправном 

стању, добро напуњене и чврсто везане. 

Члан 15. 

Планови крцањa житарица u прорачуни стабилитета 
За сваки брод који крца житарице по одред-

бама овог правилника, мора се израдити план крца-
ња житарица. Овај план мора садржати све по-
требне податке из којих се може видети да начин 
крцања житарица одговара одредбама овог пра-
вилника, a нарочито мора садржати податке о: 

1) врсти, специфичном обиму терета (m3/t), те-
жини и смештају житарица у расутом стању, жи-
тарица у врећама, као и о евентуалном другом 
терету; 

2) броју, смештају, облику и намени свих тан-
кова; 

3) димензијама, запремини и тежишта сваког 
складишта за терет, одељењима, гротлима и н а ј -
јачима; 

4) смештају (расподели) уздужних и попречних, 
сталних и привремених преграда, напајача, пре-
р а ђ е н и х одељења и гротлашца, као и хоризонтал-
ној удаљености места напајања; 

5) детаљима конструкције и димензионирања 
привремених преграда. 

Опис на плану крцања мора бити на једном од 
језика народа Југослав^е и на енглеском језику. 

Осим општих података о стабилитету, пропи-
саних за сваки теретни брод Неђународном кон-
венцијом за заштиту људског живота на мору (по-
главље Il, правило 18) из 1948. године, бродови који 
ће превозити житарице морају бити снабдевени и 
нарочитим прорачунима стабилитета за случајеве 
крцања житарица. Исто тако, у овим прорачунима 
морају се приказати кривуље стабилитета и мета-
цен^ричне вилине при поласку брода на путовање 
и доласку са путовања, узевши у обзир слободне 
површине течности у танковима, a за случај из 
члана 4. ставк 4. тачка 2. овог правилника — сло-
бодне површине житарица у напајачима. Прора-
чуни стабилитета морају бити израђени тако да се 
узме у обзир крцање житаоица у расутом стању 
које заузимају 1,25, 1,40, 1,55 и 1,80 m8 по тони 
(или 45, 50, 55 и 65 кубних стопа по тони). -

План крцања и прорачун стабилитета мора се 
поднети Југословенском регистру бродова најмање 
у три примерка, од којих два примерка задржава 

Југословенски регистар бродова, a један одобрени 
примерак мора се налазити на броду. 

Члан 16. 

Израда привремених житних преграда 
Техничка правила за чврстину ,и градњу жит-

них преграда, као и за бушење рупа у пражницама 
гротла, донеће Југословенски регистар бродова. 

Члан 17. 
Ако су природна заштићеност пловидбе и усло-

ви путовања такви да се безбедност људских ж и -
вота и бродова може постићи и без примене поје-
диних одредаба из чл. 3. до 15. овог правилника, 
Југословенски регистар бродова може одредити да 
поједини бродови или типови бродова не морају 
испуњавати поједине услове предвиђене у тим од-
редбама. 

IH. Крцање житарица у бродове испод 500 BRT 

Члан 18. 
Бродови трговачке морнарице ФНРЈ испод 500 

ВИТ кад крца ју житарице у расутом стању морају, 
поред мера прописаних у чл. 3. до 16. овог пра-
вилника, предузети и следеће мере предострожности: 

1) не смеју на палубу крцати никакав терет; 
2) ако имају танкове за" баластну воду, ови мо-

рају бити ићи потпуно пуни или потпуно празни. 

Члан 19. 
Складишта бродова из члана 18. овог правил-

ника могу се потпуно накрцати житарицама у ра-
сутом стању ако су испуњени следећи услови: 

1) запремина гротла или више гротала истог 
складишта мора износити најмање 2,5% од укупне 

^ запремине складишта. При томе, гротло односно 
гротла служе као напајани, те морају бити до врха 
напуњени житарицама. Запремина од 2,5% гротла 
или гротала једног складишта која садржи расуте 
житарице рачуна се само унутар пражница, од њи-

/ ховог врха. до црте у висини доње ивице палубе; 
2) ако је растојање између попречне граничне 

преграде складишта и најближе пражнице гротла 
веће од 5,00 m (17 стопа), расуте житарице у делу 
складишта између те преграде и растојања од 5,00 
m (17 стопа) од пражнице гротла морају бити по-
равнате. Тако поравната површина расутих жита-
рица мора бити на довољној дубини, али не мањој 
од 0,91 m (3 стопе) испод палубе, и мора се прекрити 
са најмање три реда врећа напуњених житарицама 
или другим одговарајућим теретом; 

3) ако пражнице гротла које служи као напа-
јан складишта допиру више од 0,30 m (I стопа) 
испод доње ивице палубе, морају се у деловима 
пражница испод палубе пробушити рупе потребне 
величине које омогућују неометано протицање жи-
тарица. 

Члан 20. 
Ако складиште није крцано по одредбама члана 

19. овог правилника, морају се изнад житарица у 
расутом стању гложити вреће напуњене житарицама 
или другим одговарајућим теретом, и то: 

1) код бродова од4 200 до 500 BRT, најмање три 
реда врећа напуњених житарицама или другим од-
говарајућим теретом, с тим да висина наслаганих 
врећа не сме бити мања од 0,91 m (3 стопе); 

2) код бродова испод 200 ВИТ, најмање два реда 
врећа напуњених житарицама или другим одгова-
рајућим теретом, с тим да висина наслаганих врећа 
не сме бити мања од 0,61 ш (2 стопе). 
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Члан 21. 
Пре слагања врећа, по чл. 19. и 20. овог пра-

вилника, на поравнату површину житарица у расу-
том стању морају се поставити подлоге од. дасака 
дебљине најмање 25 mm (I палац), и то у два уна-
крсна смера (у уздужном и у попречном смеру). При 
томе размак између дасака може бити у доњој под-
лози највише 1.22 m (4 стопе), a у горњој подлози 
највише 0,10 m (4 палца). Уместо подлога од дасака 
могу се поставити и подлоге од јаког платна, и то 
тако да се комади платна, на спојевима, прекривају 
најмање за 0,50 m (20 палаца). 

IV. Завршна одредба 

Члан 22. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана објавлвивања у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Бр. 774 
30. марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 

221. 

На основу члана 144. Закона о здравственом 
осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62) 
и члана 13. тачка IO. алинеја I. Уредбе о преноше-
њу послова у надлежност савезних и републичких 
органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/62), 
у сагласности са савезним Државним секретаре а-
том за послове финансија и Секретаријатом Савез-
ног извршног већа за народно здравље и социјалну 
политику, Секретаре ат Савезног извршног већа 
за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УПУЋИВАЊУ СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАНИХ 

ЛИЦА НА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

Члан I. 
Лица осигурана по Закону о здравственом оси-

гурању (у дал^м тексту: осигурана лица) могу се 
упутити на лечење у иностранство на терет фонда 
здравствено г осигурања у случајевима и под усло-
вима одређеним овим правилником. 

Члан 2. 
Осигурана лица могу се упутити у иностранство 

на лечење ако је у питању болест односно обољење 
које се не може успешно лечити у Југославен, a у 
земљи у коју се осигурано лице упућује постоји 
могућност за успешно лечење те болести односно 
обољења. 

Члан 3. 
Поступак за упућивање осигураног лица у ино-

странство на лечење покреће се на захтев осигура-
ног лада или на предлог здравствене установе у 
којој се осигурано лице лечи. Захтев или предлог 
подноси се преко надлежног комуналног завода за 
социјално осигурање р е п у б л и ч к и заводу за соци-
јално осигурање. 

Комунални завод за социјално осигурање дужан 
је без одлагања прибавити сву постојећу медицин-
ску документацију о болести и лечењу осигураног 
лица и, заједно са захтевом односно предлогом за 
упућивање на лечење у иностранство, доставити је 
републичком заводу за социјално осигурање. 

Члан 4. 
Републички завод за социјално осигурање, пре 

решавања о поднетом захтеву односно предлогу, 
дужан је прибавити мишљење стручњака из редова 
професора меднцинских факултета и других истак-
нутих медицинских стручњака. 

Мишљење стручњаци дају на основу вештаче-
ња којим утврђују: 

1) да л-и су исцр-пене све могућности лечења 
осигураног лица у Југославен; 

2) у коју здравствену установу у Југославен 
треба упутити осигзфано лице и које мере треба ' 
предузети ради лечења — ако нису исцрпене све 
могућности лечења осигураног лица у Југославен; 

3) да ли постоји могућност лечења у некој ино-
страној здравственој установи и у којој, какав се 
успех може очекивати од лечења и колико оно 
треба да траје — ако су исцр-пене све могућности 
лечења оси-гураног лица у Југославен. 

Члан 5. 
На основу мишљења стручњака републички за-

вод за социјално осигурање може, у границама ра-
с п о л о ж и в е средстава, донети решење о упућивању 
осигураног лица на лечење у иностранство. Реше-
њем о упућивању на лечење у иностранство одре-
диће се место и здравствена установа ,у коју се оси-
гурано лице упућује, трај алве лечења, начин пре-
воза и друго. 

Ако републички завод за социјално осигурање 
не усвоји захтев или предлог, решењем о одбијању 
захтева односно предлога за упућивање на лечење 
у иностранство одредиће мере ноје се имају пре-
дузети да се лечење изврши у Југославен, као и 
здравствену установу у Југославен У коју треба 
упутити осигурано лице ако је могућност лечења 
у тој здравствено'! установи констатована у ми-
шљењу стручњака. 

Републички завод за социјално осигурање може 
образовати посебну комисију за давање предлога 
у вези са доношењем решења из овог члана 

Члан 6. 
Осигураном лицу упућеном на лечење у ино-

странство припада накнада путних трошкова, и то: 
накнада за трошкове превоза — за онакав превоз 
какав је одређен у решењу о упућивању на лече-
ње, и накнада за трошкове исхране и смештаја за 
време боравка у иностранству — у висини дневнице 
одређене за службенике IV групе по прописима о 
накнадама за службена путовања и селидбе у ино-
странство који важе за јавне службенике. ,Ако се 
осигурано лице налази у здравственој установи у 
којој има смештај и исхрану, припада му за то 
време 10°/о од те дневнице. 

Члан 7. 
Ако трајање лечења које је у решењу одрађено 

треба продужити, републички завод за социјално 
осигурање, на основу образложеног предлога ино-
стране здравствено установе у којој се осигурано 
лице налази на лечењу и на основу накнадно при-
баељеног мишљења стручњака (члан 4»)f доноси ре-
шење о продужењу лечења у иностранству. 

Члан 8. 
Трошкове лечења осигураних лица у иностран-

ству vt трошкове вршења вештачења у вези са упу-
ћивањем на лечење у иностранство сноси -фонд 
здравственог осигурања надлежне комуналне 'за-
једнице социјалног осигурања. 

Трошкове лечења осигураног лица у иностран-
ству сноси фонд здравствено? осигурања само у 
трајању одређеном у решењу о упућивању на ле-
чење. 
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Члан 9. 
Исплата трошкова лечења осигураних -лица у 

иностранству обезбеђује се девизним средствима 
која народне републике ставе на располагање ре-
публичким заводима за социјално осигурање. 

Члан IO. 
Упућивање на лечење у иностранство војних 

осигураник и чланова њихових породица регули-
ше се прописима донетим-на основу члана 142. За-
кона о здравственом осигурању. 

. Члан l i . 
Овај правилник ступа на снагу даном офјављи-

вања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 11-398/1 
6. априла 1963. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Џемал Биједић, с, р. 

222. 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању пре-
мије за пшеницу и раж у 1963. години („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/62), у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам и савезним Државним секретариј атом за послове 
финансија, Секретари јат Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-
МИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ И РАЖ У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредне организације и установе које се 
баве производњом пшенице и ражи или врше откуп 
пшенице и ражи од индивидуалних пољопривред-
них произвођача и привредне организације и уста-
нове које се баве производњом семенске пшенице 
(у лаљем тексту: корисник премије), остварују пре-
мије из тач. I. и 2. Одлуке о одређивању премије 
за пшеницу и раж у 1963. години (у даљем тексту: 
Одлука) подношењем захтева за премију филијали 
Народне банке као основној организационој једини-
ци Службе друштвеног књиговодства код које имају 
жиро-рачун. 

2. Корисник премије има право на премију, и то: 
1) иа, тачке I. Одлуке — за све количине мер-

кантилне пшенице и ражи које потичу из сопствене 
производње, из откупа од индивидуалних произво-
ђача, из производних односа (кооперације) свих об-
лика са индивидуалних произвођачима и из ушура 
(ујма) од комбајна, вршалица, млинова и слично, 
као и за количине пшенице које потичу из замене 
семена високородних сората за меркантилну пше-
ницу извршене са индивидуалним произвођачима, 
продате и испоручене у 1963. години овлашћеним 
предузећрша за промет житарица на велико или 
Дирекцији за исхрану; 

2) из та^ке 2. Одлуке — за све количине семен-
ске пшенице рода 1963. године сопствене производ-
ње за које је издато уверење о квалитету зрнасте 
семенске робе од овлашћених установа за испити-
вање и контролу семена (образац бр. I прописан 
чланом 12. Правилника о условима за промет пољо-
привредне семенске робе — „Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/56 и 15/56). 

3. Као овлашћена предузећа за промет житари-
ца на велико из тачке I. Одлуке сматрају се преду-
зећа којима је по члану 5. Уредбе о промету жита-
рица и прерађевина од житарица на велико („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58 и 26/60) републички 

орган управе надлежак за трговину издао посебно 
овлашћење да могу пословати као предузећа .за 
промет житарица на велико (у даљем тексту: овла-
шћено предузеће). 

4. Уз захтев за премију из тачке 2. под I ове 
наредбе корисник премије прилаже: 

1) фактуру односно копију фактуре о. продаји 
меркантилне пшенице или ражи у 1963. години 
овлашћеном предузећу или Дирекцији за исхрану; 

2) доказ о испоруци меркантилне пшенице или 
ражи (товарни лист, отпремница и слично) или по-
тврду овлашћеног предузећа да је меркантилну 
пшеницу односно раж преузело. Потврда мора са-
држати тачан назив и седиште продавца, датум 
преузимања и количине преузете меркантилне пше-
нице односно ражи. 

Ако се меркантилна пшеница или раж испору-
чује по налогу овлашћеног предузећа или Дирек-
ције за исхрану, уз доказ из става I. ове тачке 
прилаже се и тај налог; 

3) потврду овлашћеног предузећа које је мер-
кантилну пшеницу или раж преузело, из које се 
види број и датум под којима је издата дозвола да 
то предузеће може пословати као овлашћено преду-
зеће за промет житарица на велико; 

4) своју потврду, потписану од директора од-
носно управника, да меркантилна пшеница "или раж, 
за коју се тражи премија потиче из неког од основа 
из тачке 2. под I ове наредбе. У потврди мора бити 
наведено да меркантилна пшеница или раж не по-
тиче из куповине од овлашћеног предузећа или 
Дирекције за исхрану, као и да за ту пшеницу од-
носно раж није наплаћена премија по тачки 2. 
Одлуке; 

5) обрачун премије у ко^е се назначује коли-
чина продате меркантилне пшенице или ражи, као 
и «FI3H"oc премије по једном килограму и за укупну 
количину. 

5. Уз захтев за премију из тачке 2. под 2 ове на-
редбе корисник премије прилаже: 

1) уверење о квалитету зрнасте семенске робе 
издато од овлашћених установа за испитивање и 
контролу семена; 

2) своју потврду, потписану од директора од-
носно управника, да је семенска пшеница рода 
1963. године сопствене производње и да не потиче 
из кооперације са индивидуалним произвођачем или 
из куповине од ма које организације Односно ин ДИ-
БИДУЗ лног произво-ђача; 

3) обрачун премије у коме се назначује коли-
чина пшенице и износ премије по "једном кило-
граму и за укупну количину. 

6. Налог и потврду из тачке 4. под 2 и 3 ове 
наредбе потписује одговорни руководилац овлаш-
ћеног предузећа и на тај налог односно потврду 
ставља се печат овлашћеног предузећа односно 
Дирекције за исхрану. 

7. Кад Служба друштвеног књиговодства утвр-
ди да је захтев за премију у погледу обрачунавања 
и документације исправан одобрава износ премије 
у корист жиро-рачуна корисника премије, и то: 
на терет рачуна бр. 630-11 — ПремР1је за меркан-
тилну пшеницу — ако је меркантилна пшеница 
испоручена у 1963. години, на терет рачуна бр. 
630-13 — Премија за раж — ако је раж испоручен 
у 1963. години или на терет рачуна бр. 630-12 — 
Премије за семенску пшеницу .— ако је семенска 
пшеница рода 1963. године испоручена у 1963. 
години. 

8. Корисник премије дужан је у свом књиго-
водству водити уредну и ажурну евиденцију о 
оствареним премијама. 

9. Ако се уз захтев за премију прилажу пре-
писи изворних докумената (фактура, товарни лист, 
потврда), они морају бити потписани од овлашћених 
лица и на њима мора бити утиснут печат корис-
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ника премије, a изворна документа подносе се на 
увид. 

Служба друштвеног књиговодства дужна је на 
сваком изворном документу из става I. ове тачке 
који се подноси на увид назначити да је премија 
исплаћена. 

IO. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04-541/3 
15. марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

223. 

На основу тачке 6. Одлуке о премијама за стоку 
у 1963. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/62), 
у сагласности са Секретару атом Савезног извршног 
већа за трговину и туризам и савезним Државним 
секретари ј атом за послове финансија, Секретари јат 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗЛ ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ПРЕМИЈАМА ЗА 

СТОКУ У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредне организације и установе које про-
изводе или тове стоку саме или у кооперацији са 
индивидуалним пољопривредним произвођачима (У 
даљем тексту: корисник премије), остварују право 
на премију по Одлуци о премијама за стоку у 1963. 
години (у даљем тексту: Одлука) подношењем -зах-
тева филијали Народне банке као основној органи-
зационој јединици Службе друштвеног књигоеод-
ства код које имају жиро-рачун. 

Корисник премије има право на премију за 
утовљену стоку прописаног квалитета испоручену 
у 1963. години привредним организацијама које се 
баве прерадом или прометом стоке и сточарских 
производа, као и за сву стоку коју прераде у својим 
погонима, a која потиче: 

1) из сопственог запата; 
2) из набавке иади товљења у сопственом тови-

лишту или из това у кооперанти са индивидуал-
ним пољопривредним произвођачем, ако је та стока 
провела у тову најмање три месеца. 

2. Ако тови стоку у кооперацији са индивиду-
а л н е пољопривредним произвођачем а, корисник 
премије дужан је да најдоцније на три месеца пре 
њене продаје уговор о товљењу те стоке региструје 
код органа управе општинског народног одбора над-
лежног за послове пољопривреде на чијем је под-
ручју његово седиште. 

Уговор о товљењу стоке региструје се у три 
примерка, од којих по један примерак задржавају 
орган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове цољопривреде, корисник премије и ин-
дивидуални пољопривредни произвођач. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за, послове пољопривреде води евиденцију о 
регистрованим уговорима о товљењу стоке и врши 
контролу да ли је стока у тову. 

3 Квалитет јунади утврђује се при продаји, у 
месту где се врши мерење стоке, посебно за свако 
грло, и утврђују га зоотехничари или ветеринари 
ветеринаре^, сточарске или пољоприв-редне стани-
це, a где ових нема — зоотехничари или ветеринари 
органа управе Општинског народног одбора надле-
жног за послове пољопривреде, о чему издају по-
тврду. 

Потврда из става I. ове тачке мора да садржи 
клаузулу да свако поједино грло јунади одговара 
квалитету из Прописа о квалитету говеда и оваца 
за клање РК.Е2, као и следеће податке: број ко-
мада јунади, њихову укупну тежину и рандман, по-
себно за сваку класу, према тачки I. под Б. Одлуке, 
и то: 

1) из одредбе под I: за Ia класу — да тежина 
износи најмање 45-0 kg живе мере по комаду муш-
ких и .400 kg женских грла и да је рандман најма-
ње 5в%, a за I класу — да тежина износи најмање 
420 kg живе мере по комаду мушких и ЗвО kg жен-^ 
скмх грла и да је рандман најмање 55°/о; 

2) из одредбе под 2: за Ia класу — да тежина 
износи најмање 500 kg живе мере по комаду муш-
ких и 450 kg женских грла и да је рандман најма-
ње 56%, a за I класу — да тежина износи најмање 
470 kg живе мере по комаду мушких и 420 kg жен-
ских грла и да је рандман најмање 54"°/о; 

3) из одредбе под 3: за I класу — да тежина 
износи најмање 350 kg живе мере по комаду муш-
шких и ЗОО kg женских грла и да је рандман нај -
мање 54%, a за II класу — да тежина износи нај-
мање ЗОО kg живе мере по комаду мушких и 250 kg 
женских грла и да је рандман најмање 5'2°/о; 

4) из одредбе под 4: зач I класу — да тежина 
износи најмање 400 kg живе мере по комаду муш-
ких и 360 kg женских грла и да је ,рандман најма-
ње 54%, a за II класу — да тежина износи најмање 
350 kg живе мере по комаду мушких и ЗОО kg жен-
ских грла и да је рандман најмање 52%. 

Квалитет свиња утврђује се појединачно за 
свако грло приликом клања, a утврђују га ветери-
н a роки инспектори при кланицама, о чему издају 
потврде. 

Потврда из става 3. ове тачке мора да садржи 
клаузулу да свако поједино грло одговара условима 
прописаним југословенским стандардом Свиње за 
бекон JUS Е.J.ol I односно Свиње за клање JUS 
Е.С1.020, као и следеће податке: број комада свиња 
и њихову укупну тежину, посебно за свиње за бе-
кон a посебно за прима меснате свиње односно ме-
снате свиње, према тачки I. под A. Одлуке, и то: 

I) из одредбе под I: за свиње за бекон I класе 
да тежина износи од 80 до 95 kg живе мере по ко-
маду, a за свиње за бекон II класе да тежина из-
носи од 80 до 95 kg; 

2f) из одредбе под 2: за свиње прима меснате — 
I тежинске групе да тежина износи од 80 до 95 kg 
живе мере nov комаду, I l тежинске групе да тежина 
износи преко 95 до 110 kg, и IH тежинске групе да 
тежина износи преко'ИО до 125 kg, или теже од 
125 kg ако нису старије од 12 месеци; 

3) из одредбе под 2: за свиње меснате — I те-
жинске групе да тежина износи од 80 до 95 kg живе 
мере по комаду, I l тежинске гр.упе да тежина из-
носи преко 95 до ПО kg и ITI тежинске групе да те-
жила изно-си преко 110 до 126 kg или теже од 126 
kg ако нису старије од 12 месеци. 

Ветеринарски инспектори пр.и кланицама из-
дају и потврде да су свиње односно јунад заклана. 

Органи из ст. l, 3. и 5. ове тачке издају потврде 
у три примерка, од којих ј,едан примерак задржа-
вају за себе, a два дају кориснику премије. Органи 
који издају потврде воде евиденцију о издатим по-
тврдама. 

4. Премија се исплаћује за један килограм живе 
мере стоке. Тежина стоке утврђује се у месту где 
се врши мерење ради преуз-имања, и то по истеку 
12 часова од последњег храњења. 

5. Уз захтев за премију корисник премије при-
лаже: 

I) фактуру односно копију фактуре о изврше-
ној продаји стоке. Фактура мора садржати: врсту, 
категорију, класу и тежину стоке изражену у ки-
лограмима живе меро' 
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21) своју потврду, потписану од директора од-
носно управника и шефа рачуноводства, да стока 
потиче ,из соп-ственог заната, односно из набавке 
ради товљења у сопственом товилишту или из това 
у кооперације Ако стока потиче из набавке ради 
тов љења у сопственом товилишту, потврда мора са-
држати податак да је стока провела у тову најма-
ње три месеца, датум стављања у тов, датум испо-
руке и редни број под којим је стока заведена у 
евиденцији корисника премије о тову стоке (тачка 

a ако стока потиче из това у кооперације по-
тврда мора садржати и породично и рођено име ко-
операнта и број под којим је уговор о товљењу 
стоке у кооперације регистрован код органа управе 
из тачке 2. ове наредбе; 

3) доказ о извршеној испоруци продате стоке 
(товарни лист, отпремница и слично); 

4) потврду органа из тачке 3. ове наредбе која 
садржи, поред података из тачке 3. став 2. односно 
став 4. ове наредбе и клаузулу да свиње испуњавају 
и друге услове прописане југословенским стандар-
дом, и то: свиње за бекон — JUS Е. J.ol l, a прима 
меснате свиње и меснате свиње — JUS Е.С1.020, a 
јунад — да испуњавају и друге услове прописане 
Прописом о квалитету говеда и оваца за клање — 
РК.Е2; 

5) потврду органа из тачке 3. став 5. ове на-
редбе да су свиње односно јунад заклана; 

6) обрачун премије по једном килограму и за 
укупну количину продате стоке. 

Ако је корисник премије стоку употребио за 
прераду у свом погону, a обрачунавање не врши 
путем фактуре, захтеву за премију уместо фактуре 
прилаже потврду, потписану од директора односно 
управника и шефа рачуноводства, да је стоку упо-
требио за прераду у свом погону. Ова потврда треба 
да садржи све елементе које мора да садржи ф а к -
тура (тачка 5. под I). , 

Ако се подноси захтев за премију за стоку из 
кооперације, уз захтев се прилаже и препис реги-
строваког уговора о тову стоке у кооперакцији.. 

6. Служба друштвеног књиговодства дужна је 
пре исплате премије проверити тачност обрачуна и 
потпуност документације. 

Служба друштвеног књиго водства одобрава из-
нос премије у корист жиро-рачуна подносиоца за-
хтева, a на терет рачуна бр. 630-16 — Премије за 
продату товљену стоку. 

7. Ако се захтеву за премију прилажу преписи 
изворних докумената (потврде и сл.), они морају би-
ти потписани од овлашћених лица и на њима мора 
бити утиснут печат корисника премије, a изворна 
документа подносе се на увид. 

Служба друштвеног књиговодетва дужна је на 
сваком изворном документу из става I. ове тачке 
који се поднос,и на увид назначити да је премија 
исплаћена и за колики број грла. 

8. Корисник премије дужан је у свом књиговод-
ству посебно исказати средства примљена на име 
премије. 

Корисник премије дужан је у свој пословни 
фонд унети најмање 50% од износа премија оства-
рених за стоку из това у кооперацији са индивиду-
алним пољопривредним произвођачима. 

У књиговодственој евиденцији мора бити. посеб- ' 
но исказан дер премије који се издваја у његов по-
словни фонд (најмање 50"%), a посебно део који 
улази у укупан приход. 

9. Корисник премије дужан је водити посебну 
евиденцију о тову стоке која потиче из това у ко-
операцији и из набавке ради товљења у свом тови-
лишту. 

Евиденција из става I. ове тачке обухвата: ред-
ни број;, број и врсту стоке стављене у, тов, датум 
стављања у тов и датум испоруке утовљене стоке, 
a за стоку која потиче из това у коопера-цији — и 
породично и рођено име кооперанта и број под ко-

јим је уговор о тову у кооперацији регистрован код 
органа управе из тачке 2. ове наредбе. 

10. Корисник премије казниће се за прекршај 
новчаном казном до 100.000 динара ако Служби дру-
штвеног књиговодства поднесе захтев за наплату 
премије за стоку која потиче из това у кооперанти 
или из набавке ради товљења у сопственом тови-
лишту, a стока није провела најмање три месеца У 
тову, или ако ту стоку прикаже као стоку која по-
тиче из сопственог заната. 

11. За стоку испоручену од I. јануара до 20. 
априла 1963. године премија ће се испла/ћивати по 
д о к у м е н т а ^ ј и прописаној Наредбом за примену Од-
луке о преми-јама за стоку у 1962. години („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 31/62). 

За стоку из това у кооперацији испоручену од 
20. априла до 20. јула 1963. године, уз захтев за пре-
мију, уместо преписа уговора о тову у , ^ о п е р а -
цији (тачка 5. став 3), корисник премије прила-
ж е потврду органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове пољопривреде Да је сто-
ка из това у кооперације провела у тову најмање 
три месеца. г 

12. Ова наредба ступа на снату даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04-541/5 
18. марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

224. 

На основу тачке 2. Одлуке о одређивању пре-
мије за кравље млеко у 1963. години („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/62), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Секретари јат Савезног извршног већа за пољоприв-
реду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗЛ ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-

МИЈЕ ЗА КРАВЉЕ МЛЕКО У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредне организације и установе које се 
баве производњом крављег млека (у даљем тексту: 
корисник премије), остварују премију из средстава 
савезног буџета по Одлуци о одређивању премије 
за кравље млеко у 1963. години (у даљем тексту: 
Одлука) подношењем захтева филијали Народне 
банке као основној организационој јединици Слу-
жбе друштвеног књиговодства код које имају ж и -
ро-рачун. 

Захтеве за наплату премије из средстава са-
везног буџета за испоручену количину млека под-
носи корисник премије кад за те количине млека 
наплати премију од политичкотериторијалних једи-
ница из тачке I. став 2. Одлуке. 

2. Премија из тачке I. Одлуке исплаћује се за 
кравље млеко са најмање 3,6% млечне масти. 

Ако је кравље млеко са мањим процентом мле-
чне масти, врши се прерачуна вање количине млека 
на масноћу крављег млека од 3,6% млечне масти. 

3. Под друштвеним организацијама и устано-
вама из тачке I. став I. Одлуке подразумевају се 
болнице, мензе, школски интернати, Југословенска 
народна армија и сл. 

4. Уз захтев за премију корисник премије при-
лаже: 

I) фактуру односно копију фактуре о продаји 
крављег млека организацијама из тачке I. став I . 
Одлуке односно свом погону за промет или прераду, 
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млека, у којој мора бити назначен и процент млеч-
не масти; 

2) доказ да је премију наплатио из буџета 
народне републике, аутономне јединице, среза од-
носно општине; 

3) обрачун премије по једном литру и за укупну 
количину крављег млека. 

Као доказ да је премија наплаћена из буџета 
народне републике, аутономне јединице, среза од-
носно општине, служи, оверен препис дела- буџет-
ско-вирманског налога. На полеђини преписа нало-
га мора се означити количина крављег млека за 
коју је исплаћена премија и висина премије по 
једном литру. . 

Ако је корисник премије кравље млеко из своје 
производње употребио за прераду у млечне произ-
воде у свом погону или за продају потрошачима 
преко свог погона, a обрачунавање не врши путем 
фактура, захтеву за премију уместо фактуре при-
лаже потврду, потписану од директора односно 
управника, да је млеко употребио за прераду у свом 
погону односно за продају потрошачима преко свог 
погона. У потврду треба унети и податке о коли-
чини млека и проценту млечне масти у млеку. 

5. Кад Служба друштвеног књиговодства утврди 
да је захтев за премију у погледу обрачунавања и 
потпуности документације тачан, одобрава износ 
премије у корист жиро-рачуна корисника премије, 
a "на терет рачуна бр. 600-17 — Учешћ,е федерације 
у премијама за млеко. 

6. Ако се уз захтев за премију прилажу преписи 
изворних докумената (фактура, товарни лист, бу-
џетско-вирмански налог), они морају бити потписани 
од овлашћених лица и на њима мора бити утиснут 
печат корисника премија, a изворна документа под-
носе се на увид. 

Служба друштвеног књиговодства дужна је на 
сваком изворном дс^кументу из става I. ове тачке 
који се подноси на увид назначити да је премија 
исплаћена. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04-541/4 
15. марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

225, 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању пре-
мије за сирови памук у 1963. години („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/62), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Секретари јат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-

МИЈЕ ЗА СИРОВИ ПАМУК У 1963. ГОДИНИ 

I. Привредне организације и установе које се 
баве производ њом сировог памука или врше откуп 
сировог памука од индивидуалних пољопривредних 
произвођача (у даљем тексту: корисник премије), 
остварују премију из тачке 2. Одлуке о одређивању 
премије за сирови памук у 1963. години (у даљем 
тексту: Одлука) подношењем захтева за премију 
филијали Народне банке као основној организа-
ционој јединици Службе друштвеног књиго водства 
код које имају жиро-рачун. 

Корисник премије има право на. премију из 
тачке 2. Одлуке за све 'количине сировог памука 

сопствене производње и за све откупљене количине 
памука из уговорене производње са индивидуалним 
пољопривредним произвођачима продате и испору-
чене у 1963. години привредним организацијама 
које се баве прерадом памука или су прерађе.не у 
његовом погону. 

2. Уз захтев за премију корисник премије при-
лаже: 

1) фактуру односно копију фактуре о продаји 
сировог памука; 

2) доказ о испоруци сировог памука (товарни 
лист, отпремница или слично); 

3) своју потврду, потписану од директора одно-
сно управника, да је сирови памук сопствене про-
изводње односно из откупа производње уговорене 
са индивидуалним пољопривредним произвођанима; 

4) обрачун премије у који се уносе подаци о 
количинама продатог и препорученог сировог памука 
по класама, израженим у килограмима, као и износ 
премије по једном килограму и за укупну количину. 

Ако је корисник премије сирови памук из соп-
ствене производње или из откупа уговорене произ-
водње употребио за прераду у свом погону, a обра-
чунава !^ не врши путем фактуре, захтеву за пре-
мију уместо фактуре прилаже" потврду, потписану 
од директора односно управника, да је сирови па-
мук употребио за прераду у свом погону. У потврду 
треба унети податке о количини сировог памука 
употреблисног за прераду -у свом погону, по класама. 

3. Као привредне организације које се баве пре-
радом памука из тачке 1. Одлуке сматрају се при-
вредне организације наведене у тачки I. Наредбе о 
минималним откупним ценама конопљине стабљике, 
сировог памука и сирових чаура 'свилених буба у 
1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. За/б^). 

4. Кад Служба друштвеног књиговодства утвр-
ди да је захтев за премију у погледу обрачунавања 
премије и документације тачан, одобрава износ пре-
мије у корист жиро-рачуна корисника премије, a 
на терет рачуна бр. 630-09 — Премије за сирови 
памук. 

5. Корисник премије дужан је у свом књито-
водству водити уредну и ажурну евиденцију о 
оствареним премијама. 

6. Ако се уз захтев за премију прилажу пре-
писи изворних докумената (товарни лист, отпрем-
ница), они морају бити потписани од овлашћених 
лица и на њима мора бити утиснут печат корисника 
премије, a изворна документа подносе се на увид. 

Служба друштвеног књиговодства дужна је на 
сваком изворном документу из става I. ове тачке 
који се подноси на увид назначити да је премија 
исплаћена. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04-541/2 
15.- марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с, р. 

226. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању преми-
је за соју у 1963. години („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/62f), у сагласности са савезним Државним се-
кретаријатом за послове финансија, Секретаријат 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-

МИЈЕ ЗА СОЈУ У 1963. ГОДИНИ 

I. Привредне организације И установе које се 
баве производњом соје или врше откуп соје од ин-
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дивидуалних пољопривредних произвођача (у да-
љем тексту: корисник премије) остварују премију 
из тачке I. Одлуке о одређивању премије за соју 
у 1963. години (у даљем тексту: Одлука) подноше-
њем захтева за премију филијали Народне банке 
као основној организационој јединици Службе дру-
штвеног књиговодства код које имају жиро-рачун. 

Корисник премије има право на премију из 
тачке I. Одлуке за све количине соје сопствене про-
изводње и за све откупљене количине соје из про-
изводње уговорене са индивидуалним пољопривред-
ним произвођачима, продате и испоручене у 1963. 
години фабрикама уља, фабрикама и самоеталним 
погонима за инду етри јеку прераду сточне хране, 
организацијама које врше откуп соје за рачун тих 
фабрика и погона или прерађене у његовом погону. 

2. Уз захтев за премију корисник премије при-
лаже: 

1) фактуру односно копију фактуре о продаји 
coie организацијама из тачке I. Одлуке; 

2) доказ о испоруци соје (товарни лист, отпрем-
ница или слично); 

3) своју потврду, потписану од директора одно-
сно управника, да соја за коју се подноси захтев 
за премију потиче из сопствене производње односно 
из откупа производње уговорене са индивидуалне 
пољопривредним произвођачима; 

4) обрачун премије у који се уносе подаци о 
продатим и испорученим количинама соје израже-
ним у килограмима, као и износ премије по једном 
килогпаму и за укупну количину. 

Ако је корисник премије"соју из сопствене про-
изводње или из откупа уговорене производње упо-
требио за прераду у свом погону, a обрачунавање не 
врши путем фактуре, захтеву за премију уместо 
фактуре 'прилаже потврду, потписану од директора 
односно управника, да је соју употребио за прераду 
у свом погону. У потврду треба унети податке о ко-
личини соје употребљено за прераду у свом погону. 

3. Кад Служба друштвеног књиговодства утвр-
ди да је захтев за премију у погледу обрачунавања 
премије и документације тачан, одобрава износ 
премије у корист жиро-рачуна корисника премије, 
a на" терет рачуна бр. 630-10-Премија за соју. 

4. корисник премије дужан је водити уредну 
и ажурну евиденцију о оствареним премијама. 

5 Ако се уз захтев за премију прилажу препи-си 
изворних докумената (фактура, товарни лист, от-
премница), они морају бити потписани од овлашће-
них лица и на њима мора бити утиснут печат ко-
рисника премије, a изворна документа подносе се 
на увид. 

Служба друштвеног књиговодства дуж-на је на 
сваком изворном документу из става I. ове тачке 
који се подноси на увид назначити да је премија 
исплаћена.' 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04-541/1 
15. марта 1963. године 

Београд 

Секретар ^ 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

227. 

На основу тачке 6. Одлуке о намени И начину 
расподеле средстава доприноса, од накнаде за из-
најмљене увезене филмове („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 46/62), у сагласности са савезним Државним се-
кретари! атом за послове финансија, Секретари јат 
Савезног извршног већа за просвету и културу про-
писује 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О НАМЕНИ И НА-
ЧИНУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ДОПРИНОСА ОД 

НАКНАДЕ ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ УВЕЗЕНЕ 
ФИЛМОВЕ 

1. Средства доприноса од накнаде за изнајмље-
не увезене филмове (у даљем тексту: средства до-
приноса) одређена за давање регреса произвођачима 
филмова у смислу тачке I. под I Одлуке о намени 
и начину расподеле средстава доприноса од накнаде 
за изнајмљене увезене филмове (у даљем тексту: 
Одлука), Служба друштвеног књиговодства при 
Главној централи Народне банке распоредиће на 
произвођаче филмова до 15. априла сваке године за 
протеклу годину. 

Средства доприноса распоређује на поједине ко-
риснике Служба 'друштвеног књиговодства при 
Главној централи Народне банке на основу пода-
така Савезне привредне коморе о промету који су 
филмови сваког корисника остварили у протеклој 
години у земљи и у иностранству (тачка 3. Одлуке). 

2. Под прометом домаћег дугометражног филма 
у земљи, у смислу Одлуке,«.подразумева се укупан 
приход остварен продајом биоскопских улазница. 

Под прометом домаћег краткометражног филма 
у земљи, у смислу Одлуке, подразумева се просечна 
откупна цена филма. При утврђивању просечне от-
купне цене филма уз-имају се у обзир откупне цене 
одређене уговором између произвођача филмова и 
купаца филмова. 

Просечна откупна цена краткометражних ф и л -
мова, у смислу става 2. ове тачке, утврђује се посеб-
но за кратки играни филм и цртани фЈилм, a за све 
остале краткометражне филмове посебно за црно-
бели a посебно за филм у боји. 

При утврђивању промета појединих домаћих 
филмова (дугометражних и краткометражних)- у 
смислу ст. I. и 2, овог упутства узима!у се у обзир 
само фил-мови који су синхронизовани или титло-
вани на свим језицима југословенских народа. 

3. Под прометом домаћег филма (дугометражног 
и кратком erp ажн ог) оствареним у иностранству, у 
смислу Одлуке, подразумева се приход остварен 
продајом домаћег филма у иностранству и приход 
остварен разменом домаћег филма за инострани 
филм. 

Промет остварен продајом домаћег филма у 
иностранству утврђује се према унетим страним 
средствима плаћања оствареним том продајом a 
обрачунатим по званичном курсу. 

Промет остварен разменом домаћег хфилма за 
инострани филм утврђује се на основу уговора о 
размени тих филмова, при чему се вредност филм-а 
уговорена у страним средствима плаћања обрачу-
нава по званичном курсу. При утврђивању овог про-
мета узимају се у обзир само они уговори о раз-
мени домаћих филмова за иностране филмове на 
основу којих је у одређеној години извршен извоз 
домаћих и увоз страних филмова. 

4. Произвођачи филмова, предузећа за промет 
филмова и предузећа за приказивање филмова ду-
жни су достав-ити Савезној привредног комори по-
датке потребне за утврђивање промета филмова, у 
смислу тач. 2. и 3. овог упутства, у роковима које 
она одреди. При одређивању ових рокова Савезна 
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привредна комора водиће рачуна о року одређеном 
у тачки 3. Одлуке. 

5. Регрес из тачке I. под I Одлуке даје се про-
извођачима филмова према промету који су оства-
рили њихови филмови у .земљи и у иностранству 
за време од три године од дана одобрења филма за 
јавно приказивање. 

Регрес из става I. ове тачке може се дати про-
извођач им a филмова само према промету који 
остваре њихови филмови одобрени за јавно прика-
зивање, и то: дугометражни филмови после I. ја-
нуара 1961. године a краткометражни филмови по-
сле 30. јуна 1962. год-ине. 

6. Као краткометражни филмови сматрају ре и 
ираткометражни филмови' које производе установе 
„Филмске новости" и Филмски центар Југословен-
ске народне армије „Застава-филм", уколико се не 
ради о ф ш т о в а н им вестима и информацијама у 
смислу Закона о штампи и другим видовима инфор-
мација („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60). 

Одредбе тачке I. под I Одлуке не односе се на 
рекламне филмове и филмове произвео ене по на-
руџбини установа и само управних, прив-редних, за-
дружних, друштвених и других организација. 

7. Приликом расподеле средстава доприноса у 
смислу тачке 2. Одлуке, Секретари јат Савезног из-
вршног већа за просвету и културу одредиће и који 
ће се део средстава из тачке I. под 2 Одлуке упо-
требити за додељивање награда про извођачима 

' филмова за значајна уметничка, идејна и уметнич-
ко-техничка достигнућа филмова које су они" про-
извели, a који део за покриће дела трошкова про-
изводње награђених филмова и оних домаћих фил-
мова који су добили посебна признања на међуна-
роди им фестивалима на којима су представљали 
југословеноку кинематографију. 

8. Установа Фестивал јутословенског филма вр-
ши додељивање награда из тачке I. под 2 Одлуке 
преко својих стручних жирија, чији се састав, на-
чин образовања и рад регулише правилником из 
тачке 4. Одлуке. Одлука о додељивању награда 
јавно се саопштава на Фестивалу југословенског 
дутометражног филма односно на Фестивалу југо-
с лов епског краткометражног филма. 

9. Средства доприноса из тачке I. под 2 Одлуке 
не могу се дати произвођачима филма за покриће 
дела трошкова производње филмова који су про-
изведеш! по наруџбини установа и самоуправних, 
привредних, задружних, друштвених и других ор-
ганизација. 

10. Средства доприноса из тачке I. под 2 Одлу-
ке могу се дати за покриће дела трошкова произ-
водње филмова који су добили посебна признања 
на међународним фестивалима на којима су пред-
стављали југословенску кинематографију, у складу 
са одредбама правилника из тачке 4. Одлуке, уко-
лико су ти филмови, у смислу члана 19. став 2. За-
кона о заштити домаћег филма и о органима дру-
штвеног самоуправљања у области филма („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 30/62), одређени да на међу-
народним филмским фестивалима представљају ју-
гословенску кинематографију. 

11. Као домаћи филмови, у смислу Одлуке, сма-
- трају се и филмови произведеш! у сарадњи са ино-

страним про извођачима којима се својство домаћег 
филма призна у смислу Наредбе о томе који се 
филмови произведеш! у сарадњи (коородукцији) са 
иностраним филмским произвођачима имају сма-
трати домаћим филмом („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 47/620. 

12. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 09-1270/1 
5. априла 1963. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р, 

228. 

На основу члана 53. Закона о мерним јединица-
ма и мерилима („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61), 
Секретари јат Савезног извршног већа за трговину 
и туризам прописује 

У П У Т С Т В О 
О ЛЕГИТИМАЦИЈИ СЛУЖБЕНИКА УПРАВЕ SA 
МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ И ЊЕНИХ ОРГА-
НА КОЈИ ВРШЕ ПРЕГЛЕД МЕРИЛА И НАДЗОР 

НАД ИСПРАВНОШЋУ МЕРИЛА 

1. Службеницима Управе за мере и драгоцене 
метале и њених органа који врше преглед мерила 
и надзор над исправношћу мерила по одредбама 
Закона о мерним јединицама ,и мерилима, Управа 
за мере и драгоцене метале издаје легитимацију 
према обрасцу који је одштампан уз ово упутство 
и чини његов саставни део. 

2. Величина легитимације је 74 X 106 mm. 
3. Корице легитимације су тврде и са спољне 

стране пресвучене платном зелене боје. 
4. Лепитимацијa садржи: 
1) грб Социјалистичке Федеративне Републике 

Југослав^ е; 
2) назив Управе за мере и драгоцене метале и 

број под којим је издата легитимација; 
3) налепљену фотографију имаоца легитима-

ције, величине 35 X 45 mm и преко фотографије 
утиснут печат Управе за мере и драгоцене метале, 
a испод фотографије потпис имаоца летитимације; 

4) породично, очево и рођено име имаоца леги-
тимације; 

5) овлашћења имаоца легитимације за вршење 
послова из тачке 1. овог упутства; 

6) место и датум издавања легитимапије, печат 
Управе за мере и драгоцене метале и потпис старе-
шине Управе; 

7) рок важења легитимације; 
8) место за продужаван^ рока важења легити-

мације; 
9) извод из Закона о мерним јединицама и ме-

рилима о основним овлашћењима службеника У-
праве за мере и драгоцене метале и њених органа 
и обавезама привредних и других организација, 
установа и појединаца. 

5. Дегитимација важи за календарску годину у 
којој је издата. 

Продужење рока важења легитимације за на-
редну годину врши Управа за мере и драгоцене 
метале. 

6; Службеник коме је престао радни однос код 
Управе за мере и драгоцене метале или њеног ор-
гана, дужан је легитимацију одмах вратити Управи 
за мере и драгоцене метале. 

7. Изгубљену легитимацију ималац легитима-
ције дужан је огласити неважећом у „Службеном 
листу СФРЈ". 

На основу доказа да је легитимација оглашена 
неважећом, Управа4 за мере и драгоцене метале из-
даје службенику из става 1. ове тачке дупликат 
легитимације. 

Трошкове у вези са оглашавањем легитиман је 
неважећом 'и издавањем њеног дупликата сноси 
ималац лепитимације. 

8. Трошкови издавања легитимације падају на 
терет Управе за мере и драгоцене метале. 

9. Евиденцију о издатим легитимацијама води 
Управа за мере и драгоцене метале. 

10. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 1158/1 
4. марта 1»963. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 
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Образац легитимације 
(формат 74 X 105 mm) 

(Прва страна корица — са грбом Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије) 

(Друга страна корица — остаје празна) 
(Прва унутрашња страна) 

(назив Управе за мере и драгоцене метале) 

Број  

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

службеника — 
(назив Управе за мере и дра.гоцене метале 
односно назив органа те управе) 

(друга унутрашња страна) 
(фотографија величине 35 X 45 mm) 

(потпис имаоца легитимац^гје) 

(трећа унутрашња страна) 

(назив Управе за мере и драгоцене метале) 

(породично, очево и рођено име) 

овлашћен је да врши преглед марила и надзор над 
иоправношћу мерила у јавном саобраћају, да улази 
у просторије у којима се мерила производе, справ-
љају, употребљава ју, стављају у промет или држе 
припремљена ради употребе односно стављања Ух 
промет, и има сва права и овлашћења која су му 
дата Законом о мерним јединицама и мерилима. -

1963. године 
у Београду 

(потпис старешине Управе за мере 
и драгоцене метале) 

(четврта унутрашња страна) 
Ова легитимација важи до  

(М. П.) 

(потпис) 
Рок важења легитимације продужује се до-

(потпис) 
Рок важења легитимације продужује се до-

229. 
f 

На основу члана 13. став 2. тачка 9. алинеја I. 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/'6ll), у сагласности 
са Савезним извршним већем, Секретаријат Саве-
зног извршног већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА, ТЕЧАЈЕВА (КУРСОВА) И 

ИСПИТА 

I 
Спреми свршених шест разреда основне школе 

(члан 6. Општег закона о школству — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60) одговара следећа 
школа: 

У предратној Југославен 
Завршена школа за домаћице сестара милосрд-

н и ^ у Ловречини Граду крај Врбовца, у Славон-
ској Пожеги или у Лужници, с правом јавности, у 
трајању од једне школске године. 

II 
Спреми завршене више школе одговарају сле-

деће школе: 

У предратној Југославији 
Завршена српска православна богословија у 

трајању од шест школских година, почев са школ-
ском 1933/34. па закључно са школском 1940/41. го-
дином, уз претходно свршена најмање четири раз-
реда гимназије са положеним нижим течајним 
испитом или завршену одговарајућу стручну школу. 

I l i 
Ранг школа и течајева (курсова) утврђен овим 

решењем не одређује однос једне школе према дру-
гој у циљу признавања разреда или испита једне 
врсте школе за прелаз односно продужење шко-
ловања у другој врсти школе, већ може да служи 
надлежним органима као основ за одређивање 
школске спреме при регулисању службеничких од-
носа, пензија и инвалиднина. 

IV 
Одредбама овог решења допуњује се Решење о 

рангу школа и течајева (курсова) — („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 1050/2 
18. марта 1963. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

230. 

(потпис) 
Рок важења легитиман^'е продужује се до  

(потпис) 
Рок важења легитимације продужује се до  

(norrrpfc) 
(пета, шеста итд. унутрашња страна) 

Извод из Закона о мерним јединицама и мери-
лима (члан 22. став l, члан 23. ст. 3. и 4. и чл. 3'9, 
40, 41, 42, 43. и 44). 

На основу члана 4. став l, члана 25. став 4. и 
члана 29. став I. Закона о ју ̂ словенским стандар-
дима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Ју-
гос лов епски завод за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА 
I. Престају да важе следећи југословенски стан-

дарди: 
Кудеља. Индустријска кудељна 

пређа — — — — — — — — — JUS F.B2.031 
Кудеља. Кудељни канап — — JUS F.B4.031 
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Кудеља- Механичка кудељна у-
жарија — — — — — — — — ^ JUS F.B4.032 

Кудеља. Кудељне тканине — — JUS F.C0.031 
донети Решењем о доношењу југослованског стан-
дарда кудељиог влакна,- пређе, канапа, ужари је и 
тканина („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/52 и 20/61). 

2. Југоеловенски стандарди из тачке I. овог ре-
шења престају да важе 30. јуна 1963. године. 

3. У издању Југословенског завода за стдндар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1963. године, са следећим насловима и оз-
накама: 

Кудељна пређа. Општи услови— JUS F.B2.031 
Кудељни канап. Општи услови JUS F.B4.031 
Кудељна ужад. Општи услови — JUS F.B4.032 
Кудељне тканине. Општи услови JUS F.C0.031 
Јутана пређа. Општи услови — JUS F.B2.040 
Јутане тканине. Општи услови — JUS F.C0.040 
Вискозно (цел) влакно памучног 

типа — — — — — — — — — JUS F.BI.061 
Вискозно (дел) влакно вуненог 

типа — — — — — — — — — JUS F.BI.062 
Вискозно (дел) влакно јутаног N-

типа — — — — — — — — — JUS F.B1.063 
Стандардна атмосфера за конди-

ционирање и одређивање физика л-
них и механичких особина текстила JUS F.S0.100 

Увођење система теке за означа-
вање дебљине текстилних влакана, 
пређе и сличних производа — — JUS F.A0.100 

4. Јутословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизадију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу I. јула 1963. 
године. 

Бр. 10-2016 
16. марта 1963. године 

Београд 
Директор 

Југосл ов епског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

231. 

На основу члана 4. став I. и члана 215. став 4. 
s Закона о југо словенским стандардима („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Јутос лове неки завод 
за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА О ОПРЕ-

МИ ЗА ВЕШАЊЕ НОСИЛА У АУТОБУСИМА 

1. У издању Југослобенског завода за стандар-
диоацију доносе се следећи југо словенски стан-
дарди: 

Опрема за вешање носила у аутобусима: 
Садржај, монтажа и распоред — JUS M.N5.721 
Полрута — — — — . — — JUS M.N5.723 
Оков за поттруту — — — — JUS M.N5.725 
Пређица за ггопруге — — — JUS M.N5.727 
Конзола за попруте — — JUS M.N5.729 
Торбица за паковање — — — JUS M.N5.731 
2. Југословенски стандарди из тачке I. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југосл ов еп-
ског завода за стандардшацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке I. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу I. јула 1963. 
године. 

Бр. 14-2525 
2. априла 1963. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

232. 

На основу члана 4. став l, члана 25. став 4. 
и члана 29. став I. Закона о југословенеким стан-
дардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
Југословен ски завод за стандардизацију доноси 

/ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

1. Престаје да важи следећи јутословенски стан-
дард: 

Памучне тканине. Општи услови JUS F.C0.021 
донесен Решењем о југословенеким стандардима из 
области текстилне индустрије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/60) и Решењем о допуни југословен-
еког стандарда Памучне тканине. Општи услови 
— JUS F.C0.021 („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/60). 

2. Југословенски стандард из тачке I. овог ре-
шења престаје да важи 31. маја 1963. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дткзацију доноси се нови. југословенски стандард, 
издања 1963. године, са следећим насловом и озна-
ком: 

Памучне тканине. Општи услови JUS F.db.021 
4. Јутословенски стандард из тачке 3. овог ре-

шења објављен је у посебном издању Југо словен-
ског завода за стандар дизади;у, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Јутословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу I. јуна 1963. го-
дине. 

Бр. 10-2475 
2. априла 1963. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

233. 

На основу члана 93. тачка 2. Закона о органи-
зацији Југословенских пошта, телеграфа и телефо-
на („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), У-

"ћравни одбор Заједнице Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О РЕ-
ГУЛИСАЊУ РАДНИХ ОДНОСА СА ЛИЦИМА КО-
ЈА ПОШТАНСКУ, ТЕЛЕГРАФСКУ И ТЕЛЕФОН-

СКУ СЛУЖБУ ВРШЕ НА ОСНОВУ УГОВОРА 

Члан I. 
Правилник о регулисању радних односа са ли-

цима која поштанску, телеграфску и телефонску 
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службу врше на основу уговора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/54 и 54/57) престаје да важи. 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу СФРЈ". 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона --

Бр. 04-3156/1 
415. фебруара 1963. године 

Београд 
Председник 

Управног одбора, 
Мирко Радаљ; с. р. 

234. 

На основу члана 34. став I. Закона о избору 
савезних посланика („Службени лист СФРЈ", бр. 
14/63), Савезна изборна комисија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКИХ 

ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА 

I. За спровођење избора посланика за Савезну 
скупштину, именују се чланови републичких из-
борних комисија, и то: 

1) у Социјалистичкој Републици Босни и Хер-
цеговини: 

за председника Цикота Божо, председник Вр-
ховног суда Босне и Херцегових, a за заменика 
председника Кнежић Боривоје, судија Врховног 
суда Босне и Херцеговине; 

за секретара Конфорти др Соломон, републички 
секретар за законодавство и организацију, a за за-
меника секретара Алагић Неџмудин, помоћник се-
кретара републичког извршног већа; 

члан Трнинић Милан, члан Секретаријата Глав-
ног одбора ССРН за Босну и Херцеговину, a за за-
меника Векић Ђуро, члан Организационо-политичке 
комисије ЦК СКЈ за Босну и Херцеговину; 

члан Муидовић Зехра, секретар Секретаријата 
републичког Савета за социјалну политику, a за 
заменика Нов .к Нада, уредник часописа „Нова 
жена" у Сарајеву; 

члан Родић Драган, члан Централног одбора 
Синдиката радника друштвених делатности Југо-
славије, a за заменика Атијас Вуки, члан председ-
ништва Републичког већа ССЈ за Босну и Херце-
говину; 

члан Бригић Иван, члан председништва ЦК 
Савеза омладине Босне и Херцеговина a за заме-
ника Рукавина Мијо, члан пред сед ништва ЦК Са-
веза омладине Босне и Херцеговине; 

члан Корач Војислав, помоћник републичког 
секретара за републич-ки буџет и општу управу, a 
за заменика Иванишевић Доброслав, помоћник" ре-
публичког секретара за законодавство и организам 
цију; 

2) у Социјалистичкој Републици Црној Гори: 
за председника Вучинић Драгутин, председник 

Врховног суда Црне Горе, a за заменика Бојовић 
Радосав, судија Врховног суда Црне Горе; 

. за секретара Вукотић Милован, правни савет-
ник Скупштине СР Црне Горе, a за заменика Кли-
ковац Зарија, начелник у републичком извршном 
већу; 

члан Гаговић Милева, члан Гла.вног одбора 
ССРН за Црну Гору, a за заменика Чагоровић Ву-
.чић, секретар ЦК Савеза омладине Црне Горе; 

члан Пешаљ Драго, судија Врховно-г суда Црне 
Горе, a за заменика Перишић Милутин, помоћник 
републичког секретара за законодавство и орга-
низацију; 

члан Копривица Милан, функционер у ЦК CK 
Црне Горе, a за заменика Ђурано-вић Стојан, судија 
Окружног суда у Титограду; 

члан Војиновић Радован, потпредседник Репу-
бличког већа ССЈ за Црну Гору, a за заменика Ву-
јовић Ђорђије, под секретар у републичком секре-
т а р у ату за правосудну управу; 

члан Ђукић Миодраг, главни уредник „Побједе", 
a за заменика Ракочевић Петар, члан Главног од-
бора ССРН за Црну Гору; 

3) у Социјалистичкој Републици Хрватској: 
за председника Брнчић др Јосип, председник 

Врховног суда Хрватске, a за заменика Мацура Ми-
лан, судија Врховног суда Хрватске; 

за секретара Венерина Мате, са-ветник у репу-, 
б личком секретари јату за законодавство и органи-
зацију, a за заменика Краљевић Инге,, службеник 
у репуб личком секретари јату за законодавство и 
организацију; 

члан Думанић Бранко, члан Извршног одбора 
Главног одбора ССРН Хрватске, a за заменика Ба-
јакић Лука, функционер у Извршном одбору Глав-
ног одбора ССРН Хрватске; 

члан Шпољарић Андрија, члан Секретаријата 
Републичког већа ССЈ за Хрватску, a за заменика 
Шегрта Никола, директор „Загребачке мљекаре"; 

члан Шепаровић Емилија, секретар Конферен-
ције за друштвену активност жена Хрватске, a за 
заменика Божичевић Марица — Искра, службеник 
Републичког већа ССЈ за Хрватску; 

члан Новак Божидар, главни и одговорни уред-
ник „Вјвишка", a за"заменика Пепчић Мартин, но-
винар Радио-телевизије Загреб; 

члан Кристе Катарина, члан Председништва 
ЦК Савеза омладине Хрватске, a за заменика Ви-
довић Емерик, члан ЦК Савеза омладине Хрватске; 

4) у Социјалистичкој Републици Македонији: 
за председника Групче Асен, председник Врхов-

ног суда Македоније, a за заменика Дуковски Јован, 
судија Врховног суда Македоније; 

за секретара Цаца Горги, републички секретар 
за законодавство и организацију, a за заменика Ја -
нев Никола, начелник одељења у републичком се-
кретару ату за правосудну управу; 

члан Станковски Бошко, члан Главног одбора 
ССРН Македоније, a за заменика Габер др Стеван, 
ванредни професор Правног факултета у Скопљу; 

члан Ефремов Љупчо, судија Врховног суда Ма-
кедоније, a за заменика Марковски Новак, начелник 
Одељења за административну инспекцију у репу-
б л и к о м секретари јату за републички буџет и оп-
шту управу; 

члан Ђорђевић Предраг, члан Републичког већа 
ССЈ за Македонију, a за заменика Божи-новски 
Мишко, помоћник секретара у републичком секре-
та ри јату за опште привредне послове; 

члан Крсте)вски Александар, секретар републич-
ког секретаријата за републички буџет и општу 
управу, a 'за заменика Лештаров Петар, председник 
Вишег привредног суда Македоније; 

члан Чаловски Крстб, секретар ЦК Савеза омла-
дине Македоније, a за заменика Илиевски Доне, под-
секретар у републичком извршном већу; 

5) у Социјалистичкој Републици Словенији: 
за председника Долничар Матеј, судија Врхов-

ног суда Словеније, a за заменика Брезар Стана, 
судија Врховног суда Словеније; 

за секретара Конвалинка др Костја, помоћник 
републичког секретара за законодавство и органи-
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забију, a за заменика Шмидовник Јанез, самостални 
саветник у републичком секретаријату за законо-
давство и организацију; 

члан Репинц Иван, члан Главног одбора ССРН 
Словеније, a за заменика Рој шок Иван, председник 
радничког савета „Емона", Залог; 

члан Гачник Хумберт, председник Републичког 
одбора Синдиката за саобраћај и везе, a за заме-
ника Грегорин Динко, саветник у Реоубличком већу 
ССЈ за Словенију; 

члан Петелин Андреј, по.тпредседник Главног 
задружног савеза Словеније, a - з а заменика Мале-
шич Цилка, шеф Одсека за економику Централног 
завода за унастређење домаћинства, Љубљана; 

члан Мочник др Растко, стручни секретар у 
Скупштини СР Словеније, a за заменика Ширцељ 
Мара, референт у репуб личком секретари јату за 
унутрашње послове; 

члан Киаута Рајко, директор Републичког за-
вода за статистику, a за заменика Шифрер др Ж и в -
ко, помоћник директора Републичког завода за ста-
тистику; 

6) у Социјалистичкој Републици Србији: 
за председника Јовановић Милош, судија Врхов-

ног суда Србије, a за заменика Сератлић Миливоје, 
судија Врховног суда Србије; 

за секретара Ђукић Милутин, судија Врховног 
суда Србије, a за заменика Аранђеловић Душан; 
јавни правобранилац Србије; 7 

члан Милинковић Крешимир, секретар 'Репу-
бличког већа ССЈ за Србију, a за заменика Срнић 
др Иванка, доцент Правног факултета у Београду; 

члан Ђорђевић Живота, члан Председништва 
ЦК Савеза омладине Србије, a за заменика Ругова-
Нимани Сафета, члан ССРН Косова и Метохије; 

члан Рајх Арнолд, председник Врховног суда 
АП Војводине, a за заменика Марковић Милан, члан 
Републичког већа ССЈ за Србију; 

члан Симовић др Војислав, ванредни професор 
Правног факултета у Београду, a за заменика Бе-
љански Владислав, судија Врховног суда АП Вој-
водине; 

члан Неоричић Владимир, директор Радио-Бео-
града, a за заменика Ловрић Јован, подсекретар у 
републичком извршном већу. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. I 
8. априла 1963. године 

Београд 
Савезна изборна комисија 

Секретар, Председник, 
Мирко Гвозденовић, с. р. Др Дражен Сесардић, с. р. 

235. 

На основу члана 34. Закона о избору савезних 
посланика („Службени лист СФРЈ", бр. 14/63), Са-
везна изборна комисија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКИХ 

ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА 

I. За спровођење избора посланика за Савезну 
Скупштину, именују се чланови општинских избор-
них комисија, и то: 

A. У Социјалистичкој Републици Босни и Хер-
цеговини: 

I) Изборна јединица Ба'ња Лука, са седиштем 
општинске изборне комисије у Бањој Луци: 

председник Варунек Павла Анто, судија Окруж-
ног суда у Бањој Луци, a за заменика Хаџиомерспа-

хић Есада Екрем, судија Окружног привредног суда 
у Бањој Луци; 

секретар Добровољни Вјећеслава Велимир, оп-
штински јавни правобранилац у Бањој Луци, a за 
заменика Вишић Мустафе Салих, службеник оп-
штинског јавног правобранилаштва у Бањој Луци; 

члан Цигановић Петра Милан, директор Преду-
зећа „Метал" у Бањој Луци, a за заменика Дајч 
Павла Мићо, функционер Среског синдикалног већа 
у Бањој Луци. 

2) Изборна јединица Босанска Градишка, са се-
диштем општинске изборне комисије у Босанској 
Градишки: 

председник Вранић Јове Богољуб, судија Оп-
штинског суда у Босанској Градишки, a за заменика 
Реметић Симе Слободан, председник Општинског 
суда у Босанској Градишки; 

секретар Граховац Триве Михајло, начелник оде-
љења Народног одбора општине Босанска Градишка, 
a за заменика Вукашиновић Вида Војислав, служ-
беник Народног одбора општине Босанска Градишка; 

члан Суботић Николе Чедомир, начелник оде-
љења Народног одбора општине Босанска Градишка, 
a за заменика Фрањешевић Илије Андрија, службе-
ник Народног одбора општине Босанска Градишка. 

3) Изборна јединица Јајце, са седиштем општин-
ске изборне комисије у Јајцу: 

председник Дамјановић Томе Васо, председник 
Општинског суда у Јајцу, a за заменика Јовановић 
Јове Душан, судија Општинског суда у Јајцу; 

секретар Трбојевић Милана Десимир, службеник 
Народног одбора општине Јајце, a за заменика Ри-
бић Ахмета Хазим, помоћник општинског јавног 
правобраниоца у Јајцу; 

члан Шеховић Ахмета Фехко, директор Преду-
зећа „Шединац" у Јајцу, a за заменика Рупић Ше-
рифа Осман, секретар Предузећа „Шединац" у 
Јајцу. 

4) Изборна јединица Приједор, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Приједору: 

председник Рајковић Шаћира Вахид, судија 
Окружног суда у Приједору, a за заменика Берета 
Ненада Славко, судија Окружног суда у Приједору; 

секретар Ђенадија Милана Светозар, помоћник 
општинског јавног правобраниоца у.Приједору, a за 
заменика Марјановић Пере Стево, службеник На-
родног одбора општине Приједор; 

члан Аћимовић Станка Станоје, члан Омладин-
ског комитета Савеза омладине у Приједору, a за 
заменика Ђенић Бранка Недељко, члан Омладин-
ског комитета Савеза омладине у Приједору. 

5) -Изборна јединица Сански Мост, са седиштем 
општинске изборне 'комисије у Санском Мосту: 

председник Ђурђевић Ђуре Милан, председник 
Општинског суда у Санском Мосту, a за заменика 
Гвозденовић Јосипа Емил, судија Општинског суда 
у Санском Мосту; 

секретар Топаловић Ибрахима Бајазид, секретар 
Народног одбора општине Сански Мост, a за заме-
ника Јаку повић Сулејмана Ибро, службеник Народ-
ног одбора општине Сански Мост; 

члан Шахмић Мехмеда Ахмет, службеник На-
родног одбора општине Сански Мост, a за заменика 

"Балић Николе Неђо, службеник ШИП „Сана" у Сан-
ском Мосту. 

6) Изборна јединица Бихаћ, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Бихаћу: 

председник Чорак Мустафе Махмут, председник 
Окружног суда у Бихаћу, a за заменика Пјатницки 
Василија Владо, судија Окружног суда у Бихаћу; 

секретар Кнежевић Петра Ђуро, службеник На-
родног одбора среза Бихаћ, a за заменика Миљевић 
Марка Тихомир, службеник Народног одбора среза 
Бихаћ; 

члан Томић Стјепана Владо, службеник Народ-
ног одбора општине Бихаћ, a за заменика спахић 
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Сулејмана Ризо, судија Среског већа за прекршаје 
у Бихаћу. 

7) Изборна јединица Босански Брод, са седиштем 
општинске изборне комисије у Босанском Броду: 

председник Станић Јакова Томо, председник 
Општинског суда у Босанском Броду, a за заменика 
Мијушковић Богдана Веселин, судија Окружног 
суда у Добоју; 

секретар Топлак Мартина Чедомир, судија за , 
прекршаје Народног одбора општине Босански Брод, 
a за заменика Мујић Суље Ахмет, службеник На-
родног одбора општине Босански Брод; 

члан Диздаревић Алије Мухамед, помоћник 
управитеља Основне школе у Босанском Броду, a 
за заменика Радоваловић Ђорђа Бранко, службеник 
Народног одбора општине Босански Брод. 

8) Изборна јединица Добој, са седиштем општин-
ске изборне комисије у, Добоју: 

председник Дутина Петра Блажо, председник 
Окружног суда у Добоју, a за заменика Шешлак 
Ђоке Мирјана, судија Општинског суда у Добоју; 

секретар Пиљановић Мате Ивица, начелник оде-
љења Народног одбора општине Добој, a за заменика 
Рајић Теодора Предраг, начелник одељења Народ-
ног одбора општине Добој; 

члан Џинић Ибрахима Хазим, судија^Окружног 
суда у Добоју,е a за заменика Влахушић Андрије 
Мато, судија Општинског суда у Добоју. 

9) Изборна јединица Маглај, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Маглају: 

председник Комар Рудолфа Драго, председник 
Општинског суда у Маглају, a за заменика Видако-
вић Живојина Марија, судија Општинског суда у 
Маглају; 

секретар Лошић Салиха Фахир, начелник оде-
љења Народног одбора општине Маглај, a за заме-
ника Стојановић Јовице Павле, службеник Раднич-
ког универзитета у Маглају; 

члан Поповић Војислава Радмила, управник Апо-
теке у Маглају, a за заменика Лукић Анте -Анто, ди- , 
ректор Радничког универзитета у Маглају. 

10) Изборна јединица Ливно, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Ливну: 

председник Синдик Михе Нико, председник 
Окружног суда у Ливну, a за заменика Кроло Анте 
Иво, судија Општинског суда у Ливну; 

секретар Чондрић Пере Ватрослав, службеник 
Народног одбора општине Ливно, a за заменика Че-
лура Пере Стипо, службеник Народног одбора оп-
штине Ливно: 

члан Курбаса Јозе Тадија, председник Општин-
ског одбора ССРН у Ливну, a .за заменика Мрша 
Мехе Фикрет, председник Општинског комитета Са-
веза омладине у Ливну. 

11) Изборна јединица Мостар, са седиштем оп-" 
штинске изборне комисије у Мостару: 

председник Хаџихасановић Асима Шефик, су-
дија Окружног суда у Мостару, a за заменика Пр-
лета Николе Љубо, судија Окружног суда у Мо-
стару; 

секретар Хамовић Илије Јово, секретар Народ-
ног одбора општине Мостар, a за заменика Кордић 
Ивана Војна, службеник Народног одбора општине 
Мостар; 

члан Кешељ Јове Зора, службеник Народног од-
бора општине Мостар, a за заменика Казазић Салиха 
Ризо, службеник Народног одбора општине Мостар. 

12) Изборна јединица Требиње, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Требињу: 

председник Кораћ Јове Љубиша, председник Оп-
штинског суда у Требињу, a за заменика Миљановић 
Светомира Милица, судија Општинског суда у Мо-
стару; 

секретар Спаховић Мустафе Муневера, службе-
ник Народног одбора општине Требиње, a за заме-

ника Вучуревић Спаса Жарко, службеник Народног 
одбора општине Требиње; 

члан Булајић Петра Чедомир, управник Рад-
ничког универзитета у Требињу, a за заменика Чуч-
ковић Госта Никола, секретар Општинског одбора 
ССРН у Требињу. 

13) Изборна јединица Центар Сарајево, са седи-
штем општинске изборне комисије у Сарајеву: 

председник Ђуровић Шћепана Гојко, судија 
Окружног суда у Сарајеву, a за заменика Њуховић 
Фехима Суада, судија Општинског суда у Сара-
јеву I; 

секретар Зекић Марка Стево, службеник Народ-
ног одбора општине Центар Сарајево, a за заменика 
Володер Бешира Дервиш, секретар Комисије за ка-
дрове Народног одбора општине Центар Сарајево; 

члан Пајт Бећира Мехмед, службеник Народног 
одбора општине Центар Сарајево, a за заменика Ми-
лер Звонимира Антон, службеник Републичког се-
кретаријата за унутрашње послове у Сарајеву. 

14) Изборна јединица Горажде, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Горажду: 

председник Ђуришић Радоја Јеврем, судија Оп-
штинског суда у Горажду, a за заменика Шаренац 
Ђоке Десо, судија Општинског суда у Горажду; 

секретар Пашић Авде Хусо, помоћник секретара 
Народног одбора општине Горажде, a за заменика 
Пљевљаковић Хилме Сабит, службеник Народног 
одбора општине Горажде; 

члан Милетић Луке Томо, општински јавни пра-
вобранилац у Фочи, a за заменика Хубић Рашида 
Расим, управник Дома за предшколску децу у Ви-
шеграду. 

15) Изборна јединица Ново Сарајево, са седиштем 
општинске изборне комисије у Новом Сарајеву: 

председник Босиљчић Алексе Глиша, председник 
Општинског суда Сарајево I, a за заменика Паралија 
Авде Џемал, судија Општинског суда у Сарајеву I; 

секретар Сарић Шаћира Осман, службеник На-
родног одбора општине Ново Сарајево, a за замени-
ника Жељко Димитрија Јелена, службеник Народ-
ног одобра општине Ново Сарајево; 

члан Павловић Милорада Зоран, наставник Осмо-
годишње школе у Новом Сарајеву, a за заменика 
Ђурковић Секуле Раде, службеник Дредузећа „Бо-
санка" у Сарајеву. 

16) Изборна јединица Високо, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Високом: 

председник Терзић Салиха Муфид, председник 
Општинског суда у Високом, a за заменика Пашић 
Мугдима Мубера, приправник Општинског суда у 
Високом; 

секретар Балорда Ђоке Војин, заменик дирек-
тора Предузећа „Ковина" у Високом, a за заменика 
Милидраг Митра Вељко, општински судија за пре-
кршаје у Високом; 

члан П,ајкић Максима Душан, директор Завода 
за запошљавање радника у Високом, a за заменика 
Жалица Уроша Живојин, управник Народног уни-
верзитета у Високом. 

17) Изборна јединица Зеница, са седиштем оп-
штинске изборне'комисије у Зеници: 

председник Матараџић Авде Алија, председник 
Општинског суда у Зеници, a за заменика Добрача , 
Рамиза Расим, судија Општинског суда у Зеници; 

секретар Перкућин Андрије- Живојин, службе-
ник Народног одбора општине Зеница, a за заменика 
Петровић Анте Анто, службеник Народног одбора 
општине Зеница; 

члан Бегановић Омера Шериф, потпредседник 
Општинског одбора ССРН у Зеници, a за , заменика 
Балабан Јове Мирко, помоћник директора предузећа 
„Ватростална" у Зеници. 

18) Изборна јединица Бијељина, са седиштем 
општинске изборне комисије у Бијељини: 
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председник Јовановић Пере Милан, судија Оп-
штинског суда у Бијељини, a за заменика Жз^нић 
Живојина Герасим, судија Општинског суда у Би-
јељини; 

секретар Салихбеговић Авде Хашим, службеник 
Народног одбора општине Бијељина, a за заменика 
Папић Миде Спасоје, службеник Народног одбора 
општине Бијељина; 

члан Рачановић Саватије Милан, секретар Оп-
штинског одбора Савеза бораца у Бијељини, a за за-
меника Тешић Јована Перо, секретар Трговачког 
предузећа „Побједа" у Бијељини. 

19) Изборна јединица Брчко, ,са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Брчком: 

председник Прцовић Саве Славко, председник 
Окружног суда у Брчком, a за заменика Станимиро-
вић Војислава Милош, судија Општинског суда у 
Брчком; 
' секретар Лазић Ернеста Ернестина, службеник 
Народног одбора општине Брчко, a за заменика Де-
дић Деде Мустафа, службеник Народног одбора оп-
штине Брчко; 

члан Стевић Стојана Матија, службеник При-
вредне коморе у Брчком, a за заменика Видаковић 
Илије Видак, службеник Народног одбора општине 
Брчко. 

20) Изборна јединима Тузла, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Тузли: 

председник Бегић Заима Вехид, председник 
Окружног суда у Тузли, a за заменика Деган Ђуре 
Анте, судија Окружног суда у Тузли; 

секретар Вржуљевић Луке Иван, службеник На-
родног одбора општине Тузла, a за заменика Јеличић 
Доброслава Мирољуб, секретар Комуналне банке у 
Тузли; 

члан Бешлагић Ибрахима Зејнил, службеник 
Народног одбора општине Тузла, a за заменика Ву-
ковић Веселина Мишо, службеник Грађевинског 
предузећа у Тузли. 

21) Изборна јединица Зворник, са седиштем оп-
штинске изббрне комисије у Зворнику: 

председник Рустанбеговић Ешрефа Зијах, пред-
седник Општинског суда у Зворнику, a за заменика 
Кнежевић Томе Богдан, судија Општинског суда у 
Зворнику; 

секретар Ђурић Латифа Осман, директор пре-
дузећа „Стандард" у Зворнику, a за заменика Бу-
бало Пере Рајко, секретар ШИП „Јадар" у Звор-
нику; . ч 

члан Хафанић Хасана Сафија, службеник На-
родног одбора општине Зворник, a за заменика Ерић 
Васе Благоје, службеник Општинског комитета Са- ' 
веза комуниста Зворник. 

Б. У Соди јал дотичној Републици Црној Гори: 
22) Изборна јединица Иванград, са седиштем оп-

штинске изборне комисије у Иванграду:' 
'председник Девић Вучета, председник Окружног 

суда у Иванграду, a за заменика Дуловић Војин, 
председник Општинског суда у Иванграду; 

секретар Кршић Јусуф, директор Комуналне 
банке у Иванграду, a за заменика Тмушић Миодраг, 
судски приправник Окружног суда у Иванграду; 

члан Барјактаревић Милош, председник Оп-
штинског комитета Савеза омладине у Иванграду, a 
за заменика Драговић Будимир, начелник одељења 
Народног одбора општине Иванград. 

23) Изборна јединица Никшић, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Никшићу: 

председник Бијелић Слободан, судија Општин-
ског суда у Никшићу, a за. заменика Ђоковић Вла-
димир, судија Општинског суда у Никшићу; 

секретар Бјелогрлић Милутин, секретар Народ-
ног одбора општине Никшић, a за заменика Пејако-
вић Миливоје, службеник Народног одбора општине 
Никшић; ^ . 

члан Ђукић Никола, пензионер из Никшића, a 
за заменика Јанковић Ратко, службеник Народног 
одбора општине Никшић. 

24) Изборна јединица Титоград, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Титограду' 

председник Дедовић Бранко, судија Суштинског 
суда у Титограду, a за заменика Марковић Марко, 
судија Општинског суда у Титограду; 

секретар Поповић Драго, срески јавни правобра-
нилац у Титограду, a за заменика Шишовић Ђор-^ 
ђије, правни референт у Среском јавном правобра-
нилаштву у Титограду; 

члан Распоповић Милорад, потпредседник Оп-
штинског одбора ССРН у Титограду, a за заменика 
Гошовић Ђорђије, секретар Општинског сиидикалног 
већа у Титограду. 

В. У Социјалистичкој Републици Хрватској: 
25) Изборна јединица Бјеловар, са седиштем оп-

штинске изборне комисије у Бјеловару: 
председник Рађеновић Спасоје, председник 

Окружног суда у Бјеловару, a за заменика Гогала 
Фридрих, председник Општинског суда у Бјело-
вару; 

секретар Бартовчак Здравко, помоћник окруж-
ног јавног тужиоца у Бјеловару, a за заменика Бо-
гади Милан, судија Окружног суда у Бјеловару; 

члан Рајковић Душан, судија Општинског суда 
у Бјеловару, a за заменика Абрамовић Анте, судија 
Општинског суда у Бјеловару; 

26) Изборна јединица Копривница са седиштем 
општинске изборне комисије у Копривници: 

председник Кучековић Војислав, председник Оп-
штинског суда у Копривницу a за заменика Гудлип 
Владимир, судија Општинског суда у Копривници; 

секретар Јуриша Владимир, судија Општинског 
суда у Копривници, a за заменика Бишкуп Маријан, 
судија Општинског суда у Копривници; 

члан Краљић Фрањо, секретар Народног одбора 
општине Копривница, a за заменика Марковић То-
мислав, административни инспектор Народног од-
бора општине Копривница: 

27) Изборна јединица Вировитица, са седиштем 
општинске изборне комисије у Вировитице: 

председник Козјак Вјекослав, судија Општин-
ског суда у Вировитице a за заменика Велчић Бен-
ко, судија Општинског суда у Вировитици; 

секретар Штајнер Рудолф, начелник Одељења 
за општу управу Народног одбора општине Вирови-
тица, a за заменика Орач Лука, референт за ОМТ 
службу у Народном одбору општине Вировитица; 

члан Касавица Душан, шеф Одсека за општу 
управу Народног одбора општине Вировитица, a за 
заменика Иванић Адам, референт у Општинском 
јавном правобранилаштву у Вировитици; 

28) Изборна јединица Госпић, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Госпићу: 

председник Црнић Јадранко, председник Окруж-
ног суда у Госпићу, a за заменика Ђунђек Мирко, 
судија Окружног суда у Госпићу; 

секретар Утвић Петар, службеник Народног од-
бора среза Карловац, a за заменика Алар Петар, 
службеник Педагошке академије у Госпићу; 

члан Вујновић Васо, јавни правобранилац у Го-
спићу, a за заменика Будимлија Драго, службеник 
Шумског газдинства у Госпићу; 

29) Изборна јединица Карловац, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Карловц,у: 

председник Јеринић Богдан, председник Окруж-
ног суда у Карловцу, a за заменика Кошчевић Сла-
виша, судија Окружног суда у Карловцу; 

секретар Мишић Мирко, службеник Народног 
одбора среза Карловац, a за заменика Гуровић Ни-
кица, службених Народног одбора среза Карловац; 

члан Балћин Душан, службеник Народног од-
бора среза Карловац, a за заменика Белобрајдић 
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Крунослав, службеник Народног одбора среза Кар-
ловац; 

30) Изборна јединица Нашице, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Нашицама: -

председник Павловић Драшко, председник Оп-
штинског суда у Нашицама, a за заменика Вечек 
Предраг, судија Општинског суда у Нашицама; 

секретар Познић Жарко, секретар Народног од-
бора општине Нашице, a за заменика Дудаш Владо, 
правни референт Народног одбора општине Нашице; 

члан Катавић Душан, шеф Одсека за унутрашње 
послове Народног одбора општине Нашице, a за за-
меника Слијепчевић Гојко, службеник Народног од-
бора општине Нашице; 

31) Изборна јединица Осијек, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Осијеку: 

председник јелавић Анте, председник Окружног 
суда у Осијеку, a за заменика Главашић Ивица, су-
дија Окружног суда у Осијеку; 

секретар Орданић Стјепан, секретар Народног 
одбора општине Осијек, a за заменика Срб Зора, на-
челник Одељења за општу управу Народног одбора 
општине Осијек; 

члан Синдичић Филип, директор Предузећа 
„Електрославонија" у Осијеку, a за заменика Гало-
вић Милка, текстилни техничар Творнице свиле У 
Осијеку; 

32) Изборна јединица Славонски Брод, са седи-
штем општинске изборне комисије у Славонском 
Броду: 

председник Јапунџић Мато, председник Општин-
ског суда у Славонском Броду, a за заменика Милу-
шић Анте, судија Општинског суда у Славонском 
Броду; 

секретар Пулина Паво, секретар Народног одбора 
општину Славонски Брод, a за заменика Мирковић 
Винко, начелник Одељења за општу управу Народ-
ног одбора општине Славонски Брод; 

члан Рачки Антун, правни референт Предузећа 
„Ђуро Ђаковић" у Славонском Броду, a за заменика 
Ферић Мато, правни референт Народног одбор'а оп-
штине Славонски Брод; 

33) Изборна јединица Славонска Пожега, са се-
диштем општинске изборне комисије у Славонској 
Пожеги: 

% председник Заниновић Јаков, судија Окружног 
суда у Славонској Пожеги, a за заменика Гајер Мла-
ден, судија Окружног суда у Славонској Пожеги; 

секретар Бачикин Жарко, службеник Народног 
одбора општине Славонска Пожега, a за заменика 
Лоуч Владо, службеник Народног одбора општине 
Славонска Пожега; 

члан Будимир Михајло, начелник Одељења за 
друштвене службе Народног" одбора општине Сла-
вонска Пожега, a за заменика Веселиновић Станко, 
службеник Привредне коморе у Славонској Пожеги; 

34) Изборна јединица Винковци, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Винковцима: 

председник Беламарић Фране, председник Оп-
штинског суда у Винковцима, a за заменика Салон-
дај Божидар, судија Општинског суда у Винков-
цима; 

секретар Андрин Ненад, секретар Народног од-
бора општине Винковци, a за заменика Мелавац 
Маријан, службеник Народног одбора општине Вин-
ковци; 

члан Вуковић Раде, секретар бпштинског од-
бора ССРН у Винковцима, a за заменика Пуђаш 
Иван, секретар Општинског синдикалног већа у Вик-
ковцима; 

35) Изборна јединица Пула, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Пули: 

председник Ћурчић др Милан, судија окружног 
суда у Пули, a за заменика Шпрљан Максимилијан, 
Судија Општинског суда у Пули; 

секретар Перковић Емил, правник Народног од.-
бора среза Пула, a за заменика Живковић Јосип, 
правник Народног одбора среза Пула; 

члан Јаношевић Србо, секретар Среског одбора 
ОСРН у Пули, a за заменика Ваша Раул, службеник 
Народног одбора среза Пула; 

36) Изборна јединица Цриквеница, са седиштем 
општинске изборне комисије у Цриквеници: 

председник Кватерник Владимир, председник 
Општинског суда у Цриквеници, a за заменика Ш а -
рунић Оскар, председник Општинског суда у Сењу; 

секретар Лончарић Иван, секретар Народног 
одбора општине Цриквеница, a за заменика Дундо-
вић Милан, службеник Народног одбора општине 
Цриквеница; 

члан Метикош Милица, управитељ Дечјег дома 
„Анка Пађен" у Новом Винодолу, a за заменика Фр-
ковић Мате, службеник Народног одбора општине 
Цриквеница; 

3ђ) Изборна јединица Ријека, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Ријеци: 

председник Лончар Иван, председник Општин-
ског суда у Ријеци, a за заменика Огуић Шиме, су-
дија Општинског суда у Ријеци; 

секретар Рогановић Ђорђе, заменик среског јав-
ног тужиоца у Ријеци, a за заменика Солдатић Ан-
тон, службеник КЗСО Ријека; 

члан Тамбача Ладислав, професор Више помор-
ске шАоле у Ријеци, a за заменика Рамини Марија, 
директор Испоставе „Кварнер-Експреса" у Ријеци; 

38) Изборна јединица Петриња, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Петрињи: 

председник Зорић Јосип, председник Општин- ч 
ског суда у Петрињи, a за заменика Бркић Анте, су-
дија Општинског суда у Петрињи; 

секретар Загорац Миро, правни референт Народ-
ног Одбора општине Петриња, a за заменика Црнко-
вић Иво, начелник Одељења за општу управу и дру-
штвене службе Народног одбора општине Петриња; 

члан Бобинац Бранко, председник Општинског 
синдикалног већа, a за заменика Чирић Љубомир, 
председник Општинског одбора Савеза омладине у 
Петрињи; 

39) Изборна јединица Сисак, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Сиску: 

председник Мошкатело Стипе, председник О-
кружног суда у Сиску, a за заменика Павунић Иван, 
судија Окружног суда у Сиску; 

секретар Једначек Никола, правни референт На-
родног одбора среза Сисак, a за заменика Милунић 
Младен, референт за друштвено управљање Народ-
ног одбора општине Сисак; 

члан Рајман Иво, организациони секретар Оп-
штинског комитета, a за заменика Рудеж Драган, 
службеник Привредне коморе Сисак; 

40) Изборна јединица Дубровник, са седиштем 
општинске изборне комисије у Дубровнику: 

председник Царевић др Јосип, председник О-
кружног суда у Дубровнику, a за заменика Бабић' 
др Анте, судија Окружног суда у Дубровнику; 

секретар Ћурлица Ненад, правник Народног од-
бора општине Дубровник, a за заменика Пекас др 
Иво, правник Народног одбора општине Дубровник; 

члан Јерковић Иво, начелник Одељења за рад 
Народног одбора општине Дубровник, a за заменика 

. Андрић Шпире, управитељ IV Основне школе у Ду-
бровнику; 

41) Изборна јединица Син,, са седиштем општин-
ске изборне комисије у Сињу: 

председник Булић Мартин, председник Општин-
ског суда у Сињу. a за заменика Милуновић Михо, 
судија Општинског суда у Сињу; 

секретар Вранчић Миљенко, службеник Преду-
зећа „Далматинка" у Сињу, a за заменика Слишко-
вић Владо, службеник Предузећа „Перуча" у Сињу; 
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члан Колак Иво, грађевински техничар Водне 
заједнице у Сињу, a за заменика Ливаја Мате, служ-
беник Градског музеја у Сињу; 

42) Изборна јединица Сплит, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Сплиту: 

председник Кошта Јосип, председник Окружног 
суда у Сплиту, a за заменика Античевић Лука, су-
дија Окружног суда у Сплиту; 

секретар Димић Иван, службеник Народног од-
бора општине Сплит, a за заменика Рожић Ћиро, 
службеник Народног одбора општине Сплит; 

члан Драгичевић Паве, председник Општинског 
синдикалног већа у Сплиту, a за заменика Михови-
ловић Бранко, санитарни инспектор Предузећа 
„Градска чистоћа" у Сплиту; 

43) Изборна јединица Шибеник, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Шибенику: 

председник Штрбинић Петар, председник Оп-
штинског суда у Шибенику, a за заменика Новако-
вић Ду јам, судија Окружног суда у Шибенику; 

секретар Матић Славко, правник Народног од-
бора општине Шибеник, a за заменика Манош Јаков, 
референт Народног одбора општине Шибеник; 

члан Троскот Иво, службеник Општинског ко-
митета Савеза комуниста Шибеник, a за заменика 
Секулић Милош, службеник Народног одбора оп-
штине Шибеник; 

44) Изборна јединица Задар, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Задру: 

председник Манојловић Младен, председник О-
кружног суда у Задру, a за заменика Фабулић Ши-
ме, судија Окружног суда у Задру; 

секретар Малетић Иван, службеник Народног 
одбора општине Задар, a за заменика Лонп^н Стје-
пан, службеник Народног одбора општине Задар; 

члан Перичић Милутин, јавни правобранилац, 
a за заменика Бунчул Љубан, службеник Народног 
одбора општине Задар; 

45) Изборна јединица Чаковец, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Чаковецу: 

председник Кадоић Вилим, председник Општин-
ског суда у Чаковецу, a за заменика Вертуш Звонко, 
судија Општинског суда у Чаковецу; 

секретар Кожић Јосип, секретар Народног од-
бора општине Чаковец, a за заменика Репинц Фра-
њо, начелник .Одељења за општу, управу Народног 
одбора општине Чаковец; 

^члан Негро Младен, јавни правобранилац На-
родног одбора општине Чаковец, a за заменика Брц-
ковић Иван, шеф Одсека за опште послове Народ-
ног одбора општине Лудбрег; 

46) Изборна јединица Вараждин, са седиштем 
општинске изборне комисије у Вараждину: 

председник Беламарић Јосип,/ председник Ок-
ружног суда у Вараждину, a за заменика Бунчић 
Драгић, председник Општинског суда у Новом 
Марофу; 

секретар Новко Драгутин, наченик Одељења за 
општу управу Народног одбора општине Вараждин, 
a за заменика Рихтар Фердинанд, секретар Народ-
ног одбора општине Иванец; 

члан Голубић Фрањо, председник Општинског 
одбора ССРН, a за заменика Ђ,ус Јурај, секретар 
Општинског одбора ССРН у Вараждину; 

47) Изборна јединица Крапина, са седиштем 
општинске изборне комисије уч Крапини: 

председник Матејаш Мирко/судија Општинског 
суда у Кралини, a за заменика Плентај др Фрањо, 
председник Општинског суда у Доњој Стубици; 

секретар Марковић Јанко, секретар Народног 
одбора4 општине Забок, a за заменика Хршак 
Фрањо, службеник Народног одбора општине у 
Крапини; 

члан Јакооовић Драгутин, председник Општин-
ског одбора ССРН у Златар-Бистрици, a за заме-
ника Цепанец Маријан, службеник Народног одбора 
општине Доња Стубица; 

48) Изборна јединица Загреб I, са седиштем 
општинске изборне комисије у Загребу: 

председник Сабљић Марко, председник Општин-
ског суда II у Загребу, a за заменика Петровић 
Вера, судија Општинског суда II у Загребу; 

секретар Лелић Рифат, секретар Народног од-
бора општине Чрномерец, a за заменика Коморски 
др Милан, службеник Народног одбора општине 
Чрномерец; 

члан Новак Драгутин, председник Општинског 
синдикалног већа Трешњевка, a за заменика Осој-
ник Станко, секретар Општинског синдикалног већа 
у Трешњевки; 

49) Изборна јединица Загреб Il, са седиштем 
општинске изборне комисије у Загребу II: 

председник Ронкулин Милорад, председник Оп-
штинског суда I у Загребу, a за заменика Десница 
Иванка, судија Општинског суда I у Загребу; 

Секретар Тодоровић Слободанка, помоћник се-
кретара Народног одбора општине Центар, a за 
заменика Павић Ђуро, јавни правобранилац Народ-
ног одбора општине Центар; 

члан Крпан Винко, секретар Предузећа „Фе-
римпорт" у Загребу, a за заменика Атднацковић 
Рајко, директор Фонда за стамбену изградњу Оп-
штине Медвешчак; 

50) Изборна јединица Загреб HI, са седиштем 
општинске изборне комисије у Загребу III: 

председник Торе Прерад, судија Општинског 
суда IH у Загребу, a за заменика Ваздар Виктор, 
судија Општинског суда у Зе лини; 

секретар Хајнић Стјепан, помоћник секретара 
Народног одбора општине Максимир, a за заменика 
Нишевић Бранко, службеник Народног одбора оп-
штине Пешченица; 

члан Шушковић Игнац, председник Општинског 
одбора ССРН у Сесветама, a за заменика Бакулин 
Ђуро, секретар Општинског одбора ССРН у Дугом 
Селу; 

51) Изборна јединица Загреб IV, оа седиштем 
општинске изборне комисије у Загребу IV: 

председник Антонић Владо, председник Оп-
штинског суда III у Загребу, a за за.меника Груби-
шић Младен, судија Општинског суда III у За-
гребу; 

секретар Шафран Иван, секретар Народног 
одбора општине Реметинец, a за заменика Степанић 
Антун, службеник Народног одбора општине Вели-
ка Горица; 

члан Стрмац Данијел, председник Општинског 
одбора ССРН у Јастребарском, a за заменика Бо-
жовић Ристо, службеник Народног одбора општине 
Самобор. 

Г, У Соди јал дотичној Републици Македонији: 
52) Изборна јединица Битола, са седиштем Оп-

штинске изборне комисије у Битоли: 
председник Поповски Миха, судија Окружног 

суда у Битоли, a за заменика Хаџи Коста Диоген, 
судија Окружног суда у Битоли: 

секретар Георгијев Јанко, инспектор Народног 
одбора среза Битола, a за заменика Никовски Мите, 
секретар Среског син дика лног већа у Вито ли; 

члан Лозанов Кочо, секретар Народног одбора 
среза Битола, a за заменика Гановски Иван, пот-
председник Среског одбора ССРН у Битоли: 

53) Изборна јединица Куманово, са седиштем 
општинске изборне комисије у Куманову: 

председник Клетнички Асен, председник Ок-
ружног суда у Куманову, a за заменика Атанасов-
ић« Токо, судија Окружног суда у Куманову; 

секретар Стојан овски Драги, потпредседник На-
родног одбора среза Куманово, a за заменика На-
понски Саво, срески ја.вни правобранилац; 

члан Сласевски Звонимир, службеник Бироа 
секретара Народног одбора у Куманову, a за заме-
ника Ралић Александар, референт за имовинско-
правне односе Народног одбора среза Куманово; 
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54) Изборна јединица Охрид, са седиштем оп-
штим :ке изборне комисије у Охриду: 

председник Чекереџи Љубен, председник Ок-
ружног суда у Охриду, a за заменика Филипче 
Ставре, судија Окружног суда у Охриду; 

секретар Карамешиновски Никола, председник 
Среског комитета Савеза омладине Охрид, a за 
заменика Калајџиевски Алимтше, члан Извршног 
одбора Среског одбора ССРН у Охриду; 

члан Косев Ангеле, члан Председништза Сре-
ског синдикалног већа, a за заменика Павловски 
Таше, члан Председништва Среског синдикалног 
већа: 

55) Изборна јединица Скопје I, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Скопју I: 

председник Поповски Стојче, судија Окружног 
суда у Скопју, a за заменика Арсеновски Павле, 
судија Окружног суда у Скопју; 

секретар Раичковић Братољуб, председник Оп-
штинског суда II у Ско-пју, a за заменика Павловски 
Благоја, судија Општинског суда III у Скопју; 

члан Чакар Боро, јавни прав обра нил'ац Народ-
ног одбора среза Скопје, a за заменика Димишков-
ски Димитар, службеник Народног одбора среза 
Скопје; 

56) Изборна јединица Скопје Il, са седиштем 
општинске изборне комисије у Скопју II: 

председник Спасов Атанас, судија Окружног 
суда у Скопју, a за заменика Андровски Тодор, су-
дија Окружног суда у Скопју; 

секретар Јовчев Петар, председник Општинског 
суда I у Скопју, a за заменика Циривири Бранка, 
судија Општинског суда I у Скопју; 

члан Ивановски Тасе, помоћник јавног право-
браниоца Народног одбора среза Скопје, a за заме-
ника Крстев Јован, службеник Народног одбора 
среза Скопје; 

57) Изборна јединица Штип, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Штипу: 

председник Петровски Славе,, председник Ок-
ружног суда у Штипу, a за заменика Василев Ди-
митар, председник Општинског суда у Штипу; 

секретар Иванов Трајан, службеник Привредне 
коморе у Штипу, a за заменика Кулаков Ангел, слу-
жбеник Народног одбора општине Штип; 

члан Хроват Мићо, службеник Народног одбора 
општине Штип, a за заменика Пилатов Благој, 
службеник Завода за социјално осигурање у Штипу; 

58) Изборна јединица Штип Il, са седиштем 
општинске изборне комисије у Штипу II: 

председник Митанов Димитар, судија Општин-
ског суда у -Струмици, a за заменика Аци Јанков 
Александар, судија Општинског суда у Струмици; 

секретар Милошевски Паце, службеник сервиса 
Предузећа „Југопамук" у Струмици, a за заменика 
Зимбаков Томе, службеник Народног одбора оп-
штине Струмица; 

ч члан Караколев Лазо, секретар Народног одбора 
општине Струмица, a за заменика Певкева Бела, 
службеник Народног одбора општине у Струмици; 

'59) Изборна јединица Тетово, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Тетову: 

председник Крцковски Миле; председник Ок-
ружног суда у Тетову, a за заменика Трпевски 
Никола, истражни судија Окружног суда у Тетову; 

секретар Кадриу Тахир, председник Среског 
комитета Савеза омладине у Тетову, a за заменика 
Крстевски Блашко, службеник Народног одбора 
среза Тетово; 

члан Наумовски Душко, службеник Среског 
задружног савеза у Тетову, a за.заменика Идризи 
Неџат, директор Осмогодишње школе „Лирија" 
у Тетову; 

60) Изборна јединица Титов Велес, са седиштем 
општинске изборне комисије у Титовом Велесу: 

председник Галевски Ристо, судија Окружног 
суда у Титовом Велесу, a за заменика Арсов Трајче, 
судија Општинског суда у Титовом Велесу; 

секретар Карта лов Страхил, окружни јавни ту-
ж-илац у Титовом Велесу, a за заменика Ј о с г ф Ј в 
Тико, шеф Одсека за рад и радне односе Народног 
одбора среза Титов Велес; 

члан Мартиновски Орце, начелник Одељења за 
општу управу Народног одбора среза Титов Велес, 
a за заменика Цветков Стојче, председник Среског 
задружног савеза у Титовом Велесу. 

Д. У Социјалистнчкој Републици Словенији: 
61) Изборна јединица Цеље I, са седиштем оп-

штинске изборне комисије у Шентјуру при Цељу: 
председник Добовишек Јуриј Оскар, судија 

Окружног суда у Цељу, a за заменика Херцог Дра-
го Драго, судија Окружног суда у Цељу; 

секретар Кинел Херман Норберт, службеник, 
Шентјур при Цељу, a за заменика Херман Ленард 
Алојз, службеник, Тратна при Гробелнем; 

члан Речник Франц Ернест, учитељ, Шентјур 
при Цељу, a за заменика Товорник Франц Мартин, 
службеник, Шентјур при Цељу. 

62) Изборна јединица Цеље Il, са седиштем 
општинске изборне комисије у Цељу: 

председник Павлина Андреј Зденко, судија Оп-
штинског суда у Цељу, a за заменика Финк Даво-
рин Јелка, судија Општинског суда у Цељу; 

секретар По лај нар Андреј Стане, службеник, 
Цеље, a за заменика Еинфалт Терезија Иван, служ-
беник, Цеље; 

члан Кукович Антон Аница, службеник, Цеље, 
a за заменика Иршич Марија Нева, службеник 
Цеље. 

63) Изборна јединица Копер, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Колеру:, 

председник Гром Франц Павел, председник Оп-
штинског суда у Колеру, a за . заменика Лесковиц 
Станислав Николаја, судија Општинског суда у 
Колеру; 

секретар Грегорич Ернест Алдо, службеник, Ко-
пер, a за заменика Долгош Михаел Штефан, служ-
беник, Копер; 

члан Ватовец Јосип Милан, службеник, Копер,-
a за заменика Иванчић Виктор Франчек, службе-
ник, Копер. 

64) Изборна јединица Крањ, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Крању: 

председник Вончина Едгар Едгар, председник 
Општинског суда у Крању, a за заменика Гаспари 
Антон Милан, судија Општинског суда у Крању; 

секретар Зупанчић Антон Павле, секретар На-
родног одбора општине Крањ, a за заменика Перна 
Антон Тоне, ̂  службеник Народног одбора општине 
Крањ; 

члан Јоциф Алојз Јанез, службеник Народног 
одбора општине Крањ, a за заменика Оман Јоже 
Иван, службеник Народног одбора општине Крањ. 

65) Изборна јединица Љубљана I — Центар, са 
седиштем општинске изборне комисије ,у Љубљани: 

председник Танце Владко Владо, председник 
Општинског суда у Љубљани, a за заменика Томи-
нец Матеј др Јанез, судија Општинског суда у Љ у -
бљани; 

секретар Потисек Франц Франце, секретар На-
родног одбора општине Љубљана, a за заменика 
Брезигар Мирко Љубо, службеник Народног одбора 
општине Љубљана; 

члан Кос Јосип Јоже, пословођа Предузећа ТОС, 
Љубљана, a за заменика Зорко Алберт Саламон, ди-
ректор Предузећа „Куриво", Љубљана. 

66) Изборна јединица Љубљана И, са седиштем 
општинске изборне комисије у Љубљани: 

председник Кос Миха Маријан, судија Општин-
ског суда у Љубљани, a за заменика Вербич Јосип 
Божидар, судија Општинског суда у'Љубљани; 

секретар Печар Јоже Јелка, службеник Народног 
одбора општине Љубљана-Поље; a за заменика Ф а -
бјанчич Макс Мара, службеник Народног одбора 
општине Љубљана; 
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члан Ринц Антон Дане, студент права, Љубља-
на, a за заменика Почивавшек Гвидо Јоже, правник 
Творнице прехрамбених производа, Љубљана. 

67) Изборна јединица Ново Место, са седиштем 
општинске изборне комисије у Новом Месту: 

председник Јереб Егидиј Руди, председник Оп-
штинског суда у Новом Месту, a за заменика Трун-
кељ Антон Тоне, судија Општинског суда у Новом 
Месту; 

секретар Сухадолник Јоже Јоже, службеник 
Народног одбора општине Ново Место, a за замени-
ка Текстор Антон Иван, слулсбеник Народног одбора 
општине Ново Место; 

члан Зупанц Антон Душан, службеник Општин-
ског одбора ССРН у Новом Месту, a за заменика 
Маркељ Антон Тоне, службеник Народног одбора 
општине Ново Место. 

68) Изборна јединица Марибор, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Марибору: 

председник Ку етер Јанко Јанко, судија Окруж-
ног суда у Марибору, a за заменика Пожар Франц 
Душан, судија Општинског суда у Марибору; 

секретар Крамжер Иван Стево, секретар Народ-
ног одбора општине Марибор, a за заменика Бостич 
Јоже Алојз, службеник Народног одбора општине 
Марибор; 

члан Пероци Франц Стане, службеник Народног 
одбора општине Марибор, a за заменика Церар Ма-
рија Алфонз, службеник, Марибор. 

69) Изборна јединица Мурска Собота, са седи-
штем општинске изборне комисије у Му реко ј Со-
боти: 

председник Подлесек Штефан Јоже, председник 
општинског суда у Мурској Соботи, a за заменика 
Домјан Винценц Алојз, судија Општинског суда у 
Мурској Соботи; 

секретар Винчец Штефан Мартин, секретар На-
родног одбора општине Мурска Собота, a за заме-
ника Хорват Александер Јанез, службеник Народ-
ног одбора општине Мурска Собота; 

члан Матуш Лудвик Вендел, судија Окружног 
суда у Мурској Соботи, a за заменика Ержен Михаел 
Милош, службеник Народног одбора општине Мур-
ска Собота. 

70) Изборна јединица Птуј, са седиштем општин-
ске изборне комисије у Птују: 

председник Фридл Франц Јоже, судија Општин-
ског суда у Птују, a за заменика Стипловшек Франц 
Франц, судија Општинског суда у Птују;-

секретар Рубин Филип Макс, службеник Народ-
ног одбора општине Птуј, a за заменика Рау Иван 
Иван, секретар Народног одбора општине Птуј; 

члан Петичкович Антон Франц, секретар Оп-
штинског одбора ССРН у Птују, a за заменика Ре-
бернак Франц Франц, службеник Народног одбора 
општине Птуј. 

Ђ. У Социјалистичкој Републици Србији: 
71) Изборна јединица Београд I - Чукарица, 

са седиштем општинске изборне комисије у Бео-
граду: 

председник Мандић Мирка Сава, председник 
Другог општинског суда у Београду, a за заменика 
Танасковић Радивоја Вито је, судија Петог општин-
ског суда у Београду; 

. секретар Дмитровић Петра Чедомир, секретар 
Народног одбора општине Чукарица у Београду, a за 
заменика Јозић Милана Радомир, јавни правобрани-
лац Народног одбора општине Чукарица у Београду; 

члан Радишић Милосава Милош, службеник 
Народног одбора општине Чукарица у Београду, a 
За заменика Дошљак Ђукана Јеремија, службеник 
Народног одбора општине Чукарица у Београду. 

72) Изборна јединица Београд II - Стари град, 
са седиштем општинске изборне комисије у Бео-
граду: . 

председник Глигоријевић Уроша Драган, пред-
седник Окружног привредног суда у Београду, a 
за заменика Богдановић Милана Љубљана, судија 
Првог општинског суда у Београду; 

секретар Давидовић Спасе Миле, секретар 
Народног одбора - општине Стари град у Београду, 
a за заменика Драшковић Душана Радован, помоћ-
ник секретара Народног одбора општине Стари 
град у Београду; 

члан Стокић Петра Љубиша, судија у пензији 
у Београду, a за заменика Придрашки Милана 
Миленко, секретар ООССРН Стари град у Београду. 

73) Изборна јединица Београд IH - Вождовац, 
са седиштем општинске изборне комисије у Бео-
граду: 

председник Петковић Милана Боривоје, судија 
Окружног суда у Београду, a за заменика Меил ih 
Лазара Ружица, судија Петог општинског суда у 
Београду; 

секретар Блечић Живана Бранка, секретар 
Народног одбора општине Вождовац у Београду, a 
за заменика Јухас Стевана Имре, службеник Град-
ског комитета Савеза комуниста у Београду; 

члан Николић Сретена Драган, општински jaET»'j 
тужилац у Београду, a за заменика Смиљанић 
Милована Добрислав, службеник ООССРН Вождо-
вац у Београду. 

74) Изборна јединица Београд II - Врачар, оз 
седиштем општинске изборне комисије у Београду: 

председник Пантовић Илије Драгослав, судија 
Врховног суда Србије у Београду, a за заменика 
Станић Вукосава Милош, судија Првог општинског 
суда у Београду; 

секретар Булатовић Миљана Милош, службеник 
Народног одбора општине Врачар у Београду, a sa 
заменика Ђукић Недељка Рајак, службеник Народ-
ног одбора општине Врачар у Београду; 

члан Ж и ж и ћ Павла Драгољуб, службених Са-
везног извршног већа у Београду, a за заменика 
Видаковић Марка Милош, службеник Окружног 
суда у Београду. 

75) Изборна јединица Београд V - Земун, са 
седиштем општинске изборне комисије у Земуну: 

председник Маргетић Јосипа Јозефина, судија 
Врховног суда Србије у Београду, a за заменика 
Борикић Војислава Драгољуб, судија Окружног 
суда у Београду; 

секретар Нај холд Карла Карло, службеник 
Народног одбора општине Земун, a за заменика 
Ђокић Михајла Душан, службеник Народног одбора 
општине Земун; 

члан Костелац Франциске Томо, службеник 
Народног одбара општине Нови Београд/ a за заме-
ника Крстајић Илије Милисав, секретар Друг,е 
стамбене заједнице Нови Београд. 

76) Изборна јединица Београд VI - Звездара, са 
седиштем општинске изборне комисије у Београду: 

председник Николић Спасоја Марко, судија 
Врховног суда Србије у Београду, a за заменика 
Радовић Рада Љубомир, судија Окружног суда у 
Београду; 

секретар Минић Саве Радов-ан, јавни правобра-
нилац општине Звездара у Београду, a за заменика 
Петровић Ђоке Радован, службеник На,родног одбо-
ра општине Палилула у Београду; 

члан Карајичић Видоја Благомир,'"службеник 
Удружења прехрамбсне индустрије Југославије у 
Београду, a за заменика Бајић Неда Сава, службе-
ник Југословенске инвестиционе банке у Београду. 

77) Изборна јединица Аранђе ловац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Аранђеловцу: 

председник Маринковић Живојина Михаило, 
председник Општинског суда у Аранђелову , a за 
заменика Ћирић Војина Велисав, судија Општин-
ског суда у Аранђелову ; 

секретар Николић Јаћима Станимир, службе-
ник Народног одбора општине Аранђедовац, a за 
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заменика Лазаревић Обрена Грујица, службеник 
Народног одбора општине Аранђеловац; 

члан Трујић Живомира Живко, службеник 
Фабрике шамота у Аранђеловцу, a за заменика 
Петровић Миливоја Катарина, службеник Фабрике 
шамота у Аранђеловцу/ 

78) Изборна јединица Крагујевац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Крагујевцу: 

председник Минаковић Саве Александар, пред-
седник Окружног суда у Крагујевцу, a за заменика 
Марковић Милије Андрија, судија Окружног суда 
у Крагујевцу; 

секретар Ристић Новице Љубиша, јав^и право-
бранилац Народног одбора општине Крагујевац, a 
за заменика Цветановић Будислава Топлица, служ-
беник Народног одбора општине Крагујевац; 

члан Милићевић Драгомира Живорад, организа-
циони секретар ОК Савеза комуниста у Крагујевцу, 
a за заменика Протић Живојина Драган, секретар 
ООССРН у Крагујевцу. 

79) Изборна јединица Светозарево, са седиштем 
општинске изборне комисије у Светозареву: 

председник Луковић Панте Стојан, председник 
Окружног суда у Светозареву, a за заменика Стан-
ковић Петра Милорад, судија Окружног суда у 
Светозареву; 

секретар Милентијевић Милана Милентије, по-
моћник окружног јавног тужиоца у Светозареву, a 
за заменика Томић Лазара Душан, службеник Оп-
штинског суда у Светозареву; 

члан Каменковић Стевана Милош, радник Фаб-
рике каблова у Светозареву, a за заменика Живко-
вић Трифуна Драгослав, економист Фабрике каб-
лова у Светозареву. 

80) Изборна јединица Чачак, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Чачку: 

председник Поповић Милана Богољуб, председ-
ник Окружног суда у Чачку, a за заменика Микић 
Милоја Славко, председник Општинског суда у 
Горњем Милановцу; 

секретар Спасовић Божидара Милован, служ-
беник Народног одбора општине Чачак, a за замени-
ка Јешић Гвоздена Милован, службеник Народног 
одбора општине Чачак; 

члан Савић Радована Светолик, радник Преду-
зећа „Слобода" у Чачку, a за заменика Петровић 
Антонија Михајло, пензионер у Горњем Милановцу. 

81) Изборна јединица Краљево, са седиштем 
општинске изборне комисије у Краљеву: 

председник Буквић Трифка Богољуб, судија 
Окружног суда у Краљеву, a за заменика Сеничић 
Михајла Ђурђе, председник Општинског суда у 
Рашкој; 

секретар Радомировић Саватија Витомир, служ-
беник Народног одбора општине Краљево, a за заме-
ника Јовановић Радојка Милан, службеник Наро-д-
ног одбора општине Краљево; 

члан Живковић Видосава Милијан, службеник 
Предузећа „Магнохром" у Краљеву, a за заменика 
Живковић Тихомира Милентије, директор Трговин-
ског предузећа „Поморавље" у Мрчајевцима. 

82) Изборна јединица Крушевац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Крушевцу: 

председник Филиповић Ђуре Богдан, судија 
Окружног суда у Крушевцу, a за заменика Жива -
новић Драгомира Добривоје, председник Општин-
ског суда у Варварину; 

секретар Обрадовић Марисава Станимир, служ-
беник Народног одбора општине Крушевац, a за 
заменика Кркић Драгутина Момир, службеник На-
родног одбора општине Ћићевац; 

члан Анђелковић Василија Радојко, директор 
Предузећа „Дуван" у Крушевцу, a за заменика Цвет-
ковић Љубомира Борисав, службеник Лечилишта 
Рибарска Бања у Рибарској Бањи. 

83) Изборна јединица Нови Пазар, са седиштем 
општинске изборне комисије у Новом Пазару: 

председник Мујеминовић Хасана Хамдија, пред-
седник Општинског суда у Новом Пазару, a за 
заменика Мујовић Ну мана Мујо, судија Општинског 
суда у Сјеници; 

секретар Каљевић Богдана Добросав, службеник 
Народног одбора општине Нови Пазар, a за заме-
ника Климента Ђема Шабан, службеник Земљорад-
ничке задруге у Тутину; 

члан Цветић Теодосија Љиљана, службеник 
Основне школе „27. новембар" у Новом Пазару, a за 
заменика Дрндић Хадрије Мехмед, службеник Оп-
штинског одбора ССРН у Сјеници. 

84) Изборна јединица Трстеник, оа седиштем 
општинске изборне комисије у Трстенику: 

председник Бићанин Новице Драгослав, судија 
Општинског суда у Трстенику, a за заменика Дави-
довић Радоја Миломир, председник 'Општинског 
суда у Александровцу; 

секретар Радовановић Младена Адам, службе-
ник Народног одбора општине Трстеник, a за заме-
ника Чукурановић Владана Живојин, службеник 
Народног одбора општине Врњачка Бања; 

члан Игрошанац Душана Мирослав, службеник 
Комуналне банке у Трстенику, a за заменика Миле-
тић Радоја Радомир, службеник Земљорадничке 
задруге у Милутовцу. 

85) Изборна јединица Лесковац, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Лесковцу: 

председник Јовић Светозара Ђорђе, судија 
Окружног суда у Лесковцу, a за заменика Васић 
Чедомира Новица, судија Окружног суда у Ле-
сковцу; 

секретар Станковић Петра Борислав, стручни са-
радник Јавног правобранилаштва у Лесковцу, a за 
заменика Ђокић Добривоја Радослав, судија Окру-
жног суда у Лесковцу; 

члан Богдановић Владимира Љуба, директор 
Предузећа „Леска" у Лесковцу, a за заменика Је -
ленковић Николе Веселинка, радник Предузећа 
„Зеле Вељковић" у Лесковцу. 

86) Изборна .јединица Владичин Хан, са седи-
штем општинске изборне комисије у Владичином 
Хану: 

председник Ивановић Војислава Станиша, пред-
седник Општинског суда у Владичином Хану, a за 
заменика Здравковић Уроша Владимир, судија Оп-
штинског суда у Сурдулици; 

секретар Савић Ђуре Миливоје, секретар Преду-
зећа „Слога" у Владичином Хану, a за заменика 
Илић Митра Трифун, службеник Општинско^ суда 
у Владичином Хану; 

члан Поповић Ђорђа Перса, домаћица у Влади-
чином Хану, a за заменика Милошевић Василија 
Александар, службеник Трговинског предузећа „Тр-
гоцентар" у Владичином Хану. 

87) Изборна јединица Врање, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Врању: 

председник Николић Стојана Драгутин, судија 
Окружног суда у Врању, a за заменика Протић Јо-
вана Милош, судија Окружног суда у Врању; 

секретар Марковић Станка Радомир, судија за 
прекршаје Народног одбора општине Врање, a за 
заменика Станојковић Владе Жика, службеник Јав -
ног правобранилаштва Народног одбора среза 
Врање; 

члан Јовановић Милоша Серафим, председник 
Општинског одбора Савеза бораца у Врању, a за 
заменика Цекић Милана Благоје, директор Преду-
зећа ,,Исхрана" у Врању. 

88) Изборна јединица Алексинац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Алексинцу: 

председник Цветковић Душана Станко, председ-
ник Општинског суда у Алексинцу, a за заменика 
Михајловић Михајла Лазар, судија Општинског 
суда у Алексинцу-' 
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секретар Момировић Стојана Драгослав, служ-
беник Народног одбора општине Алексинац, a за 
заменика Коруновић Јована Миланка, службеник 
Народног одбора општине Алексинац; 

члан Марковић Здравка Петар, службеник На-
родног одбора општине Соко Бања, a за заменика 
Ђорђевић Бранка Славко, председник Општинског 
комитета Савеза омладине у Ражњу. 

89) Изборна јединица Ниш, са седиштем општин-
ске изборне комисије у Нишу: 

председник Барац Милије Радомир, судија Окру-
жног суда у Нишу, a за заменика Миловановић Ди-
митрија Гордана, судија Општинског суда у Нишу; 

секретар Милић Серафима Србољуб, начелник 
Одељења за општу управу Народног одбора оп-' 
штине Ниш, a за заменика Вуковић Марка Мили-
воје, начелник Одељења за инспекцијске послове 
Народног одбора општине Ниш; 

,члан Поповић Лазара Александар, секретар Оп-
штинског одбора ССРН у Н^ишу, a за заменика Бо-
гдановић Величка Младен, управник Земљорадничке 
задруге у Гаџином Хану. 

90) Изборна јединица Пирот, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Пироту: 

председник Ћирлић Радивоја Димитрије, пред-
седник Окружног суда у Пироту, a за заменика Спа-
сић Стојана Бранислав, судија Окружног суда у 
Пироту; 

секретар Петровић Владимира Десимир, начел-
ник Одељења за општу управу Народног одбора оп-
штине Пирот, a за заменика Жарков Петра Рајко, 
председник Општинског комитета Савеза омладине 
у Димитровграду; 

члан Игњатовић Гмитра Јордан, начелник оде-
љења Народног одбора општине Бабушница, a за за-
меника Стаменковић Лазара Верица, судијски при-
правник Општинског суда у Бабушници. 

91) Изборна јединица Прокупље, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Прокупљу: 

председник Гојковић Добросава Тихомир, пред-
седник Окружног суда у Прокупљу, a за заменика 
Николић Богдана Радослав, судија Општинског суда 
у Прокупљу; 

секретар Манојловић Стевана Тодор, пензионер 
у Прокупљу, a за заменика Милићевић Стојана Дра-
гољуб, пензионер у Куршумлији; 

члан Милановић Бошка Драган, адвокат у Бла-
цу, a за заменика ' Веселиновић Радивоја Душан, 
службеник Народног одбора општине Житорађа. 

92) Изборна јединица Бачка Паланка, са седи-
штем општинске изборне комисије у Бачкој Па-
ланци: 

председник Коларов Миливоја Јован, председ-
ник Општинског суда у Бачкој Паланци, a за за-
меника Терзин Ђуре Лазар, судија Општинског суда 
у Бачкој Паланци; 

секретар Темеринац Марка Радован, секретар 
Народног одбора општине Бачка Паланка, a за за-
меника Бокан Саве Никола, службеник у Бачкој 
Паланци; 

члан Мађар Михајла Стеван, потиредседник 
Народног одбора општине Бачка Паланка, a за за-
меника Ђерић Гојка Драган, председник Општин-
ског синдикалног већа у Бачкој Паланци. 

93) Изборна јединица Бечеј, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Бечеју: 

председник Тривунац Душана Миодраг, судија 
Општинског суда у Бечеју, a за заменика Михаљџић 
Стевана Љубиша, судија Општинског суда у Бечеју; 

секретар Панић Митра Стојан, јавни правобра-
килац Народног одбора општине Бечеј, a за заме-
ника Миленовић Живојина Миодраг, директор За-
вода за комуналну изградњу у Бечеју; 

члан Шаги Ференца Ференц, управник Основне 
школе у Бечеју, a "за заменика Бацковић Радојице 
Радивоје, економист у ФДП у Бечеју. 

Број -14 — Страна 341' 

94) Изборна јединица Нови Сад, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Новом Саду: 

председник Дорошки Тодора др Јован, пред-
седник Окружног суда у Новом Саду, a за заменика 
Исаков Трифуна Сава, судија Окружног суда у, 
Новом Саду; 

секретар Пинтер Ота Бела, судија за прекршаје 
Народног одбора општине Нови Сад, a за заменика 
Јанковић Тодора Игњат, судија за прекршаје На-
родног одбора општине Нови Сад; 

члан Черевицки Милоша Јован, секретар Коми-
сије за друштвени надзор Народног одбора општине 
Нови Сад, a за заменика Стојадиновић Петра Ми-
лан, секретар Комисије за кадрове Народног одбора 
општине Нови Сад. 

95) Изборна јединица Панчево, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Панчеву: 

председник Попадић Гавре Јован, судија Окру-
жног суда у Панчеву, a за заменика Адамовић Вла-
стимира Драган, судија Окружног суда у Панчеву; 

секретар Бранков Бранка Слободан, службеник 
у Панчеву, a за заменика Парежанин Косте Перо, 
службеник у Панчеву; 

члан Лацку Александра Петру, учитељ у Али-
бунару, a за заменика Мартинек Иштвана Бени, слу-
жбеник у Дебељачи. 

96) Изборна јединица Вршац, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Вршцу: 

председник Димитријевић Јована Милоје, пред-
седник Општинског суда у Вршцу, a за заменика 
Пејић Богосава Милан, судија Општинског суда у 
Вршцу; 

секретар Букаровић Божидара Славко, службе-
ник из Вршца, a за заменика Рашковић Властими-
ра Миодраг, службеник из Вршца; 

члан Радомир Ивана Милорад, радник из Беле 
Цркве, a за заменика Рајић Јована Стеван, радник 
из Ковина. 

97) Изборна јединица Петровац, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Петровцу: 

председник Миливојевић Радослава Драгутин, 
судија Општинског суда у Петровцу, a за заменика 
Миленковић Живојина Јелен, судија Општинског 
суда у Петровцу; 

с е к р ^ а р Трујић Коста дина Војислав, службе-
ник Народног одбора општине Петровац, a за заме-
ника Јовановић Јована Драгољуб, стручни сарадник 
Општинског суда у Петровцу; 

члан Сучевић Станка Бранко, службеник На-
родног одбора општине Петровац, a за заменика 
Живковић Луке Вера, службеник Народне банке у, 
Петровцу. 

98) Изборна јединица Пожаревац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Пожаревцу: 

председник Ристић Војислава Милан, председ-
ник Окружног суда у Пожаревцу, a за заменика 
Мидић Драгутина Богољуб, судија Окружног суда 
у Пожаревцу; 

секретар Селић Драгутина Драга, службеник 
Народног одбора среза Пожаревац, a за заменика 
Николић Душана Александар, службеник Народног 
одбора среза Пожаревац; 

члан Радовановић Миливоја Радомир, професор 
из Пожаревца, a за заменика Антић Ивана Љубо-, 
мир, радник Предузећа „Просвета" у Пожаревцу. 

99) Изборна јединица Смедерево, са седиштем 
општинске изборне комисије у Смедереву: 

председник Станојевић Павла Милорад, судија 
Окружног суда у Смедереву, a за заменика Голубо-
вић Душана Драгутин, судија Окружног суда у 
Смедереву; 

секретар Јешевић Милоша Војислав, службеник 
Народног одбора општине Смедерево, a за заменика 
Надашкић Ранислава Душан, службеник Општин-
ске болнице у Смедереву; 

члан Кошарић Драгутина Милорад, директор 
Туристичког бироа у Смедереву, a за заменика Ми-
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хај ловић Ми чана Љубинка, економист Предузећа 
„Фаграм" у Смедереву. 

I OD) Изборна јединица Рума, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Руми: 

председник Рашић Уроша Лазар, судија Окру-
жног суда у Сремској Митровици, a за заменика 
Самарџија Ђорђа Александра, судија Окружног суда 
у Сремској Митровици; 

секретар Ристић Радована Душан, службеник 
Народног одбора општине Сремска Митровица, a за 
заменика Митровић Благоте Драгица, службеник 
Народног одбора општине Сремска Митровица; 

члан Ристивојевић Петра Никола, директор Оси-
гурава ју ћег завода у Сремској Митровици, a за за-
меника Миловановић Чеде Ђорђе; службеник На-
родног одбора општине Сремска Митровица. 

101) Изборна јединица Сремска Митровица, са 
седиштем општинске изборне комисије у Сремској 
Митровици: 

председник Закић Арсенија Димитрије, судија 
Општинског суда у Руми, a за заменика Чолак Јо-
вана Павле, судија Општинског суда у Руми; 

секретар Аврамовић Лазара Душан, службеник 
Народног одбора општине Рума, a за заменика Ни-
колић Михајла Иван, службеник Народног одбора 
општине Рума; 

члан Влај инић Драгутина Душан, директор Фа-
брике обуће „Фрушка Гора", Рума, a за заменика 
Столић Ненада Срета, директор Грађевинског пре-
дузећа „Радник", Рума. 

102) Изборна јединица Сента, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Сенти: 

председник Балажпири Калмана Калман, пред-
седник Општинског суда у Сенти, a за заменика 
Рудић Михајла Имре, судија Општинског суда у 
Ади: 

секретар Јовановић Јовице Бранислав, секретар 
Народног одбора општине Сента, a за заменика 
Брашњо Иштвана Иштван, секретар Народног од-
бора општине Бачка Топола; 

члан Ленђел Јожефа Лајош, помоћник директо-
ра Народне банке, Сента, a за заменика Павлица 
Николе Милан, директор филијале Комуналног за-
вода за социјално осигурање, Бачка Топола; 

103) Изборна јединица Сомбор, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Сомбору: 

председник Божић Јована Ненад, председник 
Окружног суда у Сомбору, a за заменика Теофано-
вић Војислава Федор, судија Окружног суда у Сом-
бору; 

секретар Шарчански Јованке Стеван, службе-
ник у Народном одбору општине Сомбор, a за заме-
ника Стојадиновић Живка Сима, службеник На-
родног одбора општине Сомбор; 

члан Матарић Ивана Иван, директор Комуналне 
банке, Сомбор, a за заменика Беркеш Ференца Иш-
тван, наставник, Сомбор. 

104) Изборна јединица Суботица, са седиштем 
општинске изборне комисије у Суботици: 

председник Браун Хенриха др Иштван, судија 
Окружног суда у Суботици, -a за заменика Блумен-
берг Саветај Флора, судија Општинског суда у Су-
ботици; 

секретар Васиљев Тоше Лазар, секретар Народ-
ног одбора среза Суботица, a за заменика Радак 
Хранислава Милош, службеник Народног одбора 
среза Суботица; 

члан Пејић Гавре Марко, директор филијале 
Народне банке у Суботици, a за заменика Вуковић 
Алексе Ружа, економист, Суботица. 

105) Изборна јединица Пријепоље, са седиштем 
општинске изборне' комисије у Пријепољу; 

председник Крстић Никодија Видојко, председ-
ник Општинског суда у Пријепољу, a за заменика 
Ничић Замила Садика, судија Општинског суда у 
Пријепољу: 

секретар Бојовић Илије Милија, службеник, 
Пријепоље, a за заменика Симовић Живка Рајко, 
службеник, Пријепоље: 

члан Хашимбеговић Хасана Ћамил, службеник, 
Пријепоље, a за заменика Иглица Незира Пашо, 
службеник, Пријепоље. 

106) Изборна јединица Титово Ужице, са седи-
штем општинске изборне комисије у Титовом 
Ужицу: 

председник Ћирић Милоша Ђорђе, судија Окру-
жног суда у Титовом Ужицу, a за заменика Пауно-
вић Обрада ВладимирЈ судија Окружног суда у Ти-
товом Ужицу; 

секретар Радловић Ђуре Обрад, службеник 
Окружног суда у Титовом Ужицу, a за заменика 
Станимировић Михајла Емилија, службеник, Тито-
во Ужице; 

члан Про јевић Драгомира Лука, службеник, Ти-
тово Ужице, a за заменика Остојић Милана Јован, 
службеник, Титово Ужице. 

107) Изборна јединица Лазаревац, са седиштем 
општинске изборне комисије у Лазаревцу: 

председник Чакаревић Драгољуба Добрила, су-
дија Општинског суда у Лазаревцу, a за заменика 
Ћосић Ранисава Радослав, председник Општинског 
суда у Љигу; 

секретар Љумовић Јована Радивоје, службеник, 
Лазаревац, a за заменика Радосављевић Чедомира 
Момчило, службеник, Лазаревац; 

члан Радосављевић Алексе Милоје, службеник, 
Лазаревац, a за заменика Ра јић Александра Чедо-

- мир, службеник, Лазаревац. 
108) Изборна јединица Лозница са седиштем оп-

штинске изборне комисије у Лозници: 
председник Ђукић Живојина Витомир, председ-

ник Општинског суда у Лозници, a за заменика Ми-
ливојевић Рада Зоран, судија Општинског суда у 
Лозници; 

секретар Поповић Живојина Милан, службеник 
Предузећа за експлоатацију шума „Борања", Лозни-
ца, a за заменика Николић Михајла Ивко, службе-
ник Народног одбора општине Лозница; 

члан Радивојевић Драгољуба Милутин, радник 
Предузећа „Зајача", Лозница, a за заменика Матић 
Илије Радован, радник Предузећа „Вискоза", Ло-
зница. 

109) Изборна јединица Шабац, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Шапцу: 

председник Коцић Танасија Боривоје, председ-
. ник Окружног суда у Шапцу, a за заменика Велич-

ковић Милана Сретен, судија Окружног суда у 
Шапцу; 

секретар Петровић Обрада Ивко, секретар Ме-
дицинског центра у Шапцу, a за заменика Бошко-
вић Станислава Будимир, службеник Народног од-
бора општине Шабац; 

члан Лекић Михајла Аксентије, службеник Гим-
назије у Шапцу, a за заменика Антонић Ж а р к а 
Иван, директор Основне школе „Ната Јеличић", 
Шабац. ' 

ИО) Изборна јединица Ваљево, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Ваљеву: 

председник Илић Миленка - Живота, судија 
Окружног суда у Ваљеву, a за заменика Петровић 
Виктора Крсман, судија Општинског суда у Ваљеву; 

секретар Драгој ловић Животе Милан, службе-
ник Народног одбора општине Ваљево, a за замени-
ка Митровић Радосава Џадежда, службеник, Ва-
љево; 

члан Андрић Драгослава Ђорђе, секретар Оп-
штинског одбора ССРН Ваљево, a за заменика Ни-
колић Тихомира Тадија, службеник, Ваљево. 

l i l ) Изборна јединица Неготин, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Неготину: 

председник Лековић Новице Радојица, судија' 
Окружног суда у Зајечару, a за заменика Младено-
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вић Димитрија Андрија, судија Општинског суда у 
Неготину; 

секретар Ћирковић Саздана Божидар, јавни 
правобранилац Народног одбора општине Неготин, a 
за заменика Мирчић Божидара Миливоје, службе-
ник Народног одбора општине Неготин; 

члан Мусић Михајла Велимир, службеник На-
родног одбора општине Неготин, a за заменика Ата-
н а с о в и ћ Милутина Владета, учитељ Основне шко-
ле, Брза Паланка. 

112) Изборна јединица Зајечар, са седиштем оп-
штинске изборне комисије у Зајечару: 

председник Дикић Јеврема Милорад, судија 
Окружног суда у Зајечару, a .за заменика Радисав-
љевић Љубомира Бора, судија Општинског суда у 
Књажевцу; 

секретар Јовановић Милутина Стеван, јавни 
правобранилац Народног одбора општине Зајечар, 
a за заменика Ђорђевић Божидара Станоје, службе-
ник Народног одбора општине Зајечар; 

члан Јоксимовић Бранка Љубица, домаћица, За-
јечар, a за заменика Ковачевић Обрада Јанко, рад-
ник Предузећа „Електротимок", Зајечар; 

ИЗ) Изборна јединица Кикинда, са седиштем 
општинске изборне комисије у Кикинди; 

председник Веселиновић Владислава Милан, 
председник Општинског суда у Кикинди, a за заме-
ника Маричевић Стевана Видосава, судија Општин-
ског суда у Кикинди; 

секретар Бркљач Јове Томислав, начелник Оде-
љења друштвене службе Народног одбора општине 
Кикинда, a за заменика Хевчук Петра Александар, 
службеник Народног одбора општине Кикинда; 

- члан Вукић Божидара Никола, радник Преду-
зећа ,,Т. Марковић", Кикинда, a за заменика ; Венус 
Ференца Иштван, службеник Земљорадничке задру-
ге у Сај ану. 

114) Изборна јединица Зрењанин, са седиштем 
општинске изборне комисије у Зрењанину: 

председник Јонаношев Милутина Добрен, судија 
Општинског суда у Зрењанину, a за заменика Аси-
мов Живанка Тима, судија Општинског суда у Зре-
њанину; 

секретар Нинков Милана Веселин, службеник 
Народног одбора среза Зрењанин, a за заменика 
Краљ Тривуна Јован, службеник Народног одбора 
среза Зрењанин; 

члан Милосављевић Радише инж. Миле, управ-
ник Среске пољопривредне станице у Зрења,нину, a 
за заменика Терзић Милорада Томислав, управник 
Интерната средње школе у Зрењанину. 

115) Изборна јединица Гњилане, са седиштем 
општинске изборне комисије у Гњилану: 

председник Ђурковић Бошка Ђорђе, председник 
Општинског суда у Гњилану, a за заменика Живко-
вић Глигорија Слободан, судија Окружног суда у 
Приштини; 

секретар Илијази Вехби Муса, службеник Ко-
муналне банке у Гњилану, a за заменика Ристић 
Трајка, Илија, службеник Народног, одбора општине 
Гњилане; 

члан Брестовци Имера Сељами, директор Ауто-
Транспортног предузећа Гњилане, a за заменика 
Трумпић Ристе Владимир, директор Комуналне бан-
ке, Гњилане. 

Цб) Изборна јединица Косовска Митровица, са 
седиштем општинске изборне комисије у Косовској 
Митровици: 
, председник Брауновић Миленка Радован, пред-

седник Општинског суда у Косовској Митровици, a 
за заменика Мирковић Момчила Тодор, председник 
Општинског суда у Вучитрну; 

-секретар Соломка Луке Томислав, јавни право--
бранилац, Косовска Митровица, a за заменика Ђор-
ђевић Александра Десанка, професор, Косовска Ми-
тровица; 

члан Јашари Рамо Шефкет, председник Општин-
ског комитета Савеза омладине, Косовска Митрови-
ца, a за заменика Мислили Аља Зенељ, учитељ, 
Косовска Митровица. 

117) Изборна јединица Пећ, са седиштем оп-
штинске изборне комненјеиу Пећи: 

председник Калуђеровић Луке Драгутин, пред-
седник Окружног суда у Пећи, a за заменика Була-
товић Ђоке Илија, судија Окружног суда у Пећи; 

секретар Тимотијевић Живорада Светозар, слу-
жбеник Окружног суда у Пећи, a за заменика Липа 
Куртеш Саит секретар Земљорадничке задруге у 
Пећи; 

члан Лика Зенељ Шефћет, лекар, Пећ, a за за-
меника Гога Јашар Шефћет, учитељ, Пећ. 

118) Изборна 'јединица Приштина са седиштем 
општинске изборне комисије у Приштини: 

председник Џеведет Ибрахима Па ла ска, судија 
Окружног суда у Приштини, a за заменика Попо-
вић Миливоја Драгомир, судија Окружног привред-
ног суда у Приштини; 

секретар Филиповић Вукоја Милорад, секретар 
Народног одбора општине Приштина, a за заменика 
Дармановић Ђоке Вукашин, службеник Народног 
одбора општине Приштина; 

члан Тахир Јахе Јаха, секретар Обласног одбо-
ра Црвеног крста, Приштина, a за заменика Тадић 
Марка Милица, учитељ, Приштина. 

119) Изборна јединица Призрен, са седиштем 
општинске изборне комисије у Призрену: 

председник Цуцуревић Бранка Томислав, судија 
Окружног суда у Призрену, a за заменика Галић 
Гојка Мирослав, судија. Општинског суда у При-
зрену; 

секретар Керкези Шућери Реџеп, службеник 
Народног одбора општине Призрен, a за заменика 
Јетиши Сокољ Иса, службеник болнице у Призрену; 

члан Тодосић Николе Добрила, учитељица у 
Призрену, a за заменика Гођа Мурата Ћемо, секре-
тар Ауто-мото друштва у Призрену. 

120) Изборна јединица Урошевац, са' седиштем 
општинске изборне комисије у Урошевцу: 

председник Иљази Тефика Хаљиљ, судија Оп-
штинског суда у Урошевцу, a за, заменика Радић 
Јове Миленко, судија Општинског суда у Урошевцу; 

секретар Кецојевић Јове Бранислав, службеник 
Народног одбора општине Урошевац, a за заменика 
Рама Рамо Абид, службеник филијале Народне 
банке у Урошевцу; 

члан Павловић Драгољуба Вукоје, службеник, 
Урошевац, a за заменика Хусеини Бедет Ћазим, 
службеник Ауто-транспортног предузећа у Уро-
шевцу. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном ,листу СФРЈ". 

Бр. 2 
9. априла 1963. године 

Београд 
Савезна изборна комисија 

Секретар, Председник, 
Мирко Гвозденовић, с. р. Др Дражен Сесардић, с. р. 

По извршеном ср ав ње њу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о додељивању 
средстава из привредних резерви федерације, објав-
љене у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 13/63, пот-
крала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

ПРИВРЕДНИХ РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
У тачки I. под 2. у првом реду уместо: „од 4.000" 

треба да стоји: „до 4.00»0". . 
Из Савезне народне скупштине, 6. априла 1963. 

године, Београд. 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Правилника о дисци-
плинској и матери јал ној одговорности радника Ју -
гословенских пошта, телеграфа и телефона, објав-
љеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 12/63, пот-

. крале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИ-
ЈАЛНОМ ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА ЈУШСЛО-
ВЕНСКИХ ПОШТА. ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА 

У члану 22. став 5. после речи: „мора имати" 
треба додати омашком изостављени зарез и речи: 
„по правилу,". 

У члану 65. став 2. после речи: „руководне рад-
нике" треба додати омашком достављену реч: „за-
једнице". 

Из Заједнице Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона, Београд, I. априла 1963. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 30. Закона о државној управи 

((„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/5-7) и чл^ 
9. и 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/5в, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА У САВЕЗНОМ 

ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ 

Поставља се' за директора у Савезном заводу 
за привредно планирање Војислав Ракић, досада-
шњи помоћник секретара у Савезном извршном 
већу. 

Б. бр. 17 
30. марта 1963. годи.не 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
209. Одлука о проглашењу Устава Социјали-

стичке Федеративне Републике Ј у г о с л -
вије — — — — — — — — — — 
Устав Социјалистичке Федеративне Репу-
блике Ју гос лави је — — — — — — 

2̂ 10. Одлука о проглашењу Уставног закона о 
спровођењу Устава — — — — —. — 
Уставни закон о спровођењу Устава — 

211. Указ о проглашењу Закона о избору са-
везних посланика — — — — — — 
Закон о избору савезних посланика — — 

212. Указ о проглашењу Закона о изборним 
јединицама За избор посланика за Саве-
зну скупштину — — — — 
Закон' о изборним јединицама за избор 
посланика за Савезну скупштину 

213. Указ о проглашењу Закона о организа-
цији и раду Савезног извршног већа — 

261 

261 

289 

292 
292 

— — 310 

— 310 

314 

Страна 
Закон о организацији и реду Савезног из-
вршног већа — — — — — — — — 314 

214. Одлука о распуштању Савезне народне 
скупштине — — — — — — — — 317 

215. Одлука о расписивању првих избора по-
сланика за Савезну скупштину — — — 317 

,216. Одлука о именовању чланова Савезне из-
борне комисије — — — — — — — 317 

217. Одлука о приоритету за превоз железни-
цом вештачког ђубрива и основних сиро-
вина за израду вештачког ђубрива и о да-
вању регреса за ове превозе, као и о при-
оритету за превоз пшенице из увоза пре-
ко поморских лука — — — — — — 318 

218. Наредба о одобравању кредита у 1963. го-
дини путем непосредне погодбе из сред-
става Општег инвестиционог фонда за 
инвестиције у пољопривреди — — — 318 

219. Упутство о одобравању посебних кредита 
за конзервирање изведених радова на 
инвестиционим објектима — — — — 3»19 

220. Правилник о условима за превоз лента- -
рица бродовима трговачке морнарице — 319 

221. Правилник о упућивању социјално оси-
гураних лица на лечење у иностранство 323 

222. Наредба за примену Одлуке о одређивању 
премије за пшеницу и раж у 18ФЗ. години 3»24 

223. Наредба за примену Одлуке о премијама 
за (локу у 1963. години — — — -— — 325 

224. Наредба за примену Одлуке о одређива-
њу премије за кравље млеко у 1963 tp-
дини — — — — — — — — — 32)б 

225. Наредба за примену Одлуке о одређива-
њу премије за сирови памук у 1963. го-
дини — — — — — — — — — 327 

226. Наредба за примену Одлуке о одређива-
њу премије за соју у 1963. години — — 327 

2127. Упутство о спровођењу Одлуке о намени 
и начину расподеле средстава доприноса 
од накнаде за изнајмљене увезене фил-
мове — — — — — — — — — 328 

226. Упутство о легитимацији службеника 
Управе за мере и. драгоцене метале и ње-
них органа који врше преглед мерила и 
надзор над исправкошћу мерила — — 329 

229. Решење о рангу школа, течајева (курсова) 
и испита — — — — — — — — 

230. Решење о југословен-ским стандардима из 
области текстилних производа — — — 

231. Решење о југословенским стандарди-ма о 
опреми за вешање носила - у аутобусима 

232. Решење о југословенским стандардима из 
области текстилне индустрије 

233. Правилник о престанку важења Правил-
ника о регулисању радних односа са ли-
цима која поштанску, телеграфску и те-
лефонску службу врше на основу уговора 

234. Решење о именовању чланова републич-
ких изборних комисија 

236. Решење о именовању чланова општинских 
изборних комисија — 

Исправка Одлуке о додељивању средстава из 
привредних резерви федерације — — 

Исправка Правилника о дисциплинској и ма-
тери јала^ одговорности радника Југо-
словенеких пошта, телеграфа и телефона 

3.30 

330 

331 

— — 331 

331 

— — — — 332 

— — — — 333 

344, 

344 
Издавач: Новинска установа „Службени лист СФРЈ", Београд, Јована Ристића l, Пошт. фах 226. 

— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Јована Ристића бр. i, — 
Штампа Београдски графички завод« Београд 


