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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 

ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на јавните патишта, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 25 април 
1969 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 25 април 1969 година. 

ПР бр. 816 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Основниот закон за безбедноста на сообра-

ќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65) во називот на законот зборовите: „јавните 
патишта" се заменуваат со зборот: „патиштата". 

Член 2 
Во членот 1 по зборот: „определуваат" зборот: 

„мерките" се заменува со зборовите: „основните 
мерки". 

Член 3 
Во членот 3 ставот 3 се брише. 

Член 4 
Во членот 4 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Работните и други организации што вршат ја-

вен превоз или вршат превоз за сопствени потреби 
се должни да организираат постојана внатрешна 
контрола односно спроведување на оваа контрола 
над исполнувањето на пропишаните услови за ра-
бота на возачите, над техничката исправност на 
возилата, како и над извршувањето на другите про-
пишани мерки од кои зависи безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата. 

Постојана внатрешна контрола односно спрове-
дување на оваа контрола над состојбата и одржува-
њето на патиштата и објектите на патот, над обе-
лежувањето на патиштата со пропишаните сооб-

раќајни знаци, како и над извршувањето на другите 
пропишани мерки од кои зависи безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, се должни да организи-
раат и претпријатијата за патишта и другите орга-
низации што одржуваат патишта." 

Член 5 
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„Органите на внатрешните работи вршат надзор 

над спроведувањето на прописите и над презема-
њето мерки што се однесуваат на безбедноста на со-
обраќајот на патиштата." 

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„Во вршењето на работите од ставот 1 на овој 
член органите на внатрешните работи ја следат сос-
тојбата на безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
го обезбедуваат извршувањето на прописите за без-
бедноста на сообраќајот со вршење непосредна кон-
трола и регулирање на сообраќајот на патиштата, 
како и со вршење контрола над возачите и вози-
лата, над уредувањето и техничкото регулирање на 
сообраќајот и сообраќајните текови, над обележува-
њето на патиштата со пропишаните сообраќајни 
знаци и над состојбата на патиштата. 

Органите на внатрешните работи учествуваат 
во работата на сообраќајно воспитување и образо-
вание на учесниците во сообраќајот. 

Органите на внатрешните работи вршат и стру-
чни и управни работи во врска со спроведувањето 
на возачките испити, издавањето на возачки доз-
воли, регистрацијата и техничкиот преглед на мо-
торните и приклучните возила, ако со републички 
закон или со одлука на општинското собрание 
донесена врз основа на републички закон не е про-
пишано тие работи да ги вршат други органи на 
управата или работни или други организации." 

Досегашниот став 2 станува став 5 и во него 
зборовите: „од ставот 1" се заменуваат со зборовите: 
„од ст. 1 до 4". 

Член 6 
Во членот ? ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Контрола и регулирање на сообраќајот на па-

тиштата, како и контрола над возачите и возилата 
на патиштата, вршат припадниците на милицијата. 

За вршење на работите од ставот 1 на овој член 
можат да се формираат посебни единици на мили-
цијата (сообраќајна милиција)." 

Досегашниот став 4 станува став 3. 
Досегашниот став 3, кој станува став 4, се ме-

нува и гласи: 
„Во реоните на воени објекти, на обука и при 

вршење сообраќај на воени единици и возила на 
патиштата, регулирањето на сообраќајот, по ис-
клучок, можат да го вршат и воените органи што 
ќе ги определи државниот секретар за народна 
одбрана, во обем со кој им се осигурува безбедноста 
на другите учесници во сообраќајот." 

Член 7 
Во членот 10 точка 1 на крајот точката и за-

пирката се бришат и се додаваат зборовите: „како 
и улиците во населби;". 

По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи; 
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,,2а) „земјен пат" е пат без изграден коловоз и 
коловозна постилка 

По точката 3 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

,,За) „тротоар" е посебно уредена сообраќајна 
површина наменета за движење на пешаци, која не 
е во исто ново со коловозот на патот или е од коло-
возот одвоена на друг начин; 

36) „обележен пешачки премин" е дел на по-
вршината од коловозот наменет за минување на пе-
шаци преку коловозот, обележен со ознаки на ко-
ловозот," 

По точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 

„4а) „коловозна лента" е надолжен дел од ко-
ловозот наменет за сообраќај на возилата во еден 
правец;". 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6) „автопат" е јавен пат посебно изграден и 

наменет исклучително за сообраќај на моторни во-
зила, кој како автопат е означен со пропишаниот 
сообраќај ен знак, кој има две меѓусебно одвоени ко-
ловозни ленти за сообраќај од спротивните насоки 
без крстосување со напречни патишта и со желез-
нички или трамвајски пруги во исто ниво и во чиј 
сообраќај може да се врши вклучување односно од 
чиј сообраќај може да се врши исклучување само со 
определени и посебно изградени приклучни јавни 
патишта на соодветна коловозна лента од авто-
патот;". 

Во точката 7 зборовите: „улица, или'' се заме-
нуваат со зборовите: „улица, и". 

Точката 9 се менува и гласи: 
„9) „раскрсница" е површина на која се крсто-

суваат или соединуваат два или повеќе патишта, 
како и пошироки сообраќајни површини (плоштади 
и сл.) што настануваат со крстосување односно со 
соединување на патишта;". 

Во точката 10 зборовите: „детските колички" се 
заменуваат со зборовите: „детските превозни сред-
ства". 

Точката 12 се менува и гласи: 
„12) „велосипед" е возило што има најмалку 

две тркала и што се движи исклучиво со силата на 
возачот;". 

Точката 13 се менува и гласи: 
„13) „велосипед со помошен мотор" е возило со 

две или три тркала кое во поглед на можноста за 
движење со човечка сила има карактеристики на 
велосипед, што е снабдено со мотор чија работна 
зафатнина не преминува 50 cm3 и кое на рамен пат 
не може да развие брзина поголема од 50 km на 
час;". 

Точката 14 се менува и гласи: 
„14) „моторцикл" е моторно возило на две тр-

кала, со или без бочна приколка, вклучвајќи 
ги тука и моторните возила на три тркала — ако 
нивната тежина не преминува 400 kg;". 

По точката 16 се додава нова точка 16а, која 
гласи: 

,16а) „тролејбус" е моторно возило наменето за 
превоз на патници кое, покрај седиштето за возачот, 
има повеќе од осум седишта и кое, заради напоју-
вање на моторот со електрична енергија, е врзано за 
електричен спроводник;". 

Во точката 24 зборовите: ,.детска количка" се 
заменуваат со зборовите: „детско превозно средство". 

Во точката 27 зборовите: „истата коловозна 
лента" се заменуваат со зборовите: „истиот коловоз". 

По точката 29 се додава нова точка 29а, која 
гласи: 

„29а) „пропуштање на возила" е дејствие што 
во случаите определени со закон е должен да го 
изврши возачот со запирање на возилото, со заба-
вување на брзината на движењето или со преки-
нување на дејствието што го изведува со возилото, 
и тоа на начинот кој не го присилува возачот од 
друго возило нагло да го менува правецот или бр-
зината на движењето;". 

Член 8 
Називот на поглавјето: „А. Основни правила на 

сообраќајот" се менува и гласи: „А. Општи правила 
на сообраќајот." 

Член 9 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Учесниците во собраќајот се должни да поста-

пуваат во согласност со прописите за правилата на 
сообраќајот и со сообраќајните знаци поставени на 
патот. 

Учесниците во сообраќајот се должни да поста-
пуваат во согласност со сообраќајните знаци поста-
вени на патот и во случај кога со тоа отстапуваат 
од прописите за правилата на сообраќајот." 

Член 10 
Во членот 12 став 1 по зборовите: „е должен" се 

додаваат зборовите: „начинот на управувањето со 
возилото да го приспособи кон околностите на соо-
браќајот и". 

Во ставот 3 зборовите: „со анализа на крвта или 
урината" се заменуваат со зборовите: „со анализа 
на крвта или крвта и урината". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Возачот на моторно возило со кое се врши 

јавен превоз не смее да земе алкохолни пијалоци 
за времето додека управува со моторното возило, ниту 
да стапи на работа ако во организмот има алкохол 
или ако покажува знаци на алкохолна растроеност." 

Член 11 
Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи: 
„Учесниците во сообраќајот мораат да поста-

пуваат по барањата изразени со помош на знаци 
или по наредби од милиционери или други служ-
бени лица кои врз основа на овластувањата од за-
конот вршат контрола и регулирање на сообраќајот 
на патиштата (овластени службени лица)" 

Член 12 
Чл. 15, 19, и 20 се бришат. 

Член 13 
Во членот 21 став 2 по зборовите: „движи вози-

лото" запирката се заменува со точка, а понатамош-
ните зборови до крајот се бришат. 

Член 14 
Во членот 23 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Предмети и материи што можат да ја попре-

чуваат или загрозат безбедноста на сообраќајот 
не смеат да се оставаат на патот или да се фрлаат 
на патот." 

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 15 
Називот на оделот: „2. Вклучување во сообра-

ќај, полукружно свртување и возење наназад" се 
менува и гласи: „2. Вклучување во собраќај и про-
мена на начинот и правецот на движењето". 

Член 16 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Возачот што има намера со возилото да се 

вклучи во сообраќај, да го промени начинот или 
правецот на движењето на возилото, или да го 
запре возилото, должен е претходно да се увери 
дека може да го стори тоа без опасност по другите 
учесници во сообраќајот и со давање на пропиша-
ниот знак навремено да ги извести нив за својата 
намера." 

Член 17 
Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„Возачот е должен возилото во движење да го 

држи што поблиску до десниот раб од коловозот и 
на толкава оддалеченост од него што, со оглед на брзи-
ната на движењето на возилото и на состојбата и 
профилот на патот, да не ги загрозува другите 
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учесници во сообраќајот и да не се излага себеси 
на опасноста од сообраќајна незгода." 

По ставот 3 се додаваат три нови става, кои гла-
сат: 

„На пат со коловоз за сообраќај на возила во 
обата правца, на кој постојат најмалку четири со-
обраќајни ленти, возилата не смеат да преминуваат 
на коловозната лента наменета за сообраќај на во-
зилата од спротивниот правец. 

На пат со коловоз за сообраќај на возила во 
обата правца на кој постојат три сообраќајни ленти, 
возилата не смеат да се движат по сообраќајната 
лента што се наоѓа до левиот раб од патот во пра-
вецот на движењето на возилото. 

На пат на кој коловозите еден од другиот се 
одвоени возилото не смее да се движи по коловозот 
наменет за сообраќај на возилата од спротивниот 
правец." 

Досегашниот став 2 станува став 6. 

Член 18 
Во членот 27 ставот 4 се брише. 

Член 19 
Членот 28 се брише. 

Член 20 
Во членот 29 ставот 3 се брише. 

Член 21 
Во членот 30 ставот 1 се брише. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Брзината на движењето на моторните возила 

на определен пат или дел од пат, како и брзината 
на движењето на моторните возила во определени 
денови или во определено временско растојание, 
може да се ограничи само кога го бараат тоа при-
чините на безбедноста на сообраќајот односно ако 
може основано да се очекува дека сообраќајот ќе 
биде исклучително силен во времето за кое се опре-
делува ограничувањето." 

Член 22 
Во членот 31 ставот 1 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за внатрешни работи може 

да го определи ограничувањето на брзината за сите 
или за одделни категории моторни возила, ако го 
бараат тоа причините на безбедноста на сообра-
ќајот." 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2 и во него 

зборовите: „од ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: 
„од ставот 1" а зборот: „општо" се брише. 

Член 23 
Во членот 33 став 1 на крајот се става запирка 

и се додаваат зборовите: „како и возилото што се 
движи по шини." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Возачот е должен да ги пропушти сите возила 

што се движат по патот на кој влегува и кога тој 
пат не е со собраќаен знак означен како пат со 
првенство за минување, ако со возилото влегува од 
земјен пат на пат со коловозна постилка или ако 
во сообраќајот на патот влегува од површина на 
која не се врши јавен сообраќај." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Во досегашниот 'став 4, кој станува став 5, збо-

ровите: „и пешаците што се движат по патот на кој 
скршнува тој" се заменуваат со зборовите: „што се 
движат по патот на кој влегува тој и пешаците што 
преминуваат преку коловозот". 

Член 24 
По членот 36 се додава нов член 36а, кој гласи: 
„Ако на средината на коловозот се наоѓа пе-

шачки остров, обележен или на друг начин уреден 
простор за паркирање возила, или некоја друга по-
вршина што не е наменета за сообраќај на возила, 
или некој објект или уред, возилата мораат да ги 
обиколуваат од десната страна. 

Ако површините или објектите од ставот 1 на 
овој член се наоѓаат на средината на патот со едно-
смерен сообраќај, а со поставените сообраќајни 
знаци не е определено поинаку, тие можат да се 
обиколуваат и од десната и од левата страна." 

Член 25 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Возачот не смее да врши престигнување кога 

со тоа предизвикува опасност со оглед на каракте-
ристиките на патот и постојните околности на па-
тот и во сообраќајот, или со оглед на техничките 
својства на возилото со кое се врши престигнува-
њето." 

Член 26 
Во членот 38 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пред да го започне престигнувањето возачот е 

должен да се осведочи дека може да го стори тоа на 
безбеден начин и на другите учесници во сообраќа-
јот да им го даде благовремено пропишаниот знак 
дека има намера да изврши престигнување или оби-
колување." 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„По исклучок, на патот кој има најмалку две 
сообраќајни ленти наменети за сообраќај во праве-
цот по кој се движи неговото возило, возачот кој 
непосредно по извршеното престигнување на првото 
возило треба повторно да врши престигнување, 
може заради преземање на новото престигнување 
и под услов со тоа да не ги попречува другите по-
блиски возила што се движат зад неговото возило, 
да остане на сообраќајната лента што ја користел 
за престигнување на првото возило. 

Одредбата од ставот 3 на овој член не се одне-
сува на возачите на моторни возила чија најголема 
дозволена тежина преминува 3.500 kg или кои на 
рамен пат не можат да развијат брзина поголема од 
40 km на час, ниту на возачите на велосипеди со 
помошен мотор, моторцикли и други возила што не 
се сметаат за моторни возила." 

Член 27 
Во членот 39 ставот 1 се менува и гласи: 
„Возачот на кој му е даден знакот за прести-

гнување е должен на возилото што го престигнува да 
му остави доволно слободен коловоз за престигну-
вање." 

Ставот 2 се брише. ' 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 28 
По членот 39 се додава нов член 39а, кој гласи: 
„Ако сообраќајните ленти што се наменети за 

сообраќај во ист правец, поради густината на со-
обраќајот наполно се зафатени со возила што се 
движат во напоредни колони, така што брзината на 
движењето на одделно возило во колоната да за-
виси од брзината со која се движи возилото пред 
него, побрзото движење на возилата во една колона 
од движењето на возилата во другата колона не се 
смета за престигнување." 

Член 29 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Возачот не смее да го запре ниту паркира во-

зилото на место на кое тоа би ја загрозувало без-
бедноста на другите учесници во сообраќајот или 
би претставувало пречка за нормалното одвивање 
на сообраќајот." 

Член 30 
Членот 45 се брише. 

Член 31 
Во членот 46 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Ако возачот поради квар на возилото, сообра-

ќајна незгода или поради друга оправдана причина 
е присилен да го запре возилото на шините е дол-
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жен што побргу да го отстрани од шините, а ако 
му е тоа невозможно — веднаш да преземе потребни 
мерки лицата што ги управуваат возилата што се 
движат по шините на време да бидат предупредени 
за опасноста." 

Член 32 
Во членот 50 ставот 2 се менува и гласи: 
„Моторни возила не смеат да влечат зад себе 

приколка што не е прицврстена така што да обез-
бедува стабилност на влечното возило или што ја 
намалува стабилноста на влечното возило." 

Член 33 
Членот 52 се менува и гласи: 
„Со моторни и приклучни возила наменети за 

превоз на патници можат да се превезуваат нај-
многу оној број лица што му одговара на бројот на 
посебно вградени седишта во возилото, ако за авто-
бусите и тролејбусите во јавниот сообраќај и за нив-
ните приколки со републички прописи не е пропи-
шано поинаку." 

Член 34 
Во членот 53 ставот 2 се менува и гласи: 
„На приклучните возила наменети за превоз на 

товар не смеат да се превезуваат лица, ако за при-
клучните возила што ги влечат трактори, со репуб-
лички пропис не е пропишано поинаку." 

Член 35 
Во членот 54 став 4 по зборовите: „пред вози-

лото," се додаваат зборовите: „како и кога возачот 
ќе го запре возилото,". 

Во ставот 5 се додава нова реченица, која гласи: 
„Светлата за магла можат да се употребуваат само 
по магла или во случај на намалена видливост по-
ради неповолни атмосферски или други прилики." 

Член 36 
Во членот 55 став 1 втората реченица се брише. 

Член 37 
Во членот 57 став 2 во првата алинеја по зборот: 

„населба" се става точка и запирка, а натамошниот 
текст до крајот на алинејата се брише. 

Член 38 
Во членот 60 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Возачот на велосипед е должен да се движи по 

крајната десна страна од коловозот, 
Ако има двајца или повеќе возачи на велосипед 

што се движат во група, тие се должни да се дви-
жат еден по друг, ако со републички пропис не е 
определено поинаку." 

Во ставот 4 на крајот се додаваат зборовите: 
„ниту велосипедот да го управува на начин со кој 
се намалува стабилноста на велосипедот во движе-
њето или се попречува сообраќајот на другите во-
зила". 

Член 39 
Членот 61 се менува и гласи: 
„Правилата на сообраќајот пропишани за вело-

сипедите согласно се применуваат и врз велосипе-
дите со помошен мотор." 

Член 40 
Називот на одделот: „4. Сообраќај на запрежни 

возила" се менува и гласи: „4. Сообраќај на запре-
жни возила и движење на добиток". 

Член 41 
Членот 63 се менува и гласи: 
„Добиток може да се движи по пат само под 

надзор од терачот на добитокот. 
Добитокот што се движи по патот тераните на 

добитокот мораат да го држат што е можно побли-
з у до десниот раб од патот." 

Член 42 
Во членот 64 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „или на деловите од патот покрај коловозот 
што се погодни за движење на пешаци". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„На јавен пат надвор од населба како и на дел 

од пат кој минува низ населби а нема тротоар или 
друга површина определена за движење на пешаци 
односно површина покрај коловозот погодна за дви-
жење на пешаци и кој според прописите за јавните 
патишта се смета за јавен пат, пешакот е должен 
да се движи по крајната лева страна од патот во 
правецот на движењето." 

Член 43 
Во членот 66 став 2 зборовите: „службеникот 

овластен за контрола и регулирање на сообраќајот“ 
се заменуваат со зборовите: „овластеното службено 
лице,". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На обележените пешачки премини на кои со-

обраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни 
знаци или со знаци што ги дава овластеното служ-
бено лице, пешакот што се движи по обележениот 
пешачки премин има право на првенство за мину-
вање пред возилато пред кое наидува." 

Досегашниот став 3 станува став 4 и во него по 
зборовите: „не постои" се додава зборот: „обележен". 

Член 44 
Називот на одделот: „6. Сообраќај на крстосница 

со светлосни сообраќајни знаци" се менува и гласи: 
„6. Сообраќај на раскрсница". 

Член 45 
Во членот 67 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Трепкаво зелено светло служи за предупреду-

вање учесниците во сообраќајот на блиско преста-
нување на слободниот премин и на појавата на жол-
тото односно црвеното светло". 

Член 46 
Во членот 68 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако на уредот за давање светлосни сообраќајни 

знаци за регулирање на сообраќајот на раскрсница 
му е додаден еден или повеќе дополнителни знаци 
во форма на зелена светлечка стрелка, возачот мо-
же со возилото да го премине светлосниот знак и 
да изврши скршнување во правецот означен со зе-
лената светлечка стрелка и за времето додека е 
запалено црвеното или жолтото светло, при што не 
смее да го попречува сообраќајот на возилата што 
се движат по патот на кој влегува, и мора да ги 
пропушти пешаците што преминуваат преку коло-
возот." 

Во ставот 2 зборовите: „зелена стрелка" се за-
менуваат со зборовите: „зелена светлечка стрелка". 

Член 47 
По членот 68 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 68а 

Возачот што со возилото влегол во раскрсница 
на која сообраќајот е регулиран со уреди за давање 
светлосни сообраќајни знаци, може да ја напушти 
раскрсницата не чекајќи со светлосните сообраќајни 
знаци сообраќајот да биде отворен во правецот по 
кој има намера да го продолжи движењето, под услов 
да ги пропушти сите учесници во сообраќајот што 
се движат во правецот во кој е отворен сообраќајот. 

Член 686 
Возачот чие возило се доближува до раскрсница 

на која сообраќајот не е посебно регулиран со со-
обраќајни знаци или со знаци што ги даваат овла-
стените службени лица, е должен претходно да ут-
врди дека патот на кој влегува е слободен, како и, 
по потреба, да ја намали брзината на движењето 
или да го запре возилото." 

Член 48 
Во членот 71 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
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„На преминот на пат преку железничка пруга 
на кој не постои уред за затворање на сообраќајот 
ниту уред за давање знаци со кои се навестува 
приближување на воз, учесниците во сообраќајот 
можат да преминат преку железничката пруга дури 
откако претходно ќе се уверат дека по пругата не 
наидува воз или некое друго возило што се движи 
по шините." 

Член 49 
Во членот 74 ставот 1 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. 72 и 73 на овој закон се при-

менуваат и на сообраќајот на пат што е резервиран 
само за сообраќај на моторни возила." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 50 
Членот 78 се менува и гласи: 
„Како возила под придружба се сметаат вози-

лата со кои се превезуваат личности на кои од стра-
на на надлежниот државен орган им е доделена 
придружба од припадници на милицијата или од 
воени лица на посебни моторни возила снабдени со 
уреди за давање посебни светлосни и звучни знаци. 

Возачот што на пат ќе сретне возило или коло-
на на возила под придружба, како и возачот што 
ќе го втаса возило или колона на возила под при-
дружба, е должен да го запре своето возило, строго 
да се придржува кон наредбите што му ги даваат 
лицата од придружбата и движењето да го про-
должи дури откако ќе поминат сите возила под 
придружба. 

Возилата под придружба не смеаат да се прести-
гнуваат и имаат право на првенство за минување 
во однос на сите други возила, освен во однос на 
возилата што се движат по раскрсница на која соо-
браќајот е регулиран со уреди за давање светлосни 
сообраќајни знаци, и врз нив не се применуваат 
одредбите од овој закон за ограничување на брзи-
ната (чл. 29 и 30) и за забраната на пресекување 
колоната на пешаци (член 49)." 

Член 51 
Во членот 79 ставот 1 се менува и гласи: 
„Кога возилата на службата за брза помош, на 

противпожарната служба, на органите на внатреш-
ните работи или на Југословенската народна армија, 
кои се снабдени со уреди за давање посебни свет-
лосни и звучни знаци, се користат за вршење итни 
работи на службата, имаат право на првенство за 
минување пред сите други возила, освен возилата 
под придружба и возилата што се движат по раскр-
сница на која сообраќајот е регулиран со уреди за 
давање светлосни сообраќајни знаци, и врз нив не 
се применуваат одредбите од овој закон за ограни-
чување на брзината (чл. 29 и 30) и за забраната на 
пресекување на колоната на пешаци (член 49)." 

Ставот 4 се брише. 

Член 52 
Во членот 80 став 2 по зборот: „должен" се до-

даваат зборовите: „на свој трошок". 

Член 53 
Во членот 81 ставот 2 се менува и гласи: 
„Забрането е влечење на моторцикл без прикол-

ка и други возила на две тркала." 

Член 54 
Во членот 88 став 1 по зборовите: „повредени 

лица" се брише запирката и се додаваат зборовите: 
„или друго лице што непосредно учествувало во так-
вата незгода". 

Во ставот 2 зборот: „помала" се брише, а по збо-
ровите: „е должен да" се додават зборовите: „се 
запре и да". 

Член 55 
Во членот 89 се додава став 2, кој гласи: 
„Лицата од стЅгвот 1 на овој член не смеат да 

ја менуваат состојбата на местото на сообраќајната 

незгода и се должни да се погрижат да се задржат 
трагите од сообраќајната незгода во состојба која 
може да биде корисна за утврдување на причината 
на оваа незгода, под услов преземањето на овие 
мерки да не ја загрозува безбедноста на сообра-
ќајот." 

Член 56 
Во членот 92 ставот 2 се менува и гласи: 
„Здравствената установа е должна да го извести 

надлежниот општински орган за внатрешни работи 
и ако лицето повредено во сообраќајна незгода 
умре од здобиени повреди или ако постои основано 
сомневање дека возачот поради претрпените повреди 
ја загубил душевната или телесната способност за 
управување со моторно возило." 

Член 57 
Во членот 93 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„По исклучок, за одржување спортски и други 

приредби на делови од патот кои минуваат преку 
територијата на повеќе републики, одобрението го 
издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
со претходно прибавено мислење од републичкиот 
орган за внатрешни работи. 

Ако спортската приредба на која моторни во-
зила се натпреваруваат во брзина се одржува на пат 
на кој за време на приредбата се исклучува со-
браќајот (трки на затворена патека), кон барањето 
за издавање одобрение за одржување на таквата 
приредба мора да се приложи доказ за тоа дека ор-
ганизацијата или органот што се грижи за одржу-
вањето на патот на кој се одржува приредбата е 
согласен таа приредба да се одржи." 

Член 58 
Во членот 94 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 зборовите: „При утврдувањето на 

овие услови потребно е да се обезбеди" се замену-
ваат со зборовите: „При издавањето на одобрение 
за одржување на спортски или други приредби на 
пат потребно е да се води сметка". 

Член 59 
Во членот 95 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Работникот на органот за внатрешни работи 

определен да се грижи за безбедноста на сообраќа-
јот на приредбата може да нареди да се прекине 
приредбата што е во тек, ако организаторот не ги 
презема мерките утврдени во одобрението од ставот 
1 на овој член или ако го бараат тоа други причини 
на безбедноста." 

Член 60 
Во членот 97 во ставот 1 се додава нова рече-

ница, која гласи: „Овој орган или организација ги 
поставува сообраќајните знаци на јавните патишта 
што се изградуваат или се реконструираат на на-
чинот утврден во инвестиционо-техничката докумен-
тација за изградба односно реконструкција на тие 
патишта, а за другите патишта — на начинот што 
ќе го утврди органот или организацијата во репуб-
ликата надлежна за техничкото регулирање на со-
обраќајот." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сообраќајните знаци за известувањата со кои 

се означуваат туристички објекти можат, во спо-
годба со организациите или органите од ставот 1 на 
овој член, да ги поставуваат и работните и други ор-
ганизации и органи што работат на унапредувањето 
и развојот на туризмот." 

Член 61 
Во членот 98 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Надзорот над сообраќајните знаци на јавните 

патишта и во поглед на безбедноста на сообраќајот 
го врши надлежниот орган за внатрешни работи во 
републиката. 

Ако на јавниот пат недостига сообраќаен знак: 
или ако таквиот знак е поставен неправилно, или 
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ако е одвишен, или ако дотраел, органот од ставот 
1 на овој член ќе и нареди со свое решение на ор-
ганизацијата или на органот што ги поставува со-
браќаЈните знаци таквиот знак да го постави од-
носно да го отстрани или да го замени." 

Член 62 
Во членот 99 по зборовите: „знак на опасност" 

се додаваат зборовите: „или знак на изречна на-
редба со кој се забранува сообраќај за возила чија 
тежина или димензии ги надминуваат утврдените 
граници,". 

Член 63 
Во членот 100 ставот 2 се менува и гласи: 
„На јавните патишта со современ коловоз вон 

од населбите сообраќајните знаци на опасност и 
знаците на изречни наредби мораат да бидат об-
ложени со рефлектирачки материјали заради по-
добра видливост ноќе." 

Ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 64 
Членот 107 се менува и гласи: 
„Патните премини преку железничка пруга мо-

раат да бидат обележени со соодветни сообраќајни 
знаци, а патните премини преку железничка пруга 
на кои се врши посилен сообраќај или на кои не 
постои потребна прегледност на пругата мораат да 
се обезбедат и со уреди за затворање на сообраќајот 
или со уреди за давање знаци со кои се навестува 
приближување на воз. 

Кои патни премини преку железничка пруга се 
сметаат за премини со посилен сообраќај и на кои 
не постои потребна прегледност на пругата во сми-
сла на ставот 1 од ОВОЈ член се утврдува на начинот 
предвиден во прописите за крстосување на пругите 
со патишта, кои врз основа на овластување од Ос-
новниот закон за изградбата на железници, за соо-
браќајот и безбедноста на железницата ги донесува 
сојузниот секретар за стопанство во согласност со 
сојузниот секретар за внатрешни работи." 

Член 65 
Членот 109 се менува и гласи: 
„Ако на преминот на патот преку железничка 

пруга сообраќајот при наидувањето на врз автомат-
ски се затвора со браници или полубраници, мо-
раат да се постават уреди за давање светлосни 
знаци со кои на учесниците во сообраќајот им се 
навестува спуштање на браникот или полубраникот, 
односно со кои учесниците во сообраќајот се изве-
стуваат дека браникот или полубраникот се наоѓа 
во спуштена положба. 

Ако на преминот на патот преку железничка 
пруга со браниците се ракува рачно, и тоа од место 
од кое лицето што со нив ракува не може да ги 
види, мора да се постави уред за давање на свет-
лосните знаци од ставот 1 на овој член или уред 
за давање звучни знаци со кои учесниците во соо-
браќајот се известуваат дека браникот се спушта. 

Ако преминот на патот преку железничка пруга 
е обезбеден само со уреди за давање знаци со кои 
се навестува доближување на возот, тоа мораат да 
бидат уреди за давање на пропишаните светлосни 
знаци, кон кои можат да бидат додадени и уреди 
за давање на звучни знаци. По исклучок, преминот 
на земјен пат или на пешачка патека преку желез-
ничка пруга може да се обезбеди и со самите уреди 
за давање на звучни знаци." 

Член бб 
Во членот 110 став 1 на крајот се додаваат збо-

ровите: „или со други соодветни уреди за оградува-
ње и обезбедување на местото на кое се изведуваат 
работи". 

Во ставот 3 по зборовите: „сообраќајните знаци" 
се додава запирка и зборовите: „браниците и дру-
гите уреди". 

Член 67 
Во членот 111 став 2 на крајот од точката 4 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 5, која гласи: 

„5) против кое е изречена заштитната мерка за-
брана за издавање на возачка дозвола, додека трае 
таа мерка.". 

Ставот 4 се брише. 

Член 68 
По членот 111 називот на одделот: „2. Возачки 

испит" се менува и се додаваат осум нови членови, 
кои гласат: 

„2. Подготвување за возач и за возачки испит 

Член 111a 
Подготвување на кандидати за полагање возач-

ки испит вршат авто-школи и возачи-инструктори. 

Член 111б 
Авто-школите мораат да бидат опремени така 

што да можат успешно да ги оспособуваат канди-
датите за полагање на возачкиот испит. 

Возачите-инструктори во авто-школите мораат 
да ги исполнуваат условите пропишани за возачите-
инструктори од членот Ш в од овој закон. 

Член Ш в 
Како возач-инструктор се смета лице што по-

ложило испит за возач-инструктор. 
Испит за возач-инструктор може да полага во-

зачот што наполнил 23 години живот и завршил 
осумгодишно училиште, кој има најмалку 3 години 
возачка дозвола за управување со онаа категорија 
моторни возила за која му се издава дозвола за 
обучување кандидати за возачи и кој за последните 
пет години не е правосилно осуден за кривично дело 
загрозување не безбедноста на сообраќајот. 

На возачот што положил испит за возач-ин-
структор му се издава дозвола за возач-инструктор. 
Оваа дозвола ја издава надлежниот орган за вна-
трешни работи во републиката. 

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со 
рок на важење од три години и таа важи за целата 
територија на Југосолавија. 

Член 111г 
Лицето што се подготвува за полагање на во-

зачки испит може заради обучување и пред поло-
жениот возачки испит да управува на јавните па-
тишта моторно возило од онаа категорија за која 
подготвува испит, ако возилото го управува под над-
зор на возач-инструктор. 

На јавен пат може во управувањето моторно 
возило да се обучува и лице кое има до една година 
помалку од годините на животот пропишани за из-
давање возачка дозвола за онаа категорија возила 
во која спаѓа возилото на кое се врши обучувањето. 

Кандидатот за возач е должен за време на обу-
чувањето да има лекарско уверение за способноста 
за управување моторно возило и да го покаже на 
барање од работникот на органот за внатрешни ра-
боти кој ја врши контролата и регулирањето на со-
обраќајот. 

Член 111 д 
За време оспособувањето кандидатот за возач 

во практично управување моторно возило на јавен 
пат, возачот-инструктор не смее да биде под влија-
ние на алкохол или на други опојни средства, бо-
лен или во таква психичка состојба што да е нес-
пособен да врши сигурен надзор над кандидатот 
што го обучува. 

Возачот-инструктор не смее на кандидатот за 
возач да му дозволи да управува моторно возило на 
јавен пат, ако смета дека кандидатот не е во доволна 
мера обучен, или дека поради умор, болест, пси-
хичка состојба во која се наоѓа или поради влија-
ние на алкохол или други причини не е способен 
сигурно да го управува возилото на пат. 
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Член 111Ѓ 
Возилото на кое на јавен пат се врши обучува-

ње на кандидат за возач во практично управување 
моторно возило мора да биде означено со посебна 
таблица, чија форма, боја, содржина и начин на 
поставување на возилото ги утврдува сојузниот се-
кретар за внатрешни работи. 

Таблиците од ставот 1 на овој член не смеат да 
се употребуваат во време кога со возилото не се 
врши обучување на кандидат за возач. 

Член 111е 
Сојузниот секретар" за внатрешни работи ќе до-

несе поблиски прописи за програмата и начинот на 
полагање на возачките испити, за програмата и на-
чинот на полагање на испити за возач-инструктор 
и за образецот на дозволата за возач-инструктор. 

Член 111ж 
Одредбите на чл. 111a до 111ѓ од овој закон не 

се однесуваат на подготвување кандидати за возачи 
во Југословенската народна армија. 

Одредбите на чл. 111a до 111ѓ не се однесуваат 
ниту на подготвувањето на кандидатот за возач кој 
во управувањето моторно возило се подготвува на 
површини на кои се врши сообраќај, а кои во смисла 
на овој закон не се сметаат за јавни патишта." 

Член 69 
Во членот 112 по ставот 1 се додаваат четири 

нови става, кои гласат: 
„Возачкиот испит се состои од теориски и прак-

тичен дел. 
Испитувачот на возачкиот испит мора да има 

возачка дозвола за возач-инструктор. 
Кандидатот за возач кој има живеалиште на 

територијата на Југославија возачкиот испит го по-
лага кај органот односно организацијата надлежна 
за спроведување на возачки испити за територијата 
на општината на која кандидатот има живеалиште. 
Кандидатот кој поради запослување, студирање или 
од други оправдани причини престојува во едно 
место надвор од своето живеалиште подолго од 6 
месеци може да го полага возачкиот испит и кај 
органот односно организацијата надлежна за спро-
ведување на возачки испити за територијата на оп-
штината на која престојува. 

Кандидатот за возач кој има живеалиште над-
вор од територијата од Југославија возачкиот испит 
го полага кај органот односно организацијата над-
лежна за спроведување на возачки испити за те-
риторијата на општината на која престојува." 

Досегашниот став 2 се брише. 

Член 70 
Во членот 113 став 1 по зборовите: „во сообра-

ќајот на патиштата," се додаваат зборовите: „поз-
навање на давање прва помош на повредените во 
сообраќајна незгода,". 

Ставот 2 се брише. 

Член 71 
Членот 114 се брише. 

Член 72 
Во членот 115 ставот 2 се менува и гласи. 
„Лекарско уверение можат да издадат само 

здравствените установи што се опремени така што 
да можат успешно да утврдат дали кандидатот за 
возач ги исполнува пропишаните здравствени ус-
лови." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Лекарско уверение се издава врз основа на 

преглед во КОЈ, покрај лекар од општа практика, 
задолжително учествуваат: лекар-специјалист за 

очни болести, лекар-специјалист за нервни болести, 
психолог и по потреба и лекари од други специ-
јалности." 

Член 73 
Во членот 116 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Возачка дозвола се издава врз основа на пот-

врда за положениот возачки испит. Оваа потврда ја 
издава органот или организацијата ка ј која кан-
дидатот го положил возачкиот испит." 

Досегашните ст. 1 до 11 стануваат нови ст. 
2 до 12. 

Во новиот став 9 зборот: „земјоделските" се 
брише. 

Во новиот став 10 по буквите: ,,В, Ц и Ф" се 
брише зборот: „а", а на крајот од ставот се додаваат 
запирка и зборовите: „а возачите на кои им е из-
дадена возачка дозвола за управување моторни 
возила од категоријата В можат да управуваат и 
моторни возила од категоријата Ф". 

Во новиот став 11 на крајот се додаваат запирка 
и зборовите: „а може да се издаде и со покус рок 
на важење ако на лекарскиот преглед е утврдено 
дека лицето на кое му се издава дозвола има из-
весни' душевни или телесни недостатоци кои уште 
не претставуваат пречка за издавање возачка доз-
вола, но постојат изгледи дека неговата здравствена 
состојба ќе се влоши за покусо време". 

Новиот став 12 се менува и гласи: 
„Возачката дозвола ја издава органот или орга-

низацијата на општината на чија територија лицето 
што му се издава дозвола има живеалиште или 
престојувалиште, во смисла на одредбите од членот 
112 на овој закон." 

Член 74 
По членот 116 се додава нов член Ива, кој гласи: 
„Возачка дозвола за управување моторни и при-

клучни возила од категориите Ц и Д може да му 
се издаде само на лице кое има соодветна стручна 
спрема. 

По исклучок, возачка дозвола за управување 
моторни и приклучни возила од категоријата Ц ќе 
им се издаде и на лицата што имаат воена возачка 
дозвола (член 119), а за управување моторни и при-
клучни возила од категоријата Ц и Д — и на ли-
цата што имаат возачка дозвола издадена од над-
лежниот орган на странска држава (член 125) за 
управување моторни и приклучни возила од тие 
категории. 

На лицата од ставот 2 на овој член што имаат 
возачка дозвола издадена од надлежниот орган на 
странска држава, возачката дозвола им се издава со 
рок на важење до три години. Ако овие лица до 
истекот на ТОЈ рок не се здобијат со соодветна струч-
на спрема, возачката дозвола за управување мо-
торни и приклучни возила од категоријата Ц од-
носно категоријата Д им се одзема." 

Член 75 
Во членот 118 став 3 по зборовите: „Југословен-

ската народна армија" се става запирка и се до-
даваат зборовите: „образецот за воената возачка 
дозвола, рокот на нејзиното важење и постапката 
за продолжување на нејзиното важење". 

Член 76 
Членот 119 се менува и гласи' 
„Ако не постои некоја од пречките од членот 

111 став 2 точ. 2 до 4 од овој закон, на лицето што 
му е издадена воена возачка дозвола ќе му се из-
даде, на негово барање, возачка дозвола за упра-
вување оние моторни и приклучни возила за чие 
управување е овластено со воената возачка дозвола, 
и без полагање на возачки испит, и тоа: 

1) на активно воено лице во Југословенската 
народна армија - за време додека му трае таа 
служба; 
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2) на лице кому му престанала службата во Ју-
гословенската народна армија — ако барањето за 
издавање возачка дозвола го поднесе во рок од една 
година од денот на престанокот на службата; 

3) на лице од резервниот состав на Југословен-
, ската народна армија - ако за последните 12 ме-

сеци било на воена вежба; 
4) на лице што отслужило воен рок — ако ба-

рањето за издавање возачка дозвола го поднесе во 
рок од една година од денот на отпуштањето од Ју-
гословенската народна армија по отслужувањето на 
воениот рок. 

По одредбата од ставот 1 на овој член нема да 
се издава возачка дозвола за управување моторни 
возила од категоријата Д." 

Член 77 
Во членот 121 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Возачката дозвола ќе му се одземе привремено 

и на возач кој во пропишаниот рок не се подложи 
на редовен контролен лекарски преглед, или не се 
подложи на вонреден лекарски преглед на кој го 
упатил надлежниот орган — за времето додека не 
се подложи на лекарски преглед." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „од ставот 1" се заменуваат со зборовите: 
„од ст. 1 и 2". 

Член 78 
Во членот 122 став 1 зборовите: „Судијата 

или овластениот извиден орган" се заменуваат со 
зборовите: „Истражниот судија". 

Член 79 
Во членот 123 став 1 зборовите: „на возач што" 

се заменуваат со зборовите: „и да го исклучи од 
сообраќајот возачот што". 

Во ставот 2 по зборовите: „е должен" се дода-
ваат зборовите: „на возачот на кој му ја одзел во-
зачката дозвола за тоа да му издаде потврда, 
како и". 

Член 80 
Во членот 124 ставот 1 се менува и гласи: 
„Странец што привремено престојува во Југо-

славија врз основа на важечка патна исправа и за 
време на важењето на визата или врз основа на 
одобрението за привремениот престој, како и југо-
словенски државјанин кој заради школување, спе-
цијализација, научно истражување, запослување 
или вршење на професионална дејност престојува 
или живее во странство па привремено ќе дојде во 
Југославија, врз основа на важечката возачка доз-
вола што ја издал надлежниот орган на странската 
држава можат да управуваат моторно возило на 
територијата на Југославија за време од една година 
ФД денот на влегувањето во Југославија." 

Во ставот 3 бројот: „1959" се заменува со бро-
јот: „1949", 

Член 81 
Членот 125 се менува и гласи: 
„Југословенски државјанин кој од странска др-

жава ќе дојде во Југославија со намера во неа 
постојано да се настани и странец на кој му е одобрело 
постојано настанување во Југославија можат во соо-
браќајот на патиштата да управуваат; моторни возила 
врз основа на важечката возачка дозвола издадена 
од надлежниот орган на странската држава, за вре-
ме од три месеци од денот на влегувањето во Ју-
гославија односно од денот на добивањето на одо-
рени за постојано настанување на територијата на 
Југославија, а персоналот на дипломатски и кон-
зуларни претставништва и мисии на странски 
држави и претставништва на меѓународни ор-
ганизации во Југославија, странски трговски, со-
браќај ни, културни и други претставништва и 
странски дописништва — за време од шест месеци 
од денот на влегувањето во Југославија. 

На лицата од ставот 1 на овој член странската 
возачка дозвола ќе им се замени на нивно барање, 
без полагање на возачки испит, со југословенска 
возачка дозвола за управување онаа категорија мо-
торни возила за која тие лица се овластени со 
странската возачка дозвола, ако не постои некоја 
од пречките од членот 111 став 2 точ. 2 до 4 од 
овој закон. 

Странска возачка дозвола што не е издадена на 
образецот пропишан со Конвенцијата за друмскиот 
сообраќај од 1949 година, или од чиј текст не може 
да се заклучи за која категорија моторни возила 
е издадена и дали и истекол рокот на важењето, 
може да се замени во смисла на ставот 2 од овој 
член само ако подносителот на барањето за замена 
на странска возачка дозвола ќе ја приложи кон ба-
рањето и исправата издадена од органот надлежен 
за издавање на возачки дозволи во земјата во која 
е. издадена странската возачка дозвола, од која се 
гледа за КОЈ а категорија моторни возила е издадена 
таа дозвола односно дека не и истекол рокот на ва-
жењето." 

Член 82 
Во членот 128 точката 1 се менува и гласи: 
„1) возачите што управуваат моторни возила со 

кои се врши јавен превоз — во временски растоја-
нија кои не можат Да бидат подолги од три години;". 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) возачите на кои возачката дозвола поради 

неповолна здравствена состојба им е издадена со 
покус рок на важење, според одредбата на членот 
116 ,став 11 од овој закон — пред секое продолжу-
вање на важењето на возачката дозвола;". 

Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 83 
По членот 128 се додава нов член 128а, КОЈ гласи: 
„Работните организации што вршат јавен пре-

воз се должни да се грижат возачите од членот 128 
точка 1 од овој закон во пропишаниот рок да се 
подлагаат на редовни контроли лекарски пре-
гледи и да водат евиденција за тие прегледи. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
не смејат да дозволат со нивно возило да управува 
возач кој во допишаниот рок не се подложил на 
редовен контролен лекарски преглед." 

Член 84 
По членот 131 се додава нов член 131а, кој гласи: 
„Ако при вршењето на редовен или вонреден 

контролен лекарски преглед на возачите се утврди 
дека возачот ја загубил душевната или телесната 
способност за управување моторни возила од.онаа 
категорија за која има возачка дозвола, здравстве-
ната установа во која е вршен прегледот е должна 
за тоа да го извести органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија возачот има жи-
веалиште." 

Член 85 
Во членот 132 став 2 по зборот: „крв" на двете 

места се додаваат зборовите: „или крв и урина". 

Член 86 
Во членот 133 по зборот: „крв" се додаваат збо-

ровите: „или крв и урина". 

Член 87 
Членот 134 се брише. 

Член 88 
Членот 138 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 

согласност со сојузниот секретар за стопанство, ќе 
го пропише начинот за водење на евиденција за 
траењето на управувањето моторни возила од чле-
нот 135 став 1 од овој закон — во рамките на 
дневно и неделно работно време на возачите, како 
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и начинот за вршење контрола над спроведувањето 
на одредбите на чл. 135 до 137 од овој закон." 

Член 89 
По членот 139 се додаваат два нови члена, КОИ 

гласат: 

„Член 139а 
Моторни и приклучни возила што се произве-

дуваат сериски или поединечно односно се препра-
ваат мораат да бидат подложени на испутување и 
за нив се издава одобрение за пуштање во промет 
— атест. За возилата што се произведуваат сериски 
испитувањето се врши на едно возило од почетната 
серија, а за возилата што се произведуваат поеди-

н е ч н о односно се преправаат — на секое поединеч-
но произведено односно преправено возило. 

Сојузниот секретар за стопанство донесува по-
блиски прописи за начинот на вршењето на испи-
тувањата од ставот 1 на овој член и за издавањето 
на атест. 

Член 1396 
Хомологација на уредите, деловите и опремата 

за моторни и приклучни возила, што подлежат на 
хомологација според Спогодбата за прифаќање 
еднообразни услови за хомологација и заемно 
признавање на хомологацијата на делови и опрема 
на моторни и приклучни возила („Службен лист 
на ФНРЈ" — Меѓународни договори и други спогод-
би, бр. 5/62), врши органот или организацијата што 
ќе ја определи сојузниот секретар за стопанство. 

Сојузниот секретар за стопанство ги донесува 
поблиските прописи за вршење на хомологацијата 
од ставот 1 на овој член и за издавање уверение 
за извршената хомологација." 

Член 90 
Во членот 140 став 2 по зборовите: „му смеќава 

на возачот" зборот: „и" се заменува со запирка, а 
на крајот се додаваат запирка и зборовите: „да не 
ја намалува во значителна мера стабилноста на во-
зилото, да не ги засолнува светлосните уреди и оз-
наките на возилото и да не причинува штета на 
општествениот или приватниот имот". 

Член 91 
Во членот 141 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случај на поголем квар на возилото или 

ако постои оправдано сомневање дека возачот нема 
да ја отстрани утврдената неисправност, работникот 
на органот на внатрешните работи може да му на-
реди на возачот неисправноста да је отстрани во 
определен рок и заради преглед да го доведе вози-
лото на определено место." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „од ставот 1" се заменуваат со зборовите: 
„од ст. 1 и 2." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Трошоците што ќе настанат во врска со ис-

клучувањето на возилото и отстранувањето на тех-
ничката неисправност ги поднесува сопственикот 
односно носителот на правото за користење на во-
зилото." 

Член 92 
По членот 141 се додава нов член 141а, кој гласи: 
„Ако возилото поради сообраќајна незгода или 

квар е онеспособено за натамошно движење и оста-
вено на пат, возачот или сопственикот односно но-
сителот на правото за користење на возилото е 
должен да го отстрани возилото, и тоа од колово-
зот веднаш, а од другите делови на патот и окол-
ното земјиште — во рок од три дена. 

Ако возилото од ставот 1 на овој член не биде 
отстрането во пропишаниот рок, отстранување на 
возилото е должна да изврши работната организа-
ција или органот што се грижи за одржувањето на 
патот, или друга за тоа определена организација. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член на 
местото на сообраќајната незгода или квар на во-
зилото се наоѓа овластен работник на органот на 
внатрешните работи, овој работник е должен веднаш 
да организира отстранување на возилото од коло-
возот. 

Трошоците за отстранување на возилото според 
одредбата на ст. 2 и 3 од овој член паѓаат на товар 
на сопственикот односно носителот на правото за ко-
ристење на возилото." 

Член 93 
Членот 142 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 

согласност со сојузниот секретар за стопанство, ќе 
донесе поблиски прописи за уредите, опремата и 
ознаките што возилата во сообраќајот на пат мо-
раат да ги имаат заради поголема безбедност на 
сообраќајот или заради спречување на потешки по-
следици од сообраќајни незгоди, за условите на кои 
мораат да им одговараат одделни уреди и делови 
на возилата и опремата за возила, како и за тех-
ничките нормативи што мораат да ги исполнуваат 
одделни уреди и делови на возилата од значење за 
безбедноста на сообраќајот." 

Член 94 
Во членот 143 ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, во сообраќајот на пат можат да 

учествуваат и возила што не се регистрирани, и тоа: 
1) земјоделски и други машини и справи, што 

се движат со силата од сопствен мотор и кои на 
рамен пат не можат да развијат брзина поголема 
од 30 km на час; 

2) приклучни возила чија најголема дозволена 
тежина не надминува 750 kg; 

3) моторни и приклучни возила што се препра-
вени или поправени и со кои се врши пробно во-
зење заради испитување и прикажување на нивните 
својства, или што се движат од седиштето на ра-
ботната организација во која се произведени до 
складот на трговското претпријатие, како и моторни 
и приклучни возила што се движат од местото во 
кое се преземени нерегистрирани до местото во кое 
ќе бидат регистрирани — под услов да се означени 
со посебни таблици за привремено означување на 
таквите возила во сообраќајот на патиштата (пробни 
таблици)." 

Во ставот 4 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „ако со републички закон или со одлука 
на општинското собрание донесена врз основа на 
републички закон не е определено тие работи да ги 
врши друг орган на управата или работна или друга 
организација". 

Член 95 
Членот 144 се менува и гласи: 
„Не може да се регистрира возило за кое не се 

уплатени пропишаните давачки (царина, задолжи-
телно осигуравање, данок, надоместок за јавни па-
тишта, такси), како ниту возило за кое со закон е 
утврдено дека не може да се регистрира." 

Член 96 
Во членот 145 став 5 зборовите: „републичкиот 

орган на внатрешните работи" се заменуваат со збо-
ровите: „органот на внатрешните работи во репуб-
ликата определен со републички пропис". 

Член 97 
Членот 148 се менува и гласи: 
„Моторни и приклучни возила на дипломатски 

и конзуларни претставништва и мисии на странски 
држави и претставништва на меѓународни организа-
ции во Југославија и на нивниот персонал, на стран-
ски трговски, сообраќајни, културни и други прет-
ставништва, странски дописништва и на странци 
— странски постојани дописници односно постојани 
службеници на странски дописништва, моторни и 
приклучни возила на странци на кои заради школу-
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вање, специјализација, научни истражувања, зало-
жување или вршење на професионална дејност, 
давање на азил или признавање на статусот на бе-
галец им е издадено одобрение за привремен престој 
подолг од шест месеци или за постојано настанување 
во Југославија, како и моторни и приклучни возила 
на југословенски државјани што ќе дојдат од 
странска држава во Југославија со намера во неа 
да се настанат, можат да се употребуваат во собра-
ќајот на територијата на Југославија само ако се 
регистрирани во Југославија. 

Моторните и приклучните возила од ставот 1 
на овој член мораат да се регистрираат во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во Југославија од-
носно од денот кога на странец — сопственик на 
возилото му е издадено одобрение за привремен 
престој подолг од шест месеци односно одобрение 
за постојано живеење во Југославија.'4 

Член 98 
Во членот 150 ставот 1 се менува и гласи: 
„Привремено можат да се регистрираат моторни 

и приклучни возила увезени од странство или на-
бавени во Југославија чии сопственици се странци 
што привремено престојуваат во Југославија до 
шест месеци врз основа на важечката патна испра-
ва, или југословенски државјани кои заради школу-
вање, специјализација, научно истражување, зало-
жување или вршење на професионална дејност 
привремено престојуваат во странство.“ 

Во ставот 3 на крадот се додаваат зборовите: „и 
може од оправдани причини да се продолжува нај-
многу уште за една година". 

Член 99 
Во членот 153 став 1 по зборот: „редовни" се 

додаваат зборовите: „и вонредни". 
Во ставот 2 зборот: „Технички" се заменува со 

зборовите: „Редовен технички". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„На вонреден технички преглед се упатуваат 

моторно и приклучено возило, што врз основа на 
членот 141 став 3 од овој закон се исклучени од соо-
браќај поради техничка неисправност на уредите 
за управување или уредите за кочење на возилото, 
како и возило што во сообраќајна незгода е толку 
оштетено што оправдано може да се заклучи дека 
на него се оштетени склоповите и уредите што се 
битни од становиштето на безбедноста на сообра-
ќајот." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Трошоците за техничките прегледи на моторни 

и приклучни возила га поднесува сопственикот од-
носно носителот на правото за користење на вози-
лото." 

Член 100 
Во членот 158 зборовите: „за тоа" се бришат, а 

по зборот: „извести" се додаваат зборовите: „за вре-
мето на почетокот и треањето на работите, начинот 
на обезбедување на местото на кое се изведуваат 
работите и организацијата за одвивање на сообра-
ќајот". 

Член 101 
Членот 160 се менува и гласи: 
„Заради унапредување на работата на сообра-

ќајното образование и воспитување на учесниците 
во сообраќајот, остварување на соработка и коорди-
нација во развивањето^ на сообраќајно-превен-
тивната работа во сообраќајот на патиштата помеѓу 
заинтересираните сојузни органи и организации и 
републичките и покраинските организации што се 
занимаваат со прашањата од овој став, како и за-
ради предлагање на потребните мерки за поголема 
безбедност во сообраќајот на патиштата, постои Со-
јузен совет за безбедност на сообраќајот, како оп-
штествено тело. 

Претседателот, членовите и секретарот на Сове-
тот ги именува Сојузниот извршен совет од редо-
вите на претставниците на заинтересираните сојуз-

ни органи и организации, како и поединци што се 
истакнуваат во работата на подигнувањето безбед-
носта на сообраќајот на патиштата. 

Претседателите на републичките и покраински-
те организации што се занимаваат со прашањата 
од ставот 1 на овој член се членови на Советот 
според својата функција. 

Средствата за работа на Советот му се обезбе-
дуваат во сојузниот буџет, а во рамките на прет-
сметката на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Стручните работи на Советот и подготвувањето 
материјали за седниците на Советот ги врши секре-
таријатот со кој раководи секретарот на Советот. 

Сметководствените и административно-технич-
ките работи за Советот ги врши Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Советот донесува деловник за својата работа." 

Член 102 
Во членот 161 став i во уводната реченица збо-

ровите: „50.000 до 1,000.000" се заменуваат со зборо-
вите: „500 до 10.000". 

Во ставот 1 се додава нова точка 1, која гласи: 
„1) ако не ја организира или не ја спроведува 

внатрешната контрола (член 4 ст. 2 и 3);". 
Досегашната точка 1 станува точка 1а. 
Точката 2 се менува и гласи: 
„2а) ако остави на пат или фрли на пат предмети 

управува лице за кое може да се заклучи дека по-
ради умор, болест, влијание на алкохол или опојни 
средства нема да биде во состојба сигурно да го 
управува возилото (член 13);". 

По точката 2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„2) ако остави на пат или фрли на пат предмети 
или материјали што можат да ја пречат или загро-
зат безбедноста на сообраќајот (член 23 став 1); 

26) ако нареди или дозволи возач да вози про-
тивно на одредбата за најголемата дозволена брзина 
на движење на возилото во населба (член 30 став 
1) или противно на одредбите на посебниот пропис 
за ограничување брзината на движењето за сите 
или одделни категории моторни возила (член 31);". 

Во точката 3 по зборот: „моторно" се додаваат 
зборовите: „или приклучно" а зборовите: „(чл. 51 
и 52)" се заменуваат со зборовите: „(член 52)". 

Во точката 4 зборовите: „став 1" се бришат. 
По точката 5 се додава нова точка 5а, која 

гласи: 
,,5а) ако нареди со возилото да се врши влечење 

на друго возило, противно на одредбите на членот 
81 од овој закон;". 

Точката 9 се менува и гласи: 
„9) ако не го извести надлежниот општински 

орган на внатрешните работи за случаите наведени 
во членот 92 на овој закон;". 

Во точката 10 зборовите: „(член 93)" се заме-
нуваат со зборовите: „(член РЗ ст. 1 и 2)". 

Точката 12 се менува и гласи: 
„12) ако не постапи според решението на орга-

нот на внатрешните работи донесено врз основа на 
членот 98 став 2 на овој закон;". 

Точката 13 се менува и гласи: 
„13) ако при изведување работи на пат не го 

обележи со пропишаните сообраќајни знаци или 
светла односно не го обезбеди со пропишаните бра-
ници или други соодветни уреди местото на кое се 
изведуваат работите (член 110 ст. 1 и 2), или по 
завршувањето на работите не ги отстрани од патот 
поставените сообраќајни знаци, браници или други 
уреди (член 110 став 3);". 

По точката 13 се додаваат 3 нови точки, кои 
гласат: 

,,13а) ако дозволи обучување на кандидат за во-
зач а не ги исполнува пропишаните услови (член 

111б); 
136) ако во практично управување моторно во-

зило обучува во сообраќајот на пат лице што има 
помалку од пропишаните години на возраст (член 

111г став 2); 
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13в) ако нареди или дозволи да се врши обучу-
вање на кандидат за возач во практично управува-
ње на моторно возило што не е означено со посебни 
таблици (член 111Ѓ став 1), или ако употребува по-
себни таблици на моторното возило во време кога со 
него не врши обучување (член 111ѓ став 2);". 

По точката 14 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

,,На) ако не се грижи нејзините возачи во про-
пишаниот рок да се подлагаат на редовни кон-
тролни лекарски прегледи или ако не води евиден-
ција за тие прегледи, или ако дозволи со нејзиното 
возило да управува возач што во пропишаниот рок 
не се подложил на редовен контролен лекарски пре-
глед (член 128а); 

146) ако не го извести органот на внатрешните 
работи за возачот за кого на редовниот или кон-
тролниот лекарски преглед е утврдено дека ја из-
губил душевната или телесната способност за упра-
вување моторни возила од онаа категорија за која 
има возачка дозвола (член 131а);". 

Во точката 16 зборовите: „(член 139 став 1)" се 
заменуваат со зборовите: „(член 139)". 

По точката 17 се додава нова точка 17а, која 
гласи: 

,,Па) ако возилото онеспособено за натамошно 
движење што останало на пат не го отстрани во 
пропишаниот рок (член 141а став 1);". 

По точката 18 се додава нова точка 18а, која 
гласи: 

,Два) ако без пробни таблици учествува во соо-
браќај на пат со моторно или приклучно возило во 
случаите од членот 143 став 2 точка 3 на овој закон;". 

Точката 19 се менува и гласи: 
„19) ако врши сообраќај на пат со моторно или 

приклучно возило што во пропишаниот рок не е 
подложено на редовен технички преглед или со во-
зило што е исклучено од сообракај и упатено на 
вонреден технички преглед а не е подложено на 
овој преглед (член 153 ст. 2 и 3);". 

Точката 21 се менува и гласи: 
„21) ако во пропишаниот рок не го извести над-

лежниот орган на внатрешните работи за времето 
на почетокот и траењето на работите, начинот на 
обезбедување место на кое се изведуваат работите 
и за организацијата на одвивањето на сообраќајот 
(член 158)." 

Во ставот 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се за-
менуваат со зборовите: „50 до 500". 

Член 103 
По членот 161 се додава нов член 161а, кој гласи: 
„Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец — сопственик на 
моторно или приклучно возило што врши јавен пре-
воз на патници или стоки: 

1) ако дозволи моторно возило да управува лице 
за кое може да се заклучи дека поради умор, бо-
лест, влијание на алкохол или опојни средства или 
поради психичка состојба во која се наоѓа нема да 
биде во состојба сигурно да го управува возилото 
(член 13); 

2) ако со моторното или приклучните возило 
наменето за превоз на патници превезува поголем 
број лица одошто е дозволено (член 52); 

3) ако врши превоз на лица со возило наменето 
за превоз на товар противно на одредбите на чле-
нот 53 од овој закон; 

4) ако врши пробно возење со моторно возило 
без потребно одобрение или ако не ги презема мер-
ките на безбедност наведени во одобрението за про-
бно возење (член 80); 

5) ако дозволи со возилото да се врши влечење 
на друго возило противно на одредбите од членот 
81 на овој закон; 

6) ако вршејќи превоз на опасни материи не 
постапи според одредбите на членот 84 став 2 на 
овој закон; 

7) ако дозволи моторно возило да управува лице 
на кое не му е издадена возачка дозвола или не му 

е издадена возачка дозвола за таа категорија вози-
ло (член 117 став 3); 

8) ако управува моторно возило противно на од-
редбите на овој закон за работното време и другите 
услови за работа на возачите (чл. 135 и 136); 

9) ако дозволи во сообраќај на пат да се упо-
требува моторно возило што не е исправно или што 
не ги исполнува условите пропишани за сообраќај 
на таквото возило (член 139); 

10) ако во сообраќај на пат управува возило што 
е оптоварено над наговата носивост, или на кое се 
превезува непрописно сместен товар односно товар 
што ја надминува широчината односно должината 
на возилото а при тоа не е прописно означен (член 
140); 

11) ако возилото онеспособено за натамошно 
движење што останало на пат не го отстрани во 
пропишаниот рок (член 141 а став 1); 

12) ако врши сообраќај на пат со моторно или 
приклучно возило што не е регистрирано (член 143); 

13) ако врши сообраќај на пат со моторно или 
приклучно возило што во пропишаниот рок не е 
подложено на редовен технички преглед или со во-
зило што е исклучено од сообраќај и е упатено на 
вонреден технички преглед а не е подложено на 
овој преглед (член 153 ст. 2 и 3)". 

Член 104 
Во членот 162 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „5.000 до 50.000" се заменуваат со зборовите: 
„50 до 500". 

Во ставот 1 по точката 1 се додаваат две нови 
точки, кои гласат: 

,Да) возач што ќе постапи противно на одред-
бата од членот 12 став 4 на овој закон; 

16) тој што ќе дозволи со неговото моторно возило 
да управува лице за кое може да се заклучи дека 
поради умор, болест, влијание на алкохол или опој-
ни средства или поради психичка состојба во која 
се наоѓа нема да биде во состојба сигурно да го 
управува возилото (член 13);". 

По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
„2а) возач што со возило превезува поголем број 

лица одошто тоа е дозволено (чл. 51 и 52),". 
Во точката 3 по зборот: „моторно" се додаваат 

зборовите: „или приклучно". 
По точката 6 се додаваат три нови точки, кои 

гласат: 
„6а) тој што во сообраќај на пат без дозвола за 

возач-инструктор врши обучување на кандидати 
за возачи во практично управување моторно возило 
(член 111в став 3); 

бб) лице што заради обучување управува во со-
обраќај на јавен пат возило без надзор на возач-
инструктор (член 111г став 1) или се обучува во 
управување иако ги нема пропишаните години на 
животот (член 111г став 2); 

бв) возач-инструктор што при обучувањето 
на кандидатот во сообраќај на пат постапува про-
тивно на одредбите од членот 111д на овој закон;". 

Точ. 9 и 10 се менуваат и гласат: 
9) возач што во сообраќај на пат управува мо-

торно возило за време додека возачката дозвола 
му е одземена (член 121 ст. 1 и 2); 

10) возач што во сообраќај на пат не постапи 
според наредбите на работниците на органот на вна-
трешните работи што вршат контрола и регулирање 
на сообраќајот односно на другите со закон овла-
стени работници (чл. 14, 123 и 141);". 

По точката 10 се додава нова точка 10а, која 
гласи: 

,ДОа) возач што возилото онеспособено за ната-
мошно движење кое останало на пат, не го отстрани 
во пропишаниот рок (член 141а став 1);". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„За прекршокот од ставот 1 точ. 1, 6б, 6в, 8 и 9  

од овој член ќе се изрече против возачот заштитна-
та мерка одземање на возачката дозвола во треање 
од 30 дена до една година, а за прекршоците од ста-
вот 1 точ. 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 10 и 11 може да се изрече 
оваа заштитна мерка во траење до една година." 
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Член 105 
Во членот 163 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „3.000 до 30.000" се заменуваат со зборовите: 
„30 до 300". 

"Во ставот 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) тој што ќе постапи противно на одредбите 

од чл. 78 и 79 на овој закон;". 
Во точката 4 на крајот зборовите: „(член 89)" 

се заменуваат со зборовите: „(член 89 став 1), или 
постапи противно на одредбата од членот 89 став 
2 од овој закон;". 

Во точката 5 зборовите: „возачот што учеству-
вал" се заменуваат со зборовите: „лицето што не-
посредно учествувало", а зборот: „овој" — со зборо-
вите: „ова лице". 

Во точката 9 зборовите: „одредбата од членот 
125 став 1" се заменуваат со зборовите: „одредбите 
од членот 124 став 1 и членот 125 став 1". 

Во ставот 2 зборовите: „од 15 дена до 6 ме-
сеци" се заменуваат со зборовите: „во траење до 
една година". 

Член 106 
Во членот 164 став 1 во уводната реченица бро-

јот: „3.000" се заменува со бројот „50". 
Во ставот 1 точката 2 се брише. 
По точката 3 се додава нова точка За, која 

гласи: 
,,За) тој што ќе остави на пат или ќе фрли на 

пат предмети или материи што можат да ја пречат 
или загрозат безбедноста на сообраќајот (член 
23 став 1);". 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) возач што вози противно на одредбата за 

најголемата дозволена брзина на движење на во-
зилото во населба (член 30 став 1) или противно на 
одредбите од посебниот пропис за ограничување 
брзината на движењето за сите или за одделни ка-
тегории моторни возила (член 31);". 

По точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 

,,4а) возач што ќе постапи противно на одред-
бите од членот 33 на овој закон;". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5) возач што врши престигнување или заоби-

колување на начинот противен на одредбите од чл. 
35 до 38 на овој закон;". ( 

По точката 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

,,5а) возач на кого друг возач му дал знак дека 
има намера да го престигне — ако не постапи спо-
ред одредбата на членот 39 став 1 од овој закон, 
или ако ја зголемува "-брзината на движењето на 
своето возило додека другото взило го престигнува 
(член 39 став 2);". 

Точката 8 се менува и гласи: 
„8) возач на моторно возило што влече зад себе 

приколка што не е прицврстена така што да ја 
обезбедува стабилноста на влечното возило или што 
ја намалува стабилноста на влечното возило (член 
50 став 2);". 

По точката 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи: 

„9а) возач што на обележените пешачки пре-
мини на кои сообраќајот не е регулиран со свет-
лосни сообраќајни знаци или со знаци што ги дава 
овластеното службено лице, не ги пропушти пеша-
ците на кои наидува (член бб став 3);". 

Во точката 10 по зборовите: „член 74" зборовите 
„став 2" се бришат. 

Во точката 11 по зборовите: „член 74" зборо-
вите: „став 1" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „3.000 до 50.000" се заме-
нуваат со зборовите: „50 до 500", а по зборовите: 
„два месеца" се става точка, а натамошните збо-
рови се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршок од ставот 1 точ. 7 и 9 — во пог-

лед разминувањето на моторно возило ќе се изрече 
против возачот заштитна мерка одземање на во-

зачката дозвола за време од 30 дана до една година, 
а за прекршокот од ставот 1 точ. 2, 3, 36, 4, 4а, 5, 6, 
8, 9а, 11, 12, 13, 14 и 15 може да се изрече оваа заш-
титна мерка во траење до една година." 

Член 107 
Во членот 165 став 1 во уводната реченица бро-

јот: „1.000" се заменува со бројот: „20". 
Во ставот 1 точ. 1, 2 и 5 се бришат. 
Во точката 6 зборовите: „(член 23 став 1)" се 

заменуваат со запирка и зборовите: „или не го от-
страни предметот или другата пречка на коловозот 
што ја загрозува безбедноста на сообраќајот (член 
23)". 

Во точката 9 зборовите: „(чл. 26 до 28)" се за-
менуваат со зборовите: „(чл. 26 и 27)". 

Во точката 11 зборовите: „(член 29 ст. 2 и 3)" се 
земенуваат со зборовите: „(член 29 став 2)". 

Точката 13 се брише. 
Точката 17 се менува и гласи: 
„17) возач што ќе го запре или паркира вози-

лото на место на кое тоа би ја загрозувало безбед-
носта на другите учесници во сообраќајот или би прет-
ставувало пречка за нормално одвивање на сообра-
ќајот (член 44), или ако не постапи според одред-
бата на членот 46 од овој закон,". 

Точката 18 се брише. 
Точката 22 се менува и гласи: 
„22) возач што нема пропишан знак за обеле-

жување на запрено возило на коловозот или што 
моторното возило запрено на коловозот не го обележи 
на пропишан начин (чл. 57 и 58);". 

Точката 23 се брише. 
Во точката 27 зборовите: „(член 66 став 3)" се 

заменуваат со зборовите: „(член 66 став 4)". 
По точката 28 се додаваат две нови точки, кои 

гласат: 
,,28а) возач што на раскрсница ќе постапи про-

тивно на одредбите од чл. 68а и 686 на овој закон; 
286) возач што на премин на пат преку желез-

ничка пруга на кој нема уред за затворање на со-
обраќајот ќе постапи противно на одредбите од чле-
нот 71 на овој закон;". 

По точката 33 се додава нова точка ЗЗа, која 
гласи: 

„ЗЗа) кандидат за возач што за време на обучу-
вањето нема лекарско уверение за способноста за 
управување со моторно возило (член l l l r став 3);". 

Точката 34 се менува и гласи: 
„34) тој што обучува во сообраќај на јавен пат 

кандидат за возач во практично управување мо-
торно возило што не е означено со посебни таблици 
(член 111г став 1), или ако употребува посебни таб-
лици на моторното возило во времето кога со него 
не врши обучување (член 111г став 2);". 

Во точката 36 по зборовите: „регистрирано во 
определениот рок" се додаваат зборовите: „или не е 
означено со пробни таблици". 

Во ставот 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се за-
менуваат со зборовите: „30 до 300", а по зборовите: 
„30 дена" се става точка и натамошните зборови се 
бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршоците од ставот 1 на овој член во 

случаите кога сторителот на таквиот прекршок е 
возач може да се изрече заштитната мерка одзема-
ње на возачката дозвола за време до шест месеци." 

Член 108 
Во членот 166 во уводната реченица бројот: „500" 

се заменува со бројот: „10". 
Точката 7 се менува и гласи: 
„7) возач на велосипед со помошен мотор што 

не ги почитува пропишаните правила на сообраќа-
јот (член 61);". 

По точката 7 се додава нова точка 7а, која 
гласи: 

,,7а) терач на добиток што ќе постапи противно 
на одредбите од членот 63 на овој закон;", 
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Точката 8 се менува и гласи: 
п8) пешак што по патот се движи противно на 

одредбите од членот 64 на овој закон;". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако со прекршокот од ставот 1 на овој член 

е предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со парична казна од 20 до 100 
динари." 

Член 109 
По членот 168 се додава нов член 168а, кој гласи: 
„Против сторителот на прекршокот што е зате-

чен да управува моторно возило во сообраќај на 
пат, а на кого не му е издадена возачка дозвола, 
може да биде изречена заштитната мерка забрана 
издавање на возачка дозвола во траење до 3 го-
дини. 

Ако за прекршок за кој е изречена заштитната 
мерка забрана издавање на возачка дозвола е из-
речена и казна затвор, оваа мерка се смета од де-
нот кога казната затвор е издржана. 

Заштитната мерка забрана издавање на возачка 
дозвола може да биде изречена и самостојно, без 
изрекување на казна за прекршок." 

Член 110 
Во членот 177 ставот 2 се брише. 

Член 111 
Пред членот 178 се додаваат три нови члена, 

кои гласат: 

Член 177а 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе поблиски прописи за правилата 
за сообраќај утврдени со овој закон и за начинот 
на вршење контрола и регулирање на сообраќајот 
на патиштата. 

Член 1776 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи во прописите што ги донесува врз основа на 
овластувањето од овој закон да може да ги опре-
делува прекршоците и за тие прекршоци да ги про-
пише казните. 

Член 177в 
Во случај исклучување на возачот или исклу-

чување на возилото од сообраќај од страна на ра-
ботник на органот на внатрешните работи, ната-
мошната грижа за возилото, како и трошоците во 
врска со таа грижа, паѓаат на товар на сопствени-
кот односно на носителот на правото за користење 
на возилото, при што не се засега во правото на соп-
ственикот односно носителот на правото за користе-
ње на возилото евентуално надоместокот на ште-
тата да го остварува според општите прописи." 

Член 112 
Во членот 178 по зборовите: („Службен лист 

на ФНРЈ, бр. 28/53)" се додаваат зборовите: „На-
редбата за мерките за безбедност на собраќај от на 
авто-патот Загреб—Љубљана и на современиот 
пат Загреб—Белград („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/59), Наредбата за мерките за безбедност на 
сообраќајот на деловите на меѓународниот пат Оси-
паоница — Ниш — Скопје („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 8/64), Од-
луката за основање и работата на Советот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/61),". 

Член 113 
Одредбите на членот 111a и членот 112 став 3 

од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на јавните патишта ќе се применуваат од 1 јули 
1970 година. 

Член 114 
Во сите одредби на Основниот закон за безбед-

носта на сообраќајот на јавните патишта: 
— зборовите: „службеник на органот на вна-

трешните работи" се заменуваат со зборовите: „ра-
ботник на органот на внатрешните работи"; 

— зборвите: „службеник на милицијата" се за -
менуваат со зборовите: „припадник на милицијата"; 

— зборовите: „сојузен секретар за сообраќај и 
врски" се заменуваат со зборовите: „сојузен секре-
тар за стопанство"; 

— зборовите: „сојузен секретар за здравство и 
социјална политика" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузен совет за здравство и социјална политика"5 

— зборовите: „сојузен секретар за труд" се за-
менуваат со зборовите: „Сојузен совет за труд"; 

— зборовите: „јавен превоз на патници и стоки“ 
се заменуваат со зборовите: „јавен превоз"; 

— зборовите: „превозничка дејност за сопствени 
потреби" се заменуваат со зборовите: „превоз за 
сопствени потреби", 

се со соодветно членување. 

Член 115 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата. 

Член 116 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

282. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУ-

ВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И 
МУНИЦИЈА 

Се прогласува Законот за испитување и жигосу-
вање односно обележување на рачно огнено оружје 
и муниција, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 8 април 1969 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 24 април 
1969 година. 

ПР бр. 804 
25 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И 

МУНИЦИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Рачно огнено оружје и муниција за такво оруж-

је, произведени во земјата или увезени односно вне-
сени од странство подлежат, пред пуштањето во 
промет, на испитување и жигосување односно обе-
лежување според одредбите на овој закон. 
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Како рачно огнено оружје, во смисла на овој 
закон, се подразбираат сите видови пушки, пишто-
ли, револвери, како и сите видови направи кои под 
притисок на барутни гасови исфрлаат низ цевката 
зрно, кугла или сачма. 

Како муниција, во смисла на овој закон, се под-
разбираат куршуми, патрони, гилзи со капела, кап-

сли сачми и барут. 

Член 2 
На испитување и жигосување според одредбите 

на овој закон подлежат пред пуштање во промет и 
сите видови рачни апарати и направи кај кои се 
користи за погон енергија на барутни гасови, како 
што се: апарати за спојување на цврсти материјали, 
пиштоли за замајување добиток, направи за истре-
бување на куршуми со солзавец, направи за обра-
ботка на метали со деформација, сигнални и стартни 
пиштоли и сл. (во понатамошниот текст: апаратите). 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесу-
ва на апарати за кои е со постојните прописи за 
заштитата при работата пропишана обврска за из-
давање атест. 

Член 3 
На испитување и жигосување подлежат пред 

пуштање во промет и рачно огнено оружје и апара-
ти кај кои со преправка се заменети или изменети 
нивните битни конструктивни делови. 

Член 4 
На испитување и жигосување односно обележу-

вање на рачно огнено оружје и муниција според од-
редбите на овој закон не подлежат рачно огнено 
оружје, муниција и апарати: 

1) увезени односно внесени од странство, ако 
во странство се испитани и жигосани односно обе-
лежени на начинот и по постапката што се утврде-
ни со Меѓународната спогодба за воспоставување 
еднообразни постапки за заемно признавање на о-
фицијалните ознаки на испитуваното огнено оружје; 

2) увезени од странство исклучиво за истражу-
вачки и студијски цели; ( 

3) наменети за исклучива употреба од страна на 
југословенските оружени сили и милицијата; 

4) наменети за странски држави според меѓудр-
жавни договори, 

5) што се превезуваат транзитно преку југосло-
венското царинско подрачје. 

Начинот на проверувањето исправноста и без-
бедноста при употреба на рачно огнено оружје, му-
ниција и апарати наменети за исклучива употреба 
од страна на југословенските оружени сили го про-
пишува државниот секретар за народна одбрана, а 
начинот на проверувањето исправноста и безбед-
носта при употреба на рачно огнено оружје, муни-
ција и апарати наменети за исклучива употреба на 
муницијата го пропишува сојузниот секретар за 
внатрешни работи во спогодба со државниот секре-
тар за народна одбрана. 

Член 5 
Дозволи предвидени со посебни прописи — за 

носење и држење на рачно огнено оружје и апарати 
ќе издаваат надлежните органи — само за оружје 
односно апарати што се жигосани на начинот опре-
делен со овој закон. 

Во се друго во поглед прометот, набавката, носе-
њето и држењето на рачно огнено оружје, муниција 
и апарати важат општите прописи со кои се уре-
дуваат овие прашања, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

II. Испитување на рачно огнено оружје, муниција 
и апарати 

Член 6 
Испитување и жигосување односно обележува-

ње на рачно огнено оружје, муниција и апарати се 

врши заради проверување односно потврдување на 
нивната исправност и квалитет според пропишани-
те стандарди, а ка ј муницијата — и во поглед без-
бедноста во прометот и ири употреба. 

Член 7 
Со испитувањето на рачно огнено оружје и а-

парати се проверува правилноста на функционира-
њето на оружјето, односно апаратите и исправноста 
на нивните одделни делови и се контролира издрж-
ливоста на цевката и другите соодветни делови под 
определен притисок. 

Жигосувањето на рачно огнено оружје и апара-
ти, за кое со испитувањето е утврдено дека се ис-
правни, се врши на тој начин што на определени де-
лови од тоа оружје односно апарати (цевка, затво-
рач и др.) се втиснува пропишаниот жиг. 

Член 8 
За рачно огнено оружје што е испитано и жи-

госано се издава, на барање на подносителот на о-
ружјето односно апаратот на испитување, и писмена 
потврда за резултатот на испитувањето. 

Во потврдата морат да бидат означени: вид на 
испитаното и жигосано оружје односно апарат, от-
печаток на втиснатиот жиг и други пропишани озна-
ки за оружје односно апарати, а за оружје односно 
апарати со неолучени цевки — и податоци за при-
тисокот под кој е испитана издржливоста на цевката. 

Член 9 
Испитување на муниција се врши со проверува-

ње мостра од секоја одделна серија произведена 
муниција, заради утврдување квалитетот на муни-
цијата и контрола на пакувањето — од гледиштето 
на безбедноста во прометот и при употреба. 

Обележувањето на муницијата се врши на ТОЈ 
начин што во секое пакување муниција од иста се-
рија за која со испитувањето на мострите е утврдено 
дека ги исполнува пропишаните услови, се става 
писмена потврда за извршеното испитување, и на 
секое пакување се става пропишаната етикета (бан-
дерола). Потврдата за извршеното испитување со-
држи и определен знак за односниот вид муниција. 

Член 10 
Испитување и жигосување односно обележува-

ње на рачно огнено оружје, муниција и апарати вр-
шат стручните работни организации на кои Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство им издал овласту-
вање за вршење на тие работи. 

Овластување од ставот 1 на овој член може да 
и се издаде на организација која располага со пот-
ребна опрема и стручни кадри за вршење на работи-
те од ставот 1 на овој член. 

Овластување може да се издаде за испитување 
и жигосување односно обележување на сите видо-
ви или определени видови рачно огнено оружје, му-
ниција и апарати. 

Овластување не може да П се издаде на работна 
организација што се занимава со производство на 
рачно огнено оружје, муниција и апарати, кои под-
лежат на испитување и жигосување односно обе-
лежување според одредбите на овој закон. 

Член И 
Работната или друга организација, државен ор-

ган и граѓанин, по чие барање рачното огнено оруж-
је е преправено, или што од странство ќе увезе од-
носно внесе рачно огнено оружје, муниција и апа-
рат за сопствени потреби, должни се, во рок од 15 
дена од денот на преправањето односно внесување-
то во земјата, да и го поднесат тоа оружје, муници-
ја или апарат на испитување и жигосување односно 
обележување на овластената стручна работна ор-
ганизација од ,членот 10 на овој закон 

Член 12 
Стручната работна организација од членот 10 на 

овој закон должна е да изврши секое испитување 
и жигосувње односно обележување на рачно огнено 
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оружје, муниција и апарат што се бара од неа, а 
во согласност со издаденото овластување за нејзи-
ната работа. 

Член 13 

За испитување и жигосување односно обележу-
вање на рачно огнено оружје, муниција и апарат 
се плаќа надоместок според утврдената тарифа. 

Оваа тарифа ја утврдува стручната работна ор-
ганизација од членот 10 на овој закон, во согласност 
со Сојузниот завод за цени. 

Член 14 
Се овластува сојузниот секретар за стопанство, 

во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни 
работи, да донесе поблиски прописи: 

1) за постапката за испитување и жигосување 
односно обележување на рачно огнено оружје, му-
ниција и апарати (чл. 7 и 9), како и за тоа кои бит-
ни конструктивни делови од рачно огнено оружје 
и апарати подлежат на задолжително испитување 
и жигосување по преправката (член 3); 

2) за жиговите и знаците за жигосување односно 
обележување и формата и содржината на потвр-
дите и етикетите (чл. 7, 8 и 9); 

3) за условите во поглед на техничката опреме-
ност и стручната подготовка на кадрите за вршење 
определени работи, што мораат да ги исполнуваат 
стручните работни организации од членот 10 на 
овој закон. 

III. Надзор и управни мерки 

Член 15 

Органите на општествено-политичките заедни-
ци надлежни за работите на пазарната инспекција 
вршат непосреден надзор дали овластените стручни 
работни организации ги исполнуваат пропишаните 
услови во поглед на техничката опременост 
и стручноста на кадрите (член 10 став 2), како и 
надзор над примената на одредбите на овој закон 
во прометот на рачно огнено оружје, муниција и 
апарати. 

Член 16 
Ако утврди дека овластената стручна работна 

организација не ги исполнува пропишаните услови 
за работа (член 10 став 2), републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на пазарната инс-
пекција ќе и забрани со решение на таа организа-
ција да врши испитување и жигосување односно 
обележување на рачно огнено оружје, муниција и 
апарати додека не ги исполни тие услови и ќе и 
го определи рокот во кој треба да ги исполни. 

Ако органот од ставот 1 на овој член утврди де-
ка поради застој во вршењето на испитување и жи-
госување односно обележување може да настане по-
голема штета за производителите на рачно огнено 
оружје, муниција и апарати, непосредно ќе го ор-
ганизира вршењето на овие работи на товар на ов-
ластената стручна работна организција на која 
привремено и е забранета работата . 

Член 17 
Ако овластената стручна работна организација 

не ги исполни пропишаните услови ниту во рокот 
што и е определен во смисла на членот 16 став 1 на 
овој закон, Сојузниот секретаријат за стопанство мо-
же на таа организација да и го одземе овластува-
њето за вршење на задолжително испитување и 
жигосување односно обележување на рачно огнено 
оружје, муниција и апарати. Во ТОЈ случај Сојузниот 
секретаријат за стопанство ќе го обезбеди вршење-
то на овие работи до издавање овластување на друга 
стручна организација. 

IV. Казнени одредби 

Член 18 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или дру-
го правно лице ако пушти во промет рачно огнено 
оружје, муниција или апарат што не се на пропишан 
начин испитани и жигосани односно обележени. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во работната организација од-
носно во друго правно лице со парична казна од 
2.000 динари. 

Член 19 
Со парична казна од 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок овластената стручна работна органи-
зација од членот 10 на овој закон: 

1) ако определени работи на задолжително ис-
питување и жигосување односно обележување на 
рачно огнено оружје, муниција и апарати им довери 
на лица што ја немаат потребната стручна подго-
товка определена со прописите донесени врз основа 
на овластувањето од членот 14 точка 3 на овој за-
кон; 

2) ако не се придржува кон тарифата утврдена 
во смисла на членот 13 на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во овластената стручна 
работна организација со парична казна до 1 ООО ди-
нари. 

Член 20 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за 

прекршок работна организација или друго правно 
лице ако за сопствени потреби преправено или од 
странство увезено рачно огнена оружје, муниција 
и апарати не и поднесе на овластената стручна ра-
ботна организација од членот 10 на овој закон на 
испитување и жигосување во рок од 15 дена од де-
нот кога тоа оружје, муниција или апарати се пре-
правени односно увезени (член 11). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во работната организација 
односно во друго правно лице со парична казна до 
500 динари. 

Член 21 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок поединец ако изврши кое и да е дејствие 
од чл. 18 и 20 на овој закон. 

Член 22 
За прекршокот од членот 18 став 1, членот 19 

став 1, членот 20 став 1 и членот 21 може, покрај па-
ричната казна, да се изрече и заштитната мерка одзе-
мање на рачно огнено оружје, муниција и апарати. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 23 
Рачно огнено оружје, муниција и апарати што 

трговските организации за промет на овие стоки 
ги набавиле до почетокот на применувањето на овој 
закон, можат да бидат во промет без претходно ис-
питување и жигосување односно обележување нај-
многу уште шест месеци од денот на почетокот на 
применувањето на овој закон. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 1 јули 1969 година. 
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283. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Се прогласува Законот за измена на Кривич-
ниот законик, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 25 април 1969 
родина и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 25 април 1969 година. 

ПР бр. 812 
26 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Член 1 
Во Кривичниот законик („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 30/59, 11/62 и 31/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65 и 15/67) членот 254а се менува и 
гласи: 

„Тој што противправно ќе одземе туѓо моторно 
возило со намера да го употреби за возење, 

ќе се казни со затвор најмалку три месеци или 
со строг затвор до пет години." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

284. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 април 1969 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 април 1969 година. 

ПР бр. 800 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54 67, 55/68 и 13/69) во чле-
нот 51 ставот 1 се менува и гласи: 

„Производителите на злато и други благородни 
метали во Југославија се должни произведеното 
злато и другите благородни метали да и ги понудат 
на откуп на Народната банка на Југославија." 

Во ставот 2 по зборот: „злато" се додаваат збо-
ровите: „ и други благордни метали". 

Член 2 
Во членот 52 по зборот: „злато" се додаваат збо-

ровите: „и други благородни метали". 

Член 3 
Во членот 55 ст. 1 и 3 по зборовите: „злато во 

друга форма" се додаваат зборовите: „и други бла-
городни метали". 

Член 4 
Во членот 60 став 3 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „во рок од 60 дена од денот на 
внесувањето, приемот односно остварувањето". 

Член 5 
Во членот 84 став 1 точка 3 по зборот: „метали" 

се додаваат зборовите: „во Југославија и". 

Член 6 
Во членот 85 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Работните организации и други домашни лица 

од ставот 1 на овој член се должни да водат потреб-
на евиденција за склучувањето на секоја девизна 
или надворешнотрговска работа, за нивното извр-
шување и за плаќањата во врска со тие работи. 

Сојузниот секретар за финансии може, по прет-
ходно прибавено мислење од Сојузната стопанска 
комора, да донесе поблиски прописи за тоа на кој 
начин работните организации и други домашни лица 
се должни да ја водат евиденцијата од ставот 2 на 
овој член." 

Член 7 
Во членот 88 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „до 100.000 динари" се заменуваат со збо-
ровите: „од 10.000 до 100.000 динари". 

Во точката 2 зборовите: „членот 2" се заменуваат 
со зборовите: „чл. 2 и 101". 

Во точката 6 зборот: „правно" се брише. 
По точката 7 се додаваат две нови точки, кои 

гласат: 
„7а) ако изврши налог на работната организаци-

ја противно на членот 15 од овој закон; 
76) ако користи односно употребува девизи про-

тивно на одредбите од чл. 16 и 17 на овој закон;". 
По точката 8 се додава нова точка 8а, која гласи: 
,,8а) ако постапи противно на прописите доне-

сени врз основа на членот 20 од овој закон;". 
По точката 14 се додава нова точка 14а, која 

гласи: 
,Д4а) ако држи девизи во странство без одобре-

ние или противно на одобрението издадено од На-
родната банка на Југославија (чл. 37 и 40) и пропив 
сите донесени врз основа на членот 42 ст. 1 и 2 од 
овој закон;". 

Во точката 17 зборовите: „став 2" се заменуваат 
со зборовите: „став 3". 

Во точката 19 по зборот: „злато" се додаваат збо-
ровите: „или други благородни метали". 

По точката 20 се додава нова точка 20а, која 
гласи: 
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,,20а) ако без овластување врши работи од чле-
нот 62 на овој закон или тие работи не ги врши на 
начин што ќе го пропише Народната банка на Ју-
гославија 

По точката 22 се додава нова точка 22а, која 
гласи: 

,,22а) ако користи девизи за давање кредити про-
тивно на одредбата на членот бб од овој закон;". 

На крајот на точката 24 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова точка 25, 
која гласи: 

„25) ако девизите од членот 68 на овој закон, ос-
вен девизите што ги внесува во својот кредитен 
фонд, не ги користи исклучиво за плаќање според 
чл. 19 и 23 од овој закон.". 

Во ставот 2 зборовите: „до 3.000 динари" се за-
менуваат со зборовите: „од 300 до 3.000 динари". 

Член 8 
Во членот 89 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „до 50 000 динари" се заменуваат со зборо-
вите: „од 5.000 до 50.000 динари". 

Во точката 6 по зборовите: „злато во друга фор^ 
ма" се додаваат зборовите: „или други благородни 
метали". 

Точката 9 се менува и гласи: 
„9) ако им оневозможи увид во своето работење 

или не им даде потребни податоци на органите ов-
ластени за вршење девизна контрола, или ако не во-
ди или неуредно ги води пропишаните евиденции и 
книги (член 85 ст. 1 и 2);". 

Точката 10 се менува и гласи: 
,ДО) ако не се придржува кон пропишаниот на-

чин и постапка за правдање на разликите настанати 
во работењето со странство (член 100);". 

По точката 10 се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„11) ако на овластената банка не и ги пријави 
однапред своите поголеми плаќања во странство, 
како и договорите за поголеми сезонски набавки 
(член 36 став 1); 

12) ако изврши плаќања во странство што не 
се однапред пријавени или за кои не е дадено по-
критие во смисла на членот 36 од овој закон; 

13) ако продава стоки во Југославија за деви-
зи противно на прописите донесени врз основа на 
членот 99 од овој закон." 

Во ставот 2 зборовите: „до 1.000 динари" се за-
менуваат со зборовите: „од 100 до 1.000 динари". 

Член 9 
Во членот 90 во уводната реченица зборовите: 

„до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 
100 до 10.000 динари". 

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) ако плаќањето и наплатувањето во работе-

њето со странство го врши противно на членот 6 од 
ОВОЈ закон;". 

Во точката 3 на крајот се додаваат зборовите: 
„или ако склучи работа противно на членот 9 став 
2 на овој закон" 

Во точката 9 по зборовите: „злато во друга фор-
ма" се додаваат зборовите: „или други благородни 
метали", а зборовите: „доколку дејствието не содр-
жи форми на кривично дело" и запирката пред нив 
се бришат. 

Точката 10 се менува и гласи: 
„10) ако девизите ставени на девизна сметка ги 

користи противно на прописите донесени врз основа 
на членот 60 став 1 од овој закон, или ако девизите 
што не ги ставил на девизна сметка не ги понуди на 
откуп во рокот од членот 60 став 3 на овој закон;". 

Во точката 11 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова точка 12, 
која гласи: 

„12) ако стоките продадени во Југославија ги 
наплатува во девизи противно на прописите донесе-
ни врз основа на членот 99 од овој закон.". 

Член 10 
Во членот 91 првата реченица се менува и гласи: 
„По прекршоците од чл. 89 и 90 на овој закон 

може покрај паричната казна да се изрече и заш-
титната мерка одземање во целост или делумно пред-
метот на прекршокот, ири што ќе се води сметка за 
начинот на кој е сторен прекршокот и за другите 
околности што можат да бидат од влијание врз при-
мената на оваа мерка а имотната корист стечена со 
извршувањето на прекршокот се одзема во целост." 

Член 11 
По членот 93 се додава нов член 93а, кој гласи: 
„Ако е барањето за поведување постапка ставено 

врз основа на пријава од граничните царински орга-
ни поднесена во смисла на чл. 86 и 87 од овој закон, 
а вредноста на предметот на прекршокот не е пого-
лема од 1.000 динари, Девизниот инспекторат може 
без повикување и сослушување на обвинетиот да Ја 
изрече само заштитната мерка одземање на предме-
тот на прекршокот во целост или делумно — и без 
изрекнување парична казна, водејќи сметка за на-
чинот на кој е сторен прекршокот и за другите о-
ко л пости што можат да бидат од влијание врз при-
мената на оваа мерка. 

Против решението донесено според ставот 1 на 
овој член обвинетиот може во рок од 8 дена од де-
нот на доставувањето на решението да поднесе при-
говор. 

Ако обвинетиот во определениот рок поднесе 
приговор, Девизниот инспекторат ќе го стави вон 
сила-донесеното решение и ќе ja продолжи редовна-
та постапка." 

Член 12 
Во членот 102 став 1 точ. 4 и 5 се бришат. 
Во ставот 2 точка 3 зборот: „плаќа" се замену-

ва со зборот: „праќа". 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

285. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА 

ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за измени на Законот зџ 

интересните стопи на фондовите во стопанството, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 25 април 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 24 април 1969 
година. 

ПР бр. 802 
26 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ 
СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за интересните стопи на фондовите 

во стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 
56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17'67, 26/68, 30/68, 50/68, 
5/69 и 8/69) членот 4 се менува и гласи: 
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„Работните организации што произведуваат 
предмети за вооружување и воена опрема, односно 
што за такво производство се оспособени, не пла-
ќаат интерес на основните средства на деловниот 
фонд што претставуваат капацитети за производ-
ство на предмети за вооружување и воена опрема 
ЧИЈ промет е ограничен според членот 66 став 1 од 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69). 

Државниот секретар за народна одбрана ги оп-
ределува со свое решение за секоја работна орга-
низација основните средства на кои се однесува ос-
лободувањето од плаќање на интересот според ста-
вот 1 од овој член." 

Член 2 
Во членот 6 став 1 по зборовите: „пречистува-

ње на загадените води" запирката се заменува со 
точка и запирка и зборовите: „како и" се бришат, 
а на крајот на реченицата се додаваат запирка и 
зборовите: „како и на вредноста на творбите на ли-
ковната уметност (слики, скулптури и други творби 
на ликовната уметност)". 

Член 3 
Ослободувањето од плаќање на интересот спо-

ред членот 4 од Законот за интересните стопи на 
фондовите во стопанството важи од 27 февруари 
1969 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

286. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за амортизација на основните средства на 
работните организации, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 
април 1969 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 24 април 1969 година. 

ПР бр 801 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за амортизација на основните сред-

ства на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66, 30 68, 50/68 и 17/69) по членот 5 се 
додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 5а 
Работните организации што произведуваат пред-

мети на вооружување и воена опрема, односно што се 
оспособени за такво производство, за основните сред-
ства што претставуваат капацитети за производство 

на предмети на вооружување и воена опрема чиј 
промет е ограничен според членот бб став 1 од За-
конот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69), ја пресметуваат амортизацијата 
според одредбите од овој закон за периодите во кои 
тие средства се во употреба. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 
државниот секретар за народна одбрана, може да 
ги определи условите под кои за основните средства 
од ставот 1 на овој член работните организации мо-
жат да пресметат и помал износ на амортизација 
од износот пресметан со примена на стопите на 
амортизацијата пропишани со посебен сојузен закон, 
ако тие средства само делумно ги користат. 

Државниот секретар за народна одбрана ги оп-
ределува со свое решение за секоја работна органи-
зација основните средства врз кои се применуваат 
одредбите од ставот 1 на овој член. 

Член 56 
Амортизацијата пресметана според членот 5а од 

овој закон за основните средства што претставуваат 
капацитети за производство на предмети за воору-
жување и воена опрема што ги финансирала феде-
рацијата, работните организации можат да ја корис-
тат само за замена и реконструкција на тие капаци-
тети, а врз основа на претходно добиена согласност 
од државниот секретар за народна одбрана. 

Амортизацијата од ставот 1 на овој член работ-
ните организации се должни да ја уплатат на по-
себна сметка кај Службата на општественото кни-
говодство. 

Уплатувањето на амортизацијата според ставот 
2 од овој член во текот на една година се врши врз 
основа на годишна претсметка на амортизацијата, во 
подеднакви месечни износи, што претставуваат а-
контација до конечната пресметка на амортиза-
цијата според завршната сметка. Ако во текот на 
годината имало промени во состојбата на основните 
средства од ставот 1 на овој член, тие промени се 
земаат предвид за пресметување и уплатување на 
аконтацијата на амортизацијата од првиот ден на 
наредниот месец по настанатата промена. 

За начинот на пресметувањето и уплатувањето 
на аконтацијата на амортизацијата според ст. 1 и 2 
од овој член, како и за промените во текот на годи-
ната во состојбата на основните средства од ставот 
1 на овој член, работните организации се должни да 
ја известат Службата на општественото книговод-
ство." 

Член 2 
Во членот 7 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: „како ниту на предмети што се творби на 
ликовната уметност (слики, скулптури и други твор-
би на ликовната уметност)". 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на амортизаци-

јата на начинот утврден во чл. 5а и 56 од Законот за 
амортизација на основните средства на работните 
организации се врши од 27 февруари 1969 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

287. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за работните односи, што го ус-
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вон Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 април 1969 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор од 25 април 
1969 година. 

ПР бр. 813 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Основниот закон за работните одоси („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр 43/66, 52/66 и 26/68) по членот 
3 се додава нов член За, кој гласи: 

„(1) Работните организации во кои поради мал 
брод членови на работната заедница не се избираат 
органи на управувале, како и работните организа-
ции во кои природата на здружениот труд бара по-
себен начин на уредување на меѓусебните работни 
односи (работни организации на услужните дејно-
сти, училишта, здравствени установи, културни и 
уметнички установи, спортски и други друштвени 
организации и др.), ги регулираат меѓусебните ра-
ботни односи преку самоуправно договарање (член 3) 

(2) Со републички закон се утврдуваат, во со-
гласност со начелата од овој закон, начинот и пос-
тапката за самоуправно договарање од ставот 1 на 
овој член." 

Член 2 
Во членот 4 во втората реченица по зборовите: 

„Работните места" се додаваат зборовите: „и потреб-
ната стручна спрема на определено занимање одно-
сно насока и другите услови во поглед на работната 
способеност за секое работно место (член 20).". 

Се додава нов став 2, кој гласи:. 
„(2) Работната заедница поопштиот акт ги утвр-

дува работите и задачите во процесот на работата 
во работната организација или во организацијата на 
здружен труд во работната организација — како 
постојана содржина на работата на еден или повеќе 
работници од определена стручна спрема, работно 
искуство и други работни способности." 

/ 

Член 3 
Во членот 20 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2) Инвалидите и други лица на кои им е на-

малена здравствената способност, а кои со профе-
сионална рехабилитација се оспособени за вршење 
определени работи, се сметаат здравствено способни 
за вршење на работите за кои се оспособени со ре-
хабилитацијата." 

Досегашниот ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 4 
Членот 21 се менува и гласи: 
„(1) Работната заедница може да врши прове-

рување на стручните и други работни способности 
на работникот и пред неговиот прием на работа во 
работната организација (аудиција, писмена задача 
или други форми на претходно проверување на спо-
собноста на работникот). 

(2) Работната заедница може да го прими работ-
никот на работа со неговото согласување да помине 
определено време на пробна работа, но само во обе-
мот и за време што се неопходни работникот да ги 
покаже своите стручни и други работни способности 

(3) Со општиот акт на работната организација 
се утврдуваат условите и случаите во кои е потреб-

но претходно проверување на стручните и други ра-
ботни способности односно пробна работа на работ-
никот, начинот на пробната работа, најдолгото трае-
ње на пробната работа и др.". 

Член 5 
Во членот 26 ставот 5 се брише. 

Член 6 
Во членот 29 во првата реченица текстот по 

запирката се менува и гласи: „под условите од про-
писите за заштитата при работата и општиот акт 
на работната организација". Втората реченица се 
брише. 

Член 7 
Членот 31 се менува и гласи: 
„(1) Работната заедница може да го распореди ра-

ботникот од едно работно место на друго во случа-
ите односно во условите и според постапката утвр-
дена со општиот акт на работната организација. 

(2) Работникот може да биде распореден во смис-
ла на ставот 1 од овој член под услов работното мес-
то на кое се преместува да одговара на степенот 
на стручното образование од определено занимање 
односно насока што го има работникот. 

(3) Во исклучителни околности, утврдени со 
општиот акт, работникот може да биде привремено 
распореден на работно место за кое е предвиден 
понизок степен на стручно образование од оној што 
го има работникот, додека тие околности траат. 

(4) Работната заедница со статутот или со друг 
општ акт може да овласти и одделен работник да до-
несува решенија од ставот 3 на овој член. Пригово-
рот против такво решение не го одлага извршува-
њето на решението. 

(5) На работникот што не ќе постапи според ко-
нечното решение за распоредување на друго работно 
место, му престанува работата по истекот на време-
то за кое, според одредбите на статутот, во смисла на 
членот 110 од овој закон, има право да остане на 
работа." 

Член 8 
Членот 32 се брише. 

Член 9 
По членот 43 се додава нов член 43а, кој гласи: 
„(1) Работните места со неполно работно време 

утврдени со општиот акт на работната организација 
во смисла на членот 41 од овој закон, се пополну-
ваат по пат на огласување односно конкурс во смис-
ла на чл. 18 и 22 од ОВОЈ закон, и тоа со незапослени 
или делумно запослени работници (член 19 став 3) 
што ги исполнуваат условите предвидени со пропи-
сот и општиот акт за работата на тие работни места. 

(2) За вршење работи што не можат да се сме-
таат како работа подолга од полно работно време во 
смисла на членот 44 ст. 1 и 2 на овој закон, како и 
за вршење работи што не можат да се вршат во 
смисла на членот 138 став 1 на овој закон, работната 
организација е должна да формира работни места 
(член 4) и да ги пополнува на начинот предвиден во 
ставот 1 на овој член 

(3) Ако на огласот односно конкурсот не се при-
јават кандидати што ги исполнуваат бараните ус-
лови во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, органот 
надлежен за избор и прием на работници може да 
прими на тоа работно место и работник кој е во 
работен однос со полно работно време. Работната ор-
ганизација е должна најдоцна во рок од секои шест 
месеци јавно да го огласи тоа работно место како 
слободно или да објави конкурс за тоа место — се 
до неговото пополнување. На таквиот работник му 
престанува работата со денот на стапувањето на ра-
бота на работникот примен по огласот односно кон-
курсот. 

(4) Со републички пропис можат поинаку да се 
регулираат прашањата од овој член." 
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Член 10 
Во членот 44 став 2 по зборовите: „значителна 

материјална штета" се додаваат зборовите' „или би 
го загрозувало животот и здравјето на граѓаните 
(работа во амбуланти и болници и др)". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Работа подолга од полното работно време 

работната заедница може да воведе само во соглас-
ност со статутот а согласно републичкиот пропис со 
кој поблиску се определуваат случаите во кои и ус-
ловите под кои може да се воведе и нареди таква 
работа во смисла на ст. 1 и 2 на овој член." 

Член И 
Во членот 55 став 2 по зборовите: „По исклучок," 

се додаваат зборовите: „кога поради особено тешки 
околности тоа го бара општиот интерес,". 

Член 12 
Во членот 56 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Во случај на воведување петдневна работ-

на недела, сразмерно им се зголемува дневното ра-
ботно време и на работниците што работат со непол-
но работно време. По исклучок, на работничка што 
поради хранење или негување на дете има право на 
четиричасовно дневно работно време, како и на ра-
ботник КОЈ поради посебни услови на работата или 
намалување на работната способност (инвалид) има 
право на пократко работно време, и во петдневната 
работна недела не им се зголемува соодветното по-
кратко дневно работно време." 

Член 13 
Во членот 58 став 1 во втората реченица, по 

зборовите: „во работен стаж", се додаваат зборовите: 
„како поминати на работа,". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Одредбите на ст. 1 и 2 на овој член можат 

согласно да се применат и кога со прераспределбата 
на работното време во смисла на членот 57 на овој 
закон ќе настапи прекин на работата за определен 
период, но не подолг од 60 работни дена во годи-
ната." 

Член 14 
Во членот 60 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: „а на работникот помлад од 18 години -
дневен одмор од најмалку дванаесет часови непре-
кинато.". 

Член 15 
Во членот 75 став 1 по втората реченица се до-

дава нова реченица, која гласи: „Со општиот акт 
може да се утврди дека за полагање на стручниот 
или друг испит ова отсуство може да трае и подол-
го од седум дена во годината." 

Член 16 
Членот 91 се брише. 

Член 17 
Во членот 93 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„(4) Приговорот против одлуката за оддалечува-

ње од работното место или од работната организа-
ција не го одлага нејзиното извршување." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, во 
втората реченица зборовите: ,,надоместок на" се 
заменуваат со зборовите: „надоместок во височина на 
една половина од", а на крајот на ставот се додава 
нова реченица која гласи: „Ако е кривичната пос-
тапка против работникот што е оддалечен од ра-
ботното место односно од работната огранизација 
запрена со правосилна одлука, или ако е работникот 
со правосилна пресуда ослободен од обвинението, или 
обвинението било одбиено но не поради ненадлеж-
ност, односно ако не се изрече мерка за потешка 
повреда на работната должност, — на работникот му 
припаѓа разликата до полниот износ на аконтаци-
јата на личниот доход што би го остварил да бил 

односно да останал на работа на своето работно 
место.". 

Досегашниот став 5 се брише. 

Член 18 
Во членот 99 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Условите, органите и постапката за доне-

сување на одлуката од ставот 1 на овој член се опреде-
луваат со општиот акт на работната организација." 

Член 19 
Во членот 100 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) На работникот што самоволно ќе престане 

со работа во работната организација или, противно 
на ст. 1 и 2 од ОВОЈ член, неоправдано ќе изостане 
од работното место онолку време колку е тоа оп-
ределено со статутот, му престанува работата во 
работната организација од првиот ден кога -преста-
нал да работи, што се утврдува со одлика на ко-
легијалното тело што ќе го определи работната за-
едница. Приговорот против одлуката не го одлага 
нејзиното извршување." 

Член 20 
Во членот 102 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, по 

тие основи не може да му престане работата без 
согласување на работникот КОЈ има најмалку 30 го-
дини (жени — 25 години) пензиски стаж, освен ако 
работникот не постапи по одлука за расЛоред на 
друго работно место кое одговара на неговите стру-
чни и работни способности, во иста или друга ра-
ботна организација." 

Член 21 
Во членот 104 став 1 по зборовите: ,,од една го-

дина" се додаваат зборовите: „од денот на преста-
нокот на работата на работникот". 

Член 22 
Во членот 109 се додава нова реченица, која 

гласи: 
„Со денот на укинувањето односно престанокот 

на работната организација, во смисла на посебните 
прописи, им престанува работата на сите работ-
ници." 

Во истиот член се додава нов став, кој гласи: 
„Одредбата на ставот 1 од овој член не се при-

менува во случај на укинување односно престанок 
на работната организација поради спојување со 
друга работна организација односно припојување 
кон друга работна организација.'4 

Член 23 
Во членот 114 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Работната заедница може да донесе од-

лука за престанок на работата на работникот и 
против неговата волја, ако при приемот на работа 
работникот ги премолчил или дал неточни подато-
ци во поглед на условите за стапување на робата 
на определено работно место утврдени со закон или 
општиот акт, а кои податоци биле од влијание врз 
засновањето на работниот однос." 

Член 24 
По членот 117 се додава нов член 117а, кој 

гласи: 
„Во одлуката за престанок на работата на ра-

ботникот се внесува и поука за рокот за пријаву-
вање до заводот за запослување, заради остварува-
ње на соодветните права за време на незапосле-
ност." 

Член 25 
Во членот 122 став 1 по зборовите: „од денот на 

доставувањето 'на решението" се става точка, а дру-
гиот дел на текстот до крајот на ставот се заменува 
со реченицата: „Ако првостепениот орган на работ-
ната организација не донесе решение во рокот во кој 
бил должен да го донесе, работникот има право 
на приговор како да е одбиено негово барање." 



,Четврток, 8 мај 1969 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 589 

Член 26 
По членот 122 се додава нов член 122а, кој 

гласи: 
„Доставување на покани, известувања, решени-

ја и други писма на работната организација во вр-
ска со остварувањето на правата и должностите при 
работата, ако со општиот акт не е определено пои-
наку, се врши со непосредно врачување на работ-
никот или со препорачано писмо на последната ад-
реса што тој и ја пријавил на работната организа-
ција, а во случај на одбивање на приемот или не-
позната адреса — со истакнување на огласната та-
бла или на друго видно или пристапно место во 
кругот на работната организација. Со истекот на 
рокот од денот на доставувањето кој се утврдува со 
општиот акт, се смета дека доставувањето е извр-
шено." 

Член 27 
Во членот 123 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Општинскиот орган на управата може да 

донесе решение за привремено одлагање на извр-
шувањето на решението и кога тоа решение го до-
несол во прв степен највисокиот орган на управу-
вањето." 

Член 28 
Во членот 124 став 3 по зборовите: „доставува-

ње на конечното решение" се става точка, а оста-
натиот дел на текстот се заменува со реченицата: 
„Ако второстепениот орган на работната организација 
не донесе решение во рокот во кој бил должен да то 
донесе, работникот има право да поведе трудов 
спор како да е одбиено неговото барање." 

Член 29 
Во. членот 126 став 1 по зборовите: „овој закон", 

понатамошниот текст до крајот на ставот се менува и 
гласи: „ќе одлучи да се врати работникот на дото-
гашното работно место ако тоа не е укинато, од-
носно на друго работно место што бара ист степен 
на соодветна стручна спрема од исто занимање 
како и укинатото работно место, или на барање на 
работникот да досуди само отштета". 

Ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, КОЈ станува став 2, збо-

ровите: „на дотогашното работно место." се заме-
нуваат со зборовите: „на работа во работната орга-
низација во смисла на ставот 1 од овој член.". 

Член 30 
По членот 126 се додава нов член 126а, кој 

гласи: 
„(1) Правосилните судски одлуки за враќање на 

работникот во работната организација односно на 
определеното работно место ги извршува директо-
рот или друг овластен работник во работната орга-
низација, и тоа во рок од 15 дена од денот на 
приемот на одлуката, ако во одлуката не е опреде-
лен друг рок. 

(2) За сето време до извршувањето на судската 
одлука работникот има право на надоместок на 
личниот доход што би го остварил да бил на ра-
бота." 

Член 31 
По членот 137 се додава нов член 137а, кој 

гласи' 
„Со републички закон поблиску се регулираат 

работните односи на. лицата од чл. 135 и 136 на 
овој закон, во согласност со начелата на овој закон, 
со можност за неопходни отстапувања од одредбите 
од овој закон што се однесуваат на врспоставува-
ње, траење и престанок на работпио-р/однос." 

Член 32 
Во членот 138 став 1 зборовите: „непрекинато 

подолго од три дена" се заменуваат со зборовите: 
„подолго од 30 дена во текот на една календарска 
година, ако со републички пропис за одделни гран-
ки и дејности не е определено поинаку." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 2 и во него 

зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: 
„ставот 1". 

Член 33 
Во членот 142 став 1 по зборовите: „членот 100 

став 2" се додаваат зборовите: „членот 126а". 

Член 34 
Во членот 143 став 1 на крајот на точката 11 

точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„12) ако прими или распореди на работа работ-
ник противно на одредбите на членот 43а од овој 
закон; 

13) ако во решението за престанок на работата на 
работникот не внесе поука за пријавување до за-
водот за запослување (член 117а).". 

Член 35 
Во членот 145 став 1 точката 3 се менува и 

гласи: 
,,З) ако го распореди работникот противно на 

одредбите на членот 31 од овој закон;". 

Член 36 
Членот 155 се менува и гласи: 
„Се овластува Сојузниот совет за труд да доне-

се, по потреба, поблиски прописи за извршување 
на одредбите од овој закон за начинот и условите 
за исплатување надоместок на личниот доход на 
работникот за време на отсуствувањата од работа 
поради воена вежба, предвојничка обука, учество во 
цивилната заштита, вршење на јавни функции и 
одзовање на покана од воените и други органи до 
кои дошло без негова вина, како и за време на 
притвор или истражен затвор (чл. 86 и 87). Сојуз-
ниот совет за труд, во согласност со Сојузниот со-
вет за здравје и социјална политика, ќе пропише 
поблиски критериуми за утврдување на неопходна-
та зајакната мајчина нега на дете до три години 
возраст (член 40 став 2)/' 

Член 37 
Во рокот што ќе го определи работната заедни-

ца, но не подолг од една година од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, работната заедница 
едолжна во општиот акт за систематизацијата да 
Ја утврди потребната стручна спрема на определено 
занимање односно насока за секое работно место 
(член 4 од Основниот закон за работните односи) 
според текуштите И перспективните потреби на 
развојот на работната организација. 

Во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на 
општиот акт за систематизацијата од ставот 1 на 
ОВОЈ член овластениот орган на управувањето може 
да донесе одлука за распоредување на работниците 
од едно работно место на друго, вклучувајќи ги 
тука и раководните работни места. 

Член 38 
До донесувањето на републичките прописи врз 

основа на членот 43а од Основниот закон за работ-
ните односи ќе се применуваат одредбите на тој 
закон што важеле до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Со денот на влегувањето во сила на републич-
ките прописи од ставот 1 на овој член, а најдоцна во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила 
на ово1 закон, престануваат да важат сите договори, 
одлуки и решенија што се во спротивност со од-
редбите на членот 43а од Основниот закон за ра-
ботните односи. 

Член 39 
До донесувањето на републичките прописи за 

работата подолга од полното работно време од чле-
нот 44 став 3 на Основниот закон за работните од-
носи ќе се применуваат статутите на работните ор-
ганизации донесени согласно одредбите на членот 
44 ст. 1 и 2 на тој закон. 
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Член 40 
До донесувањето на општите акти на работните 

организации во согласност со овој закон, ќе се 
применуваат досегашните одредби на Основниот за-
кон за работните односи. 

Член 41 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да изврши потребни тер-
минолошки усогласувања и да го утврди пречисте-
ниот текст на Основниот закон за работните односи. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

288. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ 

ДОДАТОК 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за боречкиот додаток, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 април 1969 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 25 април 1969 
година. 

ПР бр. 809 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 
Член 1 

Во Законот за боречкиот додаток („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/64 и 35/65) во членот 1 по 
ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Правото на боречки додаток од ставот 1 на овој 
член го имаат под истите услови и учесниците на 
Народноослободителната борба што во таа борба 
стапиле до 13 октомври 1943 година, а кои станале 
југословенски државјани според договорот за мир 
со Италија и кои врз основа на Меморандумот за 
согласноста за Слободната Територија на Трст од 
5 октомври 1954 година се изедначени во правата и 
должностите со југословенските државјани." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Боречкиот додаток се определува во височина 

на разликата помеѓу личниот доход остварен за 
работа во полно работно време и износот што во 
почетокот" на секоја година го утврдува Сојузниот 
извршен совет според движењето на личните до-
ходи во изминатата година (во понатамошниот 
текст: основ за определување на боречки додаток)." 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Правото на боречки додаток преставува со 

остварување на правото на старосна односно инва-
лидска пензија." 

Член 4 
Во членот 7 став 1 по завршената заграда се 

додаваат запирка и зборовите: „според седиштето 
на исплатителот на личниот доход". 

Член 5 
Одредбата на новиот став 2 од членот 1 на За-

конот за боречкиот додаток ќе се применува од 1 
јануари 1969 година, а одредбата на новиот член 3 
на тој закон — од 1 јули 1969 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

289. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУ-

ВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за утврдување работните места на кои стажот 
на осигурување се смета со наголемено траење, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 25 април 1969 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 16 ап-
рил 1969 година. 

ПР бр. 810 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за утврдување работните места на 

кои стажот на осигурување се смета со наголемено 
траење („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/68) во чле-
нот 2 оддел I точка 6 по зборовите: „во рудници" се 
додаваат зборовите: „и најмалку 80% од вкупното 
ефективно работно време во текот на годината да 
поминат". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од 7 мај 1968 година. 

290. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Општиот закон за здравството, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
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Сојузниот собор од 25 април 1969 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 25 април 
1969 година. 

ПР бр. 807 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател на 

Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВОТО 
I. Здравствена заштита 

Член 1 
Здравствената заштита има за цел зачувување и 

унапредување на телесното и душевното здравје на 
граѓаните. 

Организацијата и работата на здравствените ра-
ботни организации и другите форми на здружен 
труд (во понатамошниот текст: здравствените работ-
ни организации) и дејноста на здравствените и дру-
ги работници во областа на здравствената заштита 
се засноваат врз начелото за единство на здравстве-
ната заштита. 

Член 2 
Здравствената заштита, како организирана 

општествена дејност, се остварува: 
1) со санирање на средината и со унапредување 

на хигиенските услови за живот и работа на гра-
ѓаните; 

2) со подигање на здравствената и физичката 
култура на граѓаните; 

3) со обезбедување поволни услови за здрав раз-
виток на децата и младината и за заштита на же-
ните, особено за време на бременост, породување и 
по породување; 

4) со откривање и отстранување на причините 
за заболувања и повреди и со сузбивање на нивни-
те последици; 

5) со лекување и рехабилитација на заболените, 
дефектните и повредените лица; 

6) со здравствен надзор; 
7) со обезбедување лекови и други медицински 

средства за превентива и лекување; 
8) со преземање и на други мерки за унапреду-

вање на здравствената состојба на населението. 

Член 3 
Здравствената заштита се организира и се спро-

ведува во согласност со потребите и можностите на 
општеството и со достигањата на науката, а според 
програмите на здравствената заштита, кои, во со-
гласност со начелата на општественото договарање, 
ги донесуваат општествено-политичките заедници, 
заедниците на здравственото осигурување, здрав-
ствените работни организации и нивните здруже-
нија и другите работни и други организации. 

Член 4 
Средствата за остварување на здравствената заш-

тита ги обезбедуваат граѓаните здружени во заед-
ници на здравственото осигурување, општествено-
-политичките заедници, работните и други организа-
ции, како и поединци. 

Здравствените работни организации и други ор-
ганизации што учествуваат во спроведувањето на 
здравствената заштита се здобиваат со средствата за 
својата работа по принципот на доход. 

Член 5 
Здравствената заштита ја обезбедуваат и спро-

ведуваат здравствените работни организации, ра-
ботните и други организации и општествено-поли-
тичките заедници, во рамките на своите права и 
должности утврдени со закон или со друг општ акт. 

Здравствената заштита непосредно ја даваат 
здравствените работници во здравствените работни 
оргнизации и во други организации. 

По исклучок, здравствената заштита можат, под 
условите и во границите што се утврдени со законот, 
непосредно да ја даваат здравствените работници и 
во вид на самостојна дејност. 

Член 6 
Дејноста во давањето здравствена заштита 

подлежи на надзор во поглед стручноста на работа 

Член 7 
Заради давање што поцелосна здравствена заш-

тита на граѓаните во редовни и вонредни при-
лики, здравствените работни организации, работните 
и други организации и органите на општествено-по-
литичките заедници остваруваат меѓусебна соработ-
ка и ја усогласуваат својата дејност на подрачјата 
што имаат заеднички интереси во областа на здрав-
ствената заштита. 

Член 8 
Општествено-политичките заедници, здравстве-

ните и други работни организации создаваат услови 
за укажување итна медицинска помош. 

Секоја здравствена работна организација и секој 
здравствен работник должни се да укажат итна 
медицинска помош. 

Начинот за утврдување и наплатување на на-
доместокот за укажаната итна медицинска помош се 
уредува со закон. 

Член 9 
Се обезбедува почитување на личноста и дос-

тоинството на лицето кому што се дава здравстве-
на заштита како и чување на професионалната тај-
на во врска со давањето на здравствената заштита. 

Член 10 
Општествено-политичките заедници, во рамки-

те на своите права и должности, создаваат што по-
поволни услови за здравствена заштита, се грижат 
за организирање и успешно функционирање на 
здравствената служба на својата територија и обез-
бедуваат вршење надзор во поглед стручноста на 
работата на здравствените работни организации и 
здравствените работници. 

Член 11 
Со цел за организација на здравствената заштита 

на пошироки региони, со закон се уредуваат начи-
нот и условите за соработка на здравствените ра-
ботни организации, нивните здруженија, заедници-
те на здравственото осигурување, општествено-по-
литичките заедници и на другите заинтересирани ор-
ганизации. 

П. Здравствени установи 
Член 12 

За вршење на дејноста во областа на здравстве-
ната заштита — се основаат здравствени работни ор-
ганизации под условите пропишани со закон. 

Видовите здравствени работни организации и 
условите за нивната работа се утврдуваат со закон. 

Член 13 
Вршењето на здравствена заштита е дејност од 

посебен општествен интерес. 
Со закон ќе се определи начинот за обезбедува-

ње на општествениот интерес во управувањето со 
здравствените работни организации во работите за 
спроведување на здравствената заштита. 

Член 14 
Заради координирање на својата дејност, ста-

пување во деловни односи со заедниците на здрав-
ственото осигурување и со други партнери, заедничко 
учество во прашањата за школување и усовршува-
ње на здравствените работници и по други праша-
ња од заеднички интерес, здравствените работни 
организации можат да се здружуваат меѓусебно. 
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Член 15 
Здравствените работни организации ги утврду-

ваат цените на здравствените услуги што ги даваат. 
При утврдувањето на цените на здравствените 

услуги, здравствените работни организации се прид-
држуваат кон прописите и општествените догово-
ри со кои се утврдуваат мерилата за определување 
на цените, земајќи ги предвид утврдените стандар-
ди и нормативи и категоризацијата на 'здравствени-
те работни организации. 

Цените на здравствените услуги можат да се 
утврдуваат и со договор. 

Цената на здравствените услуги содржи и дел 
на средства за проширување на материјалната ос-
нова на трудот на здравствената работна организа-
ција. 

Член 16 
Здравствените работни организации водат един-

ствена документација и евиденција со податоци од 
интерес за целата земја според посебен сојузен за-
кон. 

III. Здравствени работници 
Член 17 

За вршење работи на здравствена заштита 
здравствените работници мораат да имаат, најмалку 
образование и тоа: 

1) за работи на медицинска сестра односно меди-
цински техничар, здравствен техничар и бабица — 
завршено соодветно средно медицинско училиште; 

2) за работи на виша медицинска сестра однос-
но виш медицински техничар и виш здравствен 
техничар — завршена соодветна виша медицинска 
школа; 

3) за работи на лекар, забен лекар и дипломи-
ран фармацеут — завршен медицински, стомато-
лошки односно фармацеутски факултет. 

Член 18 
Здравствените работници, освен болничарите, 

можат самостојно да вршат работи на здравствена 
заштита само: 

1) ако на приправнички стаж на работите на 
здравствената заштита, според утврдениот план и 
програма, поминат најмалку една година; 

2) ако со проверување по завршениот приправ-
нички стаж се утврди нивната оспособеност за са-
мостојна работа. 

Приправничкиот стаж за лекари, забни лекари 
и дипломирани фармацеути се поминува во здравст-
вени работни организации што ги исполнуваат за 
тоа пропишаните услови. 

На приправнички стаж можат да се примаат и 
здравствени работници што не се во работен однос 
(волонтери). 

Планот и програмата на приправничкиот стаж 
за лекарите, забните лекари и дипломираните фар-
мацеути се пропишуваат во согласност со минимал-
ниот план и прогамата што ќе ги утврди Сојузниот 
совет за здраство и социјална политика. 

Член 19 
Заради обезбедување што подобра здравствена 

заштита, лекари, забни лекари и дипломирани фар-
мацеути можат да се специјализираат во одделни 
гранки на соодветни факултети или во други уста-
нови што ги исполнуваат за тоа пропишаните ус-
лови. 

Планот и програмата за специјализација се 
пропишуваат во согласност со минималниот план 
и програма што за основните гранки на специјали-
зацијата ќе ги утврди Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика по прибавено мислење од со-
одветните научни и стручни институции и здруже-
нија на здравствните работници. 

Член 20 
Приправничкиот стаж поминат во странство и 

специјализацијата стечена во странство се призна-
ваат под пропишаните услови. 

Член 21 
Здравствените работници во својата работа, во 

границите на определениот им делокруг и својата 

стручна подготовка, се самостојни и одговорни за 
својата работа. 

Член 22 
Во давањето на здравствена заштита здравстве-

ните работници се придржуваат кон начелата на 
етиката на здравствените работници и придонесу-
ваат за стручното оспособување и усовршување на 
другите здравствени работници. 

IV. Права и должности на граѓаните 
Член 23 

Сите граѓани имаат право на здравствена заш-
тита. 

Заради остварување на здравствената заштита 
на граѓаните им се обезбедува слободен избор на 
здравствена работна организација и здравствен ра-
ботник што ќе им ја даваат здравствената заштита, 

Член 24 
При користењето на здравствената заштита и 

здравствени услуги, на граѓаните им се обезбе-
дува: 

1) да можат, под пропишаните услови, да бараат 
конзилијарен преглед, консултација на лекар, кого 
самите ќе го одберат, како и проверување на струч-
носта на работата на здравствената работна органи-
зација односно здравствениот работник; 

2) да можат хируршки и други медицински ин-
тервенции да се преземаат само по претходно согла-
сување на заболеното лице, односно родителот или 
старателот ако заболеното лице е малолетно или е 
лишено од деловна способност. Во итни случаи, во 
кои е во опасност животот на заболеното лице, хи-
руршки и други интервенции можат да се преземаат 
и без претходно согласување на заболеното лице ако 
е тоа во таква состојба што да не може да одлучува 
само, а поради итност не е можно да се прибави 
согласување на родителот односно старателот. 

Член 25 
Должност е на секој граѓанин во итни случаи 

да му укаже на друг прва помош во границите на 
своите можности. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 26 

Здравствените работници што не се опфатени 
во членот 16 на овој закон, а на кои според порано 
важечките прописи им е признаена содветната струч-
на подготовка односно коишто со стручното образо-
в н а се здобиле во соодветните медицински учи-
лишта (детски негователки, забари, виши забари, 
помлади здравствени техничари, болничари и др.), 
можат и понатаму да ги вршат работите на здрав-
ствената заштита за чие вршење се бара стручната 
подготовка што ја имаат според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, ако со републички прописи не е определено 
поинаку. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Општиот закон за здравствената заштита и 

здравствената служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65); 

2) Одлуката за попис и евиденција на здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/55); 

3) Наредбата за евиденцијата на здравствените 
работници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/62), 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на републич-

ките прописи со кои ќе се регулираат соодветните 
прашања, а најдоцна по истекот на една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, прес-
тануваат да важат: 

1) одредбите на точ. 14, 18, 25 и 26 од Одлуката 
за финансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53 и 
24/57); 
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2) Правилникот за стручната спрема потребна 
за здобивање со определени звања на службеници-
те од здравствената струка („Службен лист на 
ФЏРЈ", бр. 6/58, 31/59, 53/59, 31/60, 24/61 и 29/62); 

3) Правилник за стручните испити на здрав-
ствените службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/60, 51/60 и 25/61); 

4) Правилникот за посебните стручни испити и 
курсевите за доквалификација на здравствените 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60 и 
33/62). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

291. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Републикд 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 
Се прогласува Општиот закон за здравственото 

осигурување и задолжителните видови здравствена 
заштита на населението, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 24 
април 1969 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 25 април 1969 година. 

ПР бр. 806 
26 април 1969 година 

Белград 

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

ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-
ЖИтаЛНИТЕ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Уводни одредби 

Член 1 
Работници, земјоделци и лица што вршат само-

стојни професионални дејности (во понатамошниот 
текст: осигурениците) задолжително се осигуруваат 
себеси и членовите на своите семејства на здравст-
вена заштита и други права од здравственото оси-
гурување. 

За лица што не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување здравствената заштита се 
обезбедува, во согласност со законот. 

Член 2 
Здравственото осигурување го обезбедуваат оси-

гурениците според начелата на заменост и солидар-
ност, во рамките на самоуправните заедници на 
здравственото осигурување. 

Во рамките на заедниците на здравственото оси-
гурување осигурениците си ги здружуваат средства-
та заради остварување на здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување. 

Член 3 
Осигурениците-работници самостојно ги утврду-

ваат, во заедниците на здравственото осигурување, 
за себе и членовите на своите семејства, здравстве-
ната заштита во смисла на Општиот закон за здрав-
ството и другите права и обврски од здравственото 
осигурување, обемот и нивото на правата, условите 

и начинот на нивното користење, како и средствата 
потребни за остварување на тие права. 

Член 4 
Осигурениците-землоделци и лицата што вршат 

самостојни професионални дејности самостојно ги 
утврдуваат, во заедниците на здравственото осигу-
рување, за себе и членовите на своите семејства, 
правата и обврските од здравственото осигурување, 
обемот и нивото на правата, условите и начинот на 
нивното користење, како и средствата потребни за 
остварување на тие права. 

Член 5 
Во заедниците на здравственото осигурување 

осигурениците ги обезбедуваат и задолжителните 
видови здравствена заштита во обемот, што како 
најмал е утврден со законот. 

Задолжителните видови здравствена заштита 
утврдени со овој закон им се обезбедуваат и на ли-
цата, што не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување (член 1 став 2). 

Член 6 
Работните и други организации, државните ор-

гани (во понатамошниот текст: организациите) и 
приватните работодавци задолжително ги осигуру-
ваат работниците и учениците во стопанството, од-
носно учениците на училишта за квалификувани 
работници за кои се изведува практична настава во 
организацијата, училиштето или кај приватниот ра-
ботодавец, на здравствено осигурување за случај на 
несреќа при работата и заболување од професио-
нални болести. 

Член 7 
Во заедниците на здравственото осигурување 

осигурениците врз самоуправни основи ги уредуваат 
меѓусебните односи и утврдуваат такви форми на 
организација и одлучување кои што на најцелосо-
образен начин овозможуваат што понепосредно 
учество на осигурениците во обезбедувањето и 
спроведувањето на здравственото осигурување, во 
утврдувањето на правата и обврските од здрав-
ственото осигурување, во создавањето и зајакну-
вањето на материјалната основа за обезбедување и 
проширување на здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување. 

Прашањата од поширок заеднички интерес во 
областа на здравственото осигурување се уредуваат 
врз принципот на меѓусебната соработка на заед-
ниците на здравственото осигурување и меѓусебниот 
договор за здружување на средствата за спроведу-
вање на заеднички преземените мерки и акции. 

Член 8 
Заедниците на здравственото осигурување, ра-

ботните организации, општествено-политичките за-
едници, работните организации на здравствената 
дејност и нивните асоцијации и другите организа-
ции соработуваат во програмирањето, планирањето 
и унапредувањето на здравствената заштита и неј-
зината материјална основа, во развојот па самоуп-
равните односи, во создавањето на што поповолни 
услови за користење на здравствената заштита и 
што порационална употреба на средствата обезбе-
дени за здравствената заштита. 

Во спроведувањето на превентивните мерки и 
акции, како што се санации на животната и работ-
ната средина (воздух, вода, прехранбени продукти, 
хигиенски услови во работната, станбената и учи-
лишната средина, заштитата при работата и др.), 
за кои носители на програмите, на обезбедувањето 
на средства и на организирањето на активностите 
се општествено-политичките заедници и работните 
и други организации, соработуваат и заедниците на 
здравственото осигурување. Оваа соработка се ос-
тварува врз принципите на самоуправното догова-
рање за содржината и формите на соработката и за 
обезбедување на финансиските средства потребни 
за остварување на програмите и задачите за развој 
на здравствената заштита. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Осигурани лица 

Член 9 
Како работници во смисла на членот 1 од овој 

закон се сметаат: 
1) лицата во работен однос на територијата на 

Југославија, како и југослбвенските државјани во 
работен однос во странство кај југословенски орга-
низации или во домаќинствата на тие осигурениот, 

2) југословенски државјани во работен однос во 
странство, ако не се задолжително здравствено оси-
гурени според законот на земјата во која се запо-
слени или според меѓународна спогодба; 

3) членовите на претставничките тела и на нив-
ните органи и изборните лица во општествените, 
задружните и самоуправните организации, комори-
те, здруженијата и сл., ако за таа работа примаат 
постојан месечен надоместок; 

4) членовите на занаетчиските задруги и чле-
новите на рибарските задруги на кои стопанската 
работа во задругата им е единствено или главно 
занимање; 

5) лицата привремено вон работен однос, додека 
се редовно пријавени кај заводот за зашијување; 

6) уживателите на пензии и корисниците на 
правото на професионална рехабилитација и зало-
жување според прописите за инвалидското осигу-
рување, како и југословенските државјани што при-
маат пензија или инвалиднина исклучително од 
странски носители на осигурување, додека престо-
јуваат на територијата на Југославија, ако со меѓу-
народниот договор не е определено поинаку; 

7) лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време; 

8) учениците во стопанството односно ученици-
те на училишта за квалификувани работници за 
кои покрај училишната се изведува и практична на-
става во работната организација, училиштето или 
кај приватниот работодавец. 

Како членови на семејството се сметаат члено-
вите на потесното семејство (брачниот другар и де-
цата на осигуреникот — родени во брак или вон од 
брак, посвоени и пасиночиња), како и издржувани 
родители на осигуреникот под условите што ќе ги 
утврди заедницата на здравственото осигурување. 

Со задолжителното здравствено осигурување се 
опфаќаат и членовите на потесното семејство на ју-
гословенски државјанин во работен однос во стран-
ство ако не се опфатени во рамките на неговото за-
должително здравствено осигурување кај странскиот 
носител на осигурување. 

Член 10 
Како земјоделци во смисла на членот 1 од овој 

закон се сметаат лицата што вршат земјоделска 
дејност како свое единствено или главно занимање, 
како и членовите на нивното домаќинство ако не се 
осигурени по друг основ. 

Својството на земјоделец се утврдува во соглас-
ност со законот. 

Член 11 
Како лица што вршат самостојни професионал-

ни дејности во смисла на членот 1 од овој закон се 
сметаат лицата што самостојната професионална 
дејност ја вршат како свое единствено или главно 
занимање. 

Со задолжителното здравствено осигурување се 
опфаќаат и членовите на семејствата на лицата од 
ставот 1 на овој член, на начинот предвиден за чле-
новите на семејствата на осигурениците-работници 
(член 9). 

Член 12 
Странските државјани, запослени во Југосла-

вија кај југословенски организации, односно кај 
приватни работодавци или по основ на меѓународни 
спогодби, се осигуруваат себеси и членовите на 
своите семејства на здравствено осигурување под 
истите услови како и работниците — југословенски 
државјани. 

Права од здравственото осигурување 
Член 13 

Осигурениците за себе и за членовите на сво-
ите семејства во заедниците на здравственото оси-
гурување обезбедуваат: 

1) здравствена заштита што ја утврдуваат само-
стојно во рамките на заедницата за здравствено оси-
гурување; 

2) здравствена заштита што врз основа на за-
конот задолжително се обезбедува и се спроведува 
преку здравственото осигурување; 

3) парични надоместоци и помошти што на оси-
гурените лица им припаѓаат врз основа на овој за-
кон односно што ќе ги установи заедницата на 
здравственото осигурување; 

4) други права од здравственото осигурување 
што ги утврдуваат самостојно заедниците на здрав-
ственото осигурување. 

Член 14 
Задолжителни видови здравствена заштита што 

им се обезбедуваат на сите граѓани според членот 5 
на овај закон се: 

а) откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни болести што подлежат на задолжително при-
јавување; 

б) пега и лекување на оние душевни болни што, 
поради природата и состојбата на болеста, можат 
да го загрозат својот живот и животот на другите 
луѓе или да ги оштетат материјалните блага на 
околината; 

в) здравствена заштита на жените во врска со 
бременост, породување, мајчинството и контрацеп-
ција та; 

г) целосна здравствена заштита на новороден-
чињата, доенчињата и претшколските деца; 

д) здравствена заштита на школските деца, 
школската младина и редовните студенти до опре-
делена возраст, и тоа преку: систематска прегледи, 
заштита и лекување на забите; спречување, сузби-
вање и лекување на реуматичната треска; проте-
тички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и 
аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските 
аномалии и деформитети; 

ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања и шеќерната болест и нивно лекување; 

е) активност на здравственото воспитување на 
населението. 

Обемот на правата и поблиските критериуми за 
спроведување на одделните видови здравствена заш-
тита од ставот 1 на овој член се определуваат со 
закон. 

Член 15 
За случај на несреќа при работата и заболува-

ње од професионални болести на осигурениците-р.а-
ботници задолжително им се обезбедува правото на: 

а) користење на здравствена заштита и спро-
ведување на мерките за откривање и спречува-
ње на заболувањата од професионални болести и 
несреќи при работата; 

б) користење на сите видови медицинска помош 
и ортопедски средства со цел за лекување и реха-
билитација од последиците на несреќата при ра-
ботата и заболувањата од професионални болести 
заради воспоставување на работната способност; 

в) надоместок на личниот доход за сето време 
на траењето на привремената спреченост за работа 
предизвикана со несреќа при работата односно со 
заболување од професионална болест и на патните 
трошоци во врска со користењето на здравствената 
заштита и рехабилитацијата. 

Правата од осигурувањето за случај на несреќа 
при работата и заболувања од професионални бо-
лести им се обезбедуваат на осигурениците неза-
висно од должината на претходното траење на 
здравственото осигурување. 

Како несреќа при работата и заболување од 
професионални болести се сметаат повредите и бо-
лестите што се утврдени со прописите за инвалид-
ското осигурување. 
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Член 16 
Осигурените лица ја избираат здравствената ус-

танова и лекарот што ќе им даде здравствена заш-
тита. 

Осигурениците во заедниците на здравственото 
осигурување ги утврдуваат условите и начинот под 
кои ги користат услугите на здравствените установи 
и здравствените работници. 

Ако осигуреното лице ј а користи здравствената 
заштита по поинакви услови и на поинаков начин 
од оние утврдени во смисла на ставот 2 од овој 
член, заедницата на здравственото осигурување ги 
поднесува -трошоците за користената здравствена 
услуга најмалку во височината што би одговарала 
таквата здравствена услуга да е дадена во здрав-
ствените установи со кои заедницата на здравстве-
ното осигурување склучила договор за давање здра-
вствена заштита. 

Осигурените членови на семејството ја користат 
здравствената заштита според прописите што важат 
на подрачјето на кое осигуреникот работи и според 
статутот на заедницата за здравствено осигурување 
кај која тој е осигурен и во случај кога живеалиш-
тето им е надвор од подрачјето на таа заедница. 

Член 17 
Заедниците на здравственото осигурување мо-

жат да предвидат учество на осигурените лица во 
трошоците за користење на здравствената заштита, 
водејќи сметка воведувањето на тоа учество да би-
де стручно аргументирано и општествено оправдано 
и височината на тоа учество да не ги одвраќа осигу-
рените лица од користење на здравствената заштита. 

Користењето на задолжителните видови здрав-
ствена заштита (член 14) и на здравствената заш-
тита за случај на несреќа при работата и заболу-
вање од професионални болести (член 15) се обез-
бедува во целост на товар на средствата на заедни-
цата за здравственото осигурување. 

Член 18 
Заедниците на здравственото осигурување само-

стојно ги утврдуваат правата на осигурените лица 
на парични надоместоци во врска со користењето на 
здравствената заштита, нивната височина, условите 
за здобивање и начинот на нивното остварување. 

Со закон може здобивањето со право на надо-
месток да се услови со претходен стаж на осигу-
рување. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
работниците задолжително обезбедуваат парични на-
доместоци во случаите и под условите утврдени со 
законот. 

Член 19 
При регулирањето на случаите и условите под 

кои се стекнува правото на надоместок на личниот 
доход, заедниците на здравственото осигурување 
задолжително му обезбедуваат: 

1) на осигуреникот — работник за време на при-
времената спреченост за работа во врска со корис-
тењето на здравствената заштита надоместок на 
личниот доход што му припаѓа од првиот ден на 
таквата спреченост за работа и за сето време на 
траењето на таа спреченост. Во случај на подолго 
траење на спреченоста за работа поради привремена 
неспособност за работа, а најмногу по две години 
непрекината спреченост, работникот се упатува на 
стручна комисија заради оцена на работната спо-
собност и инвалидноста. Случаите и бројот на де-
нови на спреченост за работа во врска со користе-
њето на здравствената заштита во кои надоместо-
кот на личниот доход му го исплатува на работни-
кот работната организација односно приватниот ра-
ботодавец на товар на своите средства се утврдуваат 
со закон; 

2) на осигуреникот — работничка надоместок па 
личниот доход за време на отсуство поради бреме-
ност и породување во траење што како најмало е 
утврдено со законот, и тоа од првиот ден на тоа 
отсуство на товар на средствата на заедницата; 

3) на осигуреникот — работничка односно работ-
ник надоместок на личниот доход за време на спре-

ченост за работа поради нега на болно дете помладо 
од една година, и тоа од првиот ден на таа спрече-
ност на товар на средствата на заедницата. 

Член 20 
Основот за надоместок на личниот доход го со-

чинува просекот на личниот доход што работникот 
го остварил во претходната година пред годината во 
којашто настапил случајот според кој се стекнува 
правото на надоместок. 

Височината на надоместокот на личниот доход 
кој се исплатува на товар на средствата на заедни-
цата на здравственото осигурување, односно на то-
вар на средствата на приватниот работодавец, ја ут-
врдува заедницата на здравственото осигурување. 
Височината на надоместокот што се исплатува на 
товар на средствата на работната организација (член 

19 точка 1 став 2) ја утврдува работната организација. 

Надоместокот на личниот доход се определува 
најмалку во височина од 60% од основот за надо-
месток, со тоа што да не може да биде пониска од 
износот на минималниот личен доход утврден со 
важечките прописи. 

Височината на надоместокот изнесува 100% од 
основот за надоместок: 

— за време на привремена спреченост за работа 
предизвикана со несреќа при работата или со за-
болување од професионална болест, ако е во пра-
шање надоместок што го утврдува заедницата на 
здравственото осигурување; 

— за време на отсуство поради бременост и по-
родување. 

Член 21 
На осигурените лица, заради заштита на пра-

вата од здравственото осигурување, им се обезбе-
дува во рамките на заедницата на здравственото 
осигурување, двостепеност на решавањето во по-
стапката поведена на барање на осигуреното лице. 

Во постапката за остварување на правото на 
паричен надоместок и други парични примања, оси-
гуреното лице може против конечното решение на 
заедницата на здравственото осигурување да поведе 
постапка пред општинскиот суд надлежен според 
седиштето на заедницата на здравственото осигуру-
вање кај која е осигурено или според престојува-
лиштето на осигуреникот. 

Општинскиот суд тужбата ќе ја расправи во 
процесна постапка. 

Постапката пред судот е итна. 
Заедници на здравственото осигурување 

Член 22 
Заедницата на здравственото осигурување е са-

моуправна организација на осигурениците. 
За основање на заедница одлучуваат осигурени-

ците. 
Највисок орган на управување на заедницата на 

здравственото осигурување е собранието. 
Заедниците се формираат како заедници на 

здравственото осигурување на работниците, заед-
ници на здравственото осигурување на земјоделци-
те и заедници на здравственото осигурување на ли-
цата што вршат самостојни професионални дејности. 

Заедници од исти категории односно различни 
категории можат да се спојат или раздвојат, по по-
стапката и на начинот определен со законот. 

Член 23 
Заедница на здравственото осигурување може 

да се формира ако се исполнети со законот утвр-
дените критериуми и неопходните материјални ус-
лови за покривање на осигурените права и обврски 
спрема осигурените лица, како и условите што обез-
бедуваат осигурениците што понепосредно да ги ос-
тваруваат своите самоуправни права. 

Со Законот може да се предвиди: 
а) лицата или одделни категории лица што вр-

шат самостојни професионални дејности да се оси-
гуруваат во рамките на заедницата на здравственото 
осигурување на работниците, под условите што ќе 
ги утврди таа заедница; 
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б) да се формираат посебни заедници на здрав-
ственото осигурување на работниците за случај нз 
несреќа при работата и заболување од професионал-
ни болести за пошироко подрачје или за територија-
та на републиката односно покраината. 

Заедниците на здравственото осигурување вр-
шат и работи на обезбедување здравствена заштито 
за лица што не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување (член 1 став 2) врз основа 
на спогодба со општествено-политичката заедница 
која што ја установува и обезбедува здравствената 
заштита на тие лица. 

Член 24 
Заедницата на здравственото осигурување има 

статут. 
Со статутот се утврдува кругот на осигурените 

лица, обемот на нивните права и обврски и внатреш-
ната организација на заедницата. 

Со статутот задолжително се утврдува кои пра-
шања се регулираат со општите акти и кои одредби 
на статутот, за правата на осигурениците, се доне-
суваат преку референдум. 

За предлогот на статутот задолжително се из-
јаснуваат осигурениците. 

Финансирање на здравственото осигурување 
Член 25 

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање се обезбедуваат со придонес од осигурениците 
и со закон утврдените обврзници за плаќање на при-
донесот, со учество на општествено-политичките за-
едници и со други приходи. 

Основот за пресметување на придонесот, до-
колку не е утврден со законот, го утврдуваат само-
стојно заедниците на здравственото осигурување. 

Член 26 
Средствата за здравствено осигурување на ра-

ботниците ги обезбедуваат: 
1) осигурениците — со придонесот од бруто лич-

ните доходи, 
2) организациите — со придонесот од својот до-

ход, а приватните работодавци од своите средства, 
за осигурување на работниците за случај на несреќа 
при работата и заболување од професионални бо-
лести, како и за здравствено осигурување на уче-
ниците во стопанството, односно учениците на учи-
лишта за квалификувани работници за кои покрај 
училишната се изведува и практична настава во 
работната организација, училиштето или кај при-
ватниот работодавец; 

3) заедниците за работи на запослувањето — со 
придонесот од средствата обезбедени за правата на 
лицата привремено вон работен однос; 

4) републичките заедници на социјалното оси-
гурување - со придонесот од средствата обезбедени 
за правата на уживателите на пензии и уживате-
лите на пензии или инвалиднини од странски носи-
тели на осигурување (член 9 точка 6) — од своите 
средства; 

5) работниците запослени во странство — со 
придонесот од своите средства за членовите на сво-
ите семејства што престојуваат во Југославија, а на 
кои не им е обезбедена здравствена заштита од 
странскиот носител на осигурувањето. 

Член 27 
Во обезбедувањето на средствата за покривање 

трошоците на здравствената заштита, која што за-
едниците на здравственото осигурување задолжи-
телно ја обезбедуваат врз основа на законот, учест-
вуваат и општествено-политичките заедници, ако 
трошоците на таа здравствена заштита на подрач-
јето на одделна заедница на здравственото осигуру-
вање би го оптоварувале доходот на осигурениците 
над определената граница. 

Критериумите за учеството на општествено-по-
литичките заедници во финасирањето на здравстве-

ната заштита, во смисла на ставот 1 од овој член, и 
начинот за остварување на тоа учество се утврду-
ваат со закон. 

Во обезбедувањето на средствата за задолжител-
ните видови здравствена заштита (член 14) во не-
доволно развиените републик-и и краишта учествува 
и федерацијата според критериумите и на начинот 
утврдени со сојузен закон. 

Член 28 
Општествено-политичката заедница што ќе ус-

танови други права односно поголем обем на права 
од здравственото осигурување од правата што се 
утврдени со овој закон односно со статутот на заед-
ницата на здравственото осигурување, го регулира 
и начинот за обезбедување на средствата за оства-
рување на тие права. Исто така, при ратификација 
на меѓународната конвенција со која се установу-
ваат правата од здравственото осигурување се ре-
гулира и начинот за обезбедување средства за ос-
тварување на тие права. 

Општествено-политичката заедница што ќе ус-
танови права од здравственото осигурување за лица 
што не се задолжително осигурени според овој за-
кон едновремено обезбедува и средства за оствару-
вање на тие права. 

Член 29 
Придонесите за здравствено осигурување само-

стојно ги утврдува заедницата на здравственото оси-
гурување. 

Придонесите за здравствено осигурување се ут-
врдуваат според единствени пропорционални стопи 
на личните доходи за сите осигурени ризици во за-
едницата. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците можат да определат дел од придоне-
сот и по член на домаќинството на осигуреникот, а 
заедниците на здравственото осигурување на лицата 
што вршат самостојни професионални дејности — 
по член на семејството на осигуреникот. 

Придонесите за здравствено осигурување на ра-
ботниците за случај на несреќа при работата и за-
болување од професионални болести ги утврдуваат 
заедниците на здравственото осигурување по един-
ствената тарифа за покривање на осигурените ри-
зици. Ако поради субјективни причинители доаѓа до 
зголемена опасност, заедницата може, врз основа на 
посебна тарифа, за одделна работна организација 
или кај приватен работодавец да утврди повисока 
тарифа. 

Тарифата за здравственото осигурување на ра-
ботниците за случај на несреќа при работата и забо-
лување од професионални болести не може за од-
делна работна организација да биде повисока од 
50% од редовната тарифа утврдена за тоа осигуру-
вање на подрачјето на заедницата на здравственото 
осигурување. 

Член 30 
Стопите на придонесот се определуваат така 

што средствата што се остваруваат со придонесите 
да ги покриваат обврските на заедницата по основ 
на осигурените права, да обезбедуваат формирање 
на резервите, реосигурување на потешките ризици, 
трошоци за спроведување на осигурувањето, како 
и дел на средствата со кои заедниците на здравстве-
ното осигурување учествуваат во развојот на здрав-
ствената служба. 

Член 31 
Заедниците на здравственото осигурување за-

должително формираат резервен фонд за обезбеду-
вање финансиска стабилност во работењето и лик-
видност во извршувањето на обврските спрема оси-
гурените лица, здравствените установи и другите ор-
ганизации на кои им го доверуваат спроведувањето 
на здравственото осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од едномесечниот просечен износ на плани-
раните расходи на фондовите во текуштата година. 
Рокот во којшто се обезбедува задолжителното ни-
во на резервите се утврдува со закон. 
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Член 32 
Средствата за обезбедување на задолжителните 

видови здравствена заштита, средствата за обезбе-
дување правата од здравственото осигурување за 
случај на несреќа при работата и заболување од 
професионални болести и средствата за обезбедува-
ње на правата што заедниците ги утврдуваат само-
стојно, се водат на посебна пресметка како намен-
ски средства, доколку не се распоредени на соод-
ветните фондови. 

Член 33 
Заедниците на здравственото осигурување рео-

сигуруваат, врз економски основи и според начело-
то на заемност, потешки ризици што можат да на-
стапат во спроведувањето на здравственото осно-
вање. 

Здравствените ризици опфатени со здравствено-
то осигурување што заедниците на здравственото 
осигурување задолжително ги реосигуруваат се оп-
ределуваат со закон. 

За формирањето на фондот за реосигурување 
и за начинот на управување со ТОЈ фонд, за обемот 
на ризиците што се реосигуруваат, за тарифата на 
премиите за реосигурување, за надоместоците што 
се обезбедуваат во случај на настапување на рео-
сигурени ризици и за условите и постапката за ос-
тварување на овие надоместоци, одлучуваат спогод-
бено заедниците на здравственото осигурување. 

Член 34 
Здравствените ризици при поголеми елементар-

ни несреќи се реосигуруваат според посебен сојузен 
закон. 

Спроведување на здравственото осигурување 
Член 35 

Здравствената заштита по основ на здравствено-
то осигурување осигурените лица ја остваруваат во 
здравствените установи, на начинот и под условите 
утврдени со законот и статутот на заедницата на 
здравственото осигурување и на начинот предвиден 
со договорот што го склучила заедницата со здрав-
ствената установа. 

Својството на осигурено лице се докажува врз 
основа на посебна исправа. 

Член 36 
Односите помеѓу заедниците на здравственото 

осигурување и здравствените установи се воспоста-
вуваат врз основа на утврдени долгорочни програми 
и планови за остварување и унапредување на здрав-
ствената заштита и усогласениот развој на здрав-
ствената служба и нејзината материјална основа. 

Односите помеѓу заедниците на здравственото 
осигурување и здравствените установи во поглед на 
нивните права и обврски во врска со спроведува-
њето на здравствената заштита и давањето здрав-
ствени услуги на осигурените лица се регулираат со 
договори, на рамноправна основа, како деловни од-
носи на самостојни организации што работат на ос-
тварувањето на здравствената заштита на осигуре-
ните лица. Како основ за договарање служи цената 
на здравствените услуги како и цената на здрав-
ствените мерки и акции предвидени со договорот во 
врска со здравствената заштита на осигурените 
лица. 

Член 37 
Заедниците на здравственото осигурување и 

здравствените установи ги решаваат спорните пра-
вења во врска со договарањето на здравствената 
заштита и здравствените услуги преку арбитражна 
комисија, а спорните прашања што ќе се појават 
во врска со спроведувањето на склучениот договор 
— на начинот и по постапката што се утврдени со 
спогодбата. 

Арбитражните комисии се формираат и ги вр-
шат своите работи врз основа на законот. 

Член 38 
Заедницата на здравственото осигурување го 

обезбедува вршењето на стручните, финансиските и 
административните работи во врска со спроведува-

њето на здравственото осигурување преку оспособе-
на служба односно организација за вршење на тие 
работи. 

Преодни и завршни одредби 
Член 39 

Здравственото осигурување на воените лица во 
активна служба на Југословенската народна арми-
ја и членовите на нивните семејства се регулира со 
посебен сојузен закон, согласно начелата на овој 
закон. 

Член 40 
Со посебни закони со кои се установуваат пра-

вата за определени категории борци (воени инвали-
ди од војните, носители на „Партизанска споменица 
1941", носители на определени одликувања и др.) се 
регулираат и посебните права што на тие категории 
борци им се обезбедуваат во поголем обем од оној 
што им припаѓа по основот на здравственото осигу-
рување, односно нивните права на користење на 
здравствена заштита — доколку се во прашање ли-
ца што не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување. 

Член 41 
Заради обезбедување на еднообразно водење 

на евиденциите во областа на здравственото осигуру-
вање, што се од интерес за целата земја, заедници-
те на здравственото осигурување задолжително го 
обезбедуваат водењето на евиденциите што во пог-
лед на содржината, начинот на водењето и доста-
вувањето се утврдени со сојузниот закон. 

Член 42 
Со закон ќе се регулираат мерилата и постап-

ката за пренесување на фондовите на здравственото 
осигурување и фондовите на здравственото реоси-
гурување,- како и на другите имоти од областа на 
здравственото осигурување, од постојните комунал-
ни и републички заедници на социјалното осигуру-
вање и заводи за социјално осигурување врз новите 
заедници на здравственото осигурување, како и на-
чинот за уредување на имотно-правните односи на 
постојните заедници и заводи со трети лица на-
станати во врска со спроведувањето на здравствено-
то осигурување и реосигурување. 

Член 43 
До донесувањето на закон со кој ќе се регули-

раат прашањата за надоместок на штета предизви-
кана на заедниците на социјалното осигурување, во 
врска со социјалното осигурување, остануваат во си-
ла одредбите од Основниот закон за организацијата 
и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/бб, 52/66, 
12/67 и 54/67) со кои се регулирани тие прашања. Член 44 

Со денот определен со републички закон за 
почеток на спроведување на здравственото осигу-
рување воспоставено во согласност со начелата на 
овој закон, а најдоцна до 31 декември 1970 година, 
престануваат да важат: 

1) Основниот закон за здравственото осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 
23/67); 

2) Основниот закон за здравственото осигуру-
вање на земјоделците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/68); 

3) одредбите на Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67 и 54/67) што се однесуваат на орган!Т55-
цијата и финансирањето на здравственото осигуру-
вање, освен одредбите што остануваат во сила во 
смисла на членот 43 од овој закон. 

4) прописите донесени врз основа на законот 
под точ. 1 до 3 на овој член. 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ", 
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292. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШ-

ТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за здравствената заштита на странците во Југо-
славија, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 25 април 1969 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
од 16 април 1969 година. 

ПР бр. 811 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
Член 1 

Во Законот за здравствената заштита на стран-
ци во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/67) по членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 

„Надоместокот за здравствените услуги дадени 
на странци на кои здравствената заштита им е обез-
бедена врз основа на меѓународни спогодби, им го 
намирува на здравствените установи, ако со репуб-
лички пропис не е определено поинаку, комунал-
ниот завод за социјално осигурување од средствата 
на фондот на здравственото осигурување на онаа 
комунална заедница на социјалното осигурување на 
чиј е подрачје се дадени тие здравствени услуги. 

Комуналната заедница на социјалното осигуру-
вање од чиј фонд на здравственото осигурување е 
подмирен надоместокот за здравствените услуги да-
дени на странците од ставот 1 на овој член има 
право на надоместок, во обемот и според постапка-
та што се определени со републички прописи. 

Средствата за надоместоците од ставот 2 на овој 
член се обезбедуваат од изворите и на начинот што 
се определуваат со републички прописи. Со тие про-
писи може да се предвиди комуналните заедници 
на социјалното осигурување да учествуваат во 
обезбедувањето на средствата за тие надоместоци 
на товар на својот фонд за здравственото осигуру-
вање." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

293. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 
Се прогласува Законот за измени и дополнени-

ја на Основниот закон за осигурувањето и осигури-
телните организации, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 25 ап-

рил 1969 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 24 април 1969 година. 

ПР бр. 798 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И -ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во основниот закон за осигурувањето и осигу-

рителните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/67 и 17/67) во членот 118 ставот 5 се брише. 

Член 2 
По членот 126 се додаваат шест нови членови 

кои гласат: 
„Член 126а 

За намирување на обврските на бившата Југо-
словенска заедница на осигурувањето по основ на 
израмнување ризици во видовите осигурувања во 
кои се покажува негативен резултат според состој-
бата на 31 декември 1967 година, а што не се на-
мирени до влегувањето во сила на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/69), ќе се употребат средства-
та на бившата Југословенска заедница на осигуру-
вањето коишто според членот 124 на овој закон ги 
презел правниот следбеник на таа заедница. 

За намирување на обврските од ставот 1 на овој 
член ќе се употребат и средствата што бившата Ју-
гословенска заедница на осигурувањето ги оства-
рила на име провизија од странски реосигурувачи, 
според состојбата на 31 декември 1967 година, а 
кои во смисла на членот 128 од овој закон ги пре-
зел правниот следбеник на таа заедница. 

Член 1266 
Заради намирување на обврските на бившата 

Југословенска заедница на осигурувањето по ос-
нов на израмнување ризици што не се намирени до 
влегувањето во сила на Законот за измени и допол-
ненија на Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/69), се формира Комисија за ликви-
дација на обврските на бившата Југословенска за-
едница на осигурувањето (во понатамошниот текст: 
Комисијата). 

Комисијата је формира Сојузниот извршен 
совет. 

Комисијата има својство на правно лице. 

Член 126в 
Средствата од членот 126а на овој закон што 

до денот на влегувањето во сила на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон за осигуру-
вањето и осигурителните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/69), не се употребени за на-
мирување на обврските на бившата Југословенска 
заедница на осигурувањето, се пренесуваат на Ко-
мисијата. 

Со одредбата на ставот 1 од овој член не се 
засега во правата на трети лица од правните рабо-
ти и дејствија коишто во располагањето со средст-
вата на бившата Југословенска заедница на осигу-
рувањето ги склучил односно извршил правниот 
следбеник на таа заедница совесно и во согласност 
со основите на овој закон. 
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На комисијата се пренесуваат сите права и об-
врски кои според членот 126 на овој закон ги има 
правниот следбеник на бившата Југословенска за-
едница на осигурувањето, како и обврските од ак-
тивните реосигурувања што ги склучила Југосло-
венската заедница на осигурувањето до 31 декем-
ври 1967 година. 

Член 126г 
Правниот следбеник на бившата Југословенска 

заедница на осигурувањето е должен на Комиси-
јата да и ја предаде сета документација што се од-
несува на средствата, правата и обврските на бив-
шата Југословенска заедница на осигурувањето по 
основ на израмнување ризици, според состојбата на 
31 декември 1967 година, како и сета друга доку-
ментација во врска со ликвидацијата на обврските 
на таа заедница до денот на влегувањето во сила 
на Законот за измени и дополненија на Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/69). 

Член 126 д 
Комисијата донесува деловник за својата ра-

бота. 
Административните и техничките работи од де-

локругот на Комисијата ги врши работната органи-
зација со која Комисијата ќе склучи договор за 
вршење на тие работи. 

Трошоците што ќе настанат во врска со рабо-
тата на Комисијата (надоместоци на членовите на 
Комисијата, надоместоци на повремено ангажирани 
стручњаци, материјални трошоци и сл.) се намиру-
ваат од средствата од кои се намируваат обврските 
од членот 126 на овој закон. 

Член 126ѓ 
Комисијата е должна по истекот на секоја го-

дина да му поднесе на Сојузниот извршен совет из-
вештај за својата работа. 

По завршената работа Комисијата ќе Л поднесе 
на Сојузната скупштина конечен извештај со до-
кументацијата." 

Член 3 
По членот 128 се додава нов член 128а, кој 

гласи: 
„Средствата на бившата Југословенска заедни-

ца на осигурувањето по основ на учество на таа за-
едница во работењето на странско претпријатие за 
посредување во работите на реосигурувањето во 
странство, остварени до 31 декември 1967 година, 
а кои ги презел правниот следбеник на таа заед-
ница се пренесуваат на осигурителните организа-
ции, правни следбеници на бившите осигурителни 
заводи. 

Средствата од ставот 1 на овој член ќе ги ут-
врди и нивниот распоред на соодветните организа-
ции ќе го изврши Комисијата сразмерно учеството 
на бившите осигурителни заводи во работите на 
осигурувањето коишто преку претпријатието за по-
средување во работите на реосигурувањето во стран-
ство се реосигурени а врз основа на податоците за 
работењето на тие заводи во 1967 година. 

Со одредбите на ст. 1 и 2 на овој член не се 
засега во правата на трети лица од правните рабо-
ти и дејствија коишто, во располагањето со средст-
вата на бившата Југословенска заедница на осигу-
рувањето, ги склучил односно извршил правниот 
следбеник на таа заедница совесно и во согласност 
со основите на овој закон." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

294. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ОПФАЌАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ЗЕМЈОТРЕС 

ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊА 
Се прогласува Законот за измена и дополнение 

на Законот за задолжително опфаќање на ризикот 
од земјотрес во одделни видови осигурувања, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 25 април 1969 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 април 1969 година. 

ПР бр. 799 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОПФАЌАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД 
ЗЕМЈОТРЕС ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ОСИГУРУ-

ВАЊА 

Член 1 
Во законот за задолжително опфаќање на ри-

зикот од земјотрес во одделни видови осигурувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67) во членот 2 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Височината на делот од премијата од ставот 1 
на овој член за сите осигурителни заводи ја опре-
делува заводот за реосигурување што спогодбено ќе 
го определат осигурителните организации, во 
согласност со сојузниот секретар за финансии. Ако 
осигурителните организации за тој завод не постиг-
нат спогодба, овој завод ќе го определи Сојузниот 
извршен совет." 

Член 2 
По членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Средствата на посебната резерва за надоместок 

на штета од земјотрес, правата и обврските во вр-
ска со тие средства, како и соодветната документа-
ција, се пренесуваат врз заводот за реосигурување 
што ќе биде определен во смисла на членот 2 став 
2 од овој закон." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

295. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДО-
ВИТЕ И НАСЕЛБИТЕ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за определување на градежното земјиш-
те во градовите и населбите од градски карактер, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Сојузниот собор од 25 април 1969 година и на 
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седницата на Организационо-политичкиот собор од 
25 април 1969 година. 

ПР бр. 814 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ГРАДОВИТЕ И НАСЕЛБИТЕ ОД ГРАДСКИ 
КАРАКТЕР 

Член 1 
Во Законот за определување на градежното 

земјиште во градовите и населбите од градски ка-
рактер („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/68) во чле-
нот 8 ставот 5 се менува и гласи: 

„Постапката за определување надоместок за не-
изградено градежно земјиште што е национализи-
рано според Законот за национализација на наем-
ните згради и на градежното земјиште до 7 април 
1965 година, ќе се спроведе и надоместок ќе се оп-
редели и исплати според одредбите од овој закон 
(член 1 став 2 и ст. 1 до 4 на овој член), ако на 15 
февруари 1968 година не постоело правосилно ре-
шение за надоместок". 

Во истиот член по ставот 5 се додаваат нови ст 
6 и 7, кои гласат: 

, Поранешниот сопственик на национализирано 
градежно неизградено земјиште од ставот 5 на овој 
член, кому што надоместокот е определен со ре-
шение што станало правосилно по 15 февруари 1968 
година па до денот на влегувањето во сила на За-
конот за измена и дополнение на Законот за опре-
делување на градежното земјиште во градовите и 
населбите од градски карактер („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/69), може до 31 декември 1969 година 
да бара од надлежниот општински орган на упра-
вата односно од судот да му се определи надоместок 
според овој закон. 

Ако поранешниот сопственик постави барање во 
смисла на ставот 6 на овој член, органот што во 
последен степен го донесол решението за надомес-
токот ќе го поништи односно укине тоа решение 
и решението донесено во прв степен, и списите ќе 
ги достави до надлежниот општински орган на уп-
равата заради спроведување постапка за определу-
вање надоместок според одредбите од овој закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

296. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИ-
ТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ 

БРОДОВИ 
Се прогласува Законот за измени и дополне-

нија на Законот за договорите за искористување на 
поморските бродови, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 25 ап-

рил 1969 година и на седницата на Организационо-
-политичкиот собор од 25 април 1969 година. 

ПР бр. 815 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПО-

МОРСКИТЕ БРОДОВИ 

Член 1 
Во Законот за договорите за искористување на 

поморските бродови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/59) во членот 8 во точката 9 на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и по тоа се до-
дава нова точка 10, која гласи: 

„10) превозот на патник по море го опфаќа 
времето за кое патникот се наоѓа на бродот, вре-
мето за кое се вршат работите на натовар и истовар 
на патникот, како и времето за кое се врши превоз 
на патникот по воден пат од брегот до бродот, и 
обратно, ако е цената на овој спореден превоз за-
сметана во цената на патниот билет или ако брода-
рот му го стави на располагање на патникот бро-
дот што се користи за овој превоз. Превозот на 
патникот по море не го опфаќа времето за кое пат-
никот се наоѓа во поморската патничка станица или 
на некој друг лучки уред на брегот." 

Член 2 
Во членот 56 став 1 бројот: „200.000" се заме-

нува со бројот: „3.500". 
Ставот 4 се брише. 

Член 3 
Во членот 76 ставот 3, во членот 93 ставот 3 и 

во членот 101 ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 4 
По членот 101 се додаваат седум нови членови, 

кои гласат: 

,,Член 101а 
За штетата што на трети лица ќе им ја пред-

извикаат при работа или во врска со работата на 
бродот, други членови на посадата или други лица, 
со кои бродарот се служи во своето работење, од-
говара бродарот како за свои дејствија и пропусти. 

Член 101б 
Судот ќе го ослободи бродарот од одговорност 

за смрт или телесна повреда на патник ако брода-
рот докаже дека смртта или телесната повреда е 
предизвикана со дејствие или пропуст на патникот. 

Судот сразмерно ќе го намали надоместокот на 
штетата поради смрт или телесна повреда на пат-
ник ако утврди дека самиот патник со свое дејст-
вие или пропуст придонесол за својата смрт или 
својата телесна повреда. 

Член 101в 
Бродарот одговара за надоместок на штета 

предсизвикана со смртта или телесната повреда на 
патник најмногу до 200.000 динари за секој патник. 

Ако надоместокот на штета се досудува во фор-
ма на рента, капитализираниот износ на рентата не 
може да го надмине износот од ставот 1 на овој 
член. 
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Ограничувањето на одговорноста на бродарот 
од ставот 1 на овој член се применува на сите ба-
рања за надоместок на штета што настанала од ист 
настан. 

Бродарот не може да се користи со ограничу-
вањето на одговорноста од ставот 1 на овој член 
ако смртта или телесната повреда на патникот е 
предизвикана намерно или со крајно невнимание на 
бродарот. 

Трошоците на постапката досудени на патникот 
во процесот за надоместок на штетата поради смрт 
или телесна повреда на патникот се исплатуваат во 
полн износ, покрај износот што е должен да го 
плати бродарот според одредбата од ставот 1 на 
ОВОЈ член. 

Член 101г 
Ако на патник му е нанесена телесна повреда, 

тој е должен да му упати на бродарот писмен про-
тест во рок од 15 дена од денот на истоварувањето. 

Ако патникот не постапи според одредбата од 
ставот 1 на овој член ќе се смета, додека не се 
докаже противното, дека од бродот се истоварил 
здрав и неповреден. 

Член 101д 
Одредбите на чл. 101 до 101г од овој закон се 

применуваат на сите договорни или вондоговорни 
барања што по кој и да е основ се поставени спре-
ма бродарот за штетата предизвикана со смрт или 
телесна повреда на патникот. 

Член 101ѓ 
Одредбите на чл. 101 до 101г на овој закон се 

применуваат и кога, врз основа на договорот за 
превоз, превозот на патникот по море се врши бес-
платно. 

Член 101е 
Одредбите на членот 101 став 3 и чл. 1016, 101в, 

и 101г на овој закон се применуваат и кога запо-
ведникот на бродот друг член од посадата или дру-
го лице, со кои се служи бродарот, во своето рабо-
тење одговараат според општите прописи за надо-
месток на штета предизвикана со смрт или телес-
на повреда на патник, ако докажат дека штетата 
ја предизвикале на работа или во врска со рабо-
тата. 

Вкупниот износ на надоместокот на штетата од 
бродарот и лицата од ставот 1 на овој член заедно 
не може да го надмине износот од 200.000 динари 
(член 101в став 1)." 

Член 5 
Во членот 102 ставот 5 се менува и гласи: 
„Во поглед на највисокиот износ на надоместокот 

на штета поради загубување или оштетување на 
патнички багаж, до кој одговара бродарот, соглас-
но се применува одредбата на членот 56 став 1 на 
ОВОЈ закон." 

Член 6 
Во членот 128 ставот 1 се менува и гласи: 
„Побарувањата од договорите за искористување 

на бродовите на море, освен побарувањата од дого-
ворите за превоз на патници по море, застаруваат 
по истекот на една година." 

По ставот 1 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Побарувањата од договорите за превоз на пат-
ници по море, освен побарувањата поради загуба, 
кусок и оштетување на патнички багаж, застару-
ваат по истекот на две години. 

Побарувањата поради загуба, кусок и оштету-
вање на патнички багаж застаруваат по истекот на 
една година," 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, точ-
ката 2 се менува и гласи: 

„2) кај договорите за превоз на патници: 

а) во случај на: телесна повреда — од денот на 
истоварувањето на патникот; смрт на патник што 
настанала во текот на превозот - од денот кога 
бродот стигнал или требало да стигне во луката во 
која патникот имал намера да се истовари; телесна 
повреда на патник што настанала во текот на пре-
возот а поради која ќе настапи смрт на патникот 
по неговото истоварување од бродот — од денот на 
смртта на патникот, со тоа што ако тужбата за на-
доместок на штета поради смрт или телесна по-
вреда на патник не се поднесе во рок од три годи-
ни од денот на истоварувањето, се губи правото на 
надоместок на штета; 

б) при превозот на патнички багаж што е пре-
даден на превоз — од денот кога е багажот преда-
ден или кога требало да биде предаден во луката 
во која патникот се истоварил или имал намера да 
се истовари; 

в) при превозот на рачен патнички багаж -
од денот на истоварувањето на патникот, односно во 
случај на смрт на патникот што настанала во текот 
на превозот — од денот кога бродот стигнал или 
требало да стигне во луката во која патникот имал 
намера да се истовари;". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Одредбите за застарување пропишани со овој 

закон нема да се применуваат на побарувања од 
заедничка хаварија." 

Член 7 
Ако едногодишниот рок за застарување на по-

барувањата од договорите за превоз на патници по 
море, определен со досега важечките прописи, не 
истекол до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, во поглед на времето потребно за застаре-
ност на тие побарувања ќе се применуваат одред-
бите на членот 128 став 2 од Законот за договорите 
за искористување на поморските бродови. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за овластување на 
извршниот совет на народната република да може 
да ја пропишува височината на превознината во до-
машната пловидба на море и патничките тарифи 
во внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/61). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

297. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПРАВИТЕ 
И КНИГИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЗА 

ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за исправите и книгите на поморските 
бродови и за пловилата за внатрешна пловидба, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 25 април 1969 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 април 1969 година. 

ПР бр. 803 
26 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, а р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, с р 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ If ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИСПРАВИТЕ И КНИГИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ 
БРОДОВИ И НА ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА 

ПЛОВИДБА 
Член 1 

Во Законот за исправите и книгите на поморска-
та бродови и на пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64) во членот 3 
став 1 на крајот се додаваа запирка и зборовите: „а 
меѓународното свидетелство за товарната линија од 
1966 година (член 10 став 1 точка 7) и меѓународното 
свидетелство за ослободување од одредбите за то-
варната линија (член 12 став 2) — и на англиски ја-
зик." 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Свидетелствата на поморските бродови за нив-

ната способност за пловидба (член 10 став 1 точ. 1 
до 6), свидетелството за ослободување (член 12 став 
1), привременото свидетелство за способноста на 
бродот за пловидба (член 13), свидетелството за 
способноста на бродот за пробно возење (член 15), 
свидетелството за баждарење и свидетелството за 
баждарската ознака (член 16), регистарот на товар-
ниот уред (член 17), и книгата на прегледите и над-
зорот (член 21) треба, по барање на бродарот, да се 
состават и издадат и на англиски јазик." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Пописот на посадата (член 28), привременото 

свидетелство за способноста на пловилото за пло-
видба (член 30), свидетелството за способноста на 
пловилото за пробно возење (член 32), свидетелство-
то за баждарање (член 33), регистарот на товарниот 
уред (член 34) и книгата на прегледите и надзорот 
(член 38) треба, по барање на бродарот, да се соста-
ват и издадат и на француски и на руски јазик." 

Член 2 
Во членот 10 став 1 точката 7 се менува и гласи: 
„7) меѓународно свидетелство за товарната ли-

нија од 1966 година — на поморски патнички или 
поморски товарен брод од 24 м должина или подолг 
за кој кобилицата е положена на 25 јануари 1969 го-
дина или по тој ден и на поморски патнички или 
поморски товарен брод од 150 БРТ или повеќе за 
кој кобилицата е положена пред 25 јануари 1969 го-
дина, а кој во поморскиот сообраќај врши меѓуна-
родни патувања." 

Член 3 
Во членот 12 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„На поморскиот брод му се издава меѓународно 

свидетелство за ослободување од одредбите за то-
варната линија: 

1) ако по своите карактеристики претставува нов 
тип на брод, па применувањето на одредбите на 
Меѓународната конвенција за товарните линии од 
1966 година би можело сериозно да ги отежне ис-
тражувањата во поглед на понатамошниот развој 
на брод со исти карактеристики и на примената на 
достигањата на тие истражувања врз бродовите што 
вршат меѓународни патувања, под услов тој брод 
да ги исполнува условите во поглед на својата си-
гурност во пловидбата; 

21 ако брод КОЈ редовно не врши меѓународни 
патувања, а врз кој за да ги врши редовно би се 
применувала Меѓународната конвенција за товар-
ните линии од 1966 година,, треба поради исклучи-
телни околности да преземе само едно меѓународно 
патување, под услов да ги исполнува условите по 
поглед на сигурноста на пловидбата при тоа па-
тување." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„Свидетелството за ослободување и меѓународ-
ното свидетелство за ослободување од одредбите за 
товарната линија ги издава Југословенскиот реги-
стар на бродовите:" 

Член 4 
По членот 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 

„На поморски брод врз кој се применува Меѓуна-
родната конвенција за товарните линии од 1966 годи-
на, а кој врши меѓународни патувања меѓу југосло-
венските луки и блиските луки на земјите соседни 
на Југославија, ако по спогодба на владите земјите 
во кои се наоѓаат тие луки, со оглед на природната 
заштитеност на тие луки или условите за пловидба 
меѓу тие луки, се смета за неоправдано или неспро-
ведливо врз бродот кој врши такви патувања да се 
применуваат одредбите од таа конвенција — Ју-
гословенскиот регистар на бродовите му издава, во 
согласност со таа спогодба, соодветна исправа со 
Koja се утврдува кои одредби од таа конвенција не 
се применуваат врз тој брод." 

Член 5 
Во членот 16 по ставот 2 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Поморски брод од ставот 1 на овој член со две 

или повеќе палуби, освен свидетелството за бажда-
рење може да има и свидетелство за баждарската оз-
нака. Со свидетелството за баждарската ознака се 
докажува бруто и нето регистарската тонажа на бро-
дот при газење коешто не ја надминува баждарска-
та ознака вцртана на боковите на бродот. 

Свидетелството за баждарската ознака се из-
дава само на изречно писмено барање на носителот 
на правото на користење односно на сопственикот 
на бродот, а по извршеното проверување дали баж-
дарската ознака е точно и на траен начин вцртана 
на боковите на бродот." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, по 
зборовите: „Свидетелството за баждарење^ се бри-
ше зборот: „го" и се додаваат зборовите: „и свиде-
телството за баждарската ознака ги". 

Член 6 
Во членот 17 став 1 зборовите: „превезува то-

вар или кој" се бришат. 
Член 7 

Во членот 19 ставот 5 се менува и гласи: 
„Важењето на меѓународното свидетелство за 

товарната линија од 1966 година и на меѓународното 
свидетелство за ослободување од одредбите за то-
варната линија трае пет години (член 12 став 2 точ. 
1 и 2), но тоа важење се потврдува секоја година врз 
основа на извршен преглед на бродот. По исклучок, 
важењето на овие свидетелства може да се продол-
жи за најмногу пет месеци ако по петгодишен пе-
риодичен преглед на бродот, а пред истекот на ва-
жењето на првобитно издаденото свидетелство, не 
може да се издаде ново свидетелство. Важењето на 
меѓународното свидетелство за ослободување од 
одредбите за товарната линија, коешто на бродот 
му е издадено заради преземање на само едно ме-
ѓународно патување (член 12 став 2 точка 2), трае 
само за тоа патување. Меѓународното свидетелство 
за товарната линија од 1966 година и меѓународното 
свидетелство за ослободување од одредбите за то-
варната линија престануваат да важат и пред исте-
кот на овој рок односно пред извршување на опре-
деленото патување — во случаите определени во 
прописите за надвоѓето." 

Ставот 6 се брише. 
Досегашните ст. 7 до 12 стануваат ст. 6 до 11. 
Во новиот став 10 по зборовите: „свидетелство-

то за баждарење" се додаваат зборовите: „и на сви-
детелството за баж даре ката ознака". 

Член 8 
Во членот 34 став 1 зборовите: „превезува товар 

или што" се бришат. 
Член 9 

Во членот 36 ставот 3 се менува и гласи: 
„Во поглед на рокот на важење на привремено-

то свидетелство за способноста на пловило за пло-
видба, на привременото свидетелство за способноста 
на пловило за превоз на патници, на свидетелство-
то за способноста на пловило за пробно возење и на 
регистарот на товарниот уред, важат одредбите на 
членот 19 ст. 7, 8, 9 и 11 на овој закон.“ 
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Член 10 
Во членот 42 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во случај на бришење на поморски брод од-

носно пловило за внатрешна пловидба од соодвет-
ниот поморски уписник односно од соодветниот ре-
гистар или очевидник на внатрешната пловидба, 
бродските исправи му се предаваат на органот на 
управата ка ј кого бродот односно пловилото било 
запишано, а бродските книги — на органот на упра-
вата, на работната организација или на друго прав-
но лице што е носител на правото на користење на 
бродот или пловилото односно на сопственикот на 
бродот или пловилото.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Органот на управата, работната организација 

или друго правно лице односно сопственикот на 
бродот или пловилото, на кого според ставот 1 на 
овој член му се предадени бродските книги на чу-
вање должен е на капетанијата кај која бродот од-
носно пловилото било запишано, на нејзино барање, 
да и овозможи, увид во тие книги." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 11 
Во членот 43 ставот 2 се менува и гласи: 
„По истекот на рокот од ставот 1 на овој член 

пополнетите дневници и книги му се предаваат на 
органот на управата на работната организација 
или на друго правно лице кое е носител на правото 
на користење на бродот или пловилото односно на 
сопственикот на бродот или пловилото." 

Член 12 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Органот на управата, и работната организација 

или друго правно лице кое е носител на правото на 
користење на бродот или пловилото односно соп-
ственикот на бродот или пловилото, на кој брод-
ските исправи и бродските книги му се предадени 
според одредбите на членот 42 од овој закон, должен 
е овие исправи и книги да ги чува десет години од 
денот на нивниот прием." 

Член 13 
По членот 46 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 46а 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за поморски прекршок односно за прекршок на 
внатрешна пловидба работна организација или дру-
го правно лице кое е носител на правото на корис-
тење на бродот односно пловилото: 

1) ако на барање на капетанијата к а ј која по-
морскиот брод односно пловилото за внатрешна 
пловидба било запишано, не ги даде на увид брод-
ските книги што му се предадени на чување (член 
42 став 2); 

2) ако бродските книги не ги чува десет години 
(член 44). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за поморски прекршок односно за прекршок 
на внатрешна пловидба со парична казна од 500 ди-
нари и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице. 

Член 466 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок односно за прекршок на 
внатрешна пловидба сопственикот на поморски брод 
односно на пловило за внатрешна пловидба, ако 
бродските книги не ги чува десет години (член 44)." 

Член 14 
Во членот 47 точката 4 се менува и гласи: 
„4) ако, во случај на бришење на поморски брод 

односно пловило за внатрешна пловидба од соод-
ветниот поморски уписник односно од соодветниот 
регистар или очевидник на внатрешната пловидба, 
не му ги предаде бродските исправи на органот на 
управата ка ј кој бродот односно пловилото било 
запишано, односно бродските книги — на органот 
на управата, на работната организација или на дру-

го правно лице кое е носител на правото на корис-
тење на бродот или пловилото односно на сопстве-
никот на бродот или пловилото (член 42);". 

Во точката 5 зборовите: „на надлежниот орган 
на управата" се заменуваат со зборовите: „на органот 
на управата односно на определената работна ор-
ганизација или правно лице кое е носител на пра-
вото на користење на бродот или пловилото односно 
на сопственикот на бродот или пловилото". 

Член 15 
Членот 48 се брише. 

Член 10 
Меѓународно свидетелство за надвоѓе што е 

издадено според досегашните прописи, на кое ва-
жењето не му истекнало до 25 јануари 1969 година, 
важи до истекот на рокот на неговото важење но 
најмногу уште две години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. По истекот на рокот на не-
говото важење меѓународното свидетелство за надво-
ѓе мора да се замени со меѓународно свидетелство 
за товарна линија од 1966 година (член 10 став 1 
точка 7 од Законот за исправите и книгите на по-
морските бродови и на пловилата за внатрешна 
пловидба). 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

298. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБА-
ТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

ЦРВЕН КРСТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Законот за положбата и овластувањата на Југо-
словенскиот црвен крст, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 
април 1969 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 25 април 1969 година. 

ПР бр. 805 
26 април 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тжго, с. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ ЦРВЕН КРСТ 
Член 1 

Во Законот за положбата и овластувањата на 
Југославенскиот црвен крст („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/67) во членот 7 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„За време на Неделата на црвен крст работните 
организации што вршат превоз на патници во јав-
ниот меѓуместен и меѓународен сообраќај се дол-
жни да наплатуваат во полза на Југословенскиот 
црвен крст по 20 пари на секој продаден возен би-
лет, а работните организации на поштенскиот соо-
браќај се должни за време на Неделата на црвен 
крст да наплатуваат во полза на Југословенскиот 
црвен крст по 20 пари на сите поштенски пратки 
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во внатрешниот сообраќај, освен на пратките на 
весници и списанија." 

Член 2 
Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работните и други организации, други правни 

лица и граѓани, што ќе организираат приредби 
(културни, кино-приредби, забавни и други приред-
би. како и спортски приредби и натпревари) на кои 
е дозволен пристап со платен влезен билет, должни 
се да наплатат во полза на Југословенскиот црвен 
крст по 5 пари на секој влезен билет чија вредност 
е до 5 динари, а по 10 пари на секој влезен билет 
чија вредност е преку 5 динари." 

Член 3 
По членот 13 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
,,Член 13а 

Работните организации од членот 7 став 2 и ра-
ботните и други организации, други правни лица и 
граѓани од членот 8 став 1 на овој закон должни 
се да им овозможат на надлежните општински ор-
гани контрола на наплатата и пресметката на па-
ричните средства од членот 9 став 1 на овој закон. 

Член 136 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казнат 

за прекршок работните организации од членот 7 
став 2 и работните и други организации, други 
правни лица и граѓани од членот 8 став 1 на овој 
закон: 

1) ако паричните средства од членот 7 став 2 
односно паричните средства од членот 8 став 1 на 
овој закон не ги наплатуваат или не ги уплатат на 
соодветната сметка во полза на општинската орга-
низација на Југословенскиот црвен крст во рокот о-
пределен во членот 9 став 1 од овој закон; 

2) ако на надлежните општински органи им по-
пречуваат или им ја оневозможат контролата на на-
платата и пресметката на паричните средства од 
членот 9 став 1 на овој закон. 

За прекршокот од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој 
член ќе се казни со парична казна до 500 динари 
и одговорното лице во работната или друга органи-
зација или во друго правно лице од ставот 1 на 
овој член. 

Член 13в 
Работните организации од членот 7 став 2 и ра-

ботните и други организации, други правни лица и 
граѓани од членот 8 став 1 на овој закон, коишто 
паричните средства од членот 7 став 2 односно чле-
нот 8 став 1 на овој закон не ќе ги уплатат на смет-
ката на општинската организација на Југословен-
скиот црвен крст во рокот од членот 9 став 1 на 
овој закон, должни се, покрај овие парични сред-
ства, да платат и затезна камата на истите во ви-
сочина од 8% сметајќи од денот на истекот на ро-
кот од членот 9 став 1 на овој закон до денот на 
уплатата," 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

299, 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТ 

Се прогласува Општиот закон за прекинување 
на бременост, што го усвои Сојузната скупштина, 

на седницата на Сојузниот собор од 25 април 1969 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 25 април 1969 година. 

ПР. бр. 808 
26 април 1969 година 

Белград 

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

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТ 

Член 1 
Прекинување на бременост, како посебна меди-

цинска интервенција, може да се изврши во слу-
чаите и под условите што се предвидени со закон. 

Член 2 
Прекинување на бременост не може да се из-

врши по истекот на три месеци од денот на за-
четокот. 

Член 3 
Прекинување на бременост може да се изврши 

по согласување односно на барање на бремена 
жена: 

1) кога врз основа на медицински индикации 
ќе се утврди дека на друг начин не може да се 
спасе животот или да се отстрани тешко нарзчиу-
вање на здравјето на жената за време на бремено-
ста, породувањето или по породувањето; 

2) кога врз основа на научни сознанија може 
да се очекува дека детето поради болест на родите-
лот ќе се роди со тешки телесни или душевни не-
достатоци; 

3) кога до зачеток дошло во врска со извршу-
вање на кривично дело: силување (член 179 од КЗ), 
обљуба над немошно лице (член 180 КЗ), обљуба 
над малолетно лице (член 181 КЗ), обљуба со зло-
употреба на положајот (член 182 КЗ), заведување 
(член 185 КЗ) или родоскрвнение (член 198 КЗ). 

Прекинување на бременост од точката 1 став 1 
на овој член ќе се изврши согласно медицинските 
индикации, без оглед на времето што поминало од 
зачетокот на плодот, а прекинување на бременост 
од точ. 2 и 3 на ставот 1 од овој член може да се 
изврши, иако од зачетокот поминало повеќе од 
три месеци, само ако со прекинувањето на бреме-
носта нема да се дојде до потешко оштетување на 
здравјето или до непосредна опасност по животот 
на бремената жена. 

Член 4 
Прекинување на бременост ќе се изврши на 

барање на бремена жена ако таа во текот на бремено-
ста или по породувањето би можела да дојде во 
тешки лични, семејни, материјални или други при-
лики. 

Член 5 
Заради навремено запознавање на жените со 

последиците што можат да настанат поради преки-
нување на бременост и со средствата што се при-
менуваат заради спречување на несакана бреме-
ност, се обезбедува: 

1) социјалните и воспитно-образовните устано-
ви и други организации што се занимаваат со пра-
шања на заштитата на мајката и детето, во рам-
ките на своите задачи, да им укажуваат на жените 
и младината на штетните последици од прекину-
вање на бременост и на предимствата од примена 
на средствата и методите на контрацепција; 

2) воспитно-образовните установи во својата вос-
питно-образовна работа да го вклучат сексуалното 
воспитување и образование на младината; 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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3) здравствените установи да ја предупредуваат 
бремената жена и нејзиниот брачен другар за штет-
носта од прекинување на бременост по здравјето на 
жената и да ги запознаваат со можностите и мето-
дите за спречување на несаканата бременост. 

Член 6 
При вршење прекин на бременост се обезбедува 

стручноста и одговорноста на тој начин што преки-
нување на бременост може да се изврши само во 
здравствени установи што за тоа ги исполнуваат 
условите во поглед на опремата, просториите, струч-
ниот кадар и другите потреби за извршување на пре-
кин на бременост и за грижење за здравјето на же-
ната по извршеното прекинување на бременоста. 

Постапката за извршување прекин на бременост 
е итна и во неа се обезбедува чување на службената 
тајна и почитување на достоинството на личноста на 
бремената жена. 

Член 7 
Здравствена установа во која е извршено пре-

кинување на бременост или во која е довршено за-
почнато прекинување на бременост е должна за секој 
случај да му поднесе пријава за фета л ната смрт на 
надлежниот орган во рок од 3 дена. 

Ако при довршување на започнатото прекину-
вање на бременост основано се посомнева дека е во 
прашање кривично дело, директорот на здравстве-
ната установа во која е довршено започнатото пре-
кинување на бременост должен е за тоа веднаш да 
му поднесе пријава на надлежното јавно обвини-
телство. 

Член 8 
Одредбите на чл. 3 и 7 на овој закон непосред-

но се применуваат. 
Член 9 

До донесувањето на законите со кои ќе се ре-
гулираат прашањата што не ее регулирани со овој 
закон, ќе се применуваат, доколку нивните одредби 
не се во спротивност со начелата од овој закон: 

1) Уредбата за условите и постапката за доз-
волување на пометнување („Службен лист ФНРЈ“, 
бр. 9/60) ; 

2) Упатството за извршување на Уредбата за 
условите и постапката за дозволување на пометну-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/60). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

300. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 24 април 1969 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 24 април 196? година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1969 ГО-

ДИНА 
1. Девизите за потребите на ф е д е р а ц и ј а во 

1969 година утврдени, согласно Законот за обезбе-
дување девизи на општествено-политичките заед-
ници, установи, општествени организации и гра-
ѓански лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69;, 
во вкупен износ од 1.598,965.600 динари, можат 
да се користат за нестоковни и стоковни плаќа-
ња на сојузните органи, установите, органите на 
општествени организации што својата дејност ја 
вршат на територијата на цела Југославија и гра-
ѓанските правни лица, како и за намирување на 
други потреби на федерацијата, и тоа: 

Динари 
1) за нестоковни плаќања до износот од — 293.074.954 
2) за СТОКОВНИ плаќања до износот од — 1.160,554.066 

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на 
оваа точка се издвојуваат 144,693.080 динари за 
намирување на непредвидени и недоволно пред-
видени расходи на федерацијата (средства на ре-
зервата). 

За користење на средствата на резервата од 
ставот 2 на оваа точка решава Сојузниот извр-
шен совет. 

2. Од вкупниот износ на девизи од точката 1 
став 1 на оваа одлука се издвојуваат 643.500 ди-
нари на име дополнителни средства на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

3. Со распоредот на девизите за 1969 година, 
кој е составен дел од оваа одлука, се утврдуваат, 
во границите на износите од точката 1 став 1 на 
оваа одлука, највисоките износи на девизи за од-
делни корисници. 

4. Од вкупниот износ на девизите од точката 
1 на оваа одлука можат да се користат 55% во 
девизи што се од значење за одржувањето на лик-
видноста во меѓународните плаќања, а 45% во 
други девизи. 

Сојузниот извршен совет или орган што тој 
ќе го овласти може, придржувајќи се кон одно-
сот од ставот 1 на оваа точка, да им одобрува на 
одделни корисници користење на девизите во од-
нос поинаков отколку што е односот определен 
во ставот 1 на оваа точка. 

5. Сојузниот извршен совет или орган што тој 
ќе го овласти ќе го распореди износот на девизите 
од одделот II точка 11 на распоредот на девизите 
за 1969 година на одделни корисници. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 1227 
25 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател 
на Стопанскиот ,собор, 

Петар Зечевиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

Реден 
број 

Износ во динари врз 
Назив на корисникот база на единствениот 

курс 

1 

I. Сојузни органи 
1 Сојузна скупштина 

нестоковни плаќања 547 ООО 
2 Совет на федераци-

јата 
нестоковни плаќања 117 500 

3 Генерален секретари-
јат на Претседателот 
на Републиката 
нестоковни плаќања 319 ООО 
стоковни плаќања 796.000 1,115 000 

4 Сојузен извршен совет 
нестоковни плаќања: 
— за редовна дејност 1,849 ООО 
— за определени по- 1,250 000 

треби 23,021.500 26,120 500 
стоковни плаќања 

5 Уставен суд на Југо-
славија 
нестоковни плаќања 62 500 

6 Сојузно јавно право-
бранителство 
нестоковни плаќања 22.400 
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7 Државен секретаријат 
за надоворешни работи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

8 Државен секретаријат 
за народна одбрана 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

9 Сојузен секретаријат 
за внатрешни работи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

10 Сојузен секретаријат 
за стопанство 
нестоковни плаќања: 
— за редовна дејност 
— за туристичка про-

паганда 
стоковни плаќања 

11 Југословенска нацио-
нална комисија за со-
работка со ООН за 
исхрана и земјодел-
ство (ФАО) 
нестоковни плаќања 

12 Сојузен секретаријат 
за финансии 
нестоковни плаќања 

13 Секретаријат за соју-
зен буџет и општи ра-
боти 
нестоковни плаќања 

14 Сојузен секретаријат 
за надворешна трго-
вија 
нестоковни плаќања 

15 Сојузна управа за ца-
рини 
нестоковни плаќања 

16 Сојузна геодетска 
управа 
нестоковни плаќања 

17 Сојузна управа за ци-
вилна воздушна пло-
видба 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

18 Сојузна управа за ра-
дио-врски 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

19 Сојузен совет за обра-
зование и култура 
нестоковни плаќања 

20 Југословенска нацио-
нална комисија за 
UNESCO 
нестоковни плаќања 

21 Сојузна комисија за 
културни врски со 
странство 
нестоковни плаќања 

22 Сојузен совет за коор-
динација на научните 
дејности 
нестоковни плаќања 

145,270 ООО 
2,710.000 147,980.000 

38,500.000 
1.064,500.000 1.103,000.000 

2,524 ООО 
2,948.500 5,472.500 

1,593 ООО 

8,900 ООО 
259.000 10,752.000 

370 ООО 
2,450.000 

1 6 1 ООО 

816.000 

1,892.600 

586 ООО 

30.000 

1,195.000 

535 ООО 

15 900 

2,820.000 

977.000 

266 900 

1,952.000 

526 ООО 

9 8 3 . 0 0 0 

23 Сојузен совет за здрав-
ство и социјална по-
литика 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

24 Комисија за соработка 
со меѓународни здрав-
ствени организации 
нестоковни плаќања 

25 Национална комисија 
за UNICEF 
нестоковни плаќања 

26 Сојузен совет за труд 
нестоковни плаќања 

27 Југословенска нацио-
нална комисија за ме-
ѓународна организаци-
ја на трудот (MOT) 
нестоковни плаќања 

28 Сојузен совет за пра-
восудство 
нестоковни плаќања 

29 Сојузен завод за ста-
тистика 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

30 Сојузен завод за сто-
панско планирање 
нестоковни плаќања 

31 Сојузен завод за ме-
ѓународна техничка 
соработка 
нестоковни плаќања: 
— научно-техничка 

соработка (план I) 
— научно-техничка 

соработка (план II) 
32 Сојузен геолошки за-

вод 
нестоковни плаќања 

33 Југословенски завод 
за стандардизација 
нестоковни плаќања 

34 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

35 Сојузен завод за па-
тенти 
нестоковни плаќања 

36 Сојузна комисија за 
нуклеарна енергија 
нестоковни плаќања 

37 Сојузна комисија за 
верски прашања 
нестоковни плаќања 

38 Сојузна комисија за 
прашања на иселени-
ците 
нестоковни плаќања 

39 Сојузна комисија за 
физичка култура 
нестоковни плаќања 

40 Сојузна дирекција за 
резерви на прехран-
бени производи 
нестоковни плаќања 

6,901 ООО 
85.000 6,986.000 

2,864 ООО 

37 ООО 

213 000 

1,391.000 

15.800 

79 ООО 
5,635 ООО 5,714.000 

44.500 

3,003 ООО 

6,250Ј)00 9,253 ООО 

12.200 

178.000 

220 900 
792.100 1,013.000 

64.800 

958 ООО 

127.600 

250 ООО 

5.400 

2 5 . 0 0 0 
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41 Сојузна дирекција за 
резерви на индустри-
ски производи 
нестоковни плаќања 

42 Секретаријат за ин-
формации на Сојуз-
ниот извршен совет 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

43 Сервис за одружува-
ње на објекти за по-
требите на репрезен-
тацијата на сојузните 
органи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

44 Управа за згради на 
сојузните органи 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

45 Сервис за администра-
тивни и сметковод-
ствени работи 
стоковни плаќања 

46 Сојузен фонд за фи-
нансирање на научни-
те дејности 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

47 Фонд на федерација-
та за кредитирање на 
стопанскиот развој на 
недоволно развиените 
републики и краишта 
нестоковни плаќања 

48 Фонд за кредитирање 
и осигурување на из-
возни работи 
нестоковни плаќања 

49 Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

50 Сојузен завод за цени 
нестоковни плаќања 

80.000 

261.750 
269.250 531.000 

6.000 
435.000 

40.000 
963.000 

441.000 

1,003.000 

77.800 

1,510.000 
16,975.000 18,485.000 

50.000 

80.000 

81 500 
500.500 582 ООО 

91)00 
ВКУПНО: 1.357,459.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Нестоковни плаќања 
Стоковни плаќања 

234,226 250 
1.123,233 650 

II. Општествени организации 

1 Социјалистички сојуз 
на работниот народ на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

2 Социјалистички сојуз 
на работниот народ на 
Словенија 
нестоковни плаќања 

3 Сојуз на здруженијата 
на борците на НОВ на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

4 Сојуз на синдикатите 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

10 

11 

650.000 

8,800.000 

125.000 

300.000 

5 Југословенска лига за 
мир, независност и 
рамноправност на на-
родите 
нестоковни плаќања 

6 Конференција за оп-
штествена активност 
на жените на Југо-
славија 
нестоковни плаќања 

7 Југословенски сојуз на 
организациите за ф и -
зичка култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

8 Совет на народна тех-
ника на Југославија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

9 Сојуз на извидниците 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

10 Противпожарен сојуз 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

11 Други општествени 
организации 

905.000 
695.000 

70.000 
60.000 

В К У П Н О : 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Нестоковни плаќања 
С Т О К О В Н И плаќања 

П1. Други организации 

1 Служба на општестве-
ното КНИГОВОДСТВО 
нестоковни плаќања 100.000 
стоковни плаќања 5,720.000 

2 Народна банка на Ју -
гославија 
нестоковни плаќања 1,388.000 
стоковни плаќања 527.000 

3 Сојузна стопанска 
комора 
нестоковни плаќања 

ВКУПНО: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Нестоковни плаќања 
Стоковни плаќања 

85.000 

39.000 

1,600.000 

130.000 

9.200 

17.000 

700.000 
12,455.200 

11,700.200 
755.000 

5,820.000 

1,915 ООО 

23,000 ООО 
30,735 ООО 

24,488 ООО 
6,247.000 

IV. Установи 

1 Новинска агенција 
„Танјуг" 
нестоковни плаќања 5,623 ООО 
стоковни плаќања ООО 

2 Филмски новости 
нестокозни плаќања 3 500 
стоковни плаќања 74.500 

3 Југословенска радио-
телевизија 
нестоковни плаќања 5,116.000 
СТОКОВНИ плаќања 29,502.000 

4 Југословенска лота-
рија 
нестоковни плаќања 

6,123 ООО 

78.000 

34,618.000 

12.000 
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5 Институт за изучува-
ње на работничкото 
движење 
нестоковни плаќања 

6 Институт за меѓуна-
родна политика и сто-
панство 
нестоковни плаќања 

7 Институт за опште-
ствени науки 
нестоковни плаќања 

8 Институт за кримино-
лошки и криминали-
стички истражувања 

нестоковни плаќања 
9 Институт за економи-

ка на инвестициите 
нестоковни плаќања 

10 Институт за н а п о -
редно право 
нестоковни плаќања 

11 Југословенски инсти-
тут за економски ис-
тражувања 
нестоковни плаќања 

12 Југословенски инсти-
тут за заштита на спо-
мениците на културата 
нестоковни плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

13 Музеј на револуцијата 
на народите на Југо-
славија 
стоковни плаќања 

14 Архив на Југославија 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

15 Југословенска кино-
тека 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

16 Геомагнетски институт 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

17 Југословенска кон-
цертна агенција 
нестоковни плаќања 

18 Југословенски лекси-
кографски завод 
стоковни плаќања 

19 Југословенски завод 
за проучување на 
школски и просветни 
прашања 
нестоковни плаќања 

20 Установа за одржува-
ње на внатрешни 
пловни патишта 
нестоковни плаќања 

21 Југословенски реги-
стар на бродовите 
нестоковни плаќања 

22 Деловно здружение на 
југословенските но-
вински претпријатија 
и новински установи 
нестоковни плаќања 

23 Постојана конферен-
ција на градовите на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

24 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународ-

24.000 

17.250 

11 500 

2.975 

20 ООО 

2.500 

200 
3.000 

375 
1.850 

18 844 
2.216 

3 600 
2.750 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

2.500 31 

3.200 

2.100 

2.225 

21.060 

6.350 

694.000 

230.000 

11.500 

6.150 

4.750 

6,000.000 

23.660 

32 

33 

34 

35 

36 

ната трговска комора 
нестоковни плаќања 
Сијузен завод за соци-
јално осигурување 
нестоковни плаќања 
— за редовна дејност 
— за здравствена за-

штита 
Завод за заштита на 
авторските мали права 
нестоковни плаќања 
Југословенска автор-
ска агенција 
нестоковни плаќања 
Деловно здружение за 
семенарство 
нестоковни плаќања 
Југословенски завод 
за физичка култура 
нестоковни плаќања 
Сојузен завод за урба-
низам и комунални и 
станбени прашања 
нестоковни плаќања 
Југословенски завод 
за продуктивност на 
трудот 
нестоковни плаќања 
Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
нестоковни плаќања 
Југословенска заедни-
ца на институциите за 
продуктивност на тру-
дот и унапредување 
на работењето 
нестоковни плаќања 
Завод за јавна управа 
нестоковни плаќања 
Институт за проучу-
вање на туризмот 
Нестоковни плаќања 
Заедница на институ-
циите за изучување на 
работничкото движење 
нестоковни плаќања 

89.500 

4,800.000 

ВКУПНО: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Нестоковни плаќања 
Стоковни плаќања 

37.500 

4,889 500 

1.125 

5.000 

5.800 

6.250 

1.200 

31.250 

15.175 

5.000 

58.000 

2.000 

4.400 
52,978.920 

22,660.504 
30,318.416 

301. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 24 април 1969 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ОТПЛАТИ ШТО ВТАСУ-
ВААТ ПО 1970 ГОДИНА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ИЗ-
ВОЗ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАН-

СТВО НА КРЕДИТ 

1. До донесувањето на закон со кој ќе се опре-
делат средствата за учество на федерацијата во 
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кредитирањето на извозот на опрема и бродови на 
кредит и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит за период по 1970 година, Фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозни ра-
боти може да преземе обврски за рефинансирање и 
осигурување во годините 1971, 1972 и 1973 до висо-
чината на отплатите кои во секоја од тие години 
втасуваат по кредитите што се даваат од средства-
та според Законот за учество на федерацијата во 
кредитирањето на извозот на опрема и бродови и 
изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66) или 
според друг сојузен закон. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозни ра-
боти може да ги користи за рефинансирање нај-
многу до 60% од износот на кредитот што се ре-
финансира, 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 1208 
25 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевиќ. с. р. Видое Смилевски, с. р. 

302. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
во врска со членот 32 став 2 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви, Сојузната скупш-
тина, на седницата на Сојузниот собор од 25 април 
1969 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 24 април 1969 година, донесе 

303. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
во врска со членот 32 став 2 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви, Сојузната скупш-
тина, на седницата на Сојузниот собор од 25 април 
1969 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 24 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се одобрува финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1969 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, на 
седницата од 4 април 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1236 
26 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

304. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 15 став 5 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните деј-
ности, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
јузниот собор од 8 април 1969 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор од 24 април 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИН-

ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се одобрува финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1969 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, 
на седницата од 1 април 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1235 
26 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Петар Зечевиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Се потврдува финансискиот план на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности за 1969 
година, што го усвои Управниот одбор на Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности на 
седницата од 24 февруари 1969 година со вкупни 
средства од 253,224.674,95 динари. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1217 
25 април 1969 година 

Белград 

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

Претседател 
на Просветно-култур- Претседател 

ниот собор, на Сојузниот собор, 
Ѓуро Кладарин с. р. Видое Смилевски, с. р. 
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305. 
Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 став 1 
и II точка 2 став 1. Сојузната скупштина, на пред-
лог од Комисијата за избор и именувања, а по при-
бавено мислење на Сојузниот изрршен совет, на 
седницата на Сојузниот собор од 24 април 1969 го-
дина и на седницата на Соборот на народите од 
23 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ЗАМЕ-
НИК-ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ И ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИК-ДР-
ЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува од должноста на заменик-др-
жавен секретар за надворешни работи Мишо Па-
виќевиќ, кој во времето од 25 декември 1968 годи-
на ја вршеше должноста на државен секретар за 
надворешни работи, поради одење на друга долж-
ност. 

2. За државен секретар за надворешни работи 
се именува Мирко Тепавац, досегашен претседател 
на Покраинскиот комитет на Сојузот на комунис-
тите на Војводина. 

3. За заменик-државен секретар за надворешни 
работи се именува д-р Антон Вратуша, постојан 
претставник на СФРЈ во Организацијата на Обе-
динетите нации во Њујорк. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1238 

25 април 1969 година 
Белград 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на народите, на Сојузниот собор, 
Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

306. 
Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 април 1969 година и на седницата на Ор-
ганизационо-политичкиот собор од 25 април 1969 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ НАЧЕЛА ЗА 
РАМНОПРАВНОСТА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 
НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ И ВО РА-

БОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

I 
Рамноправноста на јазиците и писмата на на-

родите и народностите на Југославија произлегува од 
самото општествено суштество на Југославија, како 
повеќенационална социјалистичка заедница на рам-
ноправни народи и народности. Во развивањето на 
меѓунационалните односи во социјалистичка Југо-
славија, потврден е принципот на рамноправноста 
на Јазиците и писмата како составен дел и суште-
ствен елемент на остварувањето на рамноправно-
ста на народите и народностите на Југославија. Во 
системот на општественото самоуправување рамно-
правноста на јазиците и писмата и правото на гра-
ѓанинот на слободна употреба на својот јазик и 
писмо претставуваат еден од суштествените услови 
за остварување на рамноправната положба на ра-
ботниот човек во самоуправните и други односи. 
Затоа остварувањето на овие начела станува непо-

средно право и должност на сите самоуправни фак-
тори. 

Принципот на рамноправност на јазиците и 
писмата на народите и народностите на Југослави-
ја содржан е во сите уставно-правни акти на со-
цијалистичка Југославија, како и во програмските 
документи на Сојузот на комунистите на Југо-
славија и другите општествено-политички органи-
зации, и претставува акционо начело за дејноста на 
сите општествено-политички заедници и нивните 
органи, како и на работните и други организации. 

Уставните начела за рамноправноста на јази-
ците и писмата на народите и народностите на Ју-
гославија содржани се во одредбите на чл. 41, 42, 
43, 131 и 157 на Уставот на СФРЈ и Уставниот 
амандман XIX точ. 2 и 3. Со овие начела се зага-
рантирани' рамноправноста на јазиците на народи-
те на Југославија и нивните писма, рамноправноста 
на јазиците на народите и народностите на подрач-
јата на кои живеат народностите; правото на граѓа-
нинот на слободна употреба на својот јазик и пис-
мо; правото на припадникот на народноста, во сог-
ласност со уставот на републиката и со законот, да 
го употребува својот јазик при остварувањето на 
своите права и должности, како и во постапка пред 
државните органи и организации што вршат јавни 
овластувања. 

Во досегашното остварување на уставното 
начело за рамноправноста на јазиците и писмата 
постигнати се значајни резултати. Народите и 
народностите, работните луѓе и граѓаните на Југо-
славија, во своите републики и автономни покра-
ини, остварувајќи ги своите суверени и самоуправ-
ни права, како израз на својата национална инди-
видуалност и самоуправност, го развиваа својот ј а -
зик и писмо и нивната примена во општествениот 
живот, а особено во областа на образованието, кул-
турата и науката. Тоа ја овозможи афирмацијата 
на народите и народностите на Југославија и нив-
ните јазици и писма, а во меѓунационалните, меѓу-
републичките и други односи придонесуваше 
за јакнењето на братството и единството и го пот-
тикнуваше заемното запознавање и зближување на 
народите и народностите на Југославија. Матери-
јалниот развиток на Југославија и се поразвиените 
социјалистички самоуправни односи создадоа усло-
ви за уште посестрана афирмација на народите и 
народностите на Југославија и нивните јазици и 
писма, како и за понатамошното унапредување на 
меѓунационалните односи. 

Меѓутоа, покрај постигнатите резултати, во 
оваа област постојат и многу нерешени или неце-
лосно решени проблеми. Во работата на сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации што вршат јавни овластувања од над-
лежноста на федерацијата во практиката недовол-
но и бавно се остварувани начелата за рамноправ-
носта на јазиците и писмата на народите и народ-
ностите и за правото на граѓанинот на слободна 
употреба на својот јазик и писмо. И во примената 
на овие начела, доаѓаа до израз етатистичко-цен-
тралистички, националистички и други сфаќања и 
отпори и појави па потценување на значењето на 
ова прашање. Покрај тоа, имаше и материјални, 
технички, кадровски и други објективни тешкотии. 
Исто така, во сојузните закони и во другите правни ак-
ти што ги донесуваат сојузните органи, како и во 
нивните самоуправни акти, не е поблиску и поце-
лосно разработен начинот на примената на овие 
начела, што во практиката често доведуваше и до-
ведува до тешкотии и неразбирања. 

II 

Тргнувајќи од уставните начела и од значењето 
на нивната доследна реализација, Сојузната скупш-
тина, во однос на законодавната дејност на феде-
рацијата и работата на сојузните органи и органи-
зации, ги утврдува следните задачи: 

1. Во сите органи на федерацијата и организаци-
ите што вршат јавни овластувања од надлежноста 
на федерацијата, како и во оние самоуправни ор-
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ганизации чија дејност се простира на територијата 
на цела Југославија треба доследно и активно да се 
вложуваат напори за остварување на уставните наче-
ла за рамноправноста на јазиците и писмата на наро-
дите и народностите на Југославија и да се презе-
маат соодветни нормативни, организациони, кадров-
ски, материјални, технички и други мерки за обез-
бедување услови за остварување на овие начела. 

2. Во законодавната дејност на федерацијата, 
при донесувањето на сојузни закони, како и пропи-
си за нивното извршување, треба доследно да се 
применуваат уставните начела за рамноправноста 
на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија. 

Во сојузните закони со кои се регулираат орга-
низацијата и работата на сојузните државни орга-
ни и самоуправните организации што вршат јавни 
овластувања од надлежноста на федерацијата, ка-
ко и во законите со кои се регулира постапката пред 
државните органи, судови или организации што во 
вршењето на јавните овластувања решаваат за 
правата и должностите на граѓаните, потребно е да 
се утврдат обврските на овие органи и организа-
ции да обезбедат услови за примена на уставните 
начела за рамноправноста на јазиците на народите 
на Југославија и нивните писма, на јазиците и пи-
смата на народите и народностите, како и правото 
на граѓанинот на слободна употреба на својот ја-
зик и писмо. 

Во согласност со начелата утврдени во Аманд-
манот XIX, со тие закони треба да се регулира и 
начинот на остварувањето на правото на припадни-
ците на народностите на употреба на својот јазик 
при остварувањето на своите права и должности во 
работата на сојузните органи и организации, како 
и во постапка пред овие органи и организации што 
вршат јавни овластувања од надлежноста на феде-
рацијата. 

3. Сојузните органи и организации што вршат 
јавни овластувања од надлежноста на федерација-
та должни се во своите самоуправни акти и во сво-
јата работа да го утврдат начинот и да ги обезбе-
дат условите за остварување на уставните начела 
за рамноправноста на јазиците на народите на Ју-
гославија и нивните писма, за правото на граѓани-
нот на слободна употреба на својот јазик и писмо, 
како и за правото на припадниците на народности-
те на употреба на својот јазик при остварувањето 
на своите права и должности. 

Сојузните органи и организации што вршат јавни 
овластувања од надлежноста на федерацијата, а кои 
имаат свои подрачни органи односно работни еди-
ници разместени на територијата на цела Југосла-
вија, должни се во своите самоуправни акти и во 
својата работа да ја разработат и да ја обезбедат 
примената на уставните начела за рамноправноста 
на јазиците и писмата, тргнувајќи од принципот се-
кој нивен подрачен орган односно работна единица 
во својата работа да го употребува јазикот на на-
родот односно јазиците на народите и народностите 
што живеат на подрачјето на кое тој орган односно 
единица ја врши својата дејност, како и да обезбе-
дува во постапката односно дејноста остварување 
на правото на граѓанинот на слободна употреба на 
својот јазик. 

4. Примена на начелата за рамноправноста на 
јазиците на народите на Југославија и нивните пис-
ма треба да се обезбеди во меѓународните и меѓу-
државните односи на сојузните органи и организа-
ции и во работата на дипломатските и конзуларните 
претставништва на Југославија во странство. 

Врз основа на проучувањата на специфичноста 
на работата на дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на Југославија во странство, а посебно 
од становиштето на обезбедувањето на правото на 
припадниците на народите и народностите на Ју-
гославија во односите со овие органи да се служат 
со својот јазик и писмо, со посебни прописи треба 
да се регулира начинот на остварувањето на ус-
тавните начела за рамноправноста на јазиците и 
писмата во работата на тие органи. Во врска со тоа, 
потребно е да се утврдат и критериумите за размес-

тување на работниците во дипломатската и Конзу-
ларната служба. 

5. Тргнувајќи од уставните начела за рамно-
правноста на народите и народностите и за народ-
ната одбрана, како право и должност на сите 
општествено-политички заедници, работни и други 
организации, граѓани, народи и народности — во ор-
ганизацијата и работата на органите на народната 
одбрана и во Југословенската народна армија треба 
да се применуваат начелата на рамноправноста на 
јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија, имајќи ги предвид и традициите на 
Народноослободителната борба и карактерот на оп-
штонародната одбрана во случај на војна. 

Имајќи го предвид начелото од членот 42 став 
3 од Уставот и специфичностите на организацијата и 
работата на Југословенската народна армија, пот-
ребно е да се проучат можностите за поширока при-
мена на уставните начела за рамноправноста на 
јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија во работата на Југословенската народ-
на армија и во нејзините односи со државните ор-
гани и самоуправни организации и граѓани, и за 
тоа да се донесат посебни прописи. 

6. Заради доследно остварување на уставните 
начела за рамноправноста на јазиците на народите 
на Југославија и нивните писма и за употребата на 
јазиците на припадниците на народностите во рабо-
тата на сојузните органи и организации што вршат 
јавни овластувања од надлежноста на федерацијата, 
потребно е да се обезбеди соодветна застапеност на 
работниците припадници на народите и народности-
те односно на републиките и автономните покраини 
во тие органи и организации. 

Тргнувајќи од овие принципи треба да се утврди 
на кои работни места е потребно познавање на по-
веќе јазици на народите на Југославија и да се 
преземаат мерки за оспособување работници, покрај 
СВОЈТ јазик, да ги познаваат и во својата работа да ги 
применуваат и јазиците и писмата на другите на-
роди на Југославија, а на определени работни ме-
ста — и јазиците на народностите. 

7. Тргнувајќи од тоа дека сојузните органи и 
организации што вршат јавни овластувања од над-
лежноста на федерацијата се должни во својата 
работа да се придржуваат кон уставните начела за 
рамноправноста на јазиците на народите на Југо-
славија и нивните писма и за употребата на јазиците 
на народностите, потребно е, заради доследна реа-
лизација на овие начела, да се обезбедат соодветни 
финансиски, материјални, технички и други сред-
ства. 

8. Сојузниот извршен совет ќе се грижи за спро-
ведувањето на оваа резолуција, утврдувајќи ги по 
потреба, општите насоки за работата на сојузните 
органи на управата на реализацијата на начелата 
содржани во оваа резолуција. 

За работата на остварувањето на задачите од 
оваа резолуција, Сојузниот извршен совет ќе ја из-
вестува Сојузната скупштина. 

III 

Заради доследно остварување на рамноправно-
ста на народите и народностите на Југославија, 
општествено-политичките заедници и работните и 
други организации треба да ја разгледаат, во рам-
ките на своите со уставот утврдени права и долж-
ности, состојбата на остварувањето на уставните 
начела за рамноправноста на јазиците и писмата 
на народите и народностите на Југославија на своите 
подрачја и во своите правни, самоуправни и други 

акти да ги утврдат задачите и мерките за доследна 
реализација на овие начела. 

Сестраниот развој на самоуправните, деловните 
и други односи овозможува и бара работните и други 
организации и нивните заедници да ги регулираат 
определените прашања на реализацијата на принци-
пот на рамноправноста на јазиците и писмата, во 
согласност со уставните начела, и по пат на непо-
средни спогодби и самоуправни договори, кога по-
ради специфичноста на условите на нивната работа 
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не се во состојба стриктно да се придржуваат кон 
начелата за рамноправноста на јазиците и писмата, 
со тоа што овие спогодби и договори да не ги дове-
дуваат во прашање правата на граѓаните, народите 
и народностите загарантирани со Уставот. 

Заедничкиот интерес на сите народи и народно-
сти на Југославија, нивните републики и автоном-
ните покраини, како и на сите граѓани на Југосла-
вија, бара да се пристапи кон доследно и ефикасно 
остварување на уставните начела за рамноправноста 
на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија, што претставува постојана задача 
на сите општествено-политички заедници, работни 
и други организации и граѓани. Доследното оствару-
вање на овие начела ќе биде значаен придонес 
за унапредувањето на меѓунационалните односи на 
рамноправни основи и за понатамошното зацврсту-
вање на братството и единството на народите и 
народностите на Југославија. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1210 

26 април 1969 година 
Белград 

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

Потпретседател 
на Организационо" Претседател 
политичкиот собор, на Сојузниот собор, 

Божидар Михајловиќ, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

307. 

Врз основа на членот 176 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 25 април 1969 година и на седницата на 
Социјално-здравствениет собор од 25 април 1969 го-
дина, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО 

I 
Остварување можноста на родителите самите да 

го определуваат бројот на децата и растојанието 
помеѓу породувањата, е едно од основните човечки 
права и должности. 

Остварувањето на тоа човечко право подразби-
ра дека општеството треба да им обезбедува на 
родителите услови за здобивање со знаења и да им 
става на располагање средства да го планираат сво-
ето семејство, за да бидат пред зачетокот на детето 
во можност да одлучуваат за бројот на децата и за 
растојанието помеѓу породувањата. 

Променетата положба на жената во општеството 
ја менува и структурата на семејството и семејните 
односи и суштествено влијае врз остварувањето на 
женината функција на мајчинството. Еден од ви-
довите на тие промени е и намалувањето на раѓа-
њата како и намалувањето смртноста на доенчиња-
та. Од друга страна, големината на семејството с4 
повеќе е поврзана за остварувањето на желбата за 
похуман живот и е составен дел од настојувањата на 
луѓето за подобар животен стандард. Одлучувањето 
за големината на семејството е во заеднички интерес 
на родителите и општеството. Создавањето услови 
секое родено дете во исто време да биде и сакано 
е од посебно значење за жените, за нивниот психо-
физички интегритет, за остварувањето на функци-
јата на совесно родителство, како и за обезбедува-
н,ето на здраво младо поколение. Планиран,ото на 
семејството како траен човечки и општествен на-
пор, во својата современа примена, обезбедува мо-
шне значајни социјални, здравствени, економски, 
политички и други предности. 

Во регулирањето на раѓањето се уште масовно 
се ползува наjзаостанатиот начин — вештачкиот 

прекин на бременоста. Поради тоа регулирањето на 
раѓањето на начин што му овозможува на човекот да 
завладее со законите на биолошката репродукција 
и така да ја елиминира стихијата во овие деликатни 
животни прашања станува и важен вид во борба 
против ширењето на вештачкиот прекин на бреме-
носта, којшто е мошне штетен по здравјето и спа-
сел по животот на жената. 

Ова секако бара сестрано проучување на про-
блематиката на планирањето на семејството и ре-
гулирање на раѓањето, а едновремено и обедину-
вање на акциите во рамките на системот на воспи-
туваното и образованието, како составен дел на 
општественото воспитување, и на мерките на здрав-
ствената превентива за спречување на несакана 
бременост. 

Остварувањето на ставовите на општеството за 
планирањето на семејството и за регулирањето на 
условите за прекинување на бременост, со цел за 
обезбедување услови за спроведување на опште-
ствена политика во оваа област, ја претпоставува 
активната улога и определените обврски на општес-
твените служби, научните институции, општествените 
организации, како и на други организации, здру-
женија и установи. 

Во комплексот прашања што се од суштествено 
значење за здравјето на жената и за односите во 
семејството, ќе треба да му се даде посебно место 
на планирањето на семејството и на проблемите 
во врска со прекинување на бременост, особено со 
оглед на следните факти: 

1. Прегледите на демографските движења по-
кажуваат дека регулирањето на раѓањето и извес-
ни форми и методи за планирање на семејството 
веќе успешно се остваруваат во многу делови на 
Југославија. 

2 Прекинувањето на бременост е се уште осно-
вен метод за регулирање на раѓањето, КОЈШТО е не 
само заостанат и примитивен, туку е и штетен по 
здравјето и опасен по животот на жената, додека 
ширењето на контрацепцијата заостанува. 

3. Прописите за прекинувањето на бременост 
имаа тенденција да се спречи илегалното прекину-
вање на бременост и прекинување на бременост врз 
основа на здравствени и социјални индикации да 
се врши во здравствена установа, Меѓутоа, ќе треба 
во прописите повеќе да се изрази тенденцијата како 
на здравствената заштита на жената, на заштитата 
на нејзиниот психофизички интегритет, така и на 
заштитата на интересот на семејството и целото оп-
штество. Во прописите треба да се даде поддршка 
и да се стави тежиште врз прифаќањето превен-
цијата на несаканиот зачеток како основен вид на 
регулирање на раѓањето. 

4. Полно внимание кон ширењето на контра-
целцијата и поттикнување активноста во тој правец 
се покажа како најсоодветен пат во понатамошното 
планирање на семејството. 

II 
Прифаќајќи го ставот дека одлучувањето за 

бројот на децата и за растојанието помеѓу породу-
вањата со примена на знаената за најсовремените 
средства и методи за регулирање раѓањето е право 
на родителите, потребно е да се укаже на задачите 
на општествените служби, научните институции оп-
штествените и други организации и установи. 

1. Во рамките на системот на воспитувањето и 
образованието, би требало да му се посвети посебно 
внимание на подготвувањето на младината за раз-
бирањето и хуманизација на односите меѓу поло-
вите, за согласните и одговорни односи во бракот 
и за родителските должности во семејството. Сек-
суалното воспитание и образование треба да се 
вклучи во образовно-воспитната работа на сите во-
спитно-образовни установи, имајќи ја при тоа се-
когаш предвид возраста на децата и младината и 
нивниот психофизички развој, а во зависност од 
тоа и од степенот и видот на училиштето или фа-
култетот треба да се разработат наставните програ-
ми за редовната настава на сите образовни институт 
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ции. Соодветни програми би требало да се разрабо-
тат и за други средини, каде што е значителна 
концентрацијата на младината, како што се: мла-
дина на отслужување на воениот рок во Југосло-
венската народна армија, младински работни акции, 
студентски и младински домови, курсеви на предвој-
ничка обука и на здравствено воспитување на село, 
и други форми на собирање на селската младина, 
потоа советувалишта за млади родители, училишта 
за родителите, школи за живот и сл. 

Работничките и народните универзитети би тре-
бало во своите програми да ги опфатат и прашања-
та од оваа област и таа активност да ја развиваат 
во сите средини. 

Воспитната и образовната активност од оваа 
област произлегува, пред се, од потребата за хума-
низација на човечките односи и за почитување на 
личноста и за подигање на здравствената култура. 
Во развивањето на образовно-воспитната дејност за 
негување на хумани односи меѓу половите голема 
улога им припаѓа и на средствата на јавното ин-
формирање (печатот, радиото, телевизијата, кина-
та, предавањата и сл.). 

2. Во областа на здравството и социјалната заш-
тита, особено во дејноста на лекарите од општата 
медицина, треба да се развива активност на систе-
матско ширење на знаењата и можноста за примена 
на контрацепцијата и нејзиното приспособување 
кон потребите на двата партнери. Посебно треба по-
стојано да се следат и да се изучуваат новите ме-
тоди на контрацепцијата и новите контрацептивни 
средства. Во подготвувањето на сите просветни, ме-
дицински и социјални кадри би требало да му се 
даде соодветно место на образованието за овој вид 
превентивна дејност. Во остварувањето на ставовите 
и мерките на оваа резолуција решителна улога ќе 
имаат кадрите кои ќе завладеат со потребното 
стручно знаење. 

3. Би требало на што поуспешен начин да се 
реши прашањето за финансирање на оваа дејност, 
имајќи ги предвид фондовите на здравственото оси-

гурување, другите извори за превентивна здрав-
свтена заштита, фондовите на заедниците за обра-
зование, како и другите извори се до личното ма-
теријално учество на заинтересираните. Потребата, 
можноста и начинот за соодветно наменско анга-
жирање на средствата на федерацијата, на иници-
јатива од заинтересираната република или автоном-
на покраина, ќе ги разгледуваат надлежните ор-
гани на федерацијата и, зависно од сеопштествениот 
интерес, ќе и предлагаат на Сојузната скупштина 
определени решенија. 

III 
1. Правото на родителите самите да одлучуваат 

за бројот на децата и за растојанието помеѓу поро-
дувањата во полна смисла се остварува со примена 
на средствата и методите на контрацепцијата. Пре-
кинувањето на бременост, како најнесакан вид на 
регулирање на раѓањето, претставува само крајно 
средство да и се овозможи на жената да ја прекине 
несаканата бременост кога веќе ќе дојде до неа. 

2 Ако дојде до несакана бременост, здравстве-
ната и социјалната служба треба да им помогнат 
со совети на родителите да се откажат од прекину-
вањето на бременоста, при што треба да им се 
укаже дека прекинувањето на бременост, извршено 
и во здравствена установа, претставува хируршка 
интервенција којашто остава помали или поголеми 
физички и психички последици врз здравјето на 
жената. Во исто време тоа би требало да биде при-
лика жената, односно обата партнери, да се упатат 
како да ја спречат несаканата бременост. Ако же-
ната сепак бара да ја прекине несаканата бреме-
ност, прекинување ќе се изврши само ако е тоа во 
согласност со пропишаните медицински и други 
услови. 

3 Заради поттикнување интересот за примена 
на контрацепцијата би било целесообразно да се 
предвиди непосредно учество на корисникот во 
трошоците за прекинување на бременост. При опре-

делувањето височината на тоа учество би требало да 
со имаат предвид материјалните можности на же-
ната односно на семејството. 

Во вршењето на прекинување на бременост во 
здравствените установи, а за похуман однос спрема 
жената, потребно е да се упрости постапката и да 
се приспособи таа кон условите на различни сре-
дини, па поради тоа сојузниот законски пропис би 
требало да содржи само основни принципи за ус-
ловите за прекинување на бременост. 

4. Со оглед на постојните разлики во поглед раз-
виеноста на здравствената служба, најзината актив-
ност на контрацепцијата и достапност на таа служба 
до партнерите, потоа во поглед општото ниво на 
здравствената култура, традицијата, предрасудите и 
сл. во републиките и автономните покраини би тре-
бало во договор со соодветните општествени факто-
ри да се регулира оваа материја на начин што нај-
добро и одговара на определената средина. За 
особеностите на селската средина нужно е посебно 
да се води сметка. 

5 Општествената акција во областа на плани-
рањето на семејството, особено образовно-воспитната 
активност и спречувањето на несакан зачеток, 
треба, врз основа на научните сознанија, да се ко-
ординира со демографските истражувања, статис-
тичкото следење и анализите на определени пока-
затели во оваа област и со други активности. 

IV 
Заземајќи ги овие ставови за планирањето на 

семејството и за регулирањето на условите за пре-
кинување на бременост, Сојузната скупштина ис-
такнува дека за нивното остварување е неопходно 
полно ангажирање на установите за образование и 
воспитување, на установите за социјална заштита, 
здравствените установи, општествено-политичките 
и други организации и здруженија, органите на уп-
равата и други општествени фактори. 

Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни 
органи ќе се грижат за спроведувањето на оваа ре-
золуција и за нејзиното извршување повремено ќе 
ја известуваат Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 1185 

26 април 1969 година 
Белград 

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

Претседател 
на Социјално-здравствениот 

собор, 
Ико Мирковиќ, с р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, с. р. 

308. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО РУДАР-

СТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Методи на испитвање на јамски 

воздух. Земање мостри на воздух од 
подземни руднички простории — — JUS B.Z1.050 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1969 година. 

Бр. 03-2152/1 
9 април 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

309. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА КОНЗЕРВИРАЊЕТО НА ДРВО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува Југословенскиот стандард: 
Конзервирање на дрво. Импрег-

нирање на столбови за водови. Под-
готовка и преземање — — — — JUS D.T4.021 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1969 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Конзервирање на дрво. Импрегна-

ција на столбови за водови. Подготов-
ка и преземање - - - - - JUS D.T4.021 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на шумарството и дрвната индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/59). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1969 година. 

Бр. 06-2148/1 
9 април 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

310. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/G2), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Пластични маси: 
Постапки за одржување на конс-

тантата релативна влажност во мали 
простори со помош на водени раствори 

Определување на постојаноста на 
бојата спрема дневната светлина — 

Определување на запаливоста на 
материјалите во форма на прачка — 

Испитување на вештачка кожа и 
фолија. Определување силата на 
кинење — — — — — — — — 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1969 година. 

Бр. 24-2143/1 
9 април 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Вмторовмќ, с. р. 

311. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР ПА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Општествено-политички собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти од сите општински изборни комисии, та во 
смисла на членот 144 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/69) поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ПО ИЗБОРНИ 
ЕДИНИЦИ 

I Изборите на пратеници за општествено-поли-
тичкиот собор на Сојузната скупштина се одржани 
на 13 април 1969 година во сите изборни единици 
(Одлуката за распишување избори на пратеници за 
Сојузната скупштина е објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/69). 

II. Гласањето е вршено за пратеничките канди-
дати чии кандидатури ги потврдија надлежните оп-
штински изборни комисии и чии имиња, како и из-
борните единици во кои се тие кандидирани, се об-
јавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/69). 

Гласањето на избирачките места што се форми-
рани во воени единици односно воени установи, како 
и на избирачките места на поморски и речни бро-
дови на трговската морнарица кои на денот на гла-
сањето се наоѓале надвор од територијалните води 
на Југославија, е извршено на 9 април 1969 година 
(Решение на Сојузната изборна комисија, бр. 17 од 
27 февруари 1969 година објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/69) 

III. Резултатите на изборите на пратеници за 
Општествено-политичкиот собор на Сојузната скуп-
штина, општинските изборни комисии ги утврдија 
на начинот пропишан во чл. 138, 140, 142 и 143 од 
Законот за избор на сојузни пратеници. 

Во изборните единици во кои во изборот учес-
твуваше само еден кандидат, надлежната општинска 
изборна комисија го прогласи за пратеник на Оп-
штвествено-политичкиот собор кандидатот за кого 
гласале мнозинство од сите избирачи запишани во 
избирачките списоци на подрачјето на изборната 
единица (член 139 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници). 

Во изборните единици во кои во изборите учес-
твувале два или повеќе кандидати, надлежната 
општинска изборна комисија го прогласи за прате-
ник на Општеетвено-политичкиот собор кандидатот 
кој добил најголем број гласови (член 139 став 3 од 
Законот за избор на сојузни пратеници). 

JUS GS0.051 

JUS G.S2.656 

JUS G.S2.659 

J U S G . S 2 . 7 0 7 
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IV. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеа: репуб-
личките изборни комисии, определени со Решението 
на Сојузната изборна комисија за именување чле-
нови на републичките изборни комисии („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/69); покраинските изборни ко-
мисии, определени со Решението на Сојузната из-
борна комисија за именување членови на покраин-
ските изборни комисии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/69) и општинските изборни комисии, определе-
ни со Решението на Сојузната изборна комисија за 
именување членови на општинските изборни коми-
сии („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69, 9/69, 13/69 
и 17/69). 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на изборот на пра-
теници за Општествено-политичкиот собор и не нај-
де неправилности што суштествено би влијаеле или 
би можеле да влијаат врз резултатот на изборите. 

VL Резултатите на изборите по одделни изборни 
единици се следните: 

А. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Изборна единица Ваља Лука 
запишани избирачи — — — — — 113.492 
гласале - - — — — — — - 96.443 
од тоа за кандидатот Нико Јуринчиќ 91.398 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.045 
За пратеник е прогласен Нико Јуринчиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

2. Изборна единица Босанска Градишки 
запишани избирачи — — — — — 85 421 
гласале — — — — — — — — 76 525 
од тоа за кандидатите: 
1) Јоцо Марјановиќ — - - - - 38.304 
2) Стева Самарџија — — — — — 34.950 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.271 
За пратеник е прогласен Јоцо Марјановиќ, од 

Сараево, кој доби поголем број гласови. 

3. Изборна единица Јајце 
запишани избирачи — — — — — 79.223 
гласале — — — — — — — — 66.135 
од тоа за кандидатите: 
1) инж. Ивица Антуновиќ: — — — 36.865 
2) инж. Винко Смољиќ — — — — 24.868 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.402 
За пратеник е прогласен инж. Ивица Антуео-

виќ, од Купрес, кој доби поголем број гласови. 

4. Изборна единица Приедор 
запишани избирачи — — — — — 92.626 
гласале - — — — — — — — 85.222 
од тоа за кандидатот Хајро Капета-
новиќ - - - . - - - - - . - 82.983 
неважечки гласачки ливчиња — — 2.239 
За пратеник е прогласен Хајро Капетановиќ, 

од Белград, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

5. Изборна единица Сански Мост 
запишани избирачи — — — — — 82.442 
гласале — — — — — — — — 72.905 
од тоа за кандидатот Петар Додик — 71.022 
неважечки гласачки ливчиња — — 1.883 
За пратеник е прогласен Петар Додиќ, од Сара-

ево, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

6. Изборна единица Бихаќ 
запишани избирачи — — — — — 125.141 
гласале — - — — — — — — 109.139 
од тоа за кандидатот Никола Котле — 105.144 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.995 
За пратеник е прогласен Никола Котле, од 

Љубија, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

7. Изборна единица Босански Брод 
запишани избирачи — — — — — 93.621 
гласале — - — — — — — — 80.644 
од тоа за кандидатот Кемал Халиловиќ 73.076 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.568 
За пратеник е прогласен Кемал Халиловиќ, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

8. Изборна единица Добој 
запишани избирачи — — — — — 81.240 
гласале - - - - — — - — 64.128 
од тоа за кандидатот Драго Бегиќ — 60.529 
неважечки гласачки ливчиња — — 3 599 
За пратеник е прогласен Драго Бегиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

9. Изборна единица Маглај 
запишани избирачи — — — — — 95.333 
гласале - - — - — — — - - 76.879 
од тоа за кандидатот Ризах Оџечкиќ 715)64 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.315 
За пратеник е прогласен Ризах Оџечкжќ, од 

Завидовиќи, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
10. Изборна единица Лиено 

запишани избирачи — — — — — 98.378 
гласале - - - - - — - — 71.187 
од тоа за кандидатот Петар Ореч — 67.190 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.997 
За пратеник е прогласен Петар Ореч, од Сара-

ево. кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица. 
11. Изборна единица Мостар 

запишани избирачи - — — — — 95.782 
гласале - - - - - - - - - - 85.397 
од тоа за кандидатот Тахир Хаџиќ — 80.665 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.732 
За пратеник е прогласен Тахир Хаџиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

12. Изборна единица Требино 
запишани избирачи — — — — — 77.974 
гласале - — — — — — — — 67.941 
од тоа за кандидатот Момчило Теша-
новиќ - - - - - - - - 65.734 
неважечки гласачки ливчиња — — 2.207 
За пратеник е прогласен Момчило Тешановиќ, 

од Требиње, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
13. Изборна единица Центар Сараево 

запишани избирачи — — — — — 104.846 
гласале — — — — — — — — 88.590 
од тоа за кандидатот Нисим Албахари 81.375 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.215 
За пратеник е прогласен Нисим Албахари, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
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14. Изборна единица Горажде 
запишани избирачи — — — — — 89.742 
гласале — — — — — — — — 78.615 
од тоа за кандидатите: 
1) Есад Ченгиќ - - - - - - 46.391 
2) Хасан Шиљак - - - - - - - 28.292 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.932 
За пратеник е прогласен Есад Ченгиќ, од Бел-

град, кој доби поголем број гласови. 

15. Изборна единица Ново Сараево 
запишани избирачи — — - — — 121.393 
гласале — — — — — — — - 94.550 
од тоа за кандидатот Српко Булиќ - 89.622 
неважечки гласачки ливчиња — 4 928 
За пратеник е прогласен Српко Булиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

16. Изборна единица Високо 
запишани избирачи — — — — — 95.030 
гласале — — — — — — — — 83.578 
од тоа за кандидатот Ивица Момчи-
новиќ — — — — — — — — 78.721 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.857 
За пратеник е прогласен Ивица Момчиновиќ, 

од Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачите списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

17. Изборна единица Зеница 
запишани избирачи — — — — — 115.172 
гласале — — — — — — — — 97.669 
од тоа за кандидатот Душан Видовиќ 91.438 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.231 
За пратеник е прогласен Душан Видовиќ, од 

Зеница, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

18. Изборна единица Бијељина 
запишани избирачи — — — — — 84.750 
гласале — — — — — — — — 71.769 
од тоа за кандидатот Јовица Лазаревиќ 68.378 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.391 
За пратеник е прогласен Јовица Лазаревиќ, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

19. Изборна единица Брчко 
запишани избирачи — — — — — 97.429 
гласале — — — — — — — — 85.298 
од тоа за кандидатите: 
1) Вељко Буковиќ — — — — - 16.319 
2) Идриз Смаиловиќ — — — — — 20.660 
3) Ризах Суман - - - - - - 11.561 
4) Саво Живковиќ — — — — — 32.401 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.357 
За пратеник е прогласен Саво Живковиќ, од 

Брчко, кој доби најголем број гласови. 

20. Изборна единица Тузла 
запишани избирачи — — — — — 116.294 
гласале — — — — — — — — 100.143 
од тоа за кандидатот Фрањо Херлевиќ 97.118 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.025 
За пратеник е прогласен Фрањо Херлевиќ, 

од Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

21. Изборна единица Зборник 
запишани избирачи — — — — — 101.268 
гласале - - - - - - - - 85.923 
од тоа за кандидатот Милош Зекиќ — 84.486 
неважечки гласачки ливчиња — — 1.437 
За пратеник е прогласен Милош Зекиќ, од Бел-

град, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

Б ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 
ГОРА 

22. Изборна единица Иванград 
Бидејќи кандидатот Милош Журиќ, се откажа 

од кандидатурата по објавувањето на имињата на 
кандидатите во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/69, 
изборот на пратеник е извршен врз основа на пре-
останатата потврдена кандидатура (член 98 став 1 
од Законот за избор на сојузни пратеници). 

запишани избирачи — — — — — 77.819 
гласале - - - - - - - - 67.262 
од тоа за кандидатот Радомир Кома-
тина - - - - - - - - - - 61.912 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.350 
За пратеник е прогласен Радомир Коматина од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

23. Изборна единица Никшиќ 
запишани избирачи — — — — — 86.271 
гласале — — — — — — — — 71.958 
од тоа за кандидатот Мијушко Шиба-
лиќ - . - - - - - - - - " 67.945 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.013 
За пратеник е прогласен Мијушко Шибалиќ, 

од Белград, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

24. Изборна единица Титоград 
запишани избирачи — — — — - 131089 
гласале — — — — — — — — 97.570 
од тоа за кандидатите: 
1) Александар Орландиќ — — — — 53.409 
2) Александар Радевиќ — — — — 39.512 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.649 
За пратеник е прогласен Александар Орландиќ, 

од Бар, кој доби поголем број гласови. 

В. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

25. Изборна единица Бјеловар 
запишани избирачи — — — — — 100 307 
гласале - - - - - - - - - - 96.861 
од тоа за кандидатите: 
1) Милан Јураиќ — — — — — — 51.935 
2) Звонко Ријетковиќ — — — — 36.416 
неважечки гласачки ливчиња — — 8.510 
За пратеник е прогласен Милан Јураиќ, од 

Гарешница, кој доби поголем број гласови. 

26. Изборна единица Копривница 
запишани избирачи — — — - — НО 680 
гласале — — — — — — - . — 104.795 
од тоа за кандидатите: 
1) Гуро Ланшчак — — — - - — 59.414 
2) Иван Сенчар - - - - - - 39.293 
неважечки гласачки ливчиња - - 6.088 
За пратеник е прогласен Гуро Ланшчак, од 

Клоштар Подравски, кој доби поголем број гласови. 
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27. Изборна единица Вировитнца 
запишани избирачи — — — — — 91.511 
гласале - — — — — — — — 86.369 
од тоа за кандидатот Цветко Босанац 79.527 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.842 
За пратеник е прогласен Цветко Босанац, од 

Грубишно Поле, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

28. Изборна единица Госпиќ 
запишани избирачи — — — — — 101.594 
гласале — — — — — — — — 91.191 
од тоа за кандидатот Никола Маричиќ 87.665 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.526 
За пратеник е прогласен Никола Мариниќ, од 

Госпиќ, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

29. Изборна единица Карловац 
запишани избирачи — — — — — 123.925 
гласале - - - - - - - - 103.813 
од тоа за кандидатот Барка Бениќ — 94.978 
неважечки гласачки ливчиња — — 8.865 
За пратеник е прогласена Барка Бениќ, од Кар-

ловац, која доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

39. Изборна единица Нашице 
запишани избирачи — — — — — 101.569 
гласале — — — — — — — — 93.315 
од тоа за кандидатот Зденко Хас — 86.416 
неважечки гласачки ливчиња — — 6 899 
За пратеник е прогласен Зденко Хае, од Бел-

град, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

31. Избореа единица Осиек 
запишани избирачи — — — — — 134.157 
гласале — — — - — — — — 111.259 
од тоа за кандидатите: 
1) Боро Доброкес, - - - - - 53.518 
2) mr Воислав Byкчекиќ — — — — 50 484 
неважечки гласачки ливчиња — — 7 248 
За пратеник е прогласен Боро Доброкес, од 

Бели Манастир, кој доби поголем број гласови. 

32. Изборна единица Славонски Брод 
запишани избирачи — — — — — 98 718 
гласале — — — — — — — — 86 470 
од тоа за кандидатот Иван Мишковиќ 79.253 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.217 
За пратеник е прогласен Иван Мишковиќ, ед 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

33. Изборна единица Славовска Пожега 
запишани избирачи — — — — — 91440 
гласале — — — — — — — — 84 588 
од тоа за кандидатот Илија Рикановиќ 75 853 
неважечки гласачки ливчиња - — 8.735 
За пратеник е прогласен Илија Рикановиќ, од 

Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето изборната единица. 
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31. Изборна единица Винковци 
запишани избирачи — — — — — 141.564 
гласале - - - - - 123.100 
од тоа за кандидатите: 
1) Иван Рељановиќ — — — — — 72.543 
2) Шиме Вукашиновиќ — — — - 41.322 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.235 
За пратеник е прогласен Иван Рељановиќ, од 

Жупања, кој доби поголем број гласови. 

35. Изборна единица Пула 
запишани избирачи — — — — — 121.414 
гласале — — - — — — — — 111.773 
од тоа за кандидатите: 
1) Јосип Хрватин — — — — — 64.891 
2) Иван Грегоровиќ — — — — - 41.345 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.537 
За пратеник е прогласен Јосип Хрватон, од 

Лабин, кој доби поголем број гласови. 

36. Изборна единица Цриквеница 
запишани избирачи — — — — — 86.073 
гласале — — - — — — — — 77.514 
од тоа за кандидатите: 
1) Луцијан Кос - — — - — — 40.626 
2) Владимир Криштафор — — — 31.633 
неважечки гласачки ливчиња — — 5 255 
За пратеник е прогласен Луцијан Кос, од Спа-

то ја, кој доби поголем број гласови. 

37. Изборна единица Риека 
запишани избирачи — — — — — 109.781 
гласале — — — — — — — — 91.761 
од тоа за кандидатот Маријан Бари-
шиќ - — — — - - - — 85.942 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.819 
За пратеник е прогласен Маријан Баришиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

38. Изборна единица Петриња 
запишани избирачи — — — — — 65 708 
гласале — — — — — — — — 58.412 
од тоа за кандидатот Станко Бјелајац 55 597 
неважечки гласачки ливчиња — — 2.815 
За пратеник е прогласен Станко Бјелајац, од 

Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

Изборна единица Сиеак 
запишани избирачи — - - — — — 117.356 
гласале - - - - - - - 107.624 
од тоа за кандидатот Мато Липичанин 103 243 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.381 
За пратеник е прогласен Мато Лииичанин, од 

Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

40. Изборна единица Дубровник 
запишани избирачи — — — — — 83 335 
гласале — — — — — — — — 71651 
од тоа за кандидатот Богдан Пецотиќ бб 217 
неважечки гласачки ливчиња - — 5 434 
За пратеник е прогласен Богдан Пецотиќ, од 

Сплит, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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41. Изборна единица Сињ 
запишани избирачи - — - - — 93.710 
гласале - - - - - - - - 70.746 
од тоа за кандидатите: 
1) Иван Којунџиќ - - - - - - 34.597 
2) Марко Милковиќ - - - - - 17.478 
3) Милан Вучак - - - - - - 12.239 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.432 
За пратеник е прогласен Иван Којунџиќ, од 

Врлика, кој доби најголем број гласови. 

42. Изборна единица Сплит 
запишани избирачи — — — — — 130.628 
гласале - - - — — — — — 118.026 
од тоа за кандидатите: 
1) Раде Думаниќ - - - - - - 71.365 
2) Анте Булиќ - - - - - - 39.678 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.983 
За пратеник е прогласен Раде Думаниќ, од 

Сплит, кој доби поголем број гласови. 

43. Изборна единица Шибеник 
запишани избирачи — — — — — 96.687 
гласале — — — — — — — — 81.412 
од тоа за кандидатите: 
1) Рафаел Букарица - — — — — 44.749 
2) Ивица Памуковиќ - - - - - 31.323 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.340 
За пратеник е прогласен Рафаел Букарица, од 

Дрниш, кој доби поголем број гласови. 

44. Изборна единица Задар 
запишани избирачи — — — — — 89.857 
гласале — - — — — — — — 74.935 
од тоа за кандидатите: 
1) Винко Кожул - - - - - - 55.743 
2) Роберт Дидов - - - - - - 15.775 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.417 
За пратеник е прогласен Винко Кожул, од За-

дар, кој доби поголем број гласови. 

45. Изборна единица Чаковец 
запишани избирачи — — — — — 90.716 
гласале - - — — - — — — 83.945 
од тоа за кандидатот Владимир Добец 78.618 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.297 
За пратеник е прогласен Владимир Добец, од 

Лудбрег, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

46. Изборна единица Вараждин 
запишани избирачи — — — — — 107.920 
гласале - - - — — — - — 102 245 
од тоа за кандидатот Јанко Пехарда — 92.733 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.512 
За пратеник е прогласен Јанко Пехарда, од 

Вараждин, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

47. Изборна единица Крапина 
запишани избирачи — — — - — 134.418 
гласале — — — — — — — — 127.396 
од тоа за кандидатот Јосип Шпиранец 119.986 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.410 
За пратеник е прогласен Јосип Шпиранец, од 

Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

48. Изборна единица Загреб I 
запишани избирачи — — — — — 135.307 
гласале — — — — — — — — 114.821 
од тоа за кандидатите: 
1) Зора Смољановиќ — — — — — 47.614 
2) д-р Марко Веселица - - - - 61.933 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.274 
За пратеник е прогласен д-р Марко Веселица, 

од Загреб, кој доби поголем број гласови. 

49. Изборна единица Загреб II 
запишани избирачи — — — — — 129 552 
гласале - - - - - - — — 106.967 
од тоа за кандидатите: 
1) Јосип Томц - - - - - - 65.713 
2) Нета Сламник - - - - - - - 35.236 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.018 
За пратеник е прогласен Јосип Томц, од За-

греб, кој доби поголем број гласови. 

50. Изборна единица Загреб III 
запишани избирачи — — — — — 158180 
гласале - - - — — — — - 130.093 
од тоа за кандидатите: 
1) д-р Адолф Драгичевиќ — — — — 78.727 
2) Фрањо Зајшек - - - — - 44 957 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.409 
За пратеник е прогласен д-р Адолф Драгичевиќ 

од Загреб, кој доби поголем 6poj гласови. 

51. Изборна единица Велика Горица 
запишани избирачи — — - — - 122.172 
гласале - - — — — — — - 110 489 
од тоа за кандидатот инж. Борка Кораќ 101.390 
неважечки гласачки ливчиња - - 9.099 
За пратеник е прогласена инж. Борка Кораќ, 

од Загреб, која доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА 

52. Изборна единица Битола 
запишани избирачи — — — — — 141.401 
гласале — — — — — — — — 117.517 
од тоа за кандидатот Вера Ацева — 107.442 
неважечки гласачки ливчиња — — 10.075 
За пратеник е прогласена Вера Ацева, од 

Скопје, која доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

53. Изборна единица Куманово 
запишани избирачи — — — — — 89 556 
гласале — — — — — — — — 77.559 
од тоа за кандидатот Салтир Путински 73.121 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.438 
За пратеник е прогласен Салтир Путински, од 

Скопје, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

54. Изборна единица Охрид 
запишани избирачи — — — — — 112.973 
гласале — — — — — — — — 91070 
од тоа за кандидатите: 
1) Мире Блажески — — — — — 46 810 
2) Јовко Јовкоски — — — — — 38.938 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.322 
За пратеник е прогласен Мире Блажески, о д 

Кичево, кој доби поголем број гласови. 
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55. Изборна единица Скопје I 
запишани избирачи — — — — — 122.938 
гласале - - - - - - - - 106.073 
од тоа за кандидатот Благој Попов — 92.240 
неважечки гласачки ливчиња — — 13.833 
За пратеник е прогласен Благој Попов, од Ско-

пје, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

56. Изборна единица Скопје II 
запишани избирачи — — — — — 77.232 
гласале - - - - - - - - - 67.750 
од тоа за кандидатот Љиљана Манева 63.942 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.808 
За пратеник е прогласена Љиљана Манева, од 

Скопје, која доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

57. Изборна единица Штип I 
запишани избирачи — — — — — 88.477 
гласале - - - - - - - - - - 78.952 
од тоа за кандидатот Михаило Апо-
столски — — — — — — — — 74.906 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.046 
За пратеник е прогласен Михаило Апостолски, 

од Скопје, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

58. Изборна единица Штип II 
запишани ,,избирачи — — — — — 66.589 
гласале — — — — — — — — 59.859 
од тоа за кандидатите: 
1) Горѓи Марков - - - - - - 26.582 
2) Ристо Хаџи-Мишев - - - - - 29.801 
неважечки гласачки ливчиња — 3.476 
За пратеник е прогласен Ристо Хаџи-Мишев, од 

Струмица, кој доби поголем број гласови. 

59. Изборна единица Тетово 
запишани избирачи — — — — — 108.194 
гласале - - - - - - - - 88 352 
од тоа за кандидатот Таир Кадриу — 81.424 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.928 
За пратеник е прогласен Таир Кадриу, од Те-

тово, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

60 Изборна едипица Титов Велес 
запишани избирачи — — — — — 86.823 
гласале — — — — — — — — 76144 
од тоа за кандидатот Мито Мицајков 69.938 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.206 
За пратеник е прогласен Мито Мицајков, од 

Скопје кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

Д. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ-
НИЈА 

61. Изборна единица Мурска Собота 
запишани избирачи — — — — — 88.816 
гласале - - - - - — — - 80.263 
од тоа за кандидатот Миро Зупанчич 75.143 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.120 
За пратеник е прогласен Миро Зупанчич, од 

Мурска Собота, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

62. Изборна единица Марибор 
запишани избирачи — — — — — 159.346 
гласале - - - - - - - - - - 136 553 
од тоа за кандидатите: 
1) Марјан Дајчман - — — — — 86.064 
2) Алојз Виндиш - — — — — — 41.489 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.000 
За пратеник е прогласен Марјан Дајчман, од 

Марибор, кој доби поголем број гласови. 

63. Изборна единица Птуј 
запишани избирачи — — — — — 98.760 
гласале — — — — — — — — 89.081 
од тоа за кандидатот Алојз Kopec — 77.247 
неважечки гласачки ливчиња - — 11.834 
За пратеник е прогласен Алојз Корес, од Зг. 

Бистрица, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

64. Изборна единица Цеље 
запишани избирачи — — — — — 91.328 
гласале — — — — — — — — 84.090 
од тоа за кандидатите: 
1) Петар Шпрајц - — — — — - 48.564 
2) Јанко Жеварт — - — — - — 30.591 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.935 
За пратеник е прогласен Петар Шпрајц, од 

Цеље, кој доби поголем број гласови. 

65. Изборна единица Кршко 
запишани избирачи — — — — — 94.453 
гласале — — — — — — — — 88.450 
од тоа за кандидатот Франц Шетинц 79 201 
неважечки гласачки ливчиња - — 7.249 
За пратеник е прогласен Франц Шетинц, од 

Љубљана, кој доба мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

66. Изборна единица Љубљана I 
запишани избирачи — — — — — 132.738 
гласале - - — — — — — — 120.512 
од тоа за кандидатите: 
1) Мајда Бојц - - - - - - 65.006 
2) Звонка Хафнер - - - - - - 46.826 
неважечки гласачки ливчиња — — 8 680 
За пратеник е прогласена Мајда Бојц, од Љуб-

љана, која доби поголем број гласови. 

67. Изборна единица Љубљана II 
запишани избирачи — — — — — 125.769 
гласале — — — — — — — — 111.449 
од тоа за кандидатот Драго Селигер 101429 
неважечки гласачки ливчиња — — 10.020 
За пратеник е прогласен Драго Селигер од 

Љубљана, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

68. Изборна единица Ново Место 
запишани избирачи — — — — — 95 032 
гласале — - — — — — — — 84 909 
од тоа за кандидатот Богдан Осолник 77 331 
неважечки гласачки ливчиња — — 7 . 5 7 8 
За пратеник е прогласен Богдан Осолник, од 

Љубљана, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

69. Изборна единица Крањ 
запишани избирачи — — — — — 137.168 
гласале — — — — — — — — 123.470 
од тоа за кандидатот д-р Маријан Вре-
дел, - - - - - - - 112.193 
неважечки гласачки ливчиња — — 11.277 
За пратеник е прогласен д-р Маријан Брецељ, 

од Љубљана, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
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70. Изборна единица Копер 
запишани избирачи — — — — — 149.554 
гласале — — — — — — — — 137.581 
од тоа за кандидатите: 
1) Штефан Цигој - - - - - - 78.175 
2) Андреј Грахор - - - - - - 52.194 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.212 
За пратеник е прогласен Штефан Цигој, од 

Нова Горица, кој доби поголем број гласови. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

71 Изборна единица Белград I — Чукарица 
запишани избирачи — — — — — 134.052 
гласале - — - — — — — — 116.277 
од тоа за кандидатот Владимир Дујиќ 103.936 
неважечки гласачки ливчиња — — 12.341 

За пратеник е прогласен Владимир Дујиќ, од 
Белград, КОЈ доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

72. Изборна единица Белград II — Стари град 
запишани избирачи — — — — — 73.083 
гласале — — — — — — — — 60 350 
од тоа за кандидатите: 
1) Милан Рајачиќ - - - - - 32.207 
2) инж. Живадин Ѓорѓевиќ Жива — 24.073 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.070 
За пратеник е прогласен Милан Рајачиќ, од 

Белград, кој доби поголем број гласови. 

73. Изборна единица Белград III — Вождовац 
запишани избирачи — — — — — 128.473 
гласале — — — — — — — — 112.697 
од тоа за кандидатите: 
1) Чедомир Милошевиќ — — — — 57.286 
2) инж. Воислав Радовановиќ — — 49.606 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.805 
За пратеник е прогласен Чедомир Милошевиќ, 

од Белград, КОЈ доби поголем 6poj гласови. 

74. Изборна единица Белград IV — Врачар 
запишани избирачи — — — — — 123 341 
гласале - - - - - - - - 103 967 
од тоа за кандидатите: 
1) Милан Милутиновиќ - - - - 37.370 
2) Живорад Ковачевиќ - - - - 27.370 
3) д-р Илија Костиќ - - - - - 32 694 
неважечки гласачки ливчиња — — 6 533 
За пратеник е прогласен Милан Милутиновиќ, 

од Белград, КОЈ доби најголем број гласови. 

75. Изборна единица Белград V — Зенун 
запишани избирачи — — — — — 152 530 
гласале - - - - — — — — 130 535 
од тоа за кандидатите: 
1) Мирко Туриќ - - - - - - 55 127 
2) Перица Радуновиќ — — — — 69 665 
неважечки гласачки ливчиња — — 5 743 
За пратеник е прогласен Перица Радмановиќ, 

од Земун, КОЈ доби поголем 6poj гласови. 

76. Изборна единица Белград VI — Звездара 
запишани избирачи — — — — — 163.303 
гласале — — — — — — — — 135.727 
од тоа за кандидатите: 
1) д-р Милош Самарџија — — — — 52.812 
2) Петар Зечевиќ — — — — — 76.282 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.633 
За пратеник е прогласен Петар Зечевиќ, од 

Белград, кој доби поголем број гласови. 

77. Изборна единица Аранѓеловац 
запишани избирачи — — — — — 63.272 
гласале — — — — — — — — 56 541 
од тоа за кандидатите: 
1) Ненад Радовановиќ Неѓа — — — 33.915 
2) Милован Милосављевиќ Мика — 18.479 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.147 
За пратеник е прогласен Ненад Радовановић 

Неѓа, од Белград, кој доби поголем број гласови. 

78. Изборна единица Крагуевац 
запишани избирачи — — — — — 161.250 
гласале — — — — — — — — 144.515 
од тоа за кандидатите: 
1) Братимир Стојковиќ Брале — — 66.950 
2) Драгољуб Јовановиќ Љуба — — 64.483 
неважечки гласачки ливчиња — — 13.082 
За пратеник е прогласен Братимир Стојковиќ, 

Брале, од Крагујевац, кој доби поголем број гласови. 

79. Изборна единица Светозарево 
запишани избирачи — — — — — 142 237 
гласале - - — — — - — — 132 889 
од тоа за кандидатите: 
1) Стеван Стојковиќ — — — — — 47 840 
2) Добривое Бошковиќ Бошко — — 76.334 
неважечки гласачки ливчиња — — 8.715 
За пратеник е прогласен Добривое Бошковиќ, 

БОШКО , од Белград, кој доби поголем број гласови. 

80. Изборна единица Чачак 
запишани избирачи — — — — — 136.489 
гласале — — — — — — — — 117.564 
од тоа за кандидатите: 
1) Раденко Броќиќ - - - - - 30 040 
2) Средое Урошевиќ - - - - - 83.572 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.952 
За пратеник е прогласен Средое Урошевиќ, од 

Белград, кој доби поголем број гласови. 

81. Изборна единица Кралево 
запишани избирачи — — — — — 86.207 
гласале — — — — — — - — 74.374 
од тоа за кандидатот Миодраг Јаниќ — 67.352 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.022 
За пратеник е прогласен Миодраг Јаниќ, од 

Кралево, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

82. Изборна единица Крушевац 
запишани избирачи — — — — — 123 669 
гласале — — — — — — — — 103.4о3 
од тоа за кандидатите: 
1) Воислав Савик - - - - - 65.321 
2) Томислав Милоевиќ — - — - 36.433 
неважечки гласачки ливчиња — — 7 679 
За пратеник е прогласен Воислав Савиќ, од 

Крушевац, кој доби поголем број гласови. 

83. Изборна единица Нови Пазар 
запишани избирачи — — — — — ^2.683 
гласале — — — — — — — — 54.691 
од тоа за кандидатот Исидор Чоловиќ 52 487 
неважечки гласачки ливчиња — -- 2.204 
За пратеник е прогласен Исидор Челевиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
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84. Изборна единица Трстеник 
запишани избирачи — — — — — 88.839 
гласале - - - - - - - — 75.369 
од тоа за кандидатите: 
1) Стојан Савиќ - - - - - - - - 37.251 
2) Драгиша Марковиќ - - - - 32.619 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.499 
За пратеник е прогласен Стојан Савиќ, од Тр-

стеник, кој доби поголем број гласови. 

85. Изборна единица Лесковац 
запишани избирачи — — — — — 143.560 
гласале — — — — — — — — 125.725 
од тоа за кандидатот д-р Љубисав Мар-
ковиќ - - - - - - - - - 115.718 
неважечки гласачки ливчиња — — 10.007 
За пратеник е прогласен д-р Љубисав Марко-

виќ, од Белград, кој доби мнозинство гласови на 
сите избирачи запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

86. Изборна единица Владичин Хан 
запишани избирачи — — — — — 81.667 
гласале — — — — — — — — 64.232 
од тоа за кандидатите: 
1) Станиша Станковиќ — — — — 41.601 
2) Милое Анѓелковиќ - — - — 19.200 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.431 
За пратеник е прогласен Станиша Станковиќ, 

од Сурдулица, кој доби поголем број гласови. 

87. Изборна единица Врање 
Бидејќи кандидатот Душан Девеџиќ се откажа 

од кандидатурата по објавувањето на имињата на 
кандидатите во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/69, 
изборот на пратеник е извршен врз основа на пре-
останатата потврдена кандидатура (член 98 став 1 
од Законот за избор на сојузни пратеници). 

запишани избирачи — — — — — 90.515 
гласале - - - - - - - - 80.735 
од тоа за кандидатот Милорад Кова-
чевиќ - - - - - - - - 66.650 
неважечки гласачки ливчиња — — 14 085 
За пратеник е прогласен Милорад Ковачевиќ, 

од Бујановац, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

88. Изборна единица Алексинац 
запишани избирачи — — — — — 104.033 
гласале — — — — — — — — 98.341 
од тоа за кандидатите: 
1) Ранко Стефановиќ - - - - 53.783 
2) Станимир Јовановиќ — — — — 37.263 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.295 
За пратеник е прогласен Ранко Стеваковиќ, од 

Алексинац, кој доби поголем број гласови. 

89. Изборна единица Ниш 
запишани избирачи — — — — — 135̂ .048 
гласале - - - - - - - - 121.990 
од тоа за кандидатите: 
1) Драган Миљковмќ ,— — — — — 46 026 
2) инж. Томислав Живковиќ — — — 38.845 
3) д-р Миодраг Николиќ - - - - 27.284 

. неважечки гласачки ливчиња — — 9.835 
За пратеник е прогласен Драган ^ Милановиќ, 

од Белград, кој доби најголем број гласови. 

90. Изборна единица Пирот f 
запишани избирачи — — — — —^ ч96.132 
гласале — — — — — — — - 8Ц296 
од тоа за кандидатот Драган Николиќ 79.05)4 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.242 
За пратеник е прогласен Драган Николиќ, од 

Пирот, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

91. Изборна единица Прокупље 
запишани избирачи — — — — — 100.908 
гласале — — — — — — — — 88.727 
од тоа за кандидатите: 
1) Аранѓел Младеновиќ Корчагин — 32.267 
2) Душан Богдановиќ - — — - 31.148 
3) Живоин Костиќ — — — — — 20.343 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.969 
За пратеник е прогласен Арангел Младеновиќ 

Корчагин, од Белград, кој доби најголем број гла-
сови. 

92. Изборна единица Бачка Паланка 
запишани избирачи — — — — — 112.699 
гласале — — — — — — — — 111.983 
од тоа за кандидатот Никола Кмезиќ 102.051 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.932 
За пратеник е прогласен Никола Кмезиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

93. Изборна единица Бечеј 
запишани избирачи — — — — — 114.684 
гласале - - - - - - - ^ - - 107.035 
од тоа за кандидатот Младен Чомиќ — 92.935 
неважечки гласачки ливчиња — — 14.100 
За пратеник е прогласен Младен Чомиќ, од 

Нови Сад, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

94. Изборна единица Нови Сад 
запишани избирачи — — — — — 145.080 
гласале — - — — - — — — 127.502 
од тоа за кандидатите: 
1) Душан Алимпиќ — — — — — 56.064 
2) инж. Адам Алексиќ — - - - - 43.622 
3) Стеван Пудар - - - - - 17.795 
неважечки гласачки ливчиња — — 10.021 
За пратеник е прогласен Душан Ализипиќ, од 

Нови Сад, кој доби најголем број гласови. 

95. Изборна единица Панчево 
запишани избирачи — — — — — 124.649 
гласале - - - - — — — — 117 465 
од тоа за кандидатот Душан Богданов 
Сенко - - - - - - - - 109.848 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.617 
За пратеник е прогласен Душан Богданов 

Сенко, од Белград, KOI доби мнозинство гласови на 
сите избирачи запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

96. Изборна единица Вршац 
запишани избирачи — — — — — 97.842 
гласале - - - - - - - - 89.348 
од тоа за кандидатот Александар Ва-
сиќ - - - - - - - - - 79.970 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.378 
За пратеник е прогласен Александар Васиќ, од 

Нови Сад, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

97. Изборна единица Петровац 
запишани избирачи — — — — — 105.136 ч 
гласале — — — — — — — — 94.673 
од тоа за кандидатите: 
1) Добривое Милосављевиќ — — — 45.518 
2) Драгољуб Московлиќ - - - - 43.785 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.370 
За п р а т е н ^ е прогласен Добривое Милосав-

љевић од Велик-а Плана, кој доби поголем број 
гласови. ' 
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98. Изборна единица Пожаревац 
запишани избирачи — — — — — 120.349 
гласале - - - . - - - - - - 103.719 
од тоа за кандидатите: 
1) Светислав Божиќ — — — — 46.579 
2) Јованка Николиќ — — — — — 49.632 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.508 
За пратеник е прогласена Јованка Николиќ, од 

Пожаревац, која доби поголем број гласови. 

99. Изборна единица Смедерево 
Бидејќи кандидатот Милорад Симиќ се откажа 

од кандидатурата по објавувањето на имињата на 
кандидатите во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/69, 
изборот на пратеник е извршен врз основа на пре-
останатата потврдена кандидатура (член 98 став 1 
од Законот за избор на сојузни пратеници). 

запишани избирачи — — — — — 129.752 
гласале — — — — — — — — 121.514 
од тоа за кандидатот Милутин Цвет-
ковиќ — — — - — — — — 113.353 
неважечки гласачки ливчиња — — 8.161 
За пратеник е прогласен Милутин Цветковиќ, 

од Смедерево, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

100). Изборна единица Рума 
запишани избирачи — — — — — 102.905 
гласале — — — — — — — — 95.436 
од тоа за кандидатот Јован Дачиќ Ла-
зица - - - - - - - - - - 85.456 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.980 
За пратеник е прогласен Јован Дачиќ Лазица, 

од Нови Сад, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

101. Изборна единица Сремска Митровица 
запишани избирачи — — — — — 95.489 
гласале — — — — — — — — 85.513 
од тоа за кандидатот Марко Перичин 
Камењар — — — - — — — 78 888 
неважечки гласачки ливчиња — — 6 625 
За пратеник е прогласен Марко Перичин Ка-

менар, од Нови Сад, кој доби мнозинство гласови 
на сите избирачи запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

102. Изборна единица Сента 
запишани избирачи — — — — — 103.978 
гласале — — — — — — — — 98.747 
од тоа за кандидатот Шандор Месарош 88.752 
неважечки гласачки ливчиња — — 9.995 
За пратеник е прогласен Шандор Месарош, од 

Ада, кој доби мнозинство гласови на сите избирачи 
запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица. 

103. Изборна единица Сомбор 
запишани избирачи — — — — — 90.544 
гласале — — — — — — — — 81.759 
од тоа за кандидатите: 
1) Илија Тепавац — — — — — 39.249 
2) Радивое Додиќ — — — - — 38.022 
неважечки гласачки ливчиња — — 4.488 
За пратеник е прогласен Илија Тепавац, од 

Белград, кој доби поголем број гласови. 

104. Изборна единица Суботица 
запишани избирачи — — — — — 103.43.4c 
гласале — — — — — — — — U3.647 
од тоа за кандидатот Фрањо Наѓ — 84.858 
неважечки гласачки ливчиња — - 8.789 

За пратеник е прогласен Фрањо Наѓ, од Нови 
Сад, кој доби мнозинство гласови на сите избира-
чи запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица. 

105. Изборна единица Приепоље 
запишани избирачи — — — — — 65.165 
гласале - - - - - - - - 57.332 
од тоа за кандидатите: 
1) Вељко Стаматовиќ — — — — 28.541 
2) Раде Борисављевиќ — — — — 25.713 
неважечки гласачки ливчиња — — 3.078 
За пратеник е прогласен Вељко Стаматовиќ, 

од Титово Ужице, кој доби поголем број гласови. 

106. Изборна единица Титово Ужице 
запишани избирачи — — — — — 107.164 
гласале — — — — — — — — 93.392 
од тоа за кандидатот Милијан Неори-
чиќ - - - - - - - - - 87.213 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.179 
За пратеник е прогласен Милијан Неоричиќ, 

од Белград, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

107. Изборна единица Лазаревац 
запишани избирачи — — — — — 95.487 
гласале — — — — — — — — 82.837 
од тоа за кандидатите: 
1) Живота Лукиќ - — — — — 51.613 
2) Светислав Ускоковиќ — — — — 24.453 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.771 
За пратеник е прогласен Живота Лукиќ, од 

Бабаиќ, кој доби поголем број гласови. 

108. Изборна единица Лозница 
запишани избирачи — — — — — 81.832 
гласале — — — — — — — — 73.489 
од тоа за кандидатите: 
1) Владан Бојаниќ - - - - - - 43.430 
2) Милош Васиќ - - - - - 23.832 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.227 
За пратеник е прогласен Владан Бојаниќ, од 

Белград, кој доби поголем број гласови. 

109. Изборна единица Шабац 
запишани избирачи — — — — — 111.542 
гласале — — — — — — — — 94.977 
од тоа за кандидатите: 
1) Воин Рувидиќ — — — — — 33.070 
2) Марко Селениќ - - - - - - 54.006 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.901 
За пратеник е прогласен Марко Селени^, од 

Шабац, кој доби поголем број гласови. 

НО. Изборна единица Валево 
запишани избирачи — — — — — 84.692 
гласале — — — — — — — — 75.657 
од тоа за кандидатот Слободан Мили-
воевиќ — — — — — — — — 70.334 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.323 
За пратеник е прогласен Слободан Миливоевиќ, 

Лаза, од Валево, кој доби мнозинство гласови на 
сите избирачи запишани во избирачките списоци 
на подрачјето, на изборната единица. 

111. Изборна единица Неготин 
запирани избирачи — — — — — 118.794 
гласавте - - - - — — — - 110.000 

од тоа за кандидатот Душан Глигори-
евиќ - - - - - - - - - - 104.378 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.622 
За пратеник е прогласен Душан Глигориевиќ, 

од Белград, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 
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112. Изборна единица Заечар 
запишани избирачи — — — — — 116.374 
гласале — — — — — — — — 110.773 
од тоа за кандидатите: 
1) Момчило Сибиновиќ — — — — 70.562 
2) Момчило Спасиќ - - - - - 34.163 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.048 
За пратеник е прогласен Момчило Сибиновиќ, 

од Белград, кој доби поголем број гласови. 

113. Изборна единица Кикинда 
запишани избирачи — — — — — 108.328 
гласале — — — — — — — — 104.099 
од тоа за кандидатот Тома Гранфил — 97.992 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.107 
За пратеник е прогласен Тома Гранфил, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

114. Изборна единица Зрењанин 
запишани избирачи — — — — — 128.807 
гласале — — — — — — — — 121.495 
од тоа за кандидатот инж. Марко Ву-
кајловиќ - - - - - - - - 114.200 
неважечки гласачки ливчиња — — 7.295 
За пратеник е прогласен инж. Марко Вукајло-

виќ, од Јаша Томиќ, кој доби мнозинство гласови 
на сите избирачи запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

115. Изборна единица Гњилане 
запишани избирачи — — — — — 72.962 
гласале - - — — — — — — 64.311 
од тоа за кандидатот Александар Пе-
риќ - - - - - - - - — 58.254 
неважечки гласачки ливчиња — — 6.057 
За пратеник е прогласен Александар Периќ, 

од Гњилане, кој доби мнозинство гласови на сите 
избирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

116. Изборна единица Косовска Митровица 
запишани избирачи — — — — — 80.750 
гласале — — — — — — — — 81.479 
од тоа за кандидатот: 
1) Муслу Драгај - - - - - - 38.915 
% Хусеин Прекази - - - - - 36.882 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.682 
За пратеник е прогласен Муслу Драгај од 

Приштина, кој доби поголем број гласови. 

117. Изборна единица Пеќ 
запишани избирачи — — — — — 120.361 
гласале — — — — — — - — 107.545 
од тоа за кандидатот Рамадан Милаку 101.529 
неважечки гласачки ливчиња — - 6.016 
За пратеник е прогласен Рамадан Мулаку, од 

Клина, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач 
јето на изборната единица. 

118. Изборна единица Приштина 
запишани избирачи — — — — — 101.959 
гласале — — — — — — — — / 87.665 
од тоа за кандидатот Небих Гаши — 78.923 
неважечки гласачки ливчиња — — 8.742 
За пратеник е прогласен Небих Гаши, од При-

штина, кој доби мнозинство гласови на сите изби-
рачи запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

119. Изборна единица Призрен 
запишани избирачи — — — — — 91.790 
гласале — — — — — — — — 87.720 
од тоа за кандидатот Дидара Дука-
ѓини-ѓорѓевиќ — — — — — — 85.291 
неважечки гласачки ливчиња — — 2.429 
За пратеник е прогласена Дидара Дукаѓини-

-Ѓорѓевиќ, од Приштина, која доби мнозинство гла-
сови на сите избирачи запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

120. Изборна единица Урошевац 
запишани избирачи — — — — — 70.478 
гласале - - - - - - - - 64.339 
од тоа за кандидатот Синан Сахити 58.362 
неважечки гласачки ливчиња — — 5.977 
За пратеник е прогласен Синан Сахити. од У-

рошевац, кој доби мнозинство гласови на сите из-
бирачи запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за Општествено-политичкиот собор на 
Сојузната скупштина. 

Број 65 
29 април 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
др Ана Јурин-Жилиќ, с, р. Михаило Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с. р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-

ШТИНА 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Стопански собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти од сите општински изборни комисии, та во 
смисла на членот 173 став 3 од Законот за избор 
на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/69), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ 
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
- ̂  —СКУПШТИНА ПО ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ 

I. Избореле на пратеници за Стопанскиот собор 
на Сојузната скупштина се одржани на 23 април 
1969 година во сите изборни единици (Одлуката за 
распишување избори' на пратеници за Сојузната 
скупштина е објавена во Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/69). 

Во изборните единици 3 - " Ја јце , 12 - Требиње 
и 40 - Дубровник кандидатите не добија потреб-
но мнозинство ниту на повторното гласање, та во 
овие изборни единици целата изборна постапка се 
повторува (член 170 став 2 од Законот за избор на 
сојузни пратеници). 
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II. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: репуб-
личките изборни комисии, определени со Решението 
на Сојузната изборна комисија за именување чле-
нови на републичките изборни комисии („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/69); покраинските изборни ко-
мисии, определени со Решението на Сојузната из-
борна комисија за именување членови на покраин-
ските изборни комисии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/69) и општинските изборни комисии, опреде-
лени со Решението на Сојузната изборна комисија 
за именување членови на општинските изборни ко-
мисии („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69, 9/69, 13/69 и 
17/69). 

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии 
кандидатури ги потврдија надлежните општински 
изборни комисии и кои, во смисла на членот 102 
во врска со членот 100 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, благовремено се објавени во сите 
места на подрачјето на секоја изборна единица. 

IV. Општинските изборни комисии го утврдија 
резултатот на изборите за одделни изборни еди-
ници на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 171 
и 172 од Законот за избор на сојузни пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти од секоја изборна единица, што се 
однесуваат на изборот на пратеници за Стопан-
скиот собор на Сојузната скупштина, и не најде 
неправилности што би влијаеле врз резултатот па 
изборите. 

VI. Општинските изборни комисии ги утврдија 
резултатите на изборите и ги прогласија за прате-
ници на Стопанскиот собор на Сојузната скупштина 
во одделни изборни единици, и тоа: 

А. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Изборна единица Бања Лука 
Во општината Бања Лука: 

вкупен број членови на изборното тело — 193 
вкупно гласале — — — — — — — 178 
гласале за кандидатот Ибрахим Маглајлиќ 153 

Во општината Челинац: 
вкупен број членови на изборното тело — 82 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Ибрахим МаглаЈлиќ 73 

Во општината Котор Варош: 
вкупен број членови на изборното тело — 127 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот Ибрахим Маглајлиќ 114 
За пратеник е прогласен Ибрахим Маглајлиќ, 

од Бања Лука, КОЈ доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

2. Изборна единица Босанска Градишка 
Во општината Босанска Градишка: 

вкупен број членови на изборното тело — 134. 
вкупно гласале — — — — — — ^ 123 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 97 

Во општината Лакташи: 
вкупен број членови на Изборното тело - 94 
вкупно гласале — 76 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ бб 

Во општинатз-Прњавор: 

Вкупен број членови на изборното тело — 129 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 

Во општината Србац: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — - — — — — — 95 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 88 
За пратеник е прогласен Гавро Мајсторовиќ, од 

Србац, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

3. Изборна единица Јајце 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува 
(член 170 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници). 

4. Изборна единица Приедор 
Во општината Босанска Дубица: 

вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Илија Купурдија 89 

Во општината Босански Нови: 
вкупен број членови на изборното тело — 132 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Илија Ќупурдија — 111 

Во општината Приедор: 
вкупен број членови на изборното тело — 214 
вкупно гласале — — — — — — — 198 
гласале за кандидатот Илија Ќупурдија — 132 
За пратеник е прогласен Илија Ќзгпурдија, од 

Приедор, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во cexoja од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

5. Изборна единица Саневи Мост 
Во изборните тела во општините Гламоч, Клуч, Мр-
коњиќ Град и Санеки Мост: 

вкупен број членови на изборните тела — 438 
вкупно гласале — — — — — — — 387 
гласале за кандидатите: 
1) Нико Бабиќ - - - - - - - 234 
2) Радо Ќулум - - - - - - - - 141 
За пратеник е прогласен Нико Бабиќ, од Гла-

моч, кој помеѓу кандидатите за пратеник на ОВОЈ 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето iva 
изборната единица. 

6. Изборна единица Бихаќ 
Во општината Бихаќ: 

вкупен број членови на изборното тело — 127 
вкупно гласале — - — — — — — 116 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 108 

Во општината Босанска Круна: 
вкупен број членови на изборното тело — 131 
вкупно гласале - - - - - - - 126 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 118 

Во општината Босански Петровац: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 86 

Во општината Босанско Грахово: 
вкупен број членови на изборното тело — 71 
вкупно гласале — — — — — — — 65 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 63 

Во општината Цазин: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 112 
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Во општината Дрвар: 
вкупен број членови на изборното тело — 95 
вкупно гласале — — — — — — — 35 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 83 

Во општината Велика Кладуша: 
вкупен број членови на изборното тело — 91 
вкупно гласале — — — — — — — 37 
гласале за кандидатот Изет Зубовиќ — — 85 
За пратеник е прогласен Изет Зубовиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

7. Изборна единица Босански Брод 
Во општината Босански Брод: 

вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Фуад Суљиќ — — 81 

Во општината Босански Шамац: 
вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — 36 
гласале за кандидатот Фуад Суљиќ — — 91 

Во општината Градачац: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 124 
гласале за кандидатот Фуад Суљиќ — — 122 

Во општината Модрича: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — ,— — — — — 92 
гласале за кандидатот Фуад Сулиќ - — 89 

Во општината Оџак: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот Фуад Суљиќ — — 77 
За пратеник е прогласен Фуад Суљнќ, од Бо-

сански Брод, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

8. Изборна единица Добој 
Во општината Дервента: 

вкупен број членови на изборното тело — 119 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Анте Сучиќ — — 100 

Во општината Добој: 
вкупен број членови на изборното тело — 196 
вкупно гласале — — — — — — — 174 
гласале за кандидатот Анте Сучиќ — — 160 
За пратеник е прогласен Анте Сучиќ, од Сара-

ево, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

9. Изборна единица Маглај 
Во општината Маглај: 

вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Јарослав Кудер — 104 

Во општината Теслиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 138 
вкупно гласале — — — — — — — 128 
гласале за кандидатот Јарослав Кудер — 109 

Во општината Тешањ: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Јарослав Кудер — 110 
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Во општината Завидовиќи: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот Јарослав Кудер — 101 

Во општината Жепче: 
вкупен број членови на изборното тело — 81 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Јарослав Кудер — 65 
За пратеник е прогласен Јарослав Кудер, од 

Маглај, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

10. Изборна единица Лиено 
Во општината Дувно: 

вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — Ш 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 83 

Во општината Груде: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 72 

Во општината Лиштица: 
вкупен број членови на изборното тело — 91 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 31 

Во општината Ливно: 
вкупен број членови на изборното тело — 144 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 124 

Во општината Љубушки: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале - — — — -— — — 96 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 92 

Во општината Посушје: 
вкупен број членови на изборното тело — 71 
вкупно гласале — — — — — — — 62 
гласале за кандидатот Миле Перковиќ — 59 
За пратеник е прогласен Миле Перковиќ, од 

Сараево, КОЈ доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

11. Изборна единица Моста р 
Во општината Читлук: 

вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — — — — 48 
гласале за кандидатот инж. Драган Бла-
жевиќ — — — — — — — — — 48 

Во општината Јабланица: 
вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — — — — 58 
гласал-е за кандидатот инж. Драган Бла-
жевиќ — — — — — — — — — 56 

Во општината Коњиц: 
вкупен број членови на изборното тело — 310 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот инж. Драган Бла-
жевиќ — — — — - — — — — 102 

Во општината Мостар: 
вкупен број членови на изборното тело - 218 
вкупно гласале — — — — — — — 185 
гласал-е за кандидатот инж. Драган Бла-
жевиќ — — — — — — — — — 108 
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Во општината Прозор: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот инж. Драган Бла-
жевиќ — — — — —. — — — — 80 
За пратеник е прогласен инж. Драган Блажевиќ, 

од Мостар, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

12. Изборна единица Требиње 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на СОЈУЗНИ прате-
ници). 

13. Изборна единица Центар Сараево 
Во изборните тела во општините Центар Сараево, 
Хан Пиесак, Пале и Соколац: 

вкупен број членови на изборното тело — 383 
вкупно гласале — — — — — — — 349 
гласале за кандидатите: 
1) Милош Жарковиќ — — — — — — 133 
2) инж. Жарко О стоиќ — — — — — 20'.) 
За пратеник е прогласен инж Жарко Остоиќ, 

од Пале, кој, помеѓу кандидатите за пратеник па 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

14. Изборна единица Горажде 
Во општината Чајниче: 

вкупен број членови на изборното тело — 73 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 69 

Во општината Фоча: 
вкупен број гласови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 101 

Во општината Горажде: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 109 

Во општината Рогатица: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 93 

Во општината Рудо: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 60 

Во општината Вишеград: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Смаил Мујковиќ — 67 
За пратеник е прогласен Смаил Мујковиќ, од 

Витковиќ, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

15. Изборна единица Ново Сараево 
Во општината Хаџиќи: 

вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 67 

Во општината Илиџа: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 91 

Во општината Калиновиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 57 
вкупно гласале — — — — — — — 48 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 47 

Во општината Ново Сараево: 
вкупен број членови на изборното тело — 141 
вкупно гласале — — — — — — — 125 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 119 

Во општината Олово: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 58 

Во општината Трново: 
вкупен број членови на изборното тело — 64 
вкупно гласале — — — — — — — 60 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 56 

Во општината Вогошќа: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Божо Раковиќ — 70 
За пратеник е прогласен Божо Раковиќ, од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

16. Изборна единица Високо 
Во изборните тела во општините Бреза, Фојница, 
Илиjaш, Какањ, Кисељак, Крешево, Вареш и Ви-
соко: 

вкупен број членови на изборните тела — 763 
вкупно гласале — — — — — — — 732 
гласале за кандидатите: 
1) др инж. Мурис Османагиќ — — — — 300 
2) Решад Салетовиќ — — — — — — 42(5 
За пратеник е прогласен Решад Салетовиќ, од 

Сараево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело на сите општини од подрачје-
то на изборната единица. 

17. Изборна единица Зеница 
Во општината Бусовача: 

вкупен број членови на изборното тело — 72 
вкупно гласале — — — — — — — бб 
гласале за кандидатот Кемал Тарабар — бб 

Во општината Нов Травник: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Кемал Тарабар — 86 

Во општината Травник: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 145 
гласале за кандидатот Кемал Тарабар — 141 

Во општината Витез: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Кемал Тарабар — 83 

Во општината Зеница: 
вкупен број членови на изборното тело — 188 
вкупно гласале — — — — — — — 173 
гласале за кандидатот Кемал Тарабар — 166 
За пратеник е прогласен Кемал Тарабар, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 
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18. Изборна единица Бијељина 
Во општината Бијељина: 

вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот инж. Мехмед Хајду-

Во општината Лопаре: 
вкупен број членови на изборното тело — 112 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот инж. Мехмед Хајду-
ровиќ — — — — — — — — — 104 

Во општината Угљевик: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот инж. Мехмед Хајду-
ровиќ — — — — — — — — — 83 
За пратеник е прогласен Мехмед Хајдуровиќ, 

од Биељина, кој доби мнозинство гласови на сито 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

19. Изборна единица Брчко 
Во изборните тела во општините Брчко, Грачаница, 
Орашје и Сребреник: 

вкупен број членови на изборните тела — 457 
вкупно гласале — — — — — — — 421 
гласале за кандидатите: 
1) Изудин Махмутспахиќ — — — — 219 
2) Василие Тројановиќ Ерато — — — 100 
3) Осман Дервишевиќ — — — — — 97 
За пратеник е прогласен Изудин Махмутспахиќ, 

од Орашје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

20. Изборна единица Тузла 
Во изборните тела во општините Баковнќи, Лунавац, 
Тузла и Живинице: 

вкупен број членови на изборните тела — 466 
вкупно гласале — — — — — - — 432 
гласале за кандидатите: 
1) Милош Милаковиќ — — — — — 319 
2) инж. Владо Мијатовиќ — — — — 109 
За пратеник е прогласен Милош Милановиќ, 

од Тузла, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

21. Изборна единица ЗБОРНИК 

Во општината Братунац: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 101 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ — 86 

Во општината Калесија: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 

X вкупно гласале — — — — — — — 81 
г,ласале за кандидатот Ризо Селманагиќ — 78 

\ 
Во општината Кладањ: 

вкупен број членови на изборното тело — 95 
вкупно гласале — — — — — —^ — 84 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ — 83 

Во општината Сребреница: 
вкупен брод членови на изборното тело — 126 
вкупно гласале — — - — — — — 122 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ — 109 

Во општината Шековиќи: 
укупен број членови на изборното тело — 64 
вкупно гласале — — — — — — 60 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ". 55 

Во општината Власевица: 
вкупен број членови на изборното тело — 97 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ 90 

Во општината ЗБОРНИК: 

вкупен број членови на изборното тело — 153 
вкупно гласале — — — — — — — 143 
гласале за кандидатот Ризо Селманагиќ 131 
За пратеник е прогласен Ризо Селманагиќ, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

Б. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 
ГОРА 

22. Изборна единица Иванград 
Во општината Биело Поле: 

вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале за кандидатот Омер Курпејовиќ — 96 

Во општината Иванград: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Омер Курпејовиќ — 92 

Во општината Колашии: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Омер Курпејовиќ — 72 

Во општи-ната Мојковац: 
вкупен број членови на изборното тело — 62 
вкупно гласале — — — — — — — 61 
гласале за кандидатот Омер Курпејовиќ — 52 
Во општината Плав: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Омер Курпојевиќ — 92 

Во општината Рожај: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Омер Курпејовиќ — 83 
За пратеник е прогласен Омер Курпејовиќ, од 

Рожај, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

23. Изборна единица Никшиќ 
Во изборните тела во општините Даниловград, 

Шимшиќ, Пљевља, Плужине, Шавник и Жабљак: 
вкупен број членови на изборните тела — 620 
вкупно гласале — — — — — — — 595 
гласале за кандидатите: 
1) Драгиша Токовиќ — — — — — — 410 
2) Миодраг Аќимовиќ — — — — — 174 
За пратеник е прогласен Драгиша Ѓоновиќ од 

Титоград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

24. Изборна единица Титоград 
Во изборните тела во општините Бар, Будва, 

Цетиње, Херцег Нови, Котор, Титоград, Тиват и 
Улцињ: 

вкупен број членови на изборните тела — 767 
вкупно гласале — — — — — — — 717 
гласале за кандидатите: 
1) Драго Јововиќ — — — — — — — 513 
2) инж. Мато Маровиќ — — — — — 196 
За пратеник е прогласен Драго Јововиќ од Це-

тиње, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 
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Ц. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТ-
СКА 

25. Изборна единица Бјеловар 
Во општината Бјеловар: 

вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Милан Банани — 109 

Во општината Чазма: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Милан Банани — 76 

Во општината Гарешница: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот Милан Банани — 97 

Во општината Врбовец: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Милан Бачани — 95 
За пратеник е прогласен Милан Банани, од Чаз-

ма, кој доби мнозинство гласови на сите членови на 
изборното тело во секоја од општините од подрачјето 
на изборната единица. 

26. Изборна единица Копривница 
Во општината Ѓурѓевац: 

вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот Антун Бенцек — 121 

Во општината Копривница: 
вкупен број членови на изборното тело — 146 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот Антун Бенцек - 129 

Во општината Крижевци: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Антун Бенцек — 93 
За пратеник е прогласен Антун Бенцек, од Кри-

жевци, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

27. Изборна единица Вировитица 
Во општината Дарувар: 

вкупен број членови на изборното тело — 127 
вкупно гласале — — — — — — — 112 
гласале за кандидатот Владимир Вукасо-
виќ - - - - - - - - - - 112 

Во општината Грубишно Поле: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Владимир Вукасо-
виќ - - - - - - - - - - 96 

Во општината Пакрац: 
вкупен број членови на изборното тело — 115 
вкупно гласале — — — — — — — 115 
гласале за кандидат Владимир Вукасовиќ 105 

Во општината Вировитица: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 125 
гласале за кандидатот Владимир Вукасо-
виќ — — — — — — — — — — 119 
За пратеник е прогласен Владимир Вукасовиќ, 

од Пакрац, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

28. Изборна единица Госпиќ 
Во општината Доњи Лапац: 

вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 40 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-

Во општината Госпиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 165 
вкупно гласале — — — — — - — 143 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 119 

Во општината Грачац: 
вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 95 

Во општината Огулин: 
вкупен број членови на изборното тело — 138 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 119 

Во општината Оточац: 
вкупен број членови на изборното тело — 137 
вкупно гласале — — — — — — — 121 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 115 

Во општината Титова Кореница: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 84 

Во општината Врбовско: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 68 
гласале за кандидатот Тихомир Слијеп-
чевиќ — — — — — — — — — 68 
За пратеник е прогласен Тихомир Слијепчевиќ, 

од Лички Осик, кој доби мнозинство гласови на си-
те членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица 

29. Изборна единица Карловац 
Во општината Дуга Реса: 

вкупен број членови на изборното тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 138 , 
гласале за кандидатот Павле Лукетиќ — 119 

Во општината Карловац: 
вкупен број членови на изборното тело — 139 
вкупно гласале — — — — — — — 209 
гласале за кандидатот Павле Лукетиќ - 2 0 ^ 

Во општината Озаљ: 
/ 

вкупен број членови на изборното тело - 80 
вкупно гласале — — — — — ^ — 73 
гласале за кандидатот Павле Луж^тиќ — 93 

Во општината Слуњ: - ^ 
вкупен број членови нЖ изборното тело — 111 
вкупно гласале - ' ' — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Павле Лукетик — 93 

Во општината Војниќ: 
вкупен бДОј членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале - - - - — - — 71 
гласале за кандидатот Павле Лукетиќ — 62 
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Во општината Вргин Мост: 
вкупен број членови на изборното тело — 138 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Павле Лукетиќ — 106 
За пратеник е прогласен Павле Лукетиќ, од Лу-

га Реса, КОЈ доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

30. Изборна единица Нашице 
Во општината Доњи Михољац: 

вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — - 82 
гласале за кандидатот Драгица Вишњиќ 79 

Во општината Нашице: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Драгица Вишњиќ — 102 

Во општината Ораховица: 
вкупен број членови на изборното тело — 110 
вкупно гласале — — — — — — - 100 
гласале за кандидатот Драгица Вишњиќ 86 

Во општината Подравска Слатина: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Драгица Вишњиќ — 108 

Во општината Валпово: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — - j 103 
гласале за кандидатот Драгица Вишњиќ 101 
За пратеник е прогласена Драгица Вишњиќ, од 

Валпово, која доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

31. Изборна единица Осиек 
Во изборните тела во општините Бели Манастир и 
Осиек: 

вкупен број членови на изборните тела — 366 
вкупно гласале — — — — — — — 299 
гласале за кандидатите: 
1) Бранко Руње - - - - - - - 184 
2) Иван Мецановиќ — — — - — — 113 
За пратеник е прогласен Бранко Руње од Осиек 

кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој собор, 
доби најголем број гласови на членовите на из-
борното тело на сите општини од подрачјето на из-
борната единица. 

32. Изборна единица Славонски Брод 
Во општината Ѓаково: 

вкупен број членови на изборното тело — 123 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Ратко Свилар — 93 

Во општините Славонски Брод: 
вкупен број членови на изборното тело — 193 
вкупно гласале — — — — — — — 179 
гласале за кандидатот Ратко Свилар — — 170 
За пратеник е прогласен Ратко Свилар, од Сла-

вонски Брод, кој доби мнозинство гласови на сит? 
членови на изборното тело во секова од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

33. Изборна единица Славовска Пожега 
Во општината Нова Градишка: 

вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 112 

Во општината Славонска Пожега: 
вкупен број членови на изборното тело — 173 
вкупно гласале — — — — — — — 158 
гласале за кандидатот Иван Хенгстор — 145 
За пратеник е прогласен Иван Хенгстер, од Нова 

Градишка, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

34. Изборна единица Винковци 
Во изборните тела во општините Винковци, Вуко-
вар и Жупан, а: 

вкупен број членови на изборните тела — 486 
вкупно гласале — — — — — — — 459 ^ 
гласале за кандидатите: 
1) Антун Јуриќ — — — — — — — 143 
2) Јосип Војводиќ — — — — — — 211 
3) Ернест Михелиќ — — — — — — 100 
За пратеник е прогласен Јосип Војводиќ од Вин-

ковци, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

35. Изборна единица Пула 
Во општина Бус: 

вкупен број членови на изборново тело — 59 
вкупно гласале — — — — — — — 55 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 49 

Во општината Бузет: 
вкупен број членови на изборното тело — 67 
вкупно гласале — — — — — — — 62 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 61 

Во општината Лабин: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 90 

Во општината Новиград: 
вкупен број членови на изборното тело — 50 
вкупно гласале — — — — — — — 43 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 43 

Во општината Пазин: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Оресто Посета — 74 

Во општината Пореч: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 70 

Во општината Пула: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 190 
вкупно гласале — — — — — — — 160 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 159 

Во општината Ровињ: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 90 

Во општината Умаг: 
вкупен број членови на изборното тело — 61 
вкупно гласале — — — — — — — 46 
гласале за кандидатот Оресто Косета — 43 
За пратеник е прогласен Оресто Косета, од Ло-

рен, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 
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36. Изборна единица Цриквеница 
Во изборите тела во општините Цриквеница, Ча-

бар, Делници, Крк, Мали Лошињ, Опатија, Паг, Раб 
и Сењ: 

вкупен број членови на изборните тела — 853 
вкупно гласале — — — — — — — 723 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Јосип Трохар — — — — — 483 
2) инж. Антун Полиќ — — — — — 227 
За прзтеник е прогласен инж. Јосип Трохар од 

Риека, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

37. Изборна единица Риека 
Во изборното тело во општината Риека: 
вкупен број членови на изборното тело — 269 
вкупно гласале — — — — — — — 224 
гласале за кандидатите. 
1) Никола Павлетиќ — — — — — — 162 
2) Орфео Тиќац - - - - - - - 53 
За пратеник е прогласен Никола Павлетиќ од 

Риека, кој , помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

38. Изборна единица Петриња 
Во изборните тела во општините Двор, Глина, 

Костајница и Петриња: 
вкупен број членови на изборните тела — 413 
вкупно гласале — — — — — — — 400 
гласале за кандидатите: 
1) Живко Јузбашиќ — — — — — — 177 
2) Драго Прошиќ - - - — — — — 218 
За пратеник е прогласен Драго Прошиќ од Пет-

рино, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

39. Изборна единица Сисак 
Во општината Иваниќ Град: 

вкупен број членови на изборното тело — 122 
вкупно гласале — — — — — — — 108 
гласале за кандидатот Норберт Вебер — 103 

Во општината Кутина: 
вкупен број членови на изборното тело — 136 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот Норберт Вебер — 119 

Во општината Ковска: 
вкупен број членови на изборното тело — 119 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Норберт Вебер — 95 

Во општината Сисак: 
вкупен број членови на изборното тело — 247 
вкупно гласале — — — — — — — 223 
гласале за кандидатот Норберт Вебер — 215 
За пратеник е прогласен Норберт Вебер, од 

Сисак, КОЈ доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

40. Изборна единица Дубровник 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на сојузни прате-
ници). 

41. Изборна единица Сињ: 
Во изборните тела во општините Имотски, Омлш, 

Сињ и Трогир: 
вкупен број членови на изборните тела — 561 
вкупно гласале — — — — — — — 497 
гласале за кандидатите: 
1) Андрија Мимица — — — — — — 325 
2) Душан Башиќ - - - - - - - - 87 
3) Владо Јанков — — — — — — — 74 
За пратеник е прогласен Андрија Мимица од 

Омиш, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

42. Изборна единица Сплит 
Во изборните тела во општините Врач, Хзар, 

Сплит и Вис: 
вкупен број членови на изборните тела — 479 
вкупно гласале — — — — — — — 374 
гласале за кандидатите: 
1) Никола Шиметин — — — — — — 333 
2) Бранко Мадир — — — — — — — 40 
За пратеник е прогласен Никола Шиметин од 

Сплит, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

43. Изборна единица Шибеник 
Во општината Дрниш: 

вкупен број членови на изборното тело — 141 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале за кандидатот Славко Бранчиќ — 114 

Во општината Книн: 
вкупен број членови на изборното тело — 159 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот Славко Бранчиќ — 128 

Во општината Шибеник: 
вкупен број членови на изборното тело — 221 
вкупно гласале — — — — — — — 179 
гласале за кандидатот Славко Бранчиќ — 158 
За пратеник е прогласен Славко Бранчиќ, од 

Шибеник, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

44. Изборна единица Задар 
Во изборните тела во општините Бенковац, Био-

град, Обровац и Задар: 
вкупен број членови на изборните тела — 527 
вкупно гласале — — — — — — — 465 
гласале за кандидате: 
1) Петар Чолак - - - - - - - 252 
2) Драго Стрења - - — — — - 196 
За пратеник е прогласен Петар Чолак, од Био-

град на море, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

45. Изборна единица Чаковец 
Во изборните тела во општините Чаковец и Луд-

брег: 
вкупен број членови на изборните тела — 230 
вкупно гласале — — — — — — — 250 
гласале за кандидатите: 
1) Иван Братко - - - - - - — 208 
2) Гука Новак - - - - - - - 39 
За пратеник е прогласен Иван Братко, од Не-

делниве, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
вите на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 
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46. Изборна единица Вараждин 
Во изборните тела во општините Иванец, Нови 

Мароф и Вараждин: 
вкупен број членови на изборните тела — 341 
вкупно гласале — — — — — — — 319 
гласале за кандидатите: 
1) Јероним Јуричан Ремуш — — — — 75 
2) Иван Куртаљ - - - - - - - 244 
За пратеник е прогласен Иван Куртаљ, од Ва-

раждин, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем 6poj гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

47. Изборна единица Крапина 
Во општината Доња Стубица: 

вкупен 6poj членови на изборното тело — 136 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — НО 

Во општината Крапина: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 131 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — 128 

Во општината Забок: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 132 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — 131 

Во општината Клањец: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — 67 

Во општината Запрешиќ: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 125 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — 108 

Во општината Златар Бистрица: 
вкупен број членови на изборното тело — 147 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот Марко Мркоци — 135 
За пратеник е прогласен Марко Мркоци, од 

Загреб, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

48. Изборна единица Загреб I 
Во град Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело — 431 
вкупно гласале — — — — — — — 374 
гласале за кандидатите: 
1) Јурај Размилиќ — — — — — — 153 
2) инж. Анте Марковиќ — — — — — 147 
3) Нада Гаврановиќ — — — — — — 72 
За пратеник е прогласен Јурај Размилиќ, од За-

греб, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најлогем број гласови на членовите на 
изборното тело. 

49. Изборна единица Загреб II 
Во град Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело — 431 
вкупно гласале — — — — — — — 330 
гласале за кандидатите: 
1) Анте Милковиќ — — — — — — 238 
2) Томислав Салопек — — — — — — 137 
За пратеник е прогласен Анте Милковиќ, од 

Загреб, кој, помеѓу канидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело. 

50. Изборна единица Загреб III 
Во град Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело — 431 
вкупно гласале — — — — — — — 370 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Јаков Сиротковиќ — — — — — 293 
2) Винко Пркачин — — — — — — 75 
За пратеник е прогласен д-р Јаков Сиротковиќ, 

од Загреб, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем 6poj гласови на членовите 
на изборното тело. 

51. Изборна единица Велика Горица 
Во општината Дуго Село: 

вкупен број членови на изборното тело — 119 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 92 

Во општината Јастребарско: 
вкупен број членови на изборното тело — 135 
вкупно гласале — — — — — — — 121 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 114 

Во општината Самобор: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 125 

Во општината Сесвете: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 92 

Во општината Велика Горица: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 121 

Во општината Зелина: 
вкупен број членови на изборното тело — 108 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот инж. Иван Куштрак 90 
За пратеник е прогласен инж. Иван Куштрак, 

од Сесвете, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

52. Изборна единица Битола 
Во општината Битола: 

вкупен број членови на изборното тело 169 
вкупно гласале — — — — — — — 157 
гласале за кандидатот Благој Талевски 
Иван - - - - - - - - - - 147 

Во општината Демир Хисар: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Благој Талевски 
Иван - - - - - - - - - - 82 

Во општината Крушево: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале - -- - - - - - 80 
гласале за кандидатот Благој Талевски 
Иван - - - - - - - - - - 79 
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Во општината Прилеп: 
вкупен број членови на изборното тело — 172 
вкупно гласале - — - — - - — 157 
гласале за кандидатот Благој Талевски 
Иван - - - - - - - - - - 150 
За пратеник е прогласен Благој Талевски Иван, 

од Скопје, КОЈ доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

53. Изборна единица Куманово 
Во општината Кратово: 

вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — - — 80 
гласале за кандидатот инж. Анѓелко Ни-
коловски - — — — — - — — — 78 

Во општината Крива Паланка: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 130 
гласале за кандидатот инж. Анѓелко Ни-
коловски — - — — — — — — 1— 122 

Во општината Куманово: 
вкупен број членови на изборното тело — 180 
вкупно гласале — — — — — — — 161 
гласале за кандидатот инж. Анѓелко Ни-
коловски — — — — — — — — — 150 
За пратеник е прогласен Анѓелко Николовски, 

од Крива Паланка, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

54. Изборна единица Охрид 
Во изборните тела во општините: Брод, Дебар, 

Кичево, Охрид, Ресен и Струга: 
вкупен број членови на изборните тела — 710 
вкупно гласале — — — — — — — 684 
гласале за кандидатите: 
1) Живко Мартиноски — — — — — 300 
2) Аспарух Каневче — — — — — — 86 
3) Сотир Сотироски — — — — — — 276 
За пратеник е прогласен Живко Мартиноски, 

од Охрид, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем бpoj гласови на члено-
вите на изборното тело на сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

55. Изборна единица Скопје I 
Во град Скопје 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале - — — — — — — 334 
гласале за кандидатите: 
1) Теодор Дујмовиќ — — — — — — 31 
2) Васил Гривчев - - - - - - - 303 
За пратеник е прогласен Васил Гривчев, од 

Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем 6poj гласови на членовите 
на изборното тело. 

56. Изборна единица Скопје II 
Во град Скопје: 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 333 
гласале за кандидатите: 
1) Асен Симитчиев — — — — — — 241 
2) Томислав Бундалевски — - — — 89 
За пратеник е прогласен Асен Симитчиев, од 

Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело. 

57. Изборна единица Штип I 
Во изборните тела во општините Делчево, Ко-

чани, Пробиштип, Свети Никола, Штип и Виница: 
вкупен број членови на изборните тела — 684 
вкупно гласале — — — - — — — 648 
гласале за кандидатите: 
1) Драго Арсов - - - — — — — 127 
2) Ангел Шумански - - - - - - 286 
3) Ангел Арсов — — — — — — — 225 
За пратеник е прогласен Ангел Шумански, од 

Штип, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

58. Изборна единица Штик II 
Во изборните тела во општините Берово, Радо-

виш и Струмица: 
вкупен број членови на изборните тела — 382 
вкупно гласале — — — — — — — 378 
гласале за кандидатите: 
1) Драги Трајановски — — — — — 249 
2) Богдан Бетински — — — — — — 121 
За пратеник е прогласен Драги Трајановски, од 

Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

59. Изборна единица Тетово 
Во изборните тела во општините Гостивар и 

Тетово: 
вкупен број членови на изборните тела — 359 
вкупно гласале — — — — — — — 351 
гласале за кандидатите: 
1) Стојан Ѓорчевски — — — — — — 181 
2) Тихомир Заковски — — — — — 164 
За пратеник е прогласен Стојан Ѓорчевски, од 

Тетово, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

60. Изборна единица Титов Велес 
Во изборните тела во општините Гевгелија, Ка-

вадарци, Неготино, Титов Велес и Валандово: 
вкупен број членови на изборните тела - 557 
вкупно гласале — — — — — — — 518 
гласале за кандидатите: 
1) Стево Ѓорѓиевски — — — — — — 444 
2̂  Мирко Ристовски — — — — — — 65 
За пратеник е прогласен Стево Ѓорѓиевски, од 

Титов Велес, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
па овој собор доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

Д ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

61. Изборна единица Мурска Собота 
Во изборните тела во општините Горња Радгона, 

Лендава, Љутомер и Му река Собота: 
вкупен број членови на изборните тела — 338 
вкупно гласале — -— — — — — — 327 
гласале за кандидадите: 
1) д-р Франц Сунчич — — — — — — 188 
2) инж. Едвард Перхавец - - - - — 136 
За пратеник е прогласен д-р Франц Сунчич, од 

Љубљана, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 
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62. Изборна единица Марибор 
Во изборните тела во општините Дравоград, Ма-

рибор, Радље об Драви, Равне на Корошкем и Оло-
вен-Градец: 

вкупен број членови на изборните тела — 438 
вкупно гласале — — — — — — — 398 
гласале за кандидатите: 
1) Бранко Црнковиќ — — — — — — 145 
2) инж. Франц Хвалец — — — — — 248 
За пратеник е прогласен инж. Франц Хвалец, 

од Марибор, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

63. Изборна единица Птуј 
Во општината Ленарт: 

вкупен број членови на изборното тело — 48 
вкупно гласале — — — — — — — 44 
гласале за кандидатот инж. Franjo Grun-
feld - - - - - - - - - - 43 

Во општината Ормож: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 68 
гласале за кандидатот инж. Franjo Grim-
feld - - - - - - - - - - бб 

Во општината Птуј: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот инж. Franjo Grun-
feld - - - - - - - - - - 109 

Во општината Славенска Бистрица: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 83 
гласале за кандидатот инж. Franjo Grun-
feld - - - - - - - - - - 80 

Во општината Славонске коњице: 
вкупен бројо членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот инж. Franjo Grim 
feld - - - - - - - - - - 73 
За пратеник е прогласен инж. Franjo Griinfeld, 

од Кидричево, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

64. Изборна единица Цеље 
Во општината Цеље: 

Екупен број членови на изборното тело — 119 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Антон Мочилник — 108 

Во општината Мозирје: 
вкупен број членови на изборното тело - 80 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Антон Мочилник - 74 

Во општината Велење: 
вкупен број членови на изборното тело - 107 
вкупно гласале — — — — — — — 101 
гласале за кандидатот Антон Мочилник 99 

Во општината Жалец: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Антон Мочилник — 88 
За пратеник е прогласен Антон Мочилник, од 

Белење, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

65. Изборна единица Кршко 
Во изборните тела во општините Брежице, Крш-

ко, Ссвнице, Шентјур при Цељу и Шмарје при 
Јелшах: 

вкупен број членови на изборните тела — 522 
вкупно гласале — — — — — — — 490 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Јоже Бучер — — — — — — 342 
2) Јоже Маролт — — — — — — — 132 
За пратеник е прогласен инж. Јоже Бучер, од 

Шентјур при Цељу, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите па изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

бб. Изборна единица Љубљана I 
Во изборните тела во општините Храстник, Ли-

тија, Љубљана, Бежиград, Љубљана Центар, Љуб-
љана Мосте-Поље, Трбовље и Загорје об Сави: 

вкупен број членови на изборните тела — 573 
вкупно гласале — — — — — — — 537 
гласале за кандидатите: 
1) Милан Кожух — — — — — — — 320 
2) Владимир Клавс — — — — — — 169 
3) Карл Приможич — — — — — — 48 
За пратеник е прогласен Милан Кожух, од Тр-

бовље, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

67. Изборна единица Љубљана II 
Во општината Церкница: 

вкупен број членови на изборното тело — 83 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Антон Петковшек 73 

Во општината Идри ја: 
вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — — — — 64 
гласале за кандидатот Антон Петковшек 62 

Во општината Љубљана Шишка: 
вкупен број членови на изборното тело 129 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Антон Петковшек 118 

Во општината Љубљана Вич-Рудник: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале на кандидатот Антон Петковшек 108 

Во општината Логатец: 
вкупен број членови на изборното тело — 68 
вкупно гласале — — — — — — — 64 
гласале за кандидатот Антон Петковшек 64 

Во општината Врхника: 
вкупен број членови на изборното тело — 73 
вкупно гласале — — — — — — — 67 
гласале за кандидатот Антон Петковшек 65 
За пратеник е прогласен Антон Петковшек, од 

Љубљана, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

68. Изборна единица Ново Место 
Во општината Чрномељ: 

вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 68 
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Во општината Гросупље Во општината 
вкупен број членови на изборново тело — 85 

вкупно гласале - - - — - - — 79 
гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 78 

Во општината Кочевје: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — - — — — 83 
гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 83 

Во општината Метлика: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 

вкупно гласале — - — - - — — 70 
гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 70 

Во општината Ново Место: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 111 

гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 105 

Во општината Рибница: 
вкупен број членови на изборното тело — 76 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Јуриј Левичник — 73 

Во општината Требиње: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — — — — — — Т9 
гласале за кандидатот Јуриј Левичкик — 77 
За пратеник е прогласен Јуриј Левичник, од 

Ново Место, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секој,а од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

69. Избореа единица Крањ 
Во изборните тела во општините Домжале, Јесе-

нице, Катник, Крањ, Радовљица, Шкофја Лока и 
Тржич: 

вкупен број членови на изборните тела — 715 
вкупно гласале — — — — — — — 680 
гласале за кандидатите: 
1) Франц Бранисељ — — — — — — 461 
2) Франц Север - — — - — — — 217 
За пратеник е прогласен Франц Бранисељ, од 

Шкофја Лока, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
виле на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

70.. Изборна единица Копер 
Во изборните тела во општините Ајдовшчииа, 

Илирска Бистрица, Изола, Нова Горица, Коцер, Им-
ран, Постојна, Сежана и Толишн: 

вкупен број членови на изборните тела — 710 
вкупно гласале — — — — — — — 659 
гласале за кандидатите: 
1) инж Виктор Клањшчек — — - — ЗШ 
2) Зденко Куштрин — — — — — — 266 
За пратеник е прогласен Виктор Клањшчек, од 

Тел мин, кој помеѓу кандидатите за пратеник: на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на? изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

t ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

71. Изборна единица Белград I — Чукарица 
Во општината Бараево: 

вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — - — — 104 
гласале за кандидатот Мита Дудварски - 99 
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Чукарица: 
вкупен број членови на изборното тело — 208 
вкупно гласале — — — — — — — 187 
гласале за кандидатот Мита Дудварски — 171 

Во општината Обрешжац: 
вкупен број членови на изборната тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот Мита Дудварски — 133 
За пратеник е прогласен Мита Дудварски, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови иа изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

72. Изборна единица Белград П — Стари град 
Во изборното тело во општината Стара Град 
вкупен број членови на изборното тело — 189 
вкупно гласале — — — — — — — 170 
гласале за кандидатите: 
1) Велибор Марковиќ — — — — — 96 
2) Љубиша Лукиќ - - - - - - - 69 
За пратеник е прогласен Велибор Марковиќ, од 

Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник: на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од подрачјето на изборната еди-
ница. 

73. Изборна единица Белград Ш — Вождовац 
Во изборните тела во општините Грицка, Сопот и 

Вождовац: 

вкупен број членови на изборните тела — 452 
вкупно гласале — — — — — — — 426 
гласале за кандидатите: 
1) Милош Павиќ - — — — — — — 164 
2) д-р Ѓура Тадијановиќ — — — — — 158 
За пратеник е прогласен д-р Гура Тадијановиќ, 

од Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

74. Изборна единица Белград IV — Врачар 
Во изборните тело во општините Савета векац и 

Врачар: 
вкупен број членови на изборните тела — 380 
вкупно гласале — — — — — — — 337 
гласале за кандидатите: 
1) Владимир Папиќ — — — — — — 238 
2) Љубодраг Милоевиќ — — — — — 96 
За пратеник е прогласен Владимир Папиќ, од 

Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

75. Изборна единица Белград V — Земун 
Во општината Нови Белград: 

вкупен број членови на изборното тело — 132 
вкупно гласале — — — — — — — 121 
гласале за кандидатот Пера Арамбашиќ 118 

Во општината Земун: 
вкупен број членови на изборното тело — 170 
вкупно гласале — — — — — — — 159 
гласале за кандидатот Пера Арамбашиќ — 154 
За пратеник е прогласен Пера Арамбашиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 
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76. Изборна единица Белград VI — Звездара 
Во избор-ните тела во општините Палилула и 

Звездара: 
вкупен број членови на изборните тела — 438 
вкупно гласале — — — — — — — 393 
гласале за кандидатите: 
1) Душан Шијан — — — — — — — 213 
2) Драгољуб Ивановиќ — — — — — 177 
За пратеник е прогласен Душан Шидан, од Бел-

град кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

77. Изборна единица Ајзанѓелдоад 
Во изборните тела во општините Аранѓелевац, 

Рама и Топола: 
вкупен број членови на изборните тела — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 374 
гласале за кандидатите: 
1) Радомир Благоевиќ Рака — — — — 213 
2) Малиша Стевановиќ — — — — — 155 
За пратеник е прогласен Радомир Благоевиќ 

Рака, од Аранѓеловац, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

78. Изборна единица Крагуевац 
Во општината Баточина: 

вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот Првослав Раковиќ 89 

Во општината Крагуевац: 
вкупен број членови на изборното тело 229 
вкупно гласале — — — — — — — 214 
гласале за кандидатот Првослав Раковиќ 205 

Во општината Kindt: 
вкупен број членови на изборното тело — 98 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Извеслав Раковиќ 88 

Во општината Ревдшац: 
вкупен број членови на изборното тело — 79 
вкупно гласале — — — — — — - - 77 
гласале за кандидатот Првослав Раковиќ 73 

Во општината Свилајнац: 
вкупен број членови на изборното тело — 126 
вкупно гласале — — — — — — — 115 
гласале за кандидатот Првослав Раковиќ 111 
За пратеник е прогласен Пршгелав Раковиќ, од 

Крагуевац, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

79. Изборна единица Светозарево 
Во изборните тела во општините Ќуприја, Деспо-
товац, Параќин и Светозарево: 

вкупен број членови на изборните тела — 603 
вкупно гласале — — — — — — — 561 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Богомир Милошевиќ — — — — 331 
2) дипл. инж. Радован Станимировиќ — 220 
За пратеник е прогласен инж. Богомир Мило-

шевиќ, од Светозарево, кој,, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

80. Изборна единица Чачак 
Во изборнине тела во ошшшаште Чанак, Горњи 

Милановац, Ивањица и Лучани: 
вкуош број адшши таа извориште тела — 603 
вкупно гласала — — — — — — — 563 
гласале за кандидатите: 
1) Драгослав Ѓорѓевиќ — — — — — 287 
2) Драгата Рајаковиќ — ^— — — — 264 
За пратеник е прогласен Драгослав Ѓорѓевиќ, од 

Чачак, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на свој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

81. Изборна единица Кралево 
Во општината Крадеше: 

вкупен број членови на изборното тело — 294 
вкупно гласале — — — — -— — — 258 

гласале за кандидатот Радисав Татовиќ — 21-6 

Во општината Ратка.: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот Радисав Татовиќ — 92 
За пратеник Е прогласен Радисав Татовиќ, ОД 

Бољевац на Жар, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

82. Изборна единица, Крушевац 
Во изборните тела во општините Ќуќевац, Кру-

шевац, Варварин и Ражањ: 
вкупен број членови на изборните тела — 428 
вкупно гласале — — — — — — — 41Ф 
гласале за кандидатите: 
1) Милосав Друловиќ — — — — — 292 
2) Љубодраг Мариќ — — — — — — 113 
За пратеник е прогласен Милосав Друловиќ, од 

Крушевац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник таа 
овој собор, доби најголем број гласови ка членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

33. М е р н а единица Нови Пазар 
Во свдшггаеата И м и Пазар.: 

укупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Адем Караахме-
товиќ — — — — — — — — — — 109 

Во општината Сјеница: 
вкупен број членови на изборното тело НО 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Адем Kapaaxмe-
товиќ — — — — — — — — — 91 

Во општината Тутин.: 
вкупен број членови на изборното тело — 83 

вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Адем Караахме-
товиќ — — — — — — — — — 60 
За пратеник е прогласен Адем Караахметовиќ, 

од Нови Пазар, кој доби множинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

84, Изборна единица Трстеник 
Во општината Александровац: 

вкупен број членови е а изборново тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — Н4 
гласале за кандидатот МОМЧИЛО Москов-

љевиќ — — — — — — — — -— 102 
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Во општината Брус: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Момчило Москов^ 
љевиќ — — —' —' — — — — — 74 

Во општината Трстеник: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Момчило Москов-
љевиќ — — — — — — — — — 121 

Во општината Врњачка Бања: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Момчило Москов-
љевиќ — — — — — — — — — 86 
За пратеник е прогласен Момчило Московљевиќ, 

од Брус, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

85. Изборна единица Лесковац 
Во општината Војник: 

вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — - 89 
гласале за кандидатот Драгољуб Ќирковиќ 85 

Во општината Лебане: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Драгољуб Ќирковиќ 79 

Во општината Лесковац: 
вкупен број членови на изборното тело — 270 
вкупно гласале — — — — — — — 259 
гласале за кандидатот Драгољуб Ќирковиќ 237 

Во општината Медвеѓа: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — - — — 79 
гласале за кандидатот Драгољуб Ќирковиќ 64 
За пратеник е прогласен Драгољуб Каровиќ, 

од Лесковац, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

86. Изборна единица Владичин Хан 
Во општината Босилеград: 

вкупен број членови на изборното тело — 71 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот Чедомир Марин-
о в и ќ — — — — — — — — — 62 

Во општината Црна Трава: 
вкупен број членови на изборното тело — 81 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Чедомир Марин-
о в и ќ - — — — — — — — — бб 

Во општината Сурдулица: 
вкупен број членови на изборното тело — 126 
вкупно гласале - — — — — — — 121 
гласале за кандидатот Чедомир Марин-
о в и ќ — — — — — — — — — 99 

Во општината Владичин Хан: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 

вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 

Во општината Власотинце: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — - 101 
гласале за кандидатот Чедомир Марин-
о в и ќ — — — — — — — — — 76 
За пратеник е прогласен Чедомир Мариновиќ, 

од Владичин Хан, кој доби мнозинство гласови па 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

87. Изборна единица Врање 
Во изборните тела во општините Бујановац, Пре-

шево, Трговиште и Врање: 
вкупен број членови на изборните тела — 581 
вкупно гласале — — — — — — — 564 
гласале за кандидатите: 
1) Бранко Голубовиќ — — — — — — 290 
2) Бранимир Поповиќ — — — — — 267 
За пратеник е прогласен Бранко Голубовиќ, од 

Врање, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем 6poj гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

88. Изборена единица Алексинац 
Во општината Алексинац: 

вкупен број членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — - 133 
гласале за кандидатот Светолик Поповиќ 127 

Во општината Мерошина: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — - — — — — 86 
гласале за кандидатот Светолик Поповиќ 85 

Во општината Соко Бања: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — -— - 85 
гласале за кандидатот Светолик Поповиќ 81 

Во општината Сврљиг: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Светолик Поповиќ 88 
За пратеник е прогласен Светолик Поповиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

89. Изборна единица Ниш 
Во општината Гаџин Хан: 

вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале — — — — — — - 100 
гласале за кандидатот Владимир Јасиќ — 100 

Во општината Ниш: 
вкупен број членови на изборното тело — 266 
вкупно гласале — — — —- — — — 227 
гласале за кандидатот Владимир Јасиќ — 227 
За пратеник е прогласен инж. Владимир Јасиќ, 

од Ниш, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

90. Изборна единица Пирот 
Во изборните тела во општините Бабушница, 

Бела Паланка, Димитровград и Пирот: 
вкупен број членови на изборните тела — 425 
вкупно гласале — — — — — — — 401 
гласале за кандидатите: 
1) Димитар Манов — — — — — — 230 
2) Димитар Славов — — — — — — 149 
За пратеник е прогласен Димитар Манов, од Ди-

митровград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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91. Изборна единица Прокупље 
Во општината Блаце: 

вкупен број членови на изборното тело — 82 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале на кандидатот инж. Милоица 
Прелиќ — — — — — — — — — 71 

Во општината Дољевац: 
вкупен број членови на изборното тело — 76 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале на кандидатот инж. Милоица 
Прелиќ — — — — — — — — — 65 

Во општината Куршумлија: 
вкупен број членови на изборното тело — 123 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале на кандидатот инж. Милоица 
Прелиќ - - - - - - - - - 109 

Во општината Прокупље: 
вкупен број членови на изборното тело — 145 
вкупно гласале — — — — — — — 138 
гласале на кандидатот инж. Милоица 
Прелиќ - - - - - - - - - 128 

Во општината Житораѓа: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале на кандидатот инж. Милоица 
Прелиќ — — — — — — — — — 59 
За пратеник е прогласен инж. Миломир Прелиќ 

од Прокупље, КОЈ доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

92. Изборна единица Цанка Паланка 
Во изборните тела во општините Бач, Банка Па-

ланка, Банки Петровац, Кула и Оџаци: 
вкупен 6poj членови на изборните тела — 625 
вкупно гласале — — — — — — — 601 
гласале за кандидатите: 
1) Петар Стоиљковиќ — — — — — 285 
2) Светозар Прерадов — - - — — 294 
За пратеник е прогласен Светозар Прерадов, од 

Бачка Паланка, КОЈ, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

93. Изборна единица Бечеј 
Во општината Бечеј: 

вкупен број членови на изборното тело — 149 
вкупно гласале — — — — — — — 132 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 108 

Во општината Србов ран: 
вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 96 

Во општината Темерин: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 88 

Во општината Тител: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 73 

Во општината Врбас: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 112 

Во општинтата Жабаљ: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — - - — — — 90 
гласале за кандидатот Стеван Ухларик — 63 
За пратеник е прогласен Стеван Ухларик, од 

Бечез, КОЈ доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

94. Изборна единица Нови Сад 
Во изборното тело во општината Нови Сад: 

вкупен број членови на изборното тело — 287 
вкупно гласале — — — — — — — 244 
гласале за кандидатите: 
1) Андраш Ковач — — — — — — 116 
2) Радомир Марјановиќ — — — — — 127 
За пратеник е прогласен Радомир Марјановиќ 

од Нови Сад. кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело на сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

95. Изборна единица Панчево 
Во општината Алибунар: 

вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 33 
гласале за кандидатот Имре Теке — — 82 

Во општината Кованица: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Имре Теке — — 74 

Во општината Олово: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Имре Теке — — 63 

Во општината Панчево: 
вкупен број членови на изборното тело — 217 

вкупно гласале — — — — — — — 201 
гласале за кандидатот Имре Теке — — 185 
За пратеник е прогласен Имре Теке, од Пан-

чево. кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

96. Изборна единица Вршац 
Во изборните тела во општините Бела Црква, 

Ковин, Пландиште и Вршац: 
вкупен број членови на изборните тела — 463 
вкупно гласале — — — — — — — 429 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Велимир Ивашку — — — — 290 
2) Велимир Петру — — — — — — 129 
За пратеник е прогласен Велимир Ивашку, од 

Делиблато, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник па 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

97. Изборна единица Петровац 
Во општината Петровац: 

вкупен 6poi членови на изборното тело — 129 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Милан Симиќ — — 120 

Во општината Велика Плана: 
вкупен број членови на изборното тело — 145 
вкупно гласале — — — — — — — 142 
гласале за кандидатот Милан Симиќ — — 133 

Во општината Жабари: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Милан Симиќ — — 78 



(Страна 638 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 8 мај 1969 

Во општината Жагубица: 
вкупен број членови на изборното тело — 97 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Милан Симиќ — — 89 
За пратеник е прогласен Милан Симиќ, од Жа-

губица, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

98. Изборна единица Пожаревац 
Во општината Голубац: 

вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале - - — — — — — 62 
гласале за кандидатот инж. Жарко Секу-
л и ќ " - - - - - - - - - 43 

Во општината Кучево: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот инж. Жарко Секу-
лиќ - - - - - - - - - - 101 

Во општината Мало Црниќе: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 90 
гласале за кандидатот инж. Жарко Секу-

Во општината Пожаревац: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 149 
гласале за кандидатот инж. Жарко Секу-
лиќ - - - - - - - - - - - 87 

Во општината Велико Градиште: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот инж. Жарко Секу-
лиќ - - - - - - - - - - 94 
За пратеник е прогласен инж. Жарко Секулиќ, 

од Велико Градиште, кој доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од оп-
штините од подрачјето на изборната единица. 

99. Изборна единица Смедерево 
Во општината Младеновац: 

вкупен број членови на изборното тело — 164 
вкупно гласале — — — — — — — 158 
гласале за кандидатот Властимир Дамја-
новиќ — — — — — — — — — 155 

Во општината Смедерево: 
вкупен број членови на изборното тело — 233 
вкупно гласале — — — — — - — 214 
гласале за кандидатот Властимир Дамја-
новиќ — — — — — — — — — 210 

Во општината Смедеревска Паланка: 
вкупен број членови на изборното тело — 125 
вкупно гласале — — — - — — — 113 
гласале за кандидатот Властимир Дамја-
новиќ — — — — — — — — — 111 

^ За пратеник е прогласен Властимир Дамјанов 
виќ, од Младеновац, кој доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од 
општините од подрачјето на изборната единица. 

100. Изборна единица Рума 
Во општината Инѓија: 

вкупен број членови на изборното тело — 129 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот инж. Момир Мило-
шевиќ — — — — — — — — — 90 

Во општината Пеќинци: 
вкупен број членови на изборното тело — 95 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот инж. Момир Мило-
шевиќ — - — — — — — — — 89 

Во општината Рума: 
вкупен број членови на изборното тело — 141 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот инж. Момир Мило-
шевиќ — — — — — — — — — 116 

Во општината Стара Пазова: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот инж. Момир Мило-
шевиќ — — — — — - — — — 108 
За пратеник е прогласен инж. Момир Милоше-

виќ, од Рума, кој доби мнозинство гласови надеите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

101. Изборна единица Сремска Митровица 
Во изборните тела во општините Беочин, Ириг, 

Сремска Митровица и Шид: 
вкупен број членови на изборните тела — — 539 

вкупно гласале — — — — — — — 511 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Радивое Миловановиќ — — — 299 
2) инж. Драгољуб Јешиќ — — — — — 192 

За пратеник е прогласен инж. Радивое Милова-
новиќ од Сремска Митровица, кој, помеѓу кандида-
тите за пратеник на овој собор, доби најголем број 
гласови на членовите на изборното тело на сите 
општини од подрачјето на изборната единица. 

102. Изборна единица Сента 
Во општината Ада: 

вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Исидор Борзаш — 90 

Во општината Банка Топола: 
вкупен број членови на изборното тело — 134 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот Исидор Борзаш — 123 

Во општината Кањижа: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот Исидор Борзаш — 134 

Во општината Мали Иѓош: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
укупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Исидор Борзаш — 73 

Во општината Сента: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот Исидор Борзаш — 97 
За пратеник е прогласен Исидор Борзаш, од 

Сента, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

103. Изборна единица Сомбор 
Во изборните тела во општините Апатин и Сомбор: 

вкупен број членови на изборните тела — 290 
вкупно гласале — — — — — — — 268 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Бранко Јовановиќ — — — — 114 
2) инж. Станое Гајдобрански — — — 62 
3) инж. Јордан Константиновиќ — — — 89 
За пратеник е прогласен инж. Бранко Јовановиќ, 

од Сомбор, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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104. Изборна единица Суботица 
Во општината Субогица: 

вкупен број членови на изборното тело — 280 
вкупно гласале — — — — — — — 250 
гласале за кандидатот Томо Копиловиќ — 230 
За пратеник е прогласен Томо Копиловиќ, од 

Суботица, КОЈ доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

105. Изборна единица Приеполе 
Во општината Чаетина: 

вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Сретен Цвијовиќ — 87 

Во општината Нова Варош: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — - — — — 86 
гласале за кандидатот Сретен Цвијовиќ — 86 

Во општината Приеполе: 
вкупен број членови на изборното тело — 131 
вкупно гласале — — — — — — — 117 
гласале за кандидатот Сретен Цвијовиќ — 115 

Во општината Прибој: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Сретен Цвијовиќ — 98 
За пратеник е прогласен Сретен Цвијовиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

106. Изборна единица Титово Ужице 
Во општината Ариље: 

вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот инж. Влајко Брко-
виќ - - - - - - - - - - 85 

Во општината Баина Башта: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 128 
гласале за кандидатот инж. Влајко 'Брко-
виќ - - - - - - - - - - 125 

Во општината Косјериќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — ' — — — — 88 
гласале за кандидатот инж. Влајко Брко-
виќ - - - - - - - - - - 81 

Во општината Пожега: 
вкупен бpoj членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот инж. Влајко Брко-
виќ - - - - - - - - - - 103 

Во општината Титово Ужице: 
вкупен број членови на изборното тело — 176 
вкупно гласале — — — — — — — 165 
гласале за кандидатот инж. Влајко Брко-
виќ - - - - - - - - - - 159 
За пратеник е прогласен инж. Влајко Брковиќ, 

од Титово Ужице, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

107. Изборна единица Лазаревац 
Во изборните тела во општините Лајковац, Љиг, 

Мионица и Уб: 
вкупен број членови на изборнит етела — 572 
вкупно гласале — — — — — — — 565 
гласале за кандидатите: 
1) Радуле Игњатовиќ — — — — — 260 
2) Милан Милетиќ — — — — — — 294 
За пратеник е прогласен Милан Милетиќ, од 

Бел иии Црљени, кој, помеѓу кандидатите за прате-
ник на ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

108. Изборна единица Лозница 
Во изборните тела во општините Љубовија, Лозница, 
Крупањ и Мали Зборник: 

вкупен број членови на изборните тела — 476 
вкупно гласале — — — — — — — 467 
гласале за кандидатите: 
1) Раденко Комарчевиќ — — — — — 319 
2) Александар Савиќ — — — — — — 140 
За пратеник е прогласен Раденко Комарчевиќ, 

од Лозница, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

109. Изборна единица Шабац 
Во изборните тела во општините Богатиќ, Шабац и 
Владимирци: 

вкупен број членови на изборните тела — 520 
вкупно гласале — — — — — — — 507 
гласале за кандидатите: 
1) Крста Аврамовиќ — — — — — — 202 
2) Милош Крстиќ — — — — — — 294 
За пратеник е прогласен Милош Крстиќ, од Ша-

бан, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

110. Изборна единица Налево 
Во изборните тела во општините Коцелево, Осечина 
и Валево: 

вкупен број членови на изборните тела — 409 
вкупно гласале — — — — — — — 396 
гласале за кандидатите: 
1) Гука Љиљак — — — — — — — 152 
2) Коста Марковиќ — — — — — — 234 
За пратеник е прогласен Коста Марковиќ, од 

Валево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

111. Изборна единица Неготпн 
Во општината Бор: 

вкупен број членови на изборното тело — 177 
вкупно гласале — — — - - - — 159 

гласале за кандидатот Живоин Глигорие-

Во општината Кладово: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — - — — — — — 106 
гласале за кандидатот Живоин Глигорие-

Во општината Мајданпек: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Живоин Глигорие-
виќ — — — — — — — — — — 92 
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Во општината Неготин: 
вкупен број членови на изборното тело — 200 
вкупно гласале — — — — — — — 192 
гласале за кандидатот Живоин Глигорие-
виќ - - - - - - - - - - 188 
За пратеник е прогласен Живоин Глигориевиќ, 

од Бор, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

112. Изборна единица Заечар 
Во изборните тела во општините Бољевац, Кња-

жевац и Заечар: 
вкупен број членови на изборните тела — 463 
вкупно гласале - - - — — — — 422 
гласале за кандидатите: 
1) Данило ѓорѓевиќ — — — — — — 212 
2) Љубисав Пауновиќ — — — — — 202 
За пратеник е прогласен Данило ѓорѓевиќ, од 

Књажевац, кој, помеѓу кандидатите ,за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

113. Изборна единица Кикинда 
Во изборните тела во општините Чока, Кикинда, 

Нови Бечеј, Нова Црња и Нови Кнежевац: 
вкупен број членови на изборните тела — 627 
вкупно гласале — — — — — — — 586 
гласале за кандидатите: 
1) Илија Коледин — — — — — — 389 
2) Воислав Тајков - - - - - - - - 186 
За пратеник е прогласен Илија Коледин, од Но-

ви Бечеј, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

114. Изборна единица Зрењанин 
Во изборните тела во општините Сечањ, Зрења-

нин и Житиште: 
вкупен број членови на изборните тела — 470 
вкупно гласале — — — — — — — 434 
гласале за кандидатите: 
1) Воин Арсенов — — — — — — — 321 
2) Милан Кљаиќ - - - - - - - 109 
За пратеник е прогласен Воин Арсенов, од Зре-

канин, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

115. Изборна единица Гњилане 
Во општината Гњилане: 

вкупен број членови на изборното тело — 152 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот Фахредин Беџети 127 

Во општината Косовска Каменица: 
вкупен број членови на изборното тело — 123 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале за кандидатот Фахредин Беџети 111 

Во општината Витина: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот Фахредин Беџети 86 
За пратеник е прогласен Фахредин Беџети, од 

Гњилане, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

116. Изборна единица Косовска Митровица 
Во општината Косовска Митровица: 

вкупен број членови на изборното тело — 228 
вкупно гласале — — — — — — — 183 
гласале за кандидатот Хамза Мехмети — 123-

Во општината Леиосавиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 102 
вкупно гласале - - — - - - — 90 
гласале за кандидатот Хамза Мехмети — 83 

Во општината Србица: 
вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале - — — — — - — 96 
гласале за кандидатот Хамза Мехмети — 95 

Во општината Вучитрн: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Хамза Мехмети — 98 
За пратеник е прогласен Хамза Мехмети, од 

Приштина, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

117. Изборна единица Пеќ 
Во општината Дечани: 

вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Авди Бакали — — 86 

Во општината Ѓаковица: 
вкупен број членови на изборното тело — 168 
вкупно гласале - — — — — — — 152 
гласале за кандидатот Авди Бакали — — 148 

Во општината Исток: 
вкупен број членови на изборното тело — 109 
вкупно гласале — — — — — — — 105 
гласале за кандидатот Авди Бакали — — 100 

Во општината Клина: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале - — — — - — — 100 
гласале за кандидатот Авди Бакали — — 97 

Во општината Пеќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 169 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот Авди Бакали — — 129 
За пратеник е прогласен Авди Бакали, од При-

штина, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

118. Изборна единица Приштина 
Во општината Глоговац: 

вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот Владимир Коваче-
виќ — — — — — — — — — — 55 

Во општината Подуево: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот Владимир Ковиче-
виќ — — — — — — — — — — 85 

Во општината Приштина: 
вкупен број членови на изборното тело — 252 
вкупно гласале — — — — — — — 214 
гласале за кандидатот Владимир Коваче-
виќ - - - — - — - — — — 198 
За пратеник е прогласен инж. Владимир Кова-

чевиќ, од Приштина, кој доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од оп-
штините од подрачјето на изборната единица. 



,Четврток, 8 мај 1969 

119. Изборна единица Призрен 
Во изборните тела во општините Драгаш, Орахо-

вац, Призрен и Сува Река: 
вкупен број членови на изборните тела — 616 
вкупно гласале — — — — — — — 537 
гласале за кандидатите: 
1) Бајрам Битиќи — — — — — — 281 
2) Вели Попај - - - - - - - - 229 
За пратеник е прогласен Бајрам Битиќи, од Су-

ва Река, кој. помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

120. Изборна единица Урошевац 
Во општината Качаник: 

вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале — — — — — —^ — 98 
гласале за кандидатот Миле Цветковиќ — 80 

Во општината Липљан: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласало за кандидатот Миле Цветковиќ — 92 

Во општината Урошевац: 
вкупен број членови на изборното тело — 192 
вкупно гласале — — — — — —^ — 180 
гласале за кандидатот Миле Цветковиќ — 147 
За пратеник е прогласен Миле Цветковиќ, од 

Урошевац, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за Стопанскиот собор на Сојузната скуп-
штина. 

Бр. 66 
29 април 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
д-р Ана Јурин Жилиќ, с. р. Михајло Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с. р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗ-

НАТА СКУПШТИНА 

ДО СУЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Просветно-културен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборни-
те акти од сите општински изборни комисии, та во 
смисла на членот 173 став 3 од Законот за избор на 
сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/69), поднесува 
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И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНЦИ 
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ПО ИЗБОРНИТЕ ЕДИ-

НИЦИ 

I. Изборите на пратеници за Просветно-култур-
ниот собор на Сојузната скупштина се одржани на 
23 април 1969 година во сите изборни единици (Од-
луката за распишување избори на пратеници за 
Сојузната скупштина објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/69). 

Во изборните единици 3 — Јајце, 29 — Ќар ло-
вач, 40 — Дубровник и 108 — Лозница кандидатите 
не добија потребно мнозинство ниту на повтореното 
гласање, та во овие изборни единици целата избор-
на постапка се повторува (член 170 став 2 од Зако-
нот за избор на сојузни пратеници). 

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: репуб-
личките изборни комисии, определени со Решението 
на Сојузната изборна комисија за именување чле-
нови на републичките изборни комисии („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/69), покраинските изборни ко-
мисии, определени со Решението на Сојузната из-
борна комисија за именување членови на покраин-
ските изборни комисии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/69) и општинските изборни комисии, определе-
ни со Решението на Сојузната изборна комисија за 
именување членови на општинските изборни коми-
сии, („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69, 9/69, 13/69 
и 17/69). 

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии 
кандидатури ги потврдија надлежните општински 
изборни комисии и кои, во смисла на членот 102 во 
врска со членот 100 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, се благовремено објавени во си-
те места на подрачјето на секоја изборна единица. 

IV. Општинските изборни комисии го утврдија 
резултатот на изборите за одделни изборни едини-
ци н аначинот попришан во чл. 168, 169, 170, 171 и 
172 од Законот за избор на сојузни пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти од секоја изборна единица, што се од-
несуваат на изборот на пратеници за Просветно-
-културниот собор на Сојузната скупштина, и не 
најде неправилности што би влијаеле врз резулта-
тот на изборите. 

VI. Општинските изборни комисии ги утврдија 
резултатите на изборите и ги прогласија за прате-
ници на Просветно-културниот собор на Сојузната 
скупштина во одделни изборни единици, и тоа: 

А. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Изборна единица Бања Лука 

Во општината Бања Лука: 
вкупен број членови на изборното тело 193 
вкупно гласале — — — — — — — 178 
гласале за кандидатот Славко Вукоевиќ 107 

Во општината Челинац: 
вкупен број членови на изборното тело 82 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Славко Вукоевиќ — 70 

Во општината Котор Варош: 
вкупен број членови на изборното тело — 127 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот Славко Вукоевиќ 103 
За пратеник е прогласен Славко Вукоевиќ, од 

Бања Лука, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2. Изборна единица Босанска Градинка 
Во изборните тела во општините Босанска Градиш-
ка, Лакташи, Прњавор и Шабац: 

вкупен број членови на изборните тела 456 
вкупно гласале — — — — — — — 410 
гласале за кандидатите: 
1) Џевад Клокиќ - - - - - - - 162 
2) Никола Матавуљ - - — - — — 222 
За пратеник е прогласен Никола Матавуљ, од 

Клашница, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

3. Изборна единица Јајце 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува 
(член 170 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници). 

4. Изборна единица Приједор 
Во општината Босанска Дубица: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Младен Ољача — 84 

Во општината Босански Нови: 
вкупен број членови на изборното тело 132 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Младен Ољача — 109 

Во општината Пркедор: 
вкупен број членови на изборното тело 214 
вкупно гласале — — — — — — — 199 
гласале за кандидатот Младен Ољача — 193 
За пратеник е прогласен Младен Ољача, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

5. Изборна единица Сански Мост 
Во општината Гламоч: 

вкупен број членови на изборното тело 93 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Анте Мијатовиќ — 67 

Во општината Кључ: 
вкупен број членови на изборното тело 115 
вкупно гласале — — — — — — — 105 
гласале за кандидатот Анте Мијатовиќ — 96 

Во општината Мркоњиќ Град: 
вкупен број членови на изборното тело 93 
вкупно гласале — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Анте Мијатовиќ — 82 

Во општината Сански Мост: 
вкупен број членови на изборното тело 137 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Анте Мијатовиќ — 109 
За пратеник е прогласен Анте Мијатовиќ, од 

Кључ, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

6. Изборна единица Бихаќ 
Во општината Бихаќ: 

вкупен број членови на изборното тело 127 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 100 

Во општината Босанска Крупа: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 

вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 
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Во општината Босански Петровац: 
вкупен број членови на изборното тело 101 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 91 

Во општината Босанско Грахово: 
вкупен број членови на изборното тело 71 
вкупно гласале — — — — — — — 65 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 62 

Во општината Цазин: 
вкупен број членови на изборното тело 124 
вкупно гласале — — — — — — - 116 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 108 

Во општината Дрвар: 
вкупен број членови на изборното тело 95 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 83 

Во општината Велика Кладуша: 
вкупен број членови на изборното тело 91 
вкупно гласале — — — — — — - 87 
гласале за кандидатот Милан Мирковиќ 83 
За пратеник е прогласен Милан Мирковиќ, од 

Бихаќ, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

7. Изборна единица Босански Брод 
Во општината Босански Брод: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — - 92 
гласале за кандидатот Невенка Селимовиќ 81 

Во општината Босански Шамац: 
вкупен број членови на изборното тело 104 
вкупно гласале — — — — — — - 96 
гласале за кандидатот Невенка Селимовиќ 93 

Во општината Градачац: 
вкупен број членови на изборното тело 124 
вкупно гласале — — — — — — — 124 
гласале за кандидатот Невенка Селимовиќ 122 

Во општината Модрича: 
вкупен број членови на изборното тело 101 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Невенка Селимовиќ 84 

Во општината Оџак: 
вкупен број членови на изборното тело 87 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот Невенка Селимовиќ 75 
За пратеник е прогласена Невенка Селимовиќ, 

од Оџак, која доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

8. Изборна единица Добој 
Во изборните тела во општините Дервента и Добој: 

вкупен број членови на изборните тела 317 
вкупно гласале — — — — — — — 295 
гласале за кандидатите: 
1) Алмаз Даутбеговиќ — — — — — 139 
2) Ибрахим Дервиќ — — — — — — 59 
3) Халид Дубиновиќ — — — — — — 38 
4) Феуд Синановиќ — — — — — — 53 
За пратеник е прогласен Алмаз Даутбеговиќ, 

од Добој, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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9. Изборна единица Маглај 
Во општината Маглај: 

вкупен број членови на изборното тело 116 
вкупно гласале — — — — - — — 107 
гласале за кандидатот Зухра Ибрахимпа-
шиќ - - - - - - - - - - 101 

Во општината Теслиќ: 
вкупен број членови на изборното тело 138 
вкупно гласале - — — — - — — 128 
гласале за кандидатот Зухра Ибрахимпа-
шиќ - - - - - - - - - - 104 

Во општината Тешањ: 
вкупен број членови на изборното тело 120 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Зухра Ибрахимпа-
шиќ - - - - - - - - - - 100 

Во општината Завидовиќи: 
вкупен број членови на изборното тело 114 
вкупно гласале — — — — — — - 103 
гласале за кандидатот Зухра Ибрахимпа-
шиќ - - - - - - - - - - 96 

Во општина Жепче: 
вкупен број членови на изборното тело 81 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Зухра Ибрахимпа-
шиќ - - - - - - - - - - 67 
За пратеник е прогласена Зухра Ибрахимна-

шиќ, од Тешањ, која доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од опш-
тините од подрачјето на изборната единица. 

10. Изборна единица Ливно 
Во општината Дувно: 

вкупен број членови на изборното тело 103 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Анте Васиљ — — 85 

Во општината Груде: 
вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Анте Васиљ — — 69 

Во општина Лиштица: 
вкупен број членови на изборното тело 91 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Анте Васиљ — — 69 

Во општината Лиено: 
Вкупен број членови на изборното тело 144 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Анте Васиљ - — 122 

Во општината Љубушки: 
вкупен број членови на изборното тело 103 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот Анте Васиљ — — 92 

Во општината Посушје: 
вкупен број членови на изборното тело 71 
вкупно гласале — — — — — — — 62 
гласале за кандидатот Анте Васиљ — — 98 
За пратеник е прогласен Анте Васиљ, од Лиш-

тица, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

11. Изборна единица Мостар 
Во општината Читлук: 

вкупен број членови на изборното тело бб 
вкупно гласале — — — — — - — 48 
гласале за кандидатот Јелена Ганиќ — 48 

Во општината Јабланица: 
вкупен број чланови на изборното тело бб 
вкупно гласале — — — — — - — 58 
гласале за кандидатот Јелена Гачиќ - 53 

Во општината Коњиц: 
вкупен број членови на изборното тело 110 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот Јелена Ганиќ — 100 

Во општината Мостар: 
вкупен број членови на изборното тело 218 
вкупно гласале - — — — — — — 173 
гласале за кандидатот Јелена Ганиќ — 149 

Во општината Прозор: 
вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатов Јелена Ганиќ — 71 
За пратеник е прогласена Јелена Ганиќ, од Мо-

стар, која доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

12. Изборна единица Требиње 
Во општината Билеќа: 

вкупен број членови на изборното тело 67 
вкупно гласале — — — — — — — бб 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 57 

Во општината Чапљина: 
вкупен број членови на изборното тело 94 
вкупно гласале — — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 83 

Во општината Гацко: 
вкупен број членови на изборното тело 70 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 69 

Во општината Љубиње: 
вкупен број членови на изборното тело 58 
вкупно гласале — — — — — — - 54 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 54 

Во општината Невесиње: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — - 69 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 65 

Во општината Столац: 
вкупен број членови на изборното тело 93 
вкупно гласале — — — — — — - 88 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 77 

Во општината Требиње: 
вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — -т 94 
гласале за кандидатот Здравко Павловиќ 89 
За пратеник е прогласен Здравко Павловиќ, 

од Чапљина, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

13. Изборна единица Центар Сараево 
Во општината Центар Сараево 

вкупен број членови на изборното тело 140 
вкупно гласале — — — — — — — 136 
гласале за кандидатот Оскар Данон — 120 

Во општината Хан Пиесак: 
вкупен број членови на изборното тело 59 
вкупно гласале — — — — — — — 56 
гласале за кандидатот Оскар Данон - 55 

Во општината Пале: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот др Изедина Османи 82 
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Во општината Соколац: 
вкупен број членови на изборното тело 82 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Оскар Данон — 74 
За пратеник е прогласен Оскар Данон, од Бел-

град, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

14. Изборна единица Горажде 
Во општината Чајниче: 

вкупен број членови на изборното тело — 73 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 69 

Во општината Фона: 
вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — - — 110 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 105 

Во општината Горажде: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 104 

Во општината Рогатица: 
вкупен број членови на изборното тело 99 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 94 

Во општината Рудо: 
вкупен број членови на изборното тело 78 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 73 

Во општината Вишеград: 
вкупен број членови на изборното тело 84 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Расим Спахиќ — 64 
За пратеник е прогласен Расим Спахиќ, од Ру-

до, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. ^ 

15. Изборна единица Ново Сараево 
Во изборните тела во општините Хаџиќи, Илиџа, 
Калиновиќ, Ново Сараево, Олово, Трново и Вогошќе: 

вкупен број членови на изборните тела — 594 
вкупно гласале — — — - — — — 539 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Ѓорѓе Самарџиќ — — — — — 360 
2) д-р Шефкија Раљевиќ - - - - 158 
За пратеник е прогласен д-р Ѓорѓе Самарџиќ од 

Сараево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрачје-
то на изборната единица. 

16. Изборна единица Високо 
Во изборните тела во општините Бреза. Фојница, 
Илијаш, Какањ, Кисељак, Крстено, Вареш и Ви-
соко: 

вкупен број членови на изборните тела 763 
вкупно гласале — — — — — — — 732 
гласале за кандидатите: 
1) Реља Гавриќ — — — — — — — 395 
2) Бранко Терзиќ - - - - - - 349 
За пратеник е прогласен Реља Гавриќ, од Ви-

соко, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем 6poi гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

17. Изборна единица Зеница 
Во општината Бусовача: 

вкупен број членови на изборното тело — 72 
вкупно гласале — — — — — — — бб 
гласале за кандидатот д-р Кемал Капета-
новиќ — — — — — — — — — бб 

Во општината Нови Травник: 
вкупен број членови на изборното тело 94 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот д-р Кемал Капета-
новиќ — — — — — — — — — 83 

Во општината Трнаник: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 145 
гласале за кандидатот д-р Кемал Капета-
новиќ — — — — — — — — — 139 

Во општината Витез: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот д-р Кемал Капета-
новиќ — — — — — — — — — 83 

Во општината Зеница: 
вкупен број членови на изборното тело 188 
вкупно гласале — — — — — — — 161 
гласале за кандидатот д-р Кемал Капета-
новиќ — — — — — — — — — 151 
За пратеник е прогласен д-р Кемал Капетано-

виќ, од Зеница, кој доби мнозинство гласови на си-
те членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

18. Изборна единица Бијељина 
Во општината Бијељина: 

вкупен број членови на изборното тело 143 
вкупно гласале — — — — - — — 128 
гласале за кандидатот Стево Поповиќ — 123 

Во општината Лопаре: 
вкупен број членови на изборното тело 112 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Стево Поповиќ — 101 

Во општината Угљевик: 
вкупен број членови на изборното тело 89 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Стево Поповиќ — 84 
За пратеник е прогласен Стеве Поповиќ од Са-

раево, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

19. Изборна единица Брчко 
Во изборните тела во општините Брчко, Грачаница, 
Орашје и Сребреник: 

вкупен број членови на изборните тела 457 
вкупно гласале — — — — — — — 421 
гласале за кандидатите: 
1) Недељко Лазаревиќ — — — — — 129 
2) Љепосава Ѓукиќ — — — — — — 136 
3) Несиб Суман - - - - - - - 109 
4) Драгољуб Миќковиќ — — — — — 38 
За пратеник е прогласена Љепосава Ѓукиќ, од 

Сребреник, која, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 
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20. Изборна единица Тузла 
Во општината Бановиќи: 

вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале - — — — - — — 85 
гласале за кандидатот Меша Селимовиќ 83 

Во општината Лукавац: 
вкупен број членови на изборното тело 130 
вкупно гласале — — — — — - — 118 
гласале за кандидатот Меша Селимовиќ 113 

Во општината Тузла: 
вкупен број членови на изборното тело 144 
вкупно гласале — — — — — — — 132 
гласале за кандидатот Меша Селимовиќ 123 

Во општината Живинице: 
вкупен број членови на изборното тело 104 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Меша Селимовиќ 96 
За пратеник е прогласен Меша Селимовиќ, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

21. Изборна единица Зборник 
Во општината Братунац: 

вкупен број членови на изборното тело 103 
вкупно глсале — — — — — - — 101 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 91 

Во општината Калесија: 
вкупен број членови на изборното тело 86 
вкупно гласале — — — — — - — 81 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 77 

Во општината Кладањ: 
вкупен број членови на изборното тело 95 
вкупно гласале — — — — — - — 84 
гласале за кандидатот Ахмет Катиќ — 78 

Во општината Сребреница: 
вкупен број членови на изборното тело — 126 
вкупно гласале — — — — — - — 122 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 114 

Во општината Шековиќи: 
вкупен број членови на изборното тело 64 
вкупно гласале — — — — — — 60 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 51 

Во општината Власеница: 
вкупен број членови на изборното тело 97 
вкупно гласале — — — — — - — 94 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 89 

Во општината Зворник: 
вкупен број членови на изборното тело 153 
вкупно гласале — — — — — - — 143 
гласале за кандидатот Ахмед Катиќ — 118 

За пратеник е прогласен Ахмет Катиќ, од Сараево, 
кој доби мнозинство гласови на сите членовј на 
изборното тело во секоја од општините од подруч-
јето на изборната единица. 

Б. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 
ГОРА 

22. Изборна единица Иванград 
Во изборните тела во општините Биело Поље, Иван-
град, Колашин, Мојковац, Плав и Рожај: 

вкупен број членови на изборните тела 590 
укупно гласале — — — — — — — 570 
гласале за кандидатите: 
1) Петар Ракочевиќ — — — — — — 567 
2) Миомир Дашиќ — — — — — — ^ 195 
За пратеник е прогласен Петар Ракочевиќ, од 

Титоград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрач^ 
јето на изборната единица. 

23. Изборна единица Никшиќ 
Во изборните тела во општините Даниловград, Ши-
шиќ, Пљевља, П лузнине, Шавник и Жабљак: 

% вкупен број членови на изборните тела 620 
вкупно гласале — — — — - — — 597 
гласале за кандидатите: 
1) Радуле Секулиќ - - — — - — 401 
2) Мирко Вранеш - — - — — — 173 
За пратеник е прогласеа Радуле Секулиќ од 

Никшиќ, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

24. Изборна единица Титоград 
Во изборните тела во општините Бар, Будва, Це-
тиње, Херцег-нови, Котор, Титоград, Тиват и 
Улцињ: 

вкупен број членови на изборните тела 767 
вкупно гласале — — — — — — — 717 
гласале за кандидатите: ' 
1) Драгољуб Лековиќ — — — — — 408 
2) Никола Џуовиќ — — - — — — 292 
За пратеник е прогласен Дргољуб Лековиќ, од 

Титоград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрачје-
то на изборната единица. 

В. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХР-
ВАТСКА 

25. Изборна единица Беловар 
Во општината Беловар: 

вкупен број членови нџ изборното тело 133 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Владо Црнковиќ 115 

Во општината Чазма: 
вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Владо Црнковиќ 76 

Во општината Гарешница: 
вкупен број членови на изборното тело 114 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот Владо Црнковиќ 98 

Во општината Врбовец: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Владо Црнковиќ 95 
За пратеник е прогласен Владо Црнковиќ, од 

Дубрава, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

26. Изборна единица КопривнИца 
Во општината Гурѓевац: 

вкупен број членови на изборното тело 130 
вкупно гласале — — — — — — 123 
гласале за кандидатот Раде Радишиќ — 117 

Во општината Копривница: 
вкупен број членови на изборното тело 146 
вкупно гласале — — — — — - — 139 
гласале за кандидатот Раде Радишиќ — 91 

Во општината Крижевци: 
вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — -^ — 94 
гласале за кандидатот Раде Радишиќ ^— 91 
За пратеник е прогласен Раде Р а дишиќ од Ко-

пришница, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 
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27. Изборна единица Вировитица 
Во изборните тела во општините Дару вар, Грубиш-
но Поле, Пакрац, и Вировитица: 

вкупен број членови на изборното тело 473 
вкупно гласале — — — — — — — 455 
гласале за кандидатите: 
1) Стјепан Редер - - - - - - - 287 
2) Младен Милковиќ — — — — — 148 
За пратеник е прогласен Стјепан Редер, од Ви-

ровитица, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општинј од подрачје-
то на изборната единица. 

28. Изборна единица Госпиќ 
Во изборните тела во општините Доњи Лапац, Гос-

пиќ, Грачац, Огулин, Оточац, Титова Кореница и 
Врбовско: 

вкупен број членови на изборните тела 817 
вкупно гласале — — — — — — — 713 
гласале за кандидатите: 
1) Никола Ивкиќ — — — — — — 404 
2) Јуре Дубравчиќ - - - - - - - 290 
За пратеник е прогласен Никола Ивкиќ, од 

Огулин, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

29.Изборна единица Карловац 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторно гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува 
(член 170 став 2 од Законот за избор на СОЈУЗНИ 
пратеници). 

30. Изборна единица Нашице 
Во општината ДОЊИ Михољац: 

вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Добрила Чералинац 74 

Во општината Нашице: 
вкупен број членови на изборното тело 124 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за канидатот Добрјла Чералинац 95 

Во општината Ораховица: 
вкупен број членови на изборното тело НО 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Добрила Чералинац 64 

Во општината Подравска Слатина: 
вкупен број членови на изборното тело 117 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Добрила Чералинац 105 

Во општината Валпово: 
вкупен број членови на изборното тело 118 
вкупно гласале — — — — — — — 108 
гласале за кандидатот Добрила Чералинац 93 
За пратеник е прогласена Добрила Чералинац, од 

Подравска Слатина, која доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од оп-
штините од подрачјето на изборната единица. 

31. Изборна единица Осиек 
Во изборните тела во општините Бели Манастир и 
Осиек: 

вкупен број членови на изборните тела 366 
вкупно гласале — — — — — — — 327 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Тибор Карпати — — — — — 62 
2) Славко Пеновиќ — — — — — — 213 
3) Лазар Петњариќ — — — — — — 51 
За пратеник е прогласен Славко Беновиќ, од 

Осиек, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

32. Изборна единица Славовски Брод 
Во изборните тела во општините Ѓаково и Славон-
ски Брод: 

вкупен број членови на изборните тела 318 
вкупно гласале — — — — — — — 289 
гласале за кандидатите: 
1) Ивица Фратриќ — — — — — — 203 
2) Олга Милетиќ — - - - - — - 25 
3) Никола Петриќ — — — — — — 59 
За пратеник е прогласен Ивица Фратриќ, од Сла-

вонски Брод, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

33. Изборна единица Славовска П а к е т 
Во изборните тела во општините Нова Грздишка и 
Славовска Пожега: 

вкупен број членови на изборните тела 306 
вкупно гласале — — — — — — — 283 
гласале за кандидатите: 
1) Иван Швајда — — — — - — — 101 
2) Филип Потребица — — — — — 140 
3) Михајло Лиља - - - - - - 39 
За пратеник е прогласен Филип Потребица, од 

Славенска Пожега, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

34. Изборна единица Винковци 
Во изборните тела во општините Внековци, Вуко-
вар и Жупања: 

вкупен број членови на изборните тела 487 
вкупно гласале — — — — — — — 440 
гласале за кандидатите: 
1) Ружица Черувија — - — - - - - 190 
2) Нада Мартин — - - - - - - 167 
3) Зора Јовичиќ — — — — - — — 74 
За пратеник е прогласена Ружица Черувија, од 

Вуковар, која, помеѓу кандидатите за пратеник Јна 
овој собор, доба најголем број гласови на членови-
те на изборното тело од сите општини од подрачје-
то на изборната единица. 

35. Изборна единица Пула 
Во општината Буе: 

вкупен број членови на изборното тело 59 
вкупно гласале — — — — — — — 55 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 41 

Во општината Бузет: 
вкупен број членови на изборното тело 67 
вкупно гласале — — — — — — — 62 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 57 

Во општината Лабин: 
вкупен број членови на изборното тело 107 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 87 

Во општината Новиград: 
вкупен број членови на изборното тело 50 
вкупно гласале — — — — — — — 43 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 84 

Во општината Пазин: 
вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 69 

Во општината Пореч: 
вкупен број членови на изборното тело 86 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 68 
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Во општината Пула: 
вкупен број членови на изборното тело 190 
вкупно гласале — — — — — — — 154 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 142 

Во општината Ровињ: 
вкупен број членови на изборното тело 103 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 84 

Во општината Умаг: 
вкупен број членови на изборното тело 61 
вкупно гласале — — — — — — — 46 
гласале за кандидатот Антонио Борме — 41 
За пратеник е прогласен Антонио Борме, од Ро-

вињ, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

36. Изборна еденица Цриквеница 
Во општината Цриквеница: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Милица Метикош 79 

Во општината Чабар: 
вкупен број членови на изборното тело 77 
вкупно гласале — — — — — — — 7О 
гласале за кандидатот Милица Метикош 70 

Во општината Делнице: 
вкупен број членови на изборното тело 118 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот Милица Метикош 96 

Во општината Крк: 
вкупен број членови на изборното тело 88 
вкупно гласале — — — — — — — 81 
гласале за кандидатот Милица Метикош 76 

Во општината Мали Лошињ: 
вкупен број членови на изборното тело 83 
вкупно гласале — — — — — — — 54 
гласале за кандидатот Милица Метикош 53 

Во општината Опатија: 
вкупен број членови на изборното тело 130 
вкупно гласале — — — — — — — 115 
гласале за кандидатот Милица Метикош 109 

Во општината Пат: 
вкупен број членови на изборното тело 67 
вкупно гласале — — — — — — — 59 
гласале за кандидатот Милица Метикош 57 

Во општината Раб: 
вкупен број членови на изборното тело 81 
вкупно гласале — — — — — — — 68 

- гласале за кандидатот Милица Метикош бб 
Во општината Сењ: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот Милица Метикош 79 
За пратеник е прогласена Милица Метикош, од 

Нови Винодолски, КОЈ а доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од опш-
тините од подрачјето на изборната единица. 

37. Изборна единица Риека 
Во општината Риека: 

вкупен број членови на изборното тело 269 
вкупно гласале — — — — — — — 220 
гласале за кандидатите: 
1) Миро Клобас — — — — — — — 135 
2) Фабиан Лонгин — — — — — — 81 
За пратеник е прогласен Миро Клобас, од Ри-

ска, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

38. Изборна единица Петриња 
Во општината Двор: 

вкупен број членови на изборното тело 100 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Перо Дјетелиќ — 87 

Во општината Глина: 
вкупен број членови на изборното тело 114 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Перо Дјетелиќ — 104 

Во општината Костајница: 
вкупен број членови на изборното тело 85 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Перо Дјетелиќ — 76 
Во општината Петриња: 
вкупен број членови на изборното тело 114 
вкупно гласале — — — — — — — 114 
гласале за кандидатот Перо Дјетелиќ — 112 
За пратеник е прогласен Перо Дјетелиќ, од Заг-

реб, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

39. Изборна единица Сисак 
Во општината Иваниќ Град: 

вкупен број членови на изборното тело 122 
вкупно гласале — — — — — — — 108 
гласале за кандидатот Штефица Шгшл^ак 101 

Во општината Катина: 
вкупен број членови на изборното тело 136 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот Штефица Шпиљак 111 

Во општината Новска: 
вкупен број ленови на изборното тело 119 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Штефица Шпиљак 95 

Во општината Сисак: 
вкупен број членови на изборното тело 241 
вкупно гласале — — — — — — — 220 
гласале за кандидатот Штефица Шпиљак 202 
За пратеник е прогласена Штефица Шпиљак, 

од Белград, која доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од пдрачЈето на изборната единица. 

40. Изборна единица Дубровник 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторно гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува 
(член 170 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници). 

41. Изборна единица Сињ 
Во општината Имотски: 

вкупен број членовј на изборното тело 130 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот д-р М И Ј О Новак — 98 

Во општината Омиш: 
вкупен број членови на изборното тело 128 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот д-р М И Ј О Новак — 117 

Во општината Сињ: 
вкупен број членови на изборното тело 186 

вкупно гласале — — — — — — — 160 
гласале за кандидатот д-р Мијо Новак — 152 

Во општината Трогир: 
вкупен број членови на изборното тело 117 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот д-р МИЈО Новак — 89 
За пратеник е прогласен д-р Мијо Новак, од 

Загреб, КОЈ доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
од подрачјето на изборната единица. 
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42. Изборна единица Сплит 
Во изборните тела во општините Врач, Хвар, 

Сплит, и Вис: 
вкупен бpoj членови на изборните тела 479 
вкупно гласале — — — — — — — 366 
гласале за кандидатите: 
1) Кева Будат - — — — - — — 145 
2) д-р Иван Ганчевиќ — — - — — 162 
3 ) д-р М И Л О Ј К О Нишиќ — — — — — 5 0 

За-пратеник е прогласен д-р Иван Ранчевиќ, од 
Сплит, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

43, Изборна единица Шибеник 
Во изборните тела во општините Дрниш, Книн 

и Шибеник: 
вкупен број членови на изборните тела 521 
вкупно гласале — — — — — — — 435 
гласале за кандидатите: 
1) Пашко Паиќ - - - - - - - 203 
2) Мила Покровац - - - - - - 124 
3) Петар Живковиќ — — — — — — 98 
За пратеник е прогласен Пашко Паиќ, од Книн, 

кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој собор, 
доби најголем број гласови на членовите на избор-
ното тело од сите општини од подрачјето на избор-
ната единица. 

44. Изборна единица Задар 
Во изборните тела во општините Бенковац, Био-

град, Обровац и Задар: 
вкупен број членови на изборните тела 527 
вкупно гласале — — — — - — — 485 
гласале за кандидатите: 
1) Здравко Кнежевиќ — — — — — НО 
2) Јосип Пивац — — — — — — — 208 
3) Милош Кондиќ — — — — — - 159 
За пратеник е прогласен Јосип Пивац, од Задар, 

кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој собор, 
доби најголем број гласови на членовите на избор-
ното тело од сите општини од подрачјето на из-
борната единица. 

45. Изборна единица Чаковец 
Во изборните тела во општините Чаковец и 

Лудбрег: 
вкупен број членови на изборните тела 280 
вкупно гласале — — — - — — — 250 
гласале за кандидатите. 
1) Рудолф Кермек — — — — — — 160 
2) Мијо Посгшш - - - - - - - . 90 
За пратеник е прогласен Рудолф Кермек, од Ча-

ковец, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното ,тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

46. Изборна единица Вараждин 
Во изборните тела во општините Иванец, Нови 

Мароф и Вараждин: 
вкупен бро1 членови на изборните тела 341 
вкупно гласале — — — — — — — 319 
гласале за кандидатите" 
1) Мато Копјар, - - - - - - - 165 
2) Михајло Шимовиќ — — — — — 153 
За пратеник е прогласен Мато Копјар, од Нови 

Мароф, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

47. Изборна единица Крапина 
Во изборните тела во општините Дон,а Стуби-

ца, Кралица, Забон, Клањец, Заирешиќ и Златар 
Бистрица: 

вкупен број членови на изборните тела 792 
вкупно гласале — — — — — — — 707 
гласале за кандидатите: 
1) Thea Tomas Troppеr - - - - - 355 
2) Драгутин Белиниќ — — — — — 355 
За пратеник е прогласена Thea Tomas Troppеr, 

од Доња Стубица, која, помеѓу кандидатите за пра-
теник на ОВОЈ собор, доби најголем opoi гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

48. Изборна единица Загреб I 
Во градот Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело 435 
вкупно гласале — — - — — — — 361 
гласале за кандидатите: 
1) Нада Лукач - - - - - - - 162 
2) Мико Павличиќ — — — — — — 121 
3) Миливое Плачковиќ — — — — — 69 
За пратеник е прогласена Нада Лукач, од Заг-

реб, која помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем 6poi гласови на членовите на 
изборното тело. 

49. Изборна единица Загреб II 
Во градот Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело 435 
вкупно гласале — — — — — — — 361 
гласале за кандидатите: 
1) Невена Шегвиќ — — — — — — 15 
2) Зденка Мунка — — — — — — 30 
3) Милан Прелог — — — — — — 62 
4) Стево Винички — — — — — — 9 
5) Мапа Fanelli - - . - - - - 26 
6) Никола Филиповиќ — — — — 31 
7) д-р Владимир Лаптер — — — — — 19 
8) Радован Микиќ — — — — — — 8 
9) Андро Мохоровичиќ — — — — — 31 
10) Ивица Подгорски — — — — — 67 
11) Маријан Рац - — — — — — — 5 
12) Vienceslav Ricter — — — — — — 8 
13) Иво Вуљевиќ — — — — — — 10 
14) д-р Младен Звонаревиќ — — — — 39 
За пратеник е прогласен Ивица Подгорски, од 

Загреб, кој помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело. 

50. Изборна единица Загреб III 
Во градот Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело 435 
вкупно гласале — — — — — — — 363 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Сергие Доган — — — — — — 249 
2) Жељко Чудин - - - - - - - 111 
За пратеник е прогласен д-р Сергие Доган, од 

Загреб, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор доби најголем 6poi гласови на членовите на 
изборното тело. 

51. Изборна единица Велика Горица 
Во општината Дуго Село: 

вкупен број членови на изборното тело 119 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот Мирко Браим — 93 

Во општината Јастребарско: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 
" вкупно гласале — — — — — — — 116 

гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 
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Во општината Самобор: 
вкупен број членови на изборното тело 143 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот Мирко Браим — 122 

Во општината Сесвете: 
вкупен број членови на изборното тело - 120 
вкупно гласале — — — — — —- — 99 
гласале за кандидатот Мирко Браим — — 88 

Во општината Велика Горица: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Мирко Браим — 122 

Во општината Зелина: 
вкупен број членови на изборното тело — 108 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Мирко Браим — — 92 
За пратеник е прогласен Мирко Браим, од Ве-

лика Горица, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА 

52. Изборна единица Битола 
Во општината Битола: 

вкупен број членови на изборното тело - 169 
вкупно гласале — — — — — — — 157 
гласале за кандидатот Цветан Беличанец 147 

Во општината Демир Хисар: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — —- 84 
гласале за кандидатот Цветан Беличанец 82 

Во општината Крушево: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот Цветан Беличанец 80 

Во општината Прилеп: 
вкупен број членови на изборното тело — 172 
вкупно гласале — — — — — — — 157 
гласале за кандидатот Цветан Беличанец 153 
За пратеник е прогласен Цветан Беличанец, од 

Прилеп, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

53. Изборна единица Куманово 
Во изборните тела во општините Кратово, Крива 

Паланка и Куманово: 
вкупен број членови на изборните тела — 402 
вкупно гласале — — — — — — — 371 
гласале за кандидатите: 
1) Лазар Софијанов — — — — — — 176 
2) Љубиша Монев - - - - - - 185 
За пратеник е прогласен Љубиша Монев, од 

Кратово, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

54. Изборна единица Охрид 
Во општината Брод: 

вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Крсте Ангеловски — 85 

Во општината Дебар: 
вкупен број членови на изборното тело — 79 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Крсте Ангеловски 63 

Во општината Кичево: 
вкупен број членови на изборното тело — 122 
вкупно гласале — — — — — — — 114 
гласале за кандидатот Крсте Ангеловски 96 

Во општината Охрид 
вкупен број членови на изборното тело - 145 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот Крсте Ангеловски — 96 

Во општината Ресен: 
вкупен број членови на изборното тело - 125 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Крсте Ан-геловски 92 

Во општината Струга: 
вкупен број членови на изборното тело — 179 
вкупно гласале — — — — — — — 146 
гласале за кандидатот Крсте Ангеловски 98 
За пратеник е прогласен Крсте Ангеловски, од 

Охрид, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

55. Изборна единица Скопје I 
Во градот Скопје: 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 339 
гласале за кандидатите: 
1) Димитар Митрев — — — — — — 257 
2) Томе Момировски — — — — — — 80 
За пратеник е прогласен Димитар Митрев, од 

Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело. 

56. Изборна единица Скопје II 
Во градот Скопје: 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 339 
гласале за кандидатот Ќемал Мусли — — 251 
За пратеник е прогласен Ќемал Мусли, од Скоп-

је, кој доби мнозинство гласови на сите членови на 
изборното тело. 

57. Изборна единица Штип I 
Во општината Делчево: 

вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 84 

Во општината Кочани: 
вкупен број членови на изборното тело — 142 
вкупно гласале — — — — — — — 134 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 133 

Во општината Пробиштип: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — —- — — — - 102 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 101 

Во општината Свети Николе: 
вкупен број членови па изборното тело — 126 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 119 

Во општината Штип: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 141 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 137 
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Во општината Виница: 
вкупен број членови на изборното тело — 72 
вкупно гласале — — — — — — — 63 
гласале за кандидатот д-р Благој Попов 63 
За пратеник е прогласен д-р Благој Попов, од 

Скопје, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

58. Изборна единица Штип II 
Во изборните тела во општините Берово, Радовиш 
и Струмица: 

вкупен број членови на изборните тела — 382 
вкупно гласале — — — — — — — 378 
гласале за кандидатите: 
1) Бошко Мицев — — — — — — — 95 
2) Димитар Гошев — — — — — — 87 
3) Кочо Урдина - - - - - - - 88 
4) Душко Андоновски — — — — — 96 
За пратеник е прогласен Душко Андоновски, од 

Струмица, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

59. Изборна единица Тетово 
Во изборните тела во општините Гостивар и Тетово: 

вкупен број членови на изборното тело — 359 
вкупно гласале — — — — — — — 351 
гласале за кандидатите: 
1) Милош Гурчиновски — — — — — 248 
2) Јаким Синадиновски — — — — — 100 
За пратеник е прогласен Милош Ѓурчиновски, 

од Гостивар, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

60. Изборна единица Титов Велес 
Во изборните тела во општините Гевгелија, Кава-
дарци, Неготино, Титов Велес и Валандаво: 

вкупен број членови на изборното тело — 557 
вкупно гласале — — — — — — — 518 
гласале за кандидатите: 
1) )j-p Александар Христов — — — — 279 
2) Владо Картов — — — — — — — 140 
3) д-р Александар Спасов — — — — 95 
За пратеник е прогласен д-р Александар Хрис-

тов, од Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

Д. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛО-
ВЕНИЈА 

61. Изборна единица Му река Собота 
Во изборните тела во општините Горна Радгона, 
Лендава, Љутомер и Мурска Собота: 

вкупен број членови на изборните тела — 338 
вкупно гласале — — — — — — — 327 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Ванек Шифтар — — — — — 150 
2) Младен Танцер - - - - - - 112 
3) д-р Тоне Ференц — — — — — — 63 
За пратеник е прогласен д-р Ванек Шифтар, 

од Мурска Собота, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

62. Изборна единица Марибор 
Во изборните тела во општините Дравоград, Мари-
бор, Радље об Драви, Равне на Корошкем и Сло-
вењ Градец: 

вкупен број членови на изборните тела — 438 
вкупно гласале — — — — — — — 398 
гласале за кандидатите: 
1) инж. Војко Озима — — — — — — 189 
2) д-р инж. Богдан Волавшек — — — 203 
За фратеник е прогласен д-р инж. Богдан Во-

лавшек, од Марибор, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини 
од подрачјето на изборната единица. 

63. Изборна единица Птуј 
Во изборните тело во општините Ленарт, Ормож, 
Птуј, Словенска Бистрица и Словенске Коњице: 

вкупен број членови на изборните тела — 413 
вкупно гласале — — — — — — — 382 
гласале за кандидатите: 
1) Владимир Ожболт — — — — — — 255 
2) Душан Чокла - - - - - - - 119 
За пратеник е прогласен Владимир Ожболт, од 

Ормож, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

64. Изборна единица Цеље 
Во изборните тела во општините Цеље, Мозирје, Бе-
лење и Жалец: 

вкупен број членови на изборните тела — 412 
вкупно гласале — — — — — — — 385 
гласале за кандидатите: 
1) Метода Урањек — — — - - — 263 
2) Ана Четкович — — — — — — — 115 
За пратеник е прогласена Метода Урањек, од 

Жалец, која, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

65. Изборна единица Кршко 
Во општината Брежице: 

вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Борис Липужич — 84 

Во општината Кршко: 
вкупен број членови на изборното тело — 91 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Борис Липужич — 77 

Во општината Лашко: 
вкупен број членови на изборното тело — 83 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Борис Липужич — 73 

Во општината Севница: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Борис Липушич — 69 

Во општината Шентјур при Цељу: 
вкупен број членови на изборното тело - 79 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Борис Липужич - 72 
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Во општината Шмарје при Јелшах: 
вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале — — — — — — — , 9 9 
гласале за кандидатот Борис Липужич — 86 
За пратеник е прогласен Борис Липужич, од 

Љубљана, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

66. Изборна единица Љубљана I 
Во изборните тела во општините Храстник, Литија, 
Љубљана, Бежиград, Љубљана Центар, Љубљана 
Мосте-Поле, Трбовље и Загорје об Сави: 

вкупен број членови на изборните тела — 573 
вкупно гласале — — — — — — — 537 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Авгуштин Лах — — — — — 276 
2) д-р Богомир Сајовиц — — — — — 150 
3) д-р Стане Валентинчич — — — — 109 
За пратеник е прогласен д-р Авгуштин Лах, од 

Љубљана, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

67. Изборна единица Љубљана II 
Во изборните тела во општините Церкница, Идри-
ја, Љубљана Шишка, Љубљана Вич-Рудник, Лога-
тец и Врхника: 

вкупен број членови на изборните тела — 537 
вкупно гласале — — — — — — — 501 
гласале за кандидатите: 
1) Видојко Козак — — — — — — 209 
2) д-р Јоже Марсел — — — — — — 285 
За пратеник е прогласен д-р Јоже Марсел, од 

Љубљана, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

68. Изборна единица Ново Место 
Во општината Чрномељ: 

вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 68 

Во општината Гросупље: 
вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 77 

Во општината Кочевје: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 83 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 82 

Во општината Мет лика: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 69 

Во општината Ново Место: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 109 

Во општината Рибница: 
вкупен број членови на изборното тело — 76 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 70 

Во општината Требње: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Лудвик Зајц — — 79 
За пратеник е прогласен Лудвик Зајц, од Љуб-

љана, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

69. Изборна единица Крањ 
Во изборните тела во општините Домжале, Јесенице, 
Камник, Крањ, Радовљица, Шкофја Лока и Тржич: 

вкупен број членови на изборните тела — 715 
вкупно гласале — — — — — — — 680 
гласале за кандидатите: 
1) Фердо Бем — — — — — — — 433 
2) Антон Миклавчич — — — — — — 241 
За пратеник е прогласен Фердо Бем, од Радов-

љица, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

70. Изборна единица Копер 
Во изборните тела во општините Ајдовшчина, Илир-
ска Бистрица, Изола, Нова Горица, Копер, Имран, 

Постојна, Сежана и Толмин: 
вкупен број членови на изборните тела — 710 
вкупно гласале — — — — — — — 659 
гласале за кандидатите: 
1) Цирил Космач — — — — — — — 475 
2) Миленко Водопивец — — — — — 182 
За пратеник е прогласен Цирил Космач, од 

Порторож, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

71. Изборна единица Белград I — Чукарица 
Во општината Бараево: 

вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот инж. Лазар Томаниќ 96 

Во општината Чукарица: 
вкупен број членови на изборното тело — 208 
вкупно гласале — — — — — — — 187 
гласале за кандидатот инж. Лазар Томаниќ 174 

Во општината Обреновац: 
вкупен број членови на изборното тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот инж. Лазар Томаниќ 135 
За пратеник е прогласен инж. Лазар Томаниќ, 

од Белград, КОЈ доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

72. Изборна единица Белград II — Стари Град: 
Во изборните тела во општината Стари Град: 

вкупен број членови на изборното тело — 189 
вкупно гласале — — — — — — — 170 
гласале за кандидатите: 
1) Вера Бјелица — — — — — — — 75 
2) Роксанда Његуш — — — — — — 48 
3) Јован Ковачевиќ — — — — — — 46 
За пратеник е прогласена Вера Бјелица, од Бел-

град, која, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 
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73. Изборна единица Белград III - Вождовац 
Во изборни,те тела во општините Гроцка, Сопот и 
Вождовац: 

вкупен број членови на изборните тела — 452 
вкупно гласале — - — — — — — 426 
гласале за кандидатите: 
1) Радмила Гуриќ - - - - - - 144 
2) д-р Вељко Бра јовиќ - - - - - 280 
За пратеник е прогласен д-р Вељко Брајевиќ, 

од Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

74. Изборна единица Белград IV - Врачар 
Во изборните тела во општините Савски Венац и 
Врачар: 

вкупен број членови на изборните тела — 380 
вкупно гласале — — — — — — — 337 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Бранислав Шошкиќ — — - - 250 
2) Даница Абрамовиќ — — — — — 83 
За пратеник е прогласен д-р Бранислав Шош-

киќ, од Белград, кој, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

75. Изборна единица Белград V — Земун 
Во изборните тела во општините Нов Белград и 
Земун: 

вкупен број членови на изборните тела — 302 
вкупно гласале — — — — — — — 280 
гласале за кандидатите: 
1) Горѓе Радишиќ — — — — — — 135 
2) Радоица Кљаиќ — — — — — — 73 
3) Воислав Миличевиќ — — — — — 72 
За пратеник е прогласен Горѓе Радишиќ, од 

Нов Белград, кој помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

76. Изборна единица Белград VI — Звездара 
Во општината Палилула: 

вкупен број членови на изборното тело — 238 
вкупно гласале — — — — — — — 211 
гласале за кандидатот Драгиша Ивановиќ 204 

Во општината Звездара: 
вкупен број членови на изборното тело — 200 
вкупно гласале — — — — — — — 182 
гласале за кандидатот Драгиша Ивановиќ 172 
За пратеник е прогласен Драгиша Ивановиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

77. Изборна единица Аранѓеловац 
Во изборните тела во општините Аранѓеловац, Рана 
и Топола: 

вкупен број членови на изборните тела - 381 
вкупно гласале — — — — — — — 374 
гласале за кандидатите: 
1) Александар Ѓоновиќ — — — — — 177 
2) Радое Петковиќ Рака — — — — — 79 
3) Момир Стевановиќ Моша —л — — — 114 
За пратеник е прогласен Александар Ѓоновиќ, 

од Аранѓеловац, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

78. Изборна единица Крагуевац 
Во изборните тела во општините Баточина, Крагуе-
вац, Книќ, Рековац и Свилајнац: 

вкупен број членови на изборните тела — 637 
вкупно гласале — — — — — — — 600 
гласале за кандидатите: 
1) Светислав Ивановиќ — — — — — 311 
2) Миливое Петровиќ — — — — — 271 
За пратеник е прогласен Светислав Ивановиќ, 

од Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

79. Изборна единица Сзетозарево 
Во изборните тела во општините Ќуприја, Деспото-
вац, Параќин и Светозарево: 

вкупен број членови на изборните тела — 603 
вкупно гласале — — — — — — — 570 
гласале за кандидатите: 
1) Милутин Радосављевиќ — — — — 362 
2) Петар Михајловиќ — — — — — 187 

^ За пратеник е прогласен Милутин Радосавље-
вић од Деспотовац, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

80. Изборна единица Чачак 
Во општината Чачак: 

вкупен број членови на изборното тело — 236 
вкупно гласале — — — — — — — 221 
гласале за кандидатот Милош Костиќ — 193 

Во општината Горњи Милановац: 
вкупен број членови на изборното тело — 122 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот Милош Костиќ — 91 

Во општината Ивањица: 
вкупен број членови на изборното тело — 139 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот Милош Костиќ — 117 

Во општината Лучани: 
вкупен број членови на изборното тело - 106 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот Милош Костиќ — 88 
За пратеник е прогласен Милош Костиќ, од 

Ивањица, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

81. Изборна единица Кралево 
Во општината Кралево: 

вкупен број членови на изборното тело — 291 
вкупно гласале — — — — — — — 273 
гласале за кандидатот Властимир Вукиќе-
виќ — — — — — — — — — — 219 

Во општината Рашка: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот Властимир Вукиќе-
виќ — — — — — — — — — — 95 
За пратеник е прогласен Властимир Вукиќевиќ, 

од Кралево, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 
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82. Изборна единица Крушевац 
Во изборните тела во општините Ќиќевац, Круше-
вац, Варварин и Ражањ: 

вкупен број членови на изборните тела — 423 
вкупно гласале — — — — — — — 410 
гласале за кандидатите: 
1) Милорад Мацпќ - - - - - - 280 
2) Будимир Зариќ — — — — — — !27 
За пратеник е прогласен Милорад Мациќ, од 

Белград, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те, на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

83. Изборна единица Нови Пазар 
Во изборните тела во општините Нови Пазар, Сте-
ница и Тутин: 

вкупен број членови на изборните тела — 336 
вкупно гласале — — — — — — — 306 
гласале за кандидатите: 
1) Десто Нуровиќ — -г — — — — 133 
2) Хамзо Качапор - - - - - - П4 
За пратеник е прогласен Десто Нуровиќ, од 

Тутин, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

84. Изборна единица Трстеник 
Во изборните тела во општините Александровац, 
Брус, Трстеник и Врњачка Бања: 

вкупен број членови на изборните тела — 443 
вкупно гласале — — — — — — — 431 
гласале за кандидатите: 
1) Љубивое Баиќ - - - - - - 187 
2) д-р Радош Смиљковиќ — — — — 240 
За пратеник е прогласен д-р Радош Смиљковиќ, 

од Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник па 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

85. Изборна единица Лесковац 
Во општината Војник: 

вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Петко Димитриевиќ 82 

Во општината Лебаке: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Петко Димитриевиќ 74 

Во општината Лесковац: 
вкупен број членови на изборното тело — 270 
вкупно гласале — — — — — — — 2(53 
гласале за кандидатот Петко Димитриевиќ 233 

Во општината Медвеѓа: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Петко Димитриевиќ 59 
За пратеник е прогласен Петко Димитриевиќ, 

од Лесковац, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

86. Изборна единица Владичин Хан 
Во изборните тела во општините Босилград, Црна 
Трава. Сурдулица, Владички Хан и Власотинце: 

вкупен број членови на изборните тела - 490 
вкупно гласале — — — — — — — 470 
гласале за кандидатите: 
1) Стојан Иванов — — — — — — — 157 
2) Стоичко Ангелов — — — — — — 78 
3) Стојан Станков — — — — — — 224 
За пратеник е прогласен Стојан Станков, од 

Босилград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

87. Изборна единица Врање 
Во изборните тела во општините Бујановац, Преше-
во, Трговиште и Врање: 

вкупен број членови на изборните тела - 581 
вкупно гласале — — — — — — — 564 
гласале за кандидатите: 
1) Владимир Стевановиќ — — — — — 262 
2) Властимир Михаиловиќ — — — — 272 

^ За пратеник е прогласен Властимир Михаило-
виќ, од Врање, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

88. Изборна единица Алексинац 
Во општината Алексинац: 

вкупен број членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — — 133 
гласале за кандидатот Властимир Коциќ 123 

Во општината Мерошина: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Властимир Коциќ 84 

Во општината Соко Бања: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Властимир Коциќ 81 

Во општината Сврљиг: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Властимир Коциќ 87 
За пратеник е прогласен Властимир Коциќ, од 

Алексинац, КОЈ доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоjа од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

89. Изборна единица Ниш 
Во изборните тела во општините Гаџин Хан и Ниш: 

вкупен број членови на изборните тела — 366 
вкупно гласале — — — — — — — 336 
гласале за кандидатите: 
1) Бранимир Јанковиќ — — — — — 86 
2) Драгољуб Симоновиќ — — — — — 196 
3) Стојан Савиќ - - - - - - - 53 
За пратеник е прогласен Драгољуб Симоновиќ, 

од Ниш, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем 6poj гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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90. Изборна единица Пирот 
Во изборните тела во општините Бабушница, Бела 
Паланка, Димитровград и Пирот: 

вкупен број членови на изборните тела — 425 
вкупно гласале — — — — — — — 401 
гласале за кандидатите: 
1) Будимир Величковиќ — — — — — 143 
2) Божидар Милошевиќ — — — — — 63 
3) Драгутин Пејчиќ — — — — — - 180 
За пратеник е прогласен Драгутин Пејчиќ, од 

Бабушница, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

91. Изборна единица Прокупље 
Во изборните тела во општините Блаце, Дољевац, 
Куршумлија, Прокуиље и Житораѓа: 

вкупен број членови на изборните тела — 516 
вкупно гласале — — — — — — — 491 
гласале за кандидатите: 
1) Анѓица Бранковиќ — — — — — 142 
2) Радомир Видовиќ — — — — — — 326 
За пратеник е прогласен Радомир Видовиќ, од 

Блаце, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

92. Изборна единица Банка Паланка 
Во изборните тела во општините Бач, Банка Палан-
ка, Банки Петровац, Кула и Оџаци: 

вкупен број членови на изборните тела — 625 
вкупно гласале — — — — — — — 601 
гласале за кандидатите: 
1) Јан Копчок — — — — — — — 365 
2) Јосип Кеслер — — — — — — — 214 
За пратеник е прогласен Јан Копчок, од Бачки 

Петровац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

92. Изборна единица Бечеј 
Во општината Бечеј: 

вкупен број членови на изборните тела — 149 
вкупно гласале — — — — — — — 132 
гласале за кандидатот Горѓе Малетин — 120 

Во општината Србобран: 
вкупен број членови на изборното тгло — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Горѓе Малетин — 106 

Во општината Темерин: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Горѓе Малетин — 90 

Во општината Врбас: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Горѓе Малетин - 119 

Во општината Жабаљ: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 90 
гласале за кандидатот Горѓе Малетин — 83 
За пратеник е прогласен Горѓе Малетмн, од Ти-

тел, кој доби мнозинство гласови на сите членови на 
изборното тело во секоја од општините од подрач-
јето на изборната единица. 

94. Изборна единица Нови Сад 
Во изборното тело во општината Нови Сад: 

вкупен број членови на изборното тело — 287 
вкупно гласале — — — — — — — 245 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Богољуб Станковиќ — — — — 177 
2) Лазар Исаков — — — — — — — бб 
За пратеник е прогласен д-р Богољуб Станко-

виќ, од Нови Сад, кој, помеѓу кандидатите за пра-
те-ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

95. Изборна единица Панчево 
Во општината Алибунар: 

вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Јоца Ковачки — 87 

Во општината Кованица: 
вкупен број членови на изборното тело - 93 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Јоца Ковачки — — 77 
Во општината Опово: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Јоца Ковачки — — 73 

Во општината Панчево: 
вкупен број членови на изборното тело — 217 
вкупно гласале — — — — — — — 194 
гласале за кандидатот Јоца Ковачки — — 173 
За пратеник е прогласен Јоца Ковачки, од Ко-

ваница, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

Во изборните тела во општините Бела Црква, Ко-
вин, Пландиште и Вршац: 

вкупен број членови на изборните тела — 463 
вкупно гласале — — — — — — — 433 
гласало за кандидатите: 
1) м-р Милан Прашиќ — — — — — 293 
2) д-р Сава Живанов - — — — — — 133 
За пратеник е прогласен Милан Пражиќ, од 

Вршац, кој помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

97. Изборна единица Петровац 
Во изборните тела во општините Петровац, Велика 
Плана, Жабари и Жагубица: 

вкупен број членови на изборните тела — 457 
вкупно гласале — — — — — — — 439 
гласале за кандидатите: 
1) Радослав Ѓорѓевиќ — — — — — 131 
2) Воислав Брауновиќ — — — — — 302 
За пратеник е прогласен Воислав Брауновиќ, од 

Петровац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 



,Четврток, 8 мај 1969 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 655 

98. Изборна единица Пожаревац 
Во изборните тела во општините Голубац, Кучево, 
Мало Црниќе, Пожаревац, и Велико Градиште: 

вкупен број членови на изборните тела - 511 
вкупно гласале — — — — — — — 501 
гласале за кандидатите: 
1) Момчило Петровиќ — — — — — 313 
2) инж. Јездимир Крсмановиќ — — — 173 
За пратеник е прогласен Момчило Петровиќ, од 

Кучево, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

99. Изборна единица Смедерево 
Во изборните тела во општините Младеновац, Сме-

дерево и Смедеревска Паланка: 
вкупен број членови на изборните тела — 422 
вкупно гласале — — — — — — — 483 
гласале за кандидатите: 
1) Душан Милановиќ — — — — — 261 
2) Душан Краљевиќ — — — — — — 211 
За пратеник е прогласен Душан Милановиќ, од 

Смедеревска Паланка, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

100. Изборна единица Рума 
Во општината Инѓија: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот Милан Мали — — 97 

Во општината Пеќинци: 
вкупен број членови на изборното тело — 95 
вкупно гласале — — — — — — — 91 

Во општината Рума: 
вкупен број членови на изборното тело — 141 
вкупно гласале - - - - - - — 122 
гласале за кандидатот Милан Мали — — 113 

Во општината Стара Пазова: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Милан Мали — — 108 
За пратеник е прогласен Милан Мали, од Ин-

ѓија, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

101. Изборна единица Сремска Митровица 

Во изборните тела во општините Беочин, Ириг, 
Сремска Митровица и Ши д: 

вкупен број членови на изборните тела — 539 
вкупно гласале — — — — — — — 509 
гласале за кандидатите: 
1) Томислав Боговиќ — — — — — — 250 
2) Радован Гуричиќ — — — — — — 234 
За пратеник е прогласен Томислав Боговиќ, од 

Шид, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем 6poj гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

102. Изборна единица Сента 
Во општината Ада: 

вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот Антал Бергел — — 92 

Во општината Бачка Топола: 
вкупен број членови на изборното тело - 134 
вкупно гласале - - - - - - - 126 
гласале за кандидатот Анта л Бергел - — 124 

Во општината Кањижа: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале - — — — - — — 145 
гласале за кандидатот Антал Бергел — — 134 

Во општината Мали Иѓош: 
вкупен број члвенови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Антал Бергел — — 79 

Во општината Сента: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот Антал Бергел — — 96 
За пратеник е прогласен Антал Бергел, од Ма-

ли Иѓош, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

103. Изборна единица Сомбор 
Во изборните тела во општините Апатин и Сом-

бор: 
вкупен број членови на изборните тела — 290 
вкупно гласале — — — — — — — 268 
гласале за кандидатите: 
1) Никола Таталовиќ — — — — — 192 
2) Мирко Будат - - — — - — — 76 
За пратеник е прогласен Никола Таталовиќ, од 

Апатин, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

104. Изборна единица Суботица 
Во изборното тело во општината Суботица: 
вкупен број членови на изборното тело — 280 
вкупно гласале — — — — — — — 241 
гласале за кандидатите: 
1) Имре Кираљ — — — — — — — 100 
2) инж. Ендре Шили — — — — — — 132 
За пратеник е прогласен инж. Ендре Шили, од 

Суботица, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

105. Изборна единица Приеполе 
Во изборните тела во општините Чајетина, Нова 

Варош, Приеполе и Прибој: 
вкупен број членови на изборните тела — 422 
вкупно гласале — — — — — — — 390 
гласале за кандидатите: 
1) Хусеин Хоџиќ - - - - - - - . 260 
2) Јелица Ќетковиќ — — — — — — 125 
За пратеник е прогласен Хусеин Хоџиќ, ед При-

бој, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

106. Изборна единица Титово Ужице 
Во општината Ариље: 

вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — - 94 
гласале за кандидатот Живота Марковиќ 88 

Во општината Бајина Башта: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале - — - — — — - 128 
гласале за кандидатот Живота Марковиќ 124 
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BG општината Косјериќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Живота Марковиќ 78 

Во општината Ножега; 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Живота Марковиќ НО 

Во општината Титова Ужице: 
вкупен број членови на изборното тело — 176 
вкупно гласале - - — — — — - 165 
гласале за кандидатот Живота Марковиќ 161 
За пратеник е прогласен Живота Марковиќ, од 

Титово Ужице, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното' тело во секоја од општините 
од подрачјето па изборната единица. 

197. Изборна единица Лазаревац 
Во изборните тела во општините Лајковац, Љиг, 

Мионица и Уб: 
вкупен број членови на изборните тела — 572 
вкупно гласале — — — — — — — 565 
гласале за кандидатите: 
1) Зораида Мариќ - - - - - - 184 
2) Дојчин Гурѓевиќ — — — — — — 369 
За пратеник е прогласен Дојчин Ѓорѓевиќ, од 

Уб, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

108. Изборна единица Лозница 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на сојузни прате-
ници). 

109. Изборна единица Шабац 
Во изборните тела во општините Багатиќ, 

бац и Владимирци: 
вкупен број членови на изборните тела — 520 
вкупно гласале — — — — — — — 502 
гласале за кандидатите: 
1) Душан Радиќ - - - - - - - - - 317 
2) Миливое Лекиќ — —- — — — — 169 
За пратеник е прогласен Душан Радиќ, од Ша-

бац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

110. Изборна единица Валево 
Во изборните тела во општините Коцељево, 0 -

сечина и Валево: 
вкупен број членови на изборните тела — 409 
вкупно гласале — — — — — — — 402 
гласале за кандидатите: 
1) Милован Илинчиќ — — — — — 149 
2) Добривое Недељковиќ — — — — 156 
3) Љубинко Филиповиќ — — — — — 83 
За пратеник е прогласен Добривое Иедељковиќ, 

од Валево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачје!о 
на изборната единица. 

111. Изборна единица Неготин 
Во општината Бор: 

вкупен број членови на изборното тело — 177 
вкупно гласале — — — — — - — 148 
гласале за кандидатот Милутин Протиќ — 143 

Во општината Кладово: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 106 
гласале за кандидатот Милутин Протиќ — 76 

Во општината Мајданпек: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале — — — — — — — 83 
гласале за кандидатот Милутин Протиќ — 77 

Во општината Неготин: 
вкупен број членови на изборното тело — 200 
вкупно гласале — — — — — — — 180 
гласале за кандидатот Милутин Протиќ — 175 
За пратеник е прогласен Милутин Протиќ, од 

Бор кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

112. Изборна единица Заечар 
Во општината Бачевац: 

вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале - — — — - — — 109 
гласале за кандидатот Милое Милосавље-
виќ - - - - - - - - - - 107 

Во општината Књажевдц: 
вкупен број членови на изборното тело — 175 
вкупно гласале — — — — — — — 160 
гласале за кандидатот Милое Милосавл.е-
виќ — — — — — — — — — — 154 

Во општината Зајечар: 
вкупен број членови на изборното тело — 172 
вкупно гласале — — — — — — — 153 
гласале за кандидатот Милое Милосавље-
виќ — - - — - „ — - „ — 147 
За пратеник е прогласен Милое Милосављевић, 

од Бољевац, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

113. Изборна единица Кикинда 
Во изборните тела во општините Чока, Кикинда, 

Нови Бечеј, Нова Црња и Нови Кнежевац: 
вкупен број членови на изборните тела — 627 
вкупно гласале — — — — — — — 586 
гласале за кандидатите: 
1) Јудита Варта - — — - - - — - 186 
2) Илона Никичиќ - - - - - - - 362 
За пратеник е прогласена Илона Никичиќ, од 

Нови Кнежевац, која, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

114. Изборна единица Зрењаиии 
Во изборните тела во општините Сечањ, Зрења-

нин и Житиште: 
вкупен број членови на изборните тела — 470 
вкупно гласале — — — — — — — 438 
гласале за кандидатите: 
1) Бошко Гого — — — — — — — 226 
2) Воислав Шутиќ — — - - - — 203 
За пратеник е прогласен Бошко Гого, од Честе-

рег, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

115. Изборна единица Гњилане 
вкупен број членови на изборното тело — 152 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот Џулиназе Фетахи 130 
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Во општината Косовска Каменица: 
вкупен број членови на изборното тело — 123 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале за кандидатот Џулиназе Фетахи 113 

Во општината Витина: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот Џулиназе Фетахи 85 
За пратеник е прогласен Џулиназе Фетахи, од 

Витина, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица, 

116. Изборна единица Косовска Митровица 
Во изборните тела во општините Косовска Ми-

тровица, Лепосавиќ, Србица и Вучитрн: 
вкупен број членови на изборните тела — 550 
вкупно гласале — — — — — — — 500 
гласале за кандидатите: 
1) Милован Секулиќ — — — — — — 326 
2) Милован Богавац — — — — — — 127 
За пратеник е прогласен Милован Секулиќ, од 

Косовска Митровица, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини 
од подрачјето на изборната единица. 

117. Изборна единица Пеќ 
Во општината Дечани: 

вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Исмаиљ Бајрај — 92 

Во општината Ѓаковица: 
вкупен број членови на изборното тело — 168 
вкупнб гласале — — — — — — — 152 
гласале за кандидатот Исмаиљ Бајрај — 145 

Во општината Исток: 
вкупен број членови на изборното тело — 109 
вкупно гласале — — — — — — — 105 
гласале за кандидатот Исмаиљ Бајрај — 95 

Во општината Клина: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Исмаиљ Бајрај — 96 

Во општината Пеќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 169 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот Исмаиљ Бајрај — 127 
За пратеник е прогласен Исмаиљ Бајрај, од 

Приштина, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

118. Изборна единица Приштина 
Во општината Глоговац: 

вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот Бардуљ Зајми — 74 

Во општината Подуево: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот Бардуљ Зајми — 130 

Во општината Приштина: 
вкупен број членови на изборното тело — 252 
вкупно гласале — — — — — — - 206 
гласале за кандидатот Бардуљ Зајми — 190 
За пратеник е прогласен Бардуљ Зајми, од При-

штина, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

119. Изборна единица Призрен 
Во изборните тела во општините Драгош, Ора-

ховац, Призрен и Сува Река: 
вкупен број членови на изборните тела — 616 
вкупно гласале — — — — — — -— 537 
гласале за кандидатите: 
1) Махмут Кемаљи — — — — — — 308 
2) Телал Љачина — — — — — — — 196 
За пратеник е прогласен Махмут Кемаљи, од 

Призрен, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

120. Изборна единица Урошевац 
Во изборните тела во општините Качаник, Лип-

љан, и Урошевац: 
вкупен број членови на изборните тела — 412 
вкупно гласале — — — — — - — 398 
гласале за кандидатите: 
1) Мухамет Маљоку — — — — — — 290 
2) Ибрахим Хусеини — — — — — — 82 
За пратеник е прогласен Мухамет Маљоку, од 

Урошевац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник н^ 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјетб 
на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за Просветно-културниот собор на Со-
јузната скупштина. 

Бр 67 
29 април 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
д-р Ана Јурин-Жилиќ, с. р. Михаило Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с. р. 

314 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Социјално-здравствен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти од сите општински изборни комисии, та во 
смисла на челнот 173 став 3 од Законот за избор 
на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/69), поднесува 
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И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИ-
ЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ПО ИЗБОРНИ ЕДИ-

НИЦИ 

I Изборите на пратеници за Социјално-здрав-
ствениот собор на Сојузната скупштина се одржани 
на 23 април 1969. година во сите изборни единици 
(Одлуката за распишување избори на пратеници за 
Сојузната скупштина е објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/6Р). 

Во изборните единици 40 — Дубровник, 107 — 
Лазаревац и 108 — Лозница кандидатите не добија 
потребно мнозинство ниту на повтореното гласања, 
та во овие изборни единици целата изборна постапка 
се повторува (член 170 став 2 од Законот за избор 
на сојузни пратеници. 

II Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа: репуб-
личките изборни комисии, определени со Решението 
на Сојузната изборна комисија за именување чле-
нови на републичките изборни комисии („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/69), покраинските изборни ко-
мисии, определени со Решението на Сојузната из-
борна комисија за именување членови на покраин-
ските изборни комисии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/69) и општинските изборни комисии определени 
со Решението на Сојузната изборна комисија за име-
нување членови на општинските изборни комисии 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69, 9/69, 13/69 и 
17/69). 

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии кан-
дидатури ги потврдија надлежните општински из-
борни комисии и кои, во смисла на членот 102 во 
врска со членот 100 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, благовремено се објавени во сите 
места на подрачјето на секоја изборна комисија. 

IV. Општинските изборни комисии го у тврд PI ја 
резултатот на изборите за одделни изборни единици 
на начинот пропишан во чл. 168, 169, 170, 17i и 172 
од Законот за избор на сојузни пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти од секоја изборна единица, што се 
однесуваат на изборот на пратеници за Социјално-
здравствениот собор на Сојузната скупштина, и не 
најде неправилности што би влијаеле врз резултатот 
на изборите. 

VI. Општинските изборни комисии ги утврдија 
резултатите на изборите и ги прогласија за прате-
ници на Социјално-здравствениот собор на Сојуз-
ната скупштина во одделни изборни единици, и тоа: 

А. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПБУЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Изборна единица Бања Лука 
Во општината Бања Лука: 

вкупен број членови на изборното тело — 193 
вкупно гласале — — — — — — — 178 
гласале за кандидатот д-р Владо Милоше 
виќ — — - — — — — — — — 174 

Во општината Челинац: 
вкупен број членови на изборното тело 82 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот д-р Владо Мило-
шевиќ — — — — — — — — — 73 

Во општината Котор Варош: 
вкупен број членови на изборното тело 127 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот д-р Владо Мило-
шевиќ — - — — — — — — — 111 
За пратеник е прогласен д-р Владо Милошевиќ, 

од Бања Лука, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

2. Изборна единица Босанска Градишка 
Во општината Босанска Градишка: 

вкупен број членови на изборното тело 134 
вкупно гласале — — — — — — -у 123 
гласале за кандидатот д-р Јово Десанчиќ 101 

Во општината Лакташи: 
вкупен број членови на изборното тело 94 
вкупно гласале — - — — — — - 76 
гласале за кандидатот д-р Јово Десанчиќ 66 

Во општината Прњавор: 
вкупен број членови на изборното тело 129 
вкупно гласале — — — — — — - 116 
гласале за кандидатот д-р Јово Десанчиќ 105 

Во општината Србац: 
вкупен број членови на изборното тело 99 
вкупно гласале — — — — — — -7 95 
гласале за кандидатот д-р Јово Десанчиќ 82 
За пратеник е прогласен д-р Јово Десанчиќ, од 

Босанска Градишка, кој доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од 
општините од подрачјето на изборната единица. 

3. Изборна единица Јајце 
Во изборните тела во општините Бугојно, Доњи 

Вакуф, Горњи Вакуф, Јајце, Купрес, Скендер Ва-
куф и Шипово: 

вкупен број членови на изборното тело 621 
вкупно гласале — — — — — — — 577 
гласале за кандидатите: 
1) Марко Келиќ - - - - - - - 239 
2) д-р Милош Пушац — — — — — 321 
За пратеник е прогласен д-р Милош Пушац, од 

Јајце, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

4. Изборна единица Приедор 
Во изборните тела во општините Босанска Ду-

бица, Босански Нови и Приедор: 
вкупен број членови на изборното тело 451 
вкупно гласале — — — — — — — 407 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Перса Трубарац - - - - - 260 
2) д-р Вукашин Грбиќ — — — — — 135 
За пратеник е прогласена д-р Перса Трубарац, 

од Босанска Дубица, која, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини 
од подрачјето на изборната единица. 

5. Изборна единица Сански Мост 
Во општината Гламоч: 

вкупен број членови на изборното тело 93 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Душко Гуриќ — — 65 

Во општината Кљун: 
вкупен број членови на изборното тело 115 
вкупно гласале — — — — — — — 105 
гласале за кандидатот Душко Гуриќ — 101 

Во општината Мркоњиќ Град: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 
" вкупно гласале — — — — — — — 116 

гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 
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Во општината Сански Мост: 
вкупен број членови на изборното тело 137 
вкупно гласале — — - — — — — 116 
гласале за кандидатот Душко Гуриќ — 106-
За пратеник е прогласен Душко Гуриќ, од Сап-

ски Мост, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

6. Изборна единица Бихаќ 
Во општината Бихаќ: 

вкупен број членови на изборното тело 127 
вкупно гласале — — - — — — — 116 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 108 

Во општината Босанска Крупа: 
вкупен број членови на изборното тело 131 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 114 

Во општината Босански Петровац: 
вкупен број членови на изборното тело 101 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 83 

Во општината Босанско Грахово: 
вкупен број членови на изборното тело 71 
вкупно гласале — — — — — — — 65 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 56 

Во општината Цазин: 
вкупен број членови на изборното тело 124 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 108 

Во општината Дрвар: 
вкупен број членови на изборното тело 95 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 77 

Во општината Велика Кладуша: 
вкупен број членови на изборното тело 91 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот д-р Сеад Поздерац 83 

За пратеник е прогласен д-р Сеад Поздерац, од 
Цазин, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

7. Изборна единица Босански Брод 
Во општината Босански Брод: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот д-р Томислав Хра-
бача - - - - - - - - - 82 

Во општината Босански Шамац: 
вкупен број членови на изборното тело 104 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот д-р Томислав Хра-
бач — — — — — — — — — — 92 

Во општината Градачац: 
вкупен број членови на изборното тело 124 
вкупно гласале — — — — — — — 124 
гласале за кандидатот д-р Томислав Хра-
бач - - - - - - - - - - 121 

Во општината Модрича: 
вкупен број членови на изборното тело 101 
вкупно гласале — — — — — - — 92 
гласале за кандидатот д-р Томислав Хра-
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Во општината Оџак: 
вкупен број членови на изборното тело 87 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот д-р Томислав Хра-
бач — — — — — — — — — — 80 
За пратеник е прогласен д-р Томислав Храбач, 

од Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

8. Изборна единица Добој 
Во изборните тела во општините Дервента и 

Добој: 
вкупен број членови на изборните тела — 317 
вкупно гласале — — — — — — — 295 
гласале за кандидатите: 

1) Ибро Алишаховиќ — — — — — — 168 
2) д-р Томислава Велиновиќ — — — — 119 
За пратеник е прогласен Ибро АлшпахомЛк, од 

Дервента, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

9. Изборна единица Маглај 
Во општината Маглај: 

вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Ивица Жерјав — 103 

Во општината Теслиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 13в 
вкупно гласале — — — — — — — 128 
гласале за кандидатот Ивица Жерјав — 103 

Во општината Тешањ: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Ивица Жерјав — 109 

Во општината Завидовиќи: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот Ивица Жерјав — 100 

Во општината Жепче: 
вкупен број членови на изборното тело — 81 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Ивица Жерјав — 65 
За пратеник е прогласен Ивица Жерјав, од Тес-

лиќ, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

10. Изборна единица Лиено 
Во општината Дувно: 

вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 83 

Во општината Груде: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 70 

Во општината Лиштица: 
вкупен број членови на изборното тело — 91 
вкупно гласале — — — — — — - 89 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 77 

Во општината Ливно: 
вкупен број членови на изборното тело — 144 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 124 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Страна 660 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 8 мај 1969 

Во општината Љубушки: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 96 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 92 

Во општината Посушје: 
вкупен број членови на изборното тело — 71 
вкупно гласале — — — — — — - 62 
гласале за кандидатот д-р Сафет Латифиќ 52 
За пратеник е прогласен д-р Сафет Латифиќ, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

11. Изборна единица Мостар 
Во општината Читлук: 

вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — — — — 48 
гласале за кандидатот д-р Мурис Хумо — 48 

Во општината Јабланица: 
вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — - — — 58 
гласале за кандидатот д-р Мурис Хумо — 57 

Во општината Коњиц: 
вкупен број членови на изборното тело — НО 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот д-р Мурис Хумо — 102 

Во општината Мостар: 
вкупен број членови на изборното тело — 218 
вкупно гласале — — — — — — — 173 
гласале за кандидатот д-р Мурис Хумо — 139 

Во општината Прозор: 
вкупен број членови на изборното тело - 88 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот д-р Мурис Хумо — 68 
За пратеник е прогласен д-р Му рис Хумо, од 

Мостар, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

12. Изборна единица Требиње 
Во општината Билеќа: 

вкупен број членови на изборното тело — 67 
вкупно гласале — — — — — — — бб 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 55 

Во општината Чапљина: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 88 

Во општината Гацко: 
вкупен број членови на изборното тело — 70 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 69 

Во општината Љубиње: 
вкупен број членови на изборното тело - 58 
вкупно гласале — — — — — — — 54 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 50 

Во општината Невесиње: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — —- — — — — 69 
гласале за кандидатот Бранко ИГотра — бб 

Во општината Столац: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 88 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 81 

Во општината Требиње: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Бранко Шотра — 92 
За пратеник е прогласен Бранко Шотра, ед Мос-

тар, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

13. Изборна единица Центар Сараево 
Во изборните тела во општините Центар Сара-

ево, Хан Пиесак, Пале и Соколац: 
вкупен број членови на изборните тела — 363 
вкупно гласале — — — — — — — 349 
гласале за кандидатите: 
1) Јелена Нишиќ — - — — — — — 80 
2) д-р Здравко Бесаревиќ — - — — 46 
3) д-р Чедомир Ѓоновиќ — — — — — 8 
4) Јусуф Ланџа — - — — - - — 25 
5) д-р Боривое Трниниќ — — — — — 22 
6) Будимир Јоловиќ - — - — - - 162 
За пратеник е прогласен Будимр Јоловиќ, од 

Сараево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголехМ број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

14. Изборна единица Горажде 
Во општината Чајниче: 

вкупен број членови на изборното тело - 73 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — — 68 

Во општината Фоча: 
вкупен број членови на изборното тело — 116 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — — 106 

Во општината Горажде: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — — 102 

Во општината Рогатица: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — - — — — — 97 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — - 93 

Во општината Рудо: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — — 63 

Во општината Вишеград: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — - — — - — 78 
гласале за кандидатот Алија Авдиќ — — 64 
За пратеник е прогласен Алија Авдиќ, од Сара-

ево, кој доби мнозинство гласови на сите членови на 
изборното тело во секоја од општините од подрач-
јето на изборната единица. 

15. Изборна единица Ново Сараево 
Во општината Хаџиќи: 

вкупен број членови на изборното тело — 80 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 57 
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Во општината Илиџа: 
вкупен број членови на изборното тело - 103 
вкупно гласале — — — — - - — 93 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо - 91 

Во општината Калиновиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 57 
вкупно гласале — — — — — — — 48 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо — 42 

Во општината Ново Сараево: 
вкупен број членови на изборното тело — 141 
вкупно гласале — - - - — — — 125 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо — 123 

Во општината Олово: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо — 59 

Во општината Трново: 
вкупен број членови на изборното тело — 64 
вкупно гласале — — — — — — — 60 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо — 57 

Во општината Вогошќе: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот д-р Фуад Пињо — 70 
За пратеник е прогласен д-р Фуад Пињо, од 

Сараево, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

16. Изборна единица Високо 
Во општината Бреза: 

вкупен број членови на изборното тело — 83 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 78 

Во општината Фојница: 
вкупен број членови на изборното тело — 71 
вкупно гласале — — — — — — — бб 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 61 

Во општината Илијаш 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — - — — — — — 116 
гласале за кандидатот д-р Велика Топчев! 1ќ 101 

Во општината Какањ: 
вкупен број членови на изборното тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 142 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 109 

Во општината Кисељак: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 69 

Во општината Крешево: 
вкупен број членови на изборното тело — 59 
вкупно гласале — — — — — — — 57 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 48 

Во општината Вареш: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 76 

Во општината Високо: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот д-р Велика Гопчевиќ 90 
За пратеник е прогласена д-р Велика Гончевиќ, 

од Какањ, која доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

17. Изборна единица Зеница 
Во општината Бусовача: 

вкупен број членови на изборното тело — 72 
вкупно гласале - — — — — — — бб 
гласале за кандидатот Симо Дрљача — — бб 

Во општината Нови Травник: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Симо Дрљача — — 80 

Во општината Травник: 
вкупен број членови на изборното теле — 150 
вкупно гласале — — - — — — — 145 
гласале за кандидатот Симо Дрљача — — 133 

Во општината Витез: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Симо Дрљача — — 83 

Во општината Зеница: 
вкупен број членови на изборното тело — 188 
вкупно гласале — — — — — — — 161 
гласале за кандидатот Симо Дрљача — — 143 
За пратеник е прогласен Симо Дрљача, од Зе-

ница, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

18. Изборна единица Биељина 
Во општината Биељина: 

вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 128 
гласале за кандидатот д-р Димитрие Ми-
лановиќ — — — — — — — — — 126 

Во општината Лопаре: 
вкупен број членови на изборното тело — 112 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот д-р Димитрие Ми-
лановиќ — — — — — — — — — 101 

Во општината Угљевик: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидадот д-р Димитрие Ми-
лановиќ — — — — — — — — — 83 
За пратеник е прогласен д-р Димитрие Мила-

новиќ, од Белград, КОЈ доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

19. Изборна единица Брчко 
Во изборните тела во општините Брчко, Грача-

ница, Орашје и Сребреник: 
вкупен 6poj членови на изборните тела — 457 
вкупно гласале — — — — — — — 421 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Борка Кнежевиќ, — — — — — 242 
2) д-р Љиљана Ивановиќ-Терзиќ — — 162 
За пратеник е прогласена д-р Борка Кнежевиќ, 

од Орашје, која помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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20. Изборна единица Тузла 
Во општината Бановиќи: 

вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале - — — - - — - 85 
гласале за кандидатот Прим. д-р Ибро 
Пашиќ - - - - - - - - - 82 

Во општината Лукавац: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале - — — — — - — 118 
гласале за кандидатот прим, д-р Ибро 
Пашиќ — - — — — — - — — 115 

Во општината Тузла: 
вкупен 6poj членови на изборното тело 144 
вкупно гласале - - - — - - — 132 
гласале за кандидатот Прим. д-р Ибро 
Пашиќ - - - - - - - - - 129 

Во општината Живинице: 
вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Прим. д-р Ибро 
Пашиќ - - - - - - - - - 97 
За пратеник е прогласен прим. д-р Ибро Пашиќ, 

од Тузла, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

21. Изборна единица ЗБОРНИК 

Во општината Братунац: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 101 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 96 

Во општината Калесија: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 81 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ — 81 

Во општината Кладањ: 
вкупен број членови на изборното тело — 95 
вкупно гласале — — — — — — — 84 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 81 

Во општината Сребреница: 
вкупен број членови на изборното тело — 126 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 112 

Во општината Шековиќи: 
вкупен број членови на изборното тело — 64 
вкупно гласале — — — — — — — 60 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 60 

Во општината Власеница: 
вкупен број членови на изборното тело — 97 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 92 

Во општината ЗБОРНИК: 

вкупен број членови на изборното тело — 153 
вкупно гласале — — — — — — — 143 
гласале за кандидатот Љубиша Поповиќ 117 
За пратеник е прогласен Љубиша Поповиќ, од 

Тузла, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

Б ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 
ГОРА 

22. Изборна единица Иванград 
Во општината Биело Поле: 

вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале - — — - — " " " 7 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 99 

Во општината Иванград: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — - 120 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 109 

Во општината Колашин: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале - — — — — — - 91 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 71 

Во општината Мојковац: 
вкупен број членови на изборното тело — 62 
вкупно гласале — — — — — - - 61 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 53 

Во општината Плав: 
вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 88 

Во општината Рожај: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Мустафа Реџепагиќ 84 
За пратеник е прогласен Мустафа Реџепагиќ, од 

од Титоград, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

23. Изборна единица Никшиќ 
Во изборните тела во општините Даниловград, 

Никшиќ, Пљевља, Плужине, Шавник и Жабљак: 
вкупен број членови на изборните тела — 620 
вкупно гласале — — —, — — — — 597 
гласале за кандидатите: 
1) Момир Струњаш — — — — — — 234 
2) Бранко Почек - - - - - - - 339 
За пратеник е прогласен Бранко Почек, од Ник-

шиќ, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

24. Изборна единица Титоград 
Во општината Бар: 

вкупен број членови на изборното тело — 94 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот д-р Рајко јуришиќ 78 

Во општината Будва: 
вкупен број членови на изборното тело — 57 
вкупно гласале — — — — — — — 56 
гласале за кандидатот д-р Рајко Ѓуришиќ 52 

Во општината Цетиње: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот д-р Рајко Ѓуришиќ 94 

Во општината Херцег-Нови: 
вкупен број членови на изборното тело — 80 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 57 
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Во општината Котор: 
вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 87 

Во општината Титоград: 
вкупен број членови на изборното тело — 170 
вкупно гласале — — - — — — — 166 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 139 

Во општината Тиват: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 64 

Во општината Улцињ: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — - — — — — 75 
гласале за кандидатот д-р Рајко Гуришиќ 72 
За пратеник е прогласен д-р Рајко Гуришиќ, од 

Цетиње, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

В. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

25. Изборна единица Бјеловар 
Во општината Бјеловар: 

вкупан број членова на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 116 
гласале за кандидатот Томислав Радотовиќ 114 

Во општината Чазма:, 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот Томислав Радотовиќ 76 

Во општината Гарешница: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот Томислав Радотовиќ 96 

Во општината Врбовец: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 97 
гласале за кандидатот Томислав Радотовиќ 96 
За пратеник е прогласен Томислав Радотовиќ, 

од Бјеловар, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

26. Изборна единица Копривница 
Во општината Ѓурѓевац: 

вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 123 
гласале за кандидатот д-р Крешимир 
Шварц - - - - - - - - - 121 

Во општината Копривница: 
вкупен број членови на изборното тело — 146 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот д-р Крешимир 
Шварц - - - - - - - - - 139 
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Во општината Крижевци: 
вкупен број членови на изборното тело - 105 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот д-р Крешимир 
Шварц — — — — — — — — — 93 
За пратеник е прогласен д-р Крешимир Шварц, 

од Копривница, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

27. Изборна единица Вировитица 
Во изборните тела во општините Дарувар, Гру-

бишно Поле, Пакрац и Вировитица: 
вкупен број членови на изборните тела — 473 
вкупно гласале — — — — — — — 455 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Божо Дакиќ — — — — — — 295 
2) д-р Анте Мандиќ — — — — — — 141 
За пратеник е прогласен д-р Божо Дакиќ, од 

Дару вар, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

28. Изборна единица Госпиќ 
Во изборните тела во општините Доњи Лапац, 

Госпиќ, Грачац, Огулин, Оточац, Титова Кореница и 
Врбовско: 

вкупен број членови на изборните тела — 817 
вкупно гласале — — — — — — — 713 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Владимир Моќан — — — — — 367 
2) Маријан Девиде — — — — — — 67 
3) д-р Крешимир Петровиќ — — — — 264 
За пратеник е прогласен д-р Владимир Моќан, 

од Брињ, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

29. Изборна единица Карловац 
Во општината Дуга Реса: 

вкупен број членови на изборното тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 138 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-
новиќ — — — — — — — — — 122 

Во општината Карловац: 
вкупен број членови на изборното тело — 241 
вкупно гласале — — — — — — — 218 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-
новиќ — — — — — — — — — 198 

Во општината Озаљ: 
вкупен број членови на изборното тело — 80 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-
новиќ — — — — — — — — — 72 

Во општината Слуњ: 
вкупен број членови на изборното тело — 111 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-
новиќ — — — — — — — — — 91 

Во општина Војниќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 78 
вкупно гласале — — — — — — — 71 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-

'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Во општината Вргин Мост: 
вкупен број членови на изборното тело — 128 
вкупно гласале - - — — - — — 122 
гласале за кандидатот д-р Предраг Стоја-
новиќ — — — - — — — — — 116 
За пратеник е прогласен д-р Предраг Стојано-

виќ, од Карловац, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

30. Изборна единица Нашине 
Во општината Доњи Михољац: 

вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Вера Смиљаниќ — 76 

Во општината Нашице: 
вкупен број членови на изборното тело — 124 
вкупно гласале — — — — — — — 107 
гласале за кандидатот Вера Смиљаниќ — 105 

Во општината Ораховица: 
вкупен број членови на изборното тело — 110 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Вера Смиљаниќ — 63 

Во општината Подравска Слатина: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Вера Смиљаниќ — 107 

Во општината Валпово: 
вкупен број членови на изборното тело — 108 
вкупно гласале — — — — — — — 108 
гласале за кандидатот Вера Смиљаниќ — 93 
За пратеник е прогласена Вера Смиљаниќ, од 

Нашице, која доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

31. Изборна единица Осиек 
Во изборните тела во општините Бели Манастир 

и Осиек: 
вкупен број членови на изборните тела — 366 
вкупно гласале — — — — — — — 324 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Нада Малишевиќ — — — — — 112 
2) д-р Мирослав Домаќиновиќ — — — 72 
3) д-р Иван Лакиќ - - — - - — 137 
За пратеник е прогласен д-р Иван Лакиќ, од 

Осиек, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

32. Изборна единица Славонски Брод 
Во општината Ѓаково: 

вкупен број членови на изборното тело — 125 
вкупно гласале — — — — — — — 110 
гласале за кандидатот Иван Рагужин — 95 

Во општината Славонски Брод: 
вкупен број членови на изборното тело — 193 
вкупно гласале — — — — — — — 179 
гласале за кандидатот Иван Рагужин — 168 
За пратеник е прогласен Иван Рагужин, од Сла-

вонски Брод, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

33. Изборна единица Славонска Пожега 
Во изборните тела во општините Нова Градишки 

и Славенска Пожега: 
вкупен број членови на изборните тела — 306 
вкупно гласале - — — — — — — 283 
гласале за кандидатите: 
1) Радослав Чапет — — — — — — 59 
2) Младен Шикиќ - - - - - - 155 
3) Душан Џамбас — - — — - — — 65 
За пратеник е прогласен Младен Шиниќ, од Но-

ва Градишка, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, добР1 најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

34. Изборна единица Винковци 
Во изборните тела во општините Винковци, Ву-

иовар и Жупања: 
вкупен број членови на изборните тела — 486 
вкупно гласале — — — — — — — 440 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Валентин Вишнар — — — — — 218 
2) д-р Младен Хаџиќ — — — — — 88 
3) д-р Бошко Радаковиќ — — — — — 120 
За пратеник е прогласен д-р Валентин Вишнар, 

од Вуковар, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

35. Изборна единица Пула 
Во изборните тела во општините Бус, Бузет, Ла-

бин, Новиград, Пазип, Пореч, Пула, Ровињ и Умаг: 
вкупен број членови на изборните тела — 811 
вкупно гласале — — — — — — — 713 
гласале за кандидатите: 
1) Иван Гергориќ — — — — — — 462 
2) Динко Ловречиќ — — — — — — 243 
За пратеник е прогласен Иван Гергориќ, од 

Пула, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

36. Изборна единица Цриквеница 
Во општината Цриквеница: 

вкупен број членови на изборното тело — 105 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 83 

Во општината Чабар: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 69 

Во општината Делницо: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 96 

Во општината Крк: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 81 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 75 

Во општината Мали Лошињ: 
вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 54 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 53 

Во општината Опатија: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 
" вкупно гласале — — — — — — — 116 

гласале за кандидатот Гавро Мајсторовиќ 109 
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Во општината Паг: 
вкупен број членови на изборното тело — 67 
вкупно гласале — — — — — — — 59 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 57 

Во општината Раб: 
вкупен број членови на изборното тело — 81 
вкупно гласале — — — — — — — 68 
гласале за кандидатот д-р "Слободан Марин бб 

Во општината Сењ: 
вкупен број членови на изборното тело - 105 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот д-р Слободан Марин 82 
За пратеник е прогласен д^р Слободан Марин, 

од Опатија, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од" подрачјето на изборната единица. 

37. Изборна единица Риска 
Во изборното тело во општината Риека: 

вкупен број членови на изборното тело — 269 
вкупно гласале — — — — — — — 225 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Винко Бакиќ — - - - - - 103 
2) Мариja Блажевиќ — — — — — — 48 
3) проф. д-р Andrija Longhino — — — 71 
За пратеник е прогласен д-р Винко Бакиќ, од 

Риска, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

38. Изборна единица Петриња 
Во општината Двор: 

вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот д-р Петар Милетиќ 75 

Во општината Глина: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — - 109 
гласале за кандидатот д-р Петар Милетиќ 104 

Во општината Костајница: 
вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале - — — — — — — 79 
гласале за кандидатот д-р Петар Милетиќ 75 

Во општината Петриња: 
вкупен број членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — - 114 
гласале за кандидатот д-р Петар Милетиќ 112 
За пратеник е прогласен д-р Петар Милетиќ, од 

Петриња, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

39. Изборна единица Сисак 
Во изборните тела во општините Иваниќ Град, 

Кутина, Новска и Сисак: 
вкупен број членови на изборните тела 624 
вкупно гласале — — — — — — — 566 
гласале за кандидатите: 
1) Никола Угрешиќ — — — — — — 278 
2) Иво Бродарац — — - — — — - 285 
За пратеник е прогласен Иво Бродарац, од За-

греб, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

40. Изборна единица Дубровник 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

с к о ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници). 

41. Изборна единица Сињ 
Во изборните тела во општините Имотски, Омиш, 

Син. и Трогир: 
вкупен број членови на Изборните тела — 561 
вкупно гласале — — — — — — — 492 
гласале за кандидатите: 

.1) Вјеко Ујевиќ - - - - - - - 157 
2) Миливое Зуиќ — — — — — — 34 
3) Душан Кадиевиќ Дула - - - - 79 
4) д-р Данило Кадиевиќ — — — — — 56 
5) д-р Анѓелко Шуќур — — — — — 158 
За пратеник е прогласен д-р Анѓелко Шуќур, 

од Змијавци, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

42. Изборна единица Сплит 
Во изборните тела во општините Врач, Хвар, 

Сплит и Вис: 
вкупен број членови на изборните тела — 479 
вкупно гласале — — — — — — — 390 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Маринко Станчиќ — — — — — 148 
2) д-р Анте Ќатиповиќ — — — — — 132 
3) д-р Нино Милано - - - — — — 103 

За пратеник е прогласен д-р Маринко Стан-
чиќ, од Сплит, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

43. Изборна единица Шибеник 
Во изборните тела во општините Дрниш, Книн и 

Шибеник: 
вкупен број членови на изборните тела — 521 
вкупно гласале — — — — — — — 435 
гласале за кандидатите: 
1) Влатко Мрша — — — — — — — 254 
2) Људевит Шира — — — — — — 164 
За пратеник е прогласен Влатко Мрша, ед Ши-

беник, КОЈ, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

44. Изборна единица Задар 
Во изборните тела во општините Бенковац, Био-

град, Обровац и Задар: 
вкупен број членови на изборните тела — 527 
вкупно гласале — — — — — — — 485 
гласале за кандидатите: 
1) Небојша Бачиќ - - - - - - 239 
2) Иво Шокота - ' - - - - - - 238 
За пратеник е прогласен Небојша Бачиќ, од 

Задар, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

45. Изборна единица Чаковец 
Во општината Чаковец: 

вкупен број членови на изборното тело — 190 
вкупно гласале — — — — — —, — 174 
гласале за кандидатот д-р Фрањо Дебан 173 
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Во општината Лудбрег: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 76 
гласале за кандидатот д-р Фрањо Дебан - 76 
За пратеник е прогласен д-р Фрањо Дсбан, од 

Чаковец, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

46. Изборна единица Вараждин 
Во изборните тела во општините Иванец, Нови 

Мароф и Вараждин: 
вкупен број членови на изборните тела — 341 
вкупно гласале — — — — — — — 319 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Звонимир Босиљ — — — — — 160 
2) Божидар Подобник — — — — — 151 
За пратеник е прогласен д-р Звонимир Босиљ, 

од Иванец, кој, помеѓу кандидатите за пратеник па 
ОРОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

47. Изборна единица Крапина 
Во општината Доња Стубица: 

вкупен број членови на изборното тело — 136 
вкупно гласале — — — — — — — 118 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 109 

Во општината Крапина: 
вкупен број членови на изборното тело — 148 
вкупно гласале — — — — — — — 131 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 128 

Во општината Забок: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 132 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 127 

Во општината Клањец: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 59 

Во општината Запрешиќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 125 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 107 

Во општината Златар Бистрица: 
вкупен број членови на изборното тело — 147 
вкупно гласале — — — — — — — 139 
гласале за кандидатот Винко Брлек — — 132 
За пратеник е прогласен Винко Брлек, од Загреб, 

кој доби мнозинство гласови на сите членови на 
изборното тело во секоја од општините од подрач-
јето на изборната единица. 

48. Изборна единица Загреб I 
Во градот Загреб: 

вкупен бpoj членови на изборното тело — 430 
вкупно гласале — — — — — — — 373 
гласале за кандидатите: 
1) Бранка Чаврак — — — — — — 230 
2) Макс Петриќ - - - - - - - 141 
За пратеник е прогласена Бранка Чаврак, од 

Загреб, која, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело. 

49. Изборна единица Загреб II 
Во градот Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело — 430 
вкупно гласале — — — — — — — 370 
гласале за кандидатите: 
1) Стјепан Крајачиќ - - - - - - - 105 
2) д-р Босилка Рајхван — — — — — 192 
3) Дано Кнежевиќ — — — — — — 69 
За пратеник е прогласена д-р Босилка Рајхван, 

од Загреб, која, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело. 

50. Изборна единица Загреб III 
Во градот Загреб: 

вкупен број членови на изборното тело — 430 
вкупно гласале — — — — — — — 365 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Перо Боговиќ — — — — — — 144 
2) д-р Богдан Срдар - - - - - — 219 
За пратеник е прогласен д-р Богдан Срдар, од 

Загреб, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело. 

51. Изборна единица Велика Горица 
Во општината Дуго Село: 

вкупен број членови на изборното тело — 1?9 
вкупно гласале — — — — — — — 103 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети 93 

Во општината Јастребарско: 
вкупен број членови на изборното тело — 135 
вкупно гласале — — — — — — — 121 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети 115 

Во општината Самобор: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 126 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети — 121 

Во општината Сесвете: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 99 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети — 85 

Во општината Велика Горица: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети — 121 

Во општината Зелина: 
вкупен број членови на изборното тело — 108 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот д-р Јосип Немети — 91 
За пратеник е прогласен д-р Јосип Немети, од 

Зелина, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

52. Изборна единица Битола 
Во изборните тела во општините Битола, Демир 

Хусар, Крушево и Прилеп: 
вкупен број членови на изборни тела — 525 
вкупно гласале — — — — — — — 478 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Димитар Котевски — — — — — 252 
2) д-р Круме Соколовски — — — — — 221 
За пратеник е прогласен д-р Димитар Котевски, 

од Битола, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 
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53. Изборна единица Куманово 
Во изборните тела во општините Кратово, Крива 

Паланка и Куманово: 
вкупен број членови на изборното тело — 402 
вкупно гласале — — — — — — — 371 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Бранко Јовановски — — — — 90 
2) д-р Зорица Ристовска — — — — — 42 
3) д-р Александар Ивановски — — — 231 
За пратеник е прогласен д-р Александар Ива-

новски, од Куманово, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем 6poj гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

54. Изборна единица Охрид 
Во изборните тела во општините Брод, Дебар, 

Кичево, Охрид, Ресен и Струга: 
вкупен број членови на изборното тело — 710 
вкупно гласале — — — — — — — 684 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Петрит Аголи — — — — — — 337 
2) д-р Киро Целовски — — — — — 340 
За пратеник е прогласен д-р Киро Целовски, од 

Струга, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби наголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

55. Изборна единица Скопје I 
Во градот Скопје: 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 341 
гласале за кандидатите: 
1) Љубомир Шукарев — — — — — 224 
2) Вера Димитрова — — — — — — 114 
За пратеник е прогласен Љубомир Шукарев, од 

Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело. 

56. Изборна единица Скопје II 
Во градот Скопје: 

вкупен број членови на изборното тело — 381 
вкупно гласале — — — — — — — 341 
гласале за кандидатот Душко Теодосиевски 332 
За пратеник е прогласен Душко Теодосиевски, од 

Скопје, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело. 

57. Изборна единица Штип I 
Во изборните тела во општините Делчево, Кочани, 
Пробиштип, Свети Николе, Штип и Виница: 

вкупен број членови на изборните тела — 684 
вкупно гласале — — — — — — — 643 
гласале за кандидатите: 
1) Димитар Герасимовски^ — — — — 301 
2) д-р Киро Ханџиски — — — — — 334 
За пратеник е прогласен д-р Киро Ханџиски, од 

Штип, КОЈ, помеѓу кандидатите за" пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

58. Изборна единица Штип II 
Во изборните тела во општините Берово, Радовиш и 
Струмица: 

вкупен број членови на изборните тела — 382 
вкупно гласале — — — — — — — 378 
гласале за кандидатите: 
1) Ацо Донев - — — — — — - 144 
2) Ѓорѓи Камчевски — — — — — — 231 
За пратеник е прогласен Ѓорѓи Камчевски, од 

Скопје, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на ОВОЈ 
собор, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

59е Изборна единица Тетово 
Во општината Гостивар: 

вкупен број членови на изборното тело — 180 
вкупно гласале — — — — — — — 177 
гласале за кандидатот д-р Мерсел Исма-
или — — — — — - — — — — 170 

Во општината Тетово: 
вкупен број членови на изборното тело — 179 
вкупно гласале — — — — — — — 174 
гласале за кандидатот д-р Мерсел Исмаили 151 
За пратеник е прогласен д-р Мерсел Исмаили, од 

Гостивар, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

60. Изборна единица Титов Велес 
Во општината Гевгелија: 

вкупен број членови на изборното тело 105 
вкупно гласале - — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Душко Георгиев 92 

Во општината Кавадарци: 
вкупен број членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — — 129 
гласале за кандидатот Душко Георгиев — 120 

Во општината Неготино: 
вкупен број членови на изборното тело - - Ѕ0 
вкупно гласале — — — — — — — "87 
гласале за кандидатот Душко Георгиев — 86 

Во општината Титов Велес: 
вкупне број членови на изборното тело — 157 
вкупно гласале — — — — — — — 143 
гласале за кандидатот Душко Георгиев — 116 

Во општината Валандово: 
вкупен број членови на изборното тело — 65 
вкупно гласале — — — — — — — 65 
гласале за кандидатот Душко Георгиев — 63 
За пратеник е прогласен Душко Георгиев, од 

Скопје, кој доби мнозинство гласови на сите члено-
ви на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

Д. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ-
НИЈА 

61. Изборна единица Му река Собота 
Во изборните тела во општините Горна Радиша, 
Л ен дава, Љутомер, и Му река Собота: 

вкупен број членови на изборните тела — 338 
вкупно гласале — — — — — — — 327 
гласале за кандидатите: 
1) Лојзе Валенчич — — — — — — 179 
2) д-р Владо Шандор — — — — — 146 
За пратеник е прогласен Лојзе Валенчич, од 

Му река Собота, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од подрач-
јето на изборната единица. 

62. Изборна единица Марибор 
Во општината Дравоград: 

вкупен број членови на изборното тело — 54 
вкупно гласале — — — — — — — 47 
гласале за кандидатот д-р Драго Плешив-
чник — — — — — — — — — — 45 

Во општината Марибор: 
вкупен број членови на изборното тело — 147 
вкупно гласале — — — — — — — 138 
гласале за кандидатот д-р Драго Плешивч 
ник — - — - — — — — — — 135 
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Во општината Радље об Драви: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 67 
гласале за кандидатот д-р Драго Плешивч-
ник — — — — — — — — — — 65 

Во општината Равне на Корошкем: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот д-р Драго Плешивч-
ник - - - - - - - - - - 78 

Во општината Словењ Градец: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 68 
гласале за кандидатот д-р Драго Плешивч-
ник - — — — — — — — — — 67 
За пратеник е прогласен д-р Драго Плешивчник, 

од Словењ Градец, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

63. Изборна единица Птуј 
Во општината Ленарт: 

вкупен број членови на изборното тело — 48 
вкупно гласале — — — — — — — 44 
гласале за кандидатот Адолф Шарман — 44 

Во општината Ормож: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 68 
гласале за кандидатот Адолф Шарман — бб 

Во општината Птуј: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Адолф Шарман — 99 

Во општината Словенска Бистрица: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 83 
гласале за кандидатот Адолф Шарман — 78 

Во општината Словенеке Коњаце: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот Адолф Шарман — 73 
За пратеник е прогласен Адолф Шармаи, од 

Птуј, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

64. Изборна единица Цеље 
Во изборните тела во општините Цеље, Мозирје, Бе-
лење и Жалец: 

вкупен број членови на изборните тела — 412 
вкупно гласале — — — — — — — 385 
гласале за кандидатот: 
1) Алојз Жунтар — — — — — — — 179 
2) д-р Антон Фазаринц — — — — — 205 
За пратеник е прогласен д-р Антон Фазаринц, 

од Цеље, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

65. Изборна единица Кршко 
Во изборните тела во општините Брежнце, Кршков 
Лашко, Севнице, Шентјур при Цеље и Шмарје при 
Јел шах: 

вкупен број членови на изборните тела — 522 
вкупно гласале — — — — — — — 490 
гласале за кандидатите: 
1) Милан Лоштрк — — — — — — 270 
2) Лојзе Либник — — — — — - — 208 
За пратеник е прогласен Милан Лежтрк, од Це-

ле, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем број гласови на членовите нз 
изборното тело од сите општини од подрачјето нз 
изборната единица. 

бб. Изборна единица Љубљана I 
Во општината Храстник: 

вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 69 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 60 

Во општината Литија: 
вкупен број членови на изборното тело — 62 
вкупно гласале — — — — — - ' — 59 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 56 

Во општината Љубљана Бежиград: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 

Во општината Љубљана Центар: 
вкупен број членови на изборното тело — 73 
вкупно гласале — — — — — — — 64 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 59 

Во општината Љубљана Мосте-Поле: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 101 

Во општината Трбовље: 
вкупен број членови на изборното тело — 82 
вкупно гласале — — — — — — — 78 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 73 

Во општината Загарје об Сави: 
вкупен број членови на изборното тело — 62 
вкупно гласале — — — — — — — 
гласале за кандидатот Руди Брегар — — 53 
За пратеник е прогласен Руди Брега?, од Љуб-

љана, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

67. Изборна единица Љублиша I I 
Во општината Церкница: 

вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 75 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 73 

Во општината Идрија: 
вкупен број членови на изборното тело — бб 
вкупно гласале — — — — — — — 64 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 62 

Во општината Љубљана Шишка: 
вкупен број членови на изборното тело — 129 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 120 

Во општината Љубовна Вич-Рудник: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 107 

Во општината Логатец: 
вкупен број членови на изборното тело - 68 
вкупно гласале — — — — — — — 64 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 63 

Во општината Врхника: 
вкупен број членови на изборното тело — 73 
вкупно гласале — — — — — — — 67 
гласале за кандидатот Јоже Облак — — 57 
За пратеник е прогласен Јоже Облак, од Идри ја, 

кој доби мнозинство гласови на сите членови на из-
борното тело во секоја од општините од подрачјето 
на изборната единица. 
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68. Изборна единица Ново Место 
Во општината Чрномељ: 

вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 68 

Во општината Гросупље: 
вкупен број членови на изборното тело — 85 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 77 

Во општината Кочевје: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 83 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 81 

Во општината Метлика: 
вкупен број членови на изборното тело — 74 
вкупно гласале — — — — — — — 70 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 69 

Во општината Ново Место: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 108 

Во општината Рибница: 
вкупен број членови на изборното тело — 76 
вкупно гласале — — — — — — — 73 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 72 

Во општината Требље: 
вкупен број членови на изборното тело — 84 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Винко Кастелиц — 75 
За пратеник е прогласен Винко Каетелмц, од 

Белград, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

69. Изборна единица Крањ. 
Во изборните тела во општините Довикале, Јесени-
це, Калник, Крањ, Радовољица, Шкофја Лока и Тр-

жич: 
вкупен број членови на изборните тела — 715 
вкупно гласале — — — — — — — 680 
гласале за кандидатите: 
1) Сречко Рот - - - - - - - 231 
2) д-р Јанез Певц - - - - - - 334 
3) Стане Рожич - - - - - - - 107 
За - пратеник е прогласен д-р Јанез Певц, од 

Шкофја Лока, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

70. Изборна единица Копер 
Во изборните тела во општините Ајдовшчина, Илир-
ска Бистрица, Изола, Нова Горица, Копер, Пиран, 
Постојна, Сежана и Толмин: . 

вкупен број членови на изборните тела — 710 
вкупно гласале — — — — — — — 659 
гласале ,за кандидатите: 
1) д-р Александер Нардин — — — — 435 
2) Павел Печар - - - - - - - 223 
За пратеник е прогласен д-р Александер Нар-

дат, од Шемпетер, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби на голем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

Г. ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

71. Изборна единица Белград I - Чукарица 
Во изборните тела во општината Бараево, Чукари-
ца и Обреновац: 

вкупен број членови на изборните тела — 460 
вкупно гласало — — — — — — — 423 
гласале за кандидатите: 
1) Милан Марковиќ — — — — — — 259 
2) д-р Петар Томиќ — — — — — — 48 
3) д-р Живорад Тодоровиќ - — — — 63 
4) д-р Миодраг Лукиќ — — — — — 44 
За пратеник е прогласен Милан Марковиќ, од 

Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

72. Изборна единица Белград II — Стари град 
Во општината Стари град: 

вкупен број членови на изборното тело — 189 
вкупно гласале — — — — — — — 170 
гласале за кандидатот д-р Зора Јапунџиќ 164 
За пратеник е прогласена д-р Зора Јапуиџиќ, 

од Белград, I која доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

73. Изборна единица Белград III — Вождовац 
Во изборните тела во општините Грицка, Сопот и 
Вождовац: 

вкупен број членови на изборните тела — 452 
вкупно гласале — — — -— — — — 426 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Љубинко Стојковиќ — — — — 213 
2) д-р Марко Јовановиќ — — — — — 209 
За пратеник е прогласен д-р Љубинко Стојко-

виќ, од Белград, кој помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

74. Изборна единица Белград IV — Врачар 
Во изборните тела во општините Савски Венац и 
Врачар: 

вкупен број членови на изборните тела — 380 
вкупно гласале — — — — — — — 337 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Душан Ѓуриќ Зинаја — — — — 212 
2) д-р Мирјана Моциќ - - - - - Ш 
За пратеник е прогласен д-р Душан Гуриќ Зи-

Наја, од Белград, КОЈ, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

75. Изборна единица Белград V — Земун 
Во изборните тела во општините Нови Белград и 
Земун: 

вкупен број членови на изборните тела — 302 
вкупно гласале — — — — — — — 280 
гласале за кандидатите: 
1) Михаило Ступар — — — — — — 127 
2) Милан Бакаловиќ - — - — — - 76 
3) Момчило Миниќ — — — — — — 77 
За пратеник е прогласен Михаило Ступар, од 

Нов Белград, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 
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76. Изборна единица Белград VI - Звездара 
Во изборните тела во општините Палилула и Зве-
здара: 

вкупен број членови на изборните тела — 438 
вкупно гласале — — — — — — — 393 
гласале за кандидатите: 
1) Тихомир Папиќ — — — — — — 181 
2) Мирослав Велиќ — - — — - — 74 
3) Драгутин Николиќ — — — — — — 136 
За пратеник е прогласен Тихомир Папиќ, од 

Белград, кој помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

77. Изборна единица Аранѓеловац 
Во општината Аранѓеловац: 

вкупен број членови на изборното тело — 154 
вкупно гласале — — — — — — — 152 
гласале за кандидат д-р Миомир Јовано-
виќ Гика — — — — — — — — — 144 

Во општината Рача: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот д-р Миомир Јовано-
виќ Гика — — — — — — — — — 85 

Во општината Топола: 
вкупен број членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — — 136 
гласале за кандидатот д-р Миомир Јовано-
виќ Ѓика - - - - - - - - - - 128 
За пратеник е прогласен д-р Миомир Јовановиќ 

Ѓика, од Аранѓеловац, кој доби мнозинство гласови 
на сите членови на изборното тело во секоја од оп-
штините од подрачјето на изборната единица. 

78. Изборна единица Крагуевац 
Во изборните тела во општините Баточина, Крагу-
евац, Книќ, Рековац и Свилајнац: 

вкупен број членови на изборните тела — 637 
вкупно гласале — — — — — — — 600 
гласале за кандидатите: 
1) Гордана Гајовиќ — — — — — — 275 
2) Миодраг Ќириќ - - - - - - . - 308 
За пратеник е прогласен Миодраг Ќириќ, од 

Крагуевац, кој помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборЕШто тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

79. Изборна единица Светозарево 
Во општината Ќуприја: 

вкупен број членови на изборното тело — 113 
вкупно гласале — — — — — — — 108 
гласале за кандидатот д-р Милосав Павло-
виќ - - - - - - - - - - 102 

Во општината Деспотовац: 
вкупен број членови на изборното тело — 128 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот д-р Милосав Пав-
ловиќ — — — — — — — — — 116 

Во општината Параќин: 
вкупен број членови на изборното тело — 202 
вкупно гласале — — — — — — — 189 
гласале за кандидатот д-р Милосав Павло-
виќ - - - - - - - - . - - 170 

Во општината Светозарево: 
вкупен број членови на изборното тело — 159 
вкупно гласале — — — — — — — 151 
гласале за кандидатот д-р Милосав Пав-
ловиќ - - - - - - - - - 144 
За пратеник е прогласен д-р Милосав Павловиќ, 

од Ќуприја, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

80. Изборна единица Чачак 
Во изборните тела во општините Чачак, Горњи Ми-
лановац, Ивањица и Лучани: 

вкупен број членови на изборните тела — 603 
вкупно гласале — — — — — — — 568 
гласале за кандидатите: 
1) Милан Стефановиќ — - - - - 257 
2) Драгослав Савиќ — — — — — — 111 
3) Драгољуб Павловиќ - - - - - 191 
За пратеник е прогласен Милан Стефановиќ, 

од Горњи Милановац, КОЈ, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

81. Изборна единица Кралево 
Во изборните тела во општината Кралево и Рашка: 

вкупен број членови на изборните тела — 397 
вкупно гласале — — — — — — — 369 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Љубинко Ѓорѓевиќ — — — — — 175 
2) д-р Душан Ристиќ — — — — — — 186 
За пратеник е прогласен д-р Душан Ристиќ, од 

Кралево, кој, помеѓу кандидатите за пратеник ла 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

82. Изборна единица Крушевац 
Во изборните тела во општините Ќиќевац, Круше-

вац, Варварин и Ражањ: 
вкупен број членови на изборните тела — 426 
вкуг1но гласале — — — — — — — 410 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Душан Сврзиќ — — — — — 183 
2) Милое Петровиќ — — — — — — 224 
За пратеник е прогласен Милое Петровиќ, од 

Крушевац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

83. Изборна единица Нови Пазар 
Во општината Нови Пазар: 

вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Алија Затриќ — - 106 

Во општината Стеница: 
вкупен број членови на изборното тело — НО 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Алија Затриќ — — 92 

Во општината Тутин: 
вкупен број членови на изборното тело — 83 
вкупно гласале — — — — — — — 79 
гласале за кандидатот Алија Затриќ — — 70 
За пратеник е прогласен Алија Затриќ, од Но-

ви Пазар, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 
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84. Изборна единица Трстеник 
Во општината Александровац: 

вкупен број членови на изборното тело - 116 
вкупно гласале — — — — — - — 114 
гласале за кандидатот д-р Хранислав Ду-
њиќ - - - - - - - - - - - 105 

Во општината Брус: 
вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот д-р Хранислав Ду-
њиќ - - - - - - - - - - 86 

Во општината Трстеник: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот д-р Хранислав Ду-
њиќ - - - - - - - - - - 120 

Во општината Врњачка Бања: 
вкупен број членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот д-р Хранислав Ду-
њиќ — — — — — — — — — — 85 
За пратеник е прогласен д-р Хранислав Дуњиќ, 

од Александровац, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

85. Изборна единица Лесковац 
Во изборните тела во општините Војник, Лебане, 
Лесковац и Медвеѓа: 

вкупен број членови на изборните тела — 546 
вкупно гласале — — — — — — — 520 
гласале за кандидатите: 
1) Радивое Димитриевиќ — — — — — 312 
2) Милорад Стефановиќ Зане — — — 177 
За пратеник е прогласен Радивое Димитриевиќ, 

од Лесковац, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на члено-
вите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 

86. Изборна единица Владичин Хан 
Во изборните тела Босилеград, Црна Трава, Сурду-
лица, Владички Хан и Власотинце: 

вкупен број членови на изборните тела — 490 
вкупно гласале — — — — — — — 470 
гласале за кандидатите: 
1) Љубинко Колашиновиќ — — — — 92 
2) д-р Васил Андонов — — — — — 224 
3) д-р Милосав Здравковиќ — — — — 59 
4) д-р Живоин Поповиќ — — — — — 31 
5) д-р Димитар Митов — — — — — 52 
За пратеник е прогласен д-р Васил Андонов, од 

Сурдулица, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
ОВОЈ собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело на сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

87. Изборна единица Врање 
Во изборните тела во општините Бујановац, Преше-
во, Трговиште и Врање: 

вкупен број членови на изборните тела — 581 
вкупно гласале — — — — — — — 564 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Миливое Пешиќ — — — — — 193 
2) д-р Живорад Стошиќ — — — — — 157 
3) д-р Петко Стојановиќ — — — — — 102 
4) д-р Миљан Станисављевиќ — — — 48 
5) Десанка Додиќ — — — — — — — 38 
За пратеник е прогласен д-р Миливое Пешиќ, 

од Врање, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членови-
те на изборното тело на сите општини од подрачје-
то на изборната единица. 

88. Изборна единица Алексинац 
Во општината Алексинац: 

вкупен број членови на изборното тело — 140 
вкупно гласале — — — — — — — 133 
гласале за кандидатот Веселин Миленко-
виќ - — — — — — — — — — 128 

Во општината Мерошина: 
вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Веселин Миленко-
виќ — — — — — — — — — — 85 

Во општината Соко Бања: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот Веселен Миленко-
виќ — — — — — — — — — — 84 

Во општината Сврљиг: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 91 
гласале за кандидатот Веселин Миленко-
виќ - - - - - - - - - - - - 88 
За пратеник е прогласен Веселин Миленковиќ, 

од Соко Бања, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

89. Изборна единица Ниш 
Во изборните тела во општините Гацин Хан и Ниш: 

вкупен број членови на изборните тела — 366 
вкупно гласале — — — — — — — 336 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Душан Велојиќ — — — — — 225 
2) д-р Чедомир Величковиќ — — — — 87 
За пратеник е прогласен д-р Душан Веловиќ, од 

Ниш, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој 
собор, доби најголем 6poj гласови на членовите на 
изборното тело на сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

90. Изборна единица Пирот 
Во општината Бабушница: 

вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Александар Игња-
товиќ — — — — — — — — — 62 

Ве општината Бела Паланка: 
вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидат Александар Игњато-
виќ - - - - - - - - - - 91 

Во општината Димитровград: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Александар Игња-
товиќ — — — — — — — — — 70 

Во општината Пирот: 
вкупен број членови на изборното тело — 138 
вкупно гласале — — — — — — — 127 
гласале за кандидатот Александар Игња-
товиќ — — — — — — — — — 106 
За пратеник е прогласен Александар Игњато-

виќ, од Бела Паланка, кој доби мнозинство гла-
сови на сите членови на изборното тело во секоја 
од општините од подрачјето на изборната единица. 
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91. Изборна единица Прокунље 
Во изборните тела во општините Блаце, Доље 

вац, Куршумлија, Прокупље и Житораѓа: 
вкупен број членови на изборните тела — 516 
вкупно гласале — — — — — — — 491 
гласале за кандидатот: 
1) д-р Петар Џогановиќ — — — — — 256 
2) д-р Васо Дражиќ - - - - - - 254 
За пратеник е прогласен д-р Петар Џогановиќ, 

од Прокупље, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело на сите пштини од под-
рачјето на изборната единица. 

92. Изборна единица Бачка Паланка 
Во изборните тела во ипштините Бач, Бачка Па-

ланка, Бачки Петровац, Кула и Оџаци: 
вкупен број членови на изборните тела — 625 
вкупно гласале — — — — — — — 601 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Воислав Радосављевиќ — — — 395 
2) Љуба Тадиќ - - - - - - 185 
За пратеник е прогласен д-р Воислав Радосав-

љевић од Сивац, кој, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

93. Изборна единица Бечеј 
Во општината Бечеј: 

вкупен број членови на изборното тело — 149 
вкупно гласале — — — — — — -7 132 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ 125 

Во општината Србобран: 
вкупен број членови на изборното тело - 116 
вкупно гласале — — — — — — — 109 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ —- 104 

Во општината Темерин: 
вкупен број членови на изборното тело — 106 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ 98 

Во општината Тител: 
вкупен број членови на изборното тело - 94 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ - 86 

Во општината Врбас: 
вкупен број членови на изборното тело — 130 
вкупно гласале — — - — — — — 120 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ — 105 

Во општината Жабаљ: 
вкупен број членови на изборното тело - 103 
вкупно гласале — — — — — — - 90 
гласале за кандидатот д-р Милан Чекиќ — 86 
За пратеник е пргласен д-р Милан Чекиќ, од 

Врбас, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од пштините од подрач-
јето на изборната единица. 

94. Изборна единица Нови Сад 
Во изборното тело во општината Нови Сад: 

вкупен број членови на изборното тело - 287 
вкупно гласале — — — — — — — 238 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Стеванка Ференчевиќ — — — — 116 
2) д-р Кристина Сапунџиќ — — — — 115 
За пратеник е пргласен д-р Стеванка Ференче-

виќ, од Нови Сад, која, помеѓу кандидатите за пра-
теник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело на сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

95. Изборна единица Панчево 
Во општината Алибунар: 

вкупен број членови на изборното тело — 99 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласало за кандидатот р-д Горѓе Миошку 84 

Во општината Кованица: 
вкупен број членови на изборното тело — 93 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот д-р Горѓе Миошку 77 

Во општината Олово: 
вкупен број членови на изборното тело — 77 
вкупно гласале — — — — — — — 74 
гласале за кандидатот д-р Горѓе Миошку 64 

Во општината Панчево: 
вкупен број членови на изборното тело — 217 
вкупно гласале — — — — — — — 194 
гласале за кандидатот д-р ѓорѓе Миошку 151 
За пратеник е прогласен д-р Ѓорѓе Миошку, од 

Алибунар, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

96. Избрна единица Вршац 
Во изборните тела во општините Бела Црква, 

Ковин, Пландиште и Вршац: 
вкупен број членови на изборните тела — 463 
вкупно гласале — — — — — — — 433 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Славољуб Бакаловиќ — — — — 261 
2) д-р Петар Пешкир — — — — — 166 

^ За пратеник е прогласен д-р Славољуб Бакало-
виќ, од Вршац, кој, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

97. Изборна единица Петровац 
гласале за кандидатот Милош Милошевиќ 129 
вкупно гласале — — — — — — — 122 
гласале за кандидатот Милош Милошевиќ 105 

Во општината Велика Плана: 
вкупен број членови на изборното тело — 145 
вкупно гласале — — — — — — - 142 
гласале за кандидатот Милош Милошевиќ 129 

Во општината Жабари: 
вкупен број членови на изборното тело — 86 
вкупно гласале — — — — — — — 82 
гласале за кандидатот Милош Милошевиќ 82 

Во општината Жагубица: 
вкупен број членови на изборното тело — 97 
вкупно гласале — — — — — — — 93 
гласале за кандидатот Милош Милошевиќ 87 
За пратеник е прогласен Милош Милошевиќ, од 

Велика Плана кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

98. Изборна единица Пожаревац 
Во изборните тела во општините Голубац, Ку-

чево, Мало Црниќе, Пожаревац и Велико Градиште: 
вкупен број членови на изборните тела — 511 
вкупно гласале — — — — — — — 501 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Александра Воштинаров — — — 313 
2) д-р Миодраг Мирковиќ — — - — 181 
За пратеник е прогласен д-р Александар Вошти-

наров, од Пожаревац, кој, помеѓу кандидатите за 
пратеник на овој собор, доби најголем број гласови 
на членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 
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99. Изборна единица Смедерево 
Во општината Младеновац: 

вкупен број членови на изборното тело.— 164 
вкупно гласале — — — — — — — 158 
гласале за кандидатот Миодраг Марковиќ 153 

Во општината Смедерево: 
вкупен број членови на изборното тело — 233 
вкупно гласале — — — — — — — 212 
гласале за кандидатот Миодраг Марковиќ 175 

Во општината Смедеревека Паланка: 
вкупен број членови на изборно тело — 125 
вкупно гласале — — — — — — — 113 
гласале за кандидатот Миодраг Марковиќ 108 
За пратеник е прогласен Миодраг Марковиќ, од 

Смедерево, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

100). Изборна единица Рума 
Во изборните тела во општините Инѓија, Пеќинци, 
Рума и Стара Пазова: 

вкупен број членови на изборните тела — 489 
вкупно гласале — — — — — — — 456 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Богдан Видаковиќ — - — — 308 
2) Милица Хаџиќ — — — — — — 125 
За пратеник е прогласен д-р Богдан Видановиќ, 

од Стара Пазова, кој, помеѓу кандидатите за прате-
ник на овој собор, доби најголем број гласови на 
членовите на изборното тело од сите општини од 
подрачјето на изборната единица. 

101. Изборна единица Сремска Митровица 
Во изборните тела во општините Беочин, Ириг, Сре-
мека Митровица и Шид: 

вкупен број членови на изборните тела — 539 
вкупно гласале — — — — — — — 509 
гласале за кандидатите: 
1) Ратомир Обрадовиќ — — — — — 265 
2) д-р Сава Петровиќ - - - - - 222 
За пратеник е прогласен Ратомир Обрадовиќ, од 

Ириг, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на ОВОЈ 

сообр, доби најголем број гласови на членовите на 
изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

102. Изборна единица Сента 
Во општината Ада: 

вкупен број членови на изборните тела — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 95 
гласале за кандидат др Јанош Тот — — 92 

Во општината Бачка Топола: 
вкупен број членови на изборното тело — 134 
вкупно гласале — — — "— — — — 126 
гласале за кандидатот др Јанош Тот — 125 

Во општината Кањижа: 
вкупен број членови на изборното тело — 150 
вкупно гласале — — — — — — — 145 
гласале за кандидат др Јанош Тот — — 127 

Во општината Мали Иѓош: 
вкупен број членови на изборното тело — 87 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот др Јанош Тот — — 81 

Во општината Сента: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 104 
гласале за кандидатот др Јанош Тот — 92 
За пратеник е прогласен д-р Јанош Тот, од Ка-

њижа-Трешњевац, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од оп-
штините од подрачјето на' изборната единица. ' 

103. Изборна единица Сомбор 
Во изборните тела во општините Апатин и Сомбор: 

вкупен број членови на изборните тела — 290 
вкупно гласале — — — — — — — 268 
гласале за кандидатот: 
1) Бела Чањи — — — — — — — 221 
2) Ференц Бела — — — — — — — 45 
За пратеник е прогласен Бела Чањи, од Сомбор, 

кој, помеѓу кандидатите за пратеник на овој собор, 
доби најголем број гласови на членовите на избор-
ното тело од сите општини од подрачјето на избор-
ната единица. 

104. Изборна единица Суботица 
Во општината Суботица: 

вкупен број членови на изборното тело — 280 
вкупно гласале — — — — — — — 241 
гласале за кандидатот др Никола Маравиќ 193 
За пратеник е прогласен д-р Никола Маравиќ, 

од Суботица, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

105. Изборна единица Пријепоље 
Во општината Чајетина: 

вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 89 
гласале за кандидатот Будимир Токмако-
виќ — — — — — — — — — — 86 

Во општината Нова Варош: 
вкупен 6poj членови на изборното тело — 96 
вкупно гласале — — — — — — — 86 
гласале за кандидатот Будимир Токмако-
виќ - - - - - - - - - - 33 

Во општината Приепоље: 
вкупен број членови на изборното тело — 131 
вкупно гласале — — — — — — — 117 
гласале за кандидатот Будимир То%шако-
виќ - - - - - - - - - - по 

Во општината Прибој: 
вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 98 
гласале за кандидатот Будимир Токмако-
виќ - - - - - - - - - - 93 
За пратеник е прогласен Будимир Токмаковиќ, 

од Титово Ужице, кој доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

106. Изборна единица Титово Ужице 
Во општината Ариље: 

вкупен број членови на изборното тело — 104 
вкупно гласале — — — — — — — ' 94 
гласале за кандидатот д-р Никола Шумен-
ковић — — — — — — — — — 90 

Во општината Баина Башта: 
вкупен број членови на изборното тело — 133 
вкупно гласале — — — — — — — 128 
гласале за кандидатот д-р Никола Шумен-
ковић — — — — — — — — — 126 
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Во општината Косјериќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 89 
вкупно гласале — — — — — - — 88 
гласале за кандидатот д-р Никола Шумен-
ковиќ — — — — — — — — — 88 

Во општина Пожега: 
вкупен бро) членови на изборното тело — 114 
вкупно гласале — — — — — — — 111 
гласале за кандидатот д-р Никола Шумен-
ковиќ — — — — — — — — — 108 

Во општината Титово Ужице: 
вкупен број члнови на изборното тело — 176 
вкупно гласале — — — — — — — 165 
гласале за кандидатот д-р Никола Шумен-
ковиќ — — — — — — — — — 159 
За пратеник е прогласен д-р Никола Шумен-

ковиќ, од Титово Ужице, KOI доби мнозинство гла-
сови на сите членови на изборното тело во секоја 
од општините од подрачјето на изборната единица. 

107. Изборна единица Лазаревад 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозинство 

ниту на повторното гласање, во оваа изборна еди-
ница целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на сојузни прате-
ници). 

108. Изборна единица Лозница 
Бидејќи кандидатот не доби потребно мнозин-

ство ниту на повторното гласање, во оваа изборна 
единица целата изборна постапка се повторува (член 
170 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници). 

109. Изборна единица Шабац 
Во општината Богатиќ: 

вкупен број членови на изборното тело — 147 
вкупно гласале — — — — — — — 144 
гласале за кандидатот д-р Даница Сабов-
љевиќ — — — — — — — — — 121 

Во општината Шабац: 
вкупен број членови на изборното тело — 255 
вкупно гласале — — — — — — — 244 
гласале за кандидатот д-р Даница Сабов-

љевиќ — — — — — — — — — — 210 

Во општината Владимирци: 
вкупен број членови на изборното тело — 118 
вкупно гласале — — — — — — — 114 
гласале за кандидатот д-р Даница Сабов-
љевиќ — — — — — — — — — 106 
За пратеник е прогласена д-р Даница Сабовље-

виќ, од Шабац, која доби мнозинство гласови на 
сите членови на изборното тело во секоја од општи-
ните од подрачјето на изборната единица. 

110. Изборна единица Валево 
Во општината Коцељево: 

вкупен број членови на изборното тело — 81 
вкупно гласале — — — — — — — 80 
гласале за кандидатот д-р Радомир Стан-
ковиќ — — — — — — — — — 74 

Во општината Осечина: 
вкупен број членови на изборното тело — 88 
вкупно гласале — — — — — — — 85 
гласале за кандидатот д-р Радомир Стан-
ковиќ — — — — — — — — - 68 

Во општината Валево: 
вкупен број членови на изборното тело — 240 
вкупно гласале — — — — — — — 234 
гласале за кандидатот д-р Радомир Стан-
ковиќ — — — — — — — — — 204 
За пратеник е прогласен д-р Радомир Станковиќ, 

од Валево, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

111. Изборна единица Неготин 
Во општината Бор: 

вкупен број членови на изборното тело — 177 
вкупно гласале — — — — —̂  — — 159 
гласале за кандидатот Сибин Илиќ — — 152 

Во општината Кладово: 
вкупен број членови на изборното тело — 117 
вкупно гласале — — — - — — — 106 
гласале за кандидатот Сибин Илиќ — — 103 

Во општината Мајданпек: 
вкупен број членови на изборното тело - - 107 
вкупно гласале — — — — — — — 94 
гласале за кандидатот Сибин Илиќ — — 91 

Во општината Неготин: 
вкупен број членови на изборното тело — 200 
вкупно гласале — — — — — — — 187 
гласале за кандидатот Сибин Илиќ - — 185 
За пратеник е прогласен Сибин Илиќ, од Кла-

дово, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

112. Изборна единица Заечар: 
Во изборните тела во општините Бољевац, Кња-

жевац и Заечар: 
вкупен број членови на изборните тела — 463 
вкупно гласале — — — — — — — 422 
гласале за кандидатите: 
1) Драгиша Филимоновиќ — — — — 243 
2) Љубица Мишиќ — — — — — — 175 
За пратеник е прогласен Драгиша Филимоновиќ, 

од Заечар, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето на 
изборната единица. 

113. Изборна единица Кикинда 
Во изборните тела во општините Чока, Кикинда, 
Нови Бечеј, Нова Црња и Нови Кнежевац: 

вкупен број членови на изборните тела — 627 
вкупно гласале — — — — — — — 586 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Тимо Рељина — — — — — — 231 
2) д-р Иван Сивчев — — — — — — 355 
За пратеник е прогласен д-р Иван Сивчев, од 

Кикинда, кој, помеѓу кандидатите за пратеник на 
овој собор, доби најголем број гласови на членовите 
на изборното тело од сите општини од подрачјето 
на изборната единица. 

114. Изборна единица Зрењанин 
Во изборните тела во општините Сечањ, Зрењанин и 
Житиште: 

вкупен 6poj членови на изборните тела — 470 
вкупно гласале — — — — — — — 438 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Јожеф Венцела — — — — — 187 
2) д-р Радоица Цветков — — — — — 245 
За пратеник е прогласен д-р Радоица Цветков, 

од Зрењанин, кој, помеѓу кандидатите за пратеник 
на овој собор, доби најголем број гласови на чле-
новите на изборното тело од сите општини од под-
рачјето на изборната единица. 
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115. Изборна единица Гњилане 
Во општинат Гњилане: 

вкупен број членови на изборното тело — 152 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот д-р Иван Крстиќ 122 

Во општината Косовска Митровица: 
вкупен број членови на изборното тело — 123 
вкупно гласале — — — — — — — 119 
гласале за кандидатот д-р Иван Крстиќ 110 

Оо општината Витина: 
вкупен број членови на изборното тело — 92 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот д-р Иван Крстиќ 83 
За пратеник е прогласен д-р Иван Крстиќ, од 

Гњилане, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

116. Изборна единица Косовска Митровица 
Во изборните тела во општините Косовска Митрови-
ца, Лепосавиќ, Србица и Вучитрн: 

вкупен број членови на изборните тела — 550 
вкупно гласале — — — — — — — 500 
гласале за кандидатите: 
1) д-р Весела Лекиќ — — — — — — 88 
2) д-р Новица Симиќ — — — — — 135 
3) д-р Светомир Стожиниќ — — - — 233 
За пратеник е прогласен д-р Светомир Стожи-

ниќ, од Косовска Митровица, кој, помеѓу кандида-
тите за пратеник на овој собор, доби најголем број 
гласови на членовите на изборното тело од сите 
општини од подрачјето на изборната единица. 

117. Изборна единица Пеќ 
Во општината Дечани: 

вкупен број членови на изборното тело — 101 
вкупно гласале — — — — — — — 92 
гласале за кандидатот Милорад Вучелиќ 89 

Во општината Ѓаковица: 
вкупен број членови на изборното тело — 168 
вкупно гласале — — — — — — — 152 
гласале за кандидатот Милорад Вучелиќ 138 

Во општината Исток: 
вкупен број членови на изборното тело — 109 
вкупно гласале — - - — — — — 105 
гласале за кандидатот Милорад Вучелиќ 103 

Во општината Клина: 
вкупен број членови на изборното тело — 107 
вкупно гласале — — — — — — — 100 
гласале за кандидатот Милорад Вучелиќ 90 

Во општината Пеќ: 
вкупен број членови на изборното тело — 169 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот Милорад Вучелиќ 117 
За пратеник е прогласен Милорад Вучелиќ, од 

Пеќ, кој доби мнозинство гласови на сите членови 
на изборното тело во секоја од општините од под-
рачјето на изборната единица. 

118. Изборна единица Приштина 
Во општината Глоговац: 

вкупен број членови на изборното тело — 90 
вкупно гласале — — — — — — — 87 
гласале за кандидатот др Изедина Османи 82 
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Во општината Подуево: 
вкупен број членови на изборното тело — 143 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот др Изедин Османи 132 

Во општината Приштина: 
вкупен број членови на изборното тело — 252 
вкупно гласале — — — — — — — 206 
гласале за кандидатот д-р Изедин Османи 191 
За пратеник е прогласен д-р Изедин Османи, од 

Приштина, кој доби мнозинство гласови на сите 
членови на изборното тело во секоја од општините 
од подрачјето на изборната единица. 

119. Изборна единица Призрен 
Во општината Драгаш: 

вкупен број членови на изборното тело — 103 
вкупно гласале — — — — — — — 102 
гласале за кандидатот д-р Даут Мустафа 92 

Во општината Ораховац: 
вкупен број членови на изборното тело — 138 
вкупно гласале — — — — — — — 135 
гласале за кандидатот д-р Даут Мустафа 129 

Во општината Призрен: 
вкупен број членови на изборното тело — 219 
вкупно гласале — — — — — — — 163 
гласале за кандидатот д-р Даут Мустафа 155 

Во општината Сува Река: 
вкупен број членови на изборното тело — 156 
вкупно гласале — — — — — — — 137 
гласале за кандидатот д-р Даут Мустафа 132 
За пратеник е прогласен д-р Даут Мустафа, од 

Призрен, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

120. Изборна единица Урошевац 
Во општината Качаник: 

вкупен број членови на изборното тело — 100 
вкупно гласале — — — — — — — '98 
гласале за кандидатот Даут Келменди — 83 

Во општината Липљан: 
вкупен број членови на изборното тело — 120 
вкупно гласале — — — — — — — 120 
гласале за кандидатот Даут Келменди — 111 

Во општината Урошевац: 
вкупен број членови на изборното тело — 192 
вкупно гласале — — — — — — — 180 
гласале за кандидатот Даут Келменди — 126 
За пратеник е прогласен Даут Келменди, од 

Липљан, кој доби мнозинство гласови на сите чле-
нови на изборното тело во секоја од општините од 
подрачјето на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за Социјално-здравствениот собор на Со-
јузната скупштина. 

Бр. 68 
29 април 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бешко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Ч л е н о в и : 
Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
д-р Ана Јурин Жилпќ, с р. Михаило Лековиќ, с. р. 

Душан Гламочак, с р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР.? 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Прописите за тех-
ничките мери за употреба на bi- челик во армирано-
бетонски конструкции, што се составен дел на 
Правилникот за техничките мери за употреба на 
bi-челик во армиранобетонски конструкции, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 18/69, се поткрад-
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ ЗА У-
НОТРЕБА НА BI-4i2ЛИК ВО АРМИРАНОБЕТОН-

СКИ КОНСТРУКЦИИ 
Во точката 2.7 во таблицата 4 - Допуштени на-

пони за bi-челик, во втората колона наместо збо-
ровите: 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 25 април 1969 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕ-
НОТ 99 ПОД 6) И ц) И ЧЛЕНОТ 97 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,ДЕН-' 
ХАГ, САРАЕВО, ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИ-

ТЕ ДОХОДИ ОД 24 ФЕВРУАРИ 1966 ГОДИНА 
I. Окружниот суд во Сплит поднесе предлог за 

оценување на законитоста на одредбата од членот 
99 под б) на Правилникот за распределба на лични-
те доходи на Градежното претпријатие „Центар", 
Сараево, од 24 февруари 1966 година. Со таа одредба 
на Правилникот е предвидено дека работникот што 
неоправдано ќе изостане од работа повеќе од дза 
дена во месецот го губи правото на додаток за ра-
бота на терен (теренски додаток) за целиот односен 
месец. Според наведениот правилник теренскиот до-
дотак им се признава на работниците на претпри-
јатието што се упатени на работа надвор од седиш-
тето на Претпријатието (Сараево) и надвор од жи-
веалиштето на работниците и на членовите на нив-
ното семејство, а одлуката за височината на 
теренскиот додаток ја донесува работничкиот совет 
на Претпријатието зависно од стручната спрема на 
работникот и местото на теренската работа. 

Подносителот на предлогот смета дека одред-
бата на членот 99 под б) од Правилникот е во спро-
тивност со Основниот закон за работните односи, 
бидејќи, според сфаќањето на предлагачот, со на-
ведената одредба е воведено парично казнување на 
работниците поради неоправдани изостаноци од 
работа, а тој закон помеѓу мерките што можат да 
се изречат на работникот поради повреда на работ-
ната должност не предвидува и таква мерка. 

II. Градежното претпријатие „Центар" од Сара-
ево во претходната постапка го изнесе своето гле-
диште според кое теренскиот додаток има пред се 
стимулатртен карактер и претставува посебна форма 
на материјална стимулација на работниците за ре-
довно доаѓање на работа и за поголема продуктив-
ност на работата. Таквата природа на одредбата на 
членот 99 под б) од Правилникот, според сфаќањето 
на Претпријатието, произлегува и од другите одред-
би на Правилникот (чл. 89, 96 и 97), според кои 
теренскиот додаток на работниците им се дава за 
деновите поминати на работа на терен, како и за 
деновите на неделниот одмор и државните празни-
ци, под услов работникот да бил на работа пред 

и по денот на неделниот одмор односно државниот 
празник и да ја исполнил определената месечна 
норма. 

III. Уставниот суд на Југославија ја оценуваше 
согласноста со законот на одредбата под б) на членот 
99 од Правилникот чија законитост ја оспори 0 -
кружниот суд во Сплит, како и на одредбите на 
членот 99 под ц) и членот 97 на тој правилник на 
кои Уставниот суд го прошири предлогот за оце-
нување на законитоста, а со кои е определено дека 
работникот го губи правото на теренски додаток 
за цел месец, ако неоправдано изостанал од работа 
повеќе од два дена во месецот, или ако не работел 
продолжено работно време а таква работа била на-
редена, или ако не Ја исполнил определената ме-
сечна норма. 

Согласноста на наведените одредби на Правил-
никот со законот, Уставниот суд ја оценуваше прво 
во поглед утврдувањето на карактерот на терен-
скиот додаток и второ во поглед критериумите за 
давање или ускратување, од,носно определување ви-
сочината на тој додаток. 

Разгледувајќи ги одредбите на сојузните закони 
и другите сојузни прописи донесени за извршување 
на закони, што се однесуват на работните односи, 
личните доходи, распределбата на доходот и придо-
несите, Уставниот суд зазеде становиште дека те-
ренскиот додаток претставува надоместок кој на 
работниците им се дава заради покривање на зго-
лемените животни трошоци настанати поради прес-
тој и работа надвор од местото на живеењето на 
работникот и на членовите на неговото семејство. 
И членот 87 од Правилникот му дава на теренскиот 
додаток таков карактер. 

Од таквиот карактер на теренскиот додаток, 
според становиштето на Уставниот суд на Југосла-
вија, произлегува дека критериумот за давање на 
теренскиот додаток и за определување на неговата 
височина, или за ускратување правото на тој дода-
ток, може да биде определен исклучително зависно 
од нужните трошоци што за работникот произле-
гуваат од работата на терен (оддалеченост од мес-
тото на живеењето, степенот на организираноста, 
сместувањето и исхраната од страна на претприја-
тието и сл.). Според тоа, критериумот за давање или 
ускратување на теренскиот додаток, односно за о-
пределување височината на тој додаток, не може да 
се доведува во причинска поврзаност со резултати-
те на работата што работникот ја остварил или 
требало да ги оствари, со извршувањето на опре-
делените месечни норми, со работната дисциплина 
и сл. 

Од тие причини, начинот на кој се регулирани 
условите за определување односно ускратување на 
теренскиот додаток во членот 99 под б) и ц) и чле-
нот 97 од Правилникот, според мислењето на Устав-
ниот суд на Југославија, не е во согласност со за-
конот. 

IV. Со оглед на изложеното Уставниот суд на 
Југославија, врз основа на членот 69 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат одредбите од членот 99 под 
б) и под ц) и членот 97 од Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Градежното претприја-
тие „Центар", Сараево од 24 февруари 1966 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", како и во Градежното претпријатие „Цен-
тар", Сараево на начинот на кој е објавен наведе-
ниот правилник. 

V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, Бранко Јевремо-
виќ, Шефкет Маглајлиќ, д-р Јерко Радмиловиќ и 
Никола Срзентиќ. 



Четврток, 8 мај 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 677 

Уставниот суд на Југославија ја донесе овза 
одлука, по Јавната расправа, на седницата одржана 
на 17 февруари 1969 година. 

У бр, 706/67 
17 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател-

ка Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорите на финансиска служба: Блануша Сте-
вана Раде, Лаковић Јована Радован, Мартиновић 
Веце Ђуро; 

инженериските мајори: Болпачић Предрага 
Милорад, Шаренац Трифуна Рајко, Влаховић Но-
вице Владо; 

интендантските мајори: Брајковић Војислава 
Драгомир, Чикић Миле Стојан, Деветак Силвестра 
Божо, Малогајски Влајка Иван, Миљковић Мила-
дина Драган, Миљуш Милана Миодраг, Недељковић 
Светозара Миодраг, Војновић Милана Душан, Ву-
јовиќ Борите Божидар, Златар Милоша Марко; 

артилериските мајори: Вреќо Анте Фрањо, Бу-
латовиќ Вошка Саво, Драгумило Ђорђа Радомир, 
Јовановић Драгољуба Александар, Китић Петра 
Витомир, Крстић Светозара Милош, Куница Ивана 
Анте, Мемедовић Радула Михајло, Милошевић Са-
ве Драго, Петковић Стевана Васо, Симић Милије 
Радослав, Спасов Панде Аксентие, Сумић Јуре Дра-
го, Шалиначки Живој ина Обрен. Требше Антона 
Винко, Живковић Радојице Драгољуб; 

мајорите на АБХ одбрана: Гашперлин Јосипа 
Франц, Глишић МилентиЈа Војислав, Смољановић 
Игњатије Јован, Станић Драгољуба Милан; 

санитетскиот мајор: Ковачевић Петра Добри-
воје; 

мајорите за врска: Крашевац Јожета Валентин, 
Шпања Аугуста Мирко, Шунтер Франца Игнац, 
Вранић Саве Душан; 

мајорот на правна служба: Мијушковић Илије 
Богољуб: 

мајорот на административна служба; Миленко-
вић Милисава Томислав; 

ветеринарниот мајор: Миливојевић Томе Јован; 
мајорот на авијација: Одоровић Павла Петар; 
мајорот на оклопни единици: Орлић Мане 

Лука; 
мајорот на градежна служба: Стефановиќ Љу-

б и т е Драгослав; 
техничките капетани I кл.: Аћимовић Ратоми-

ра Ранко, Арнаутовић Мухиба Турхан, Димитрије-
вић Јована Миомир, Фурлан Јосипа Јосип, Гајић 
Јована Мирко, Горник Томаша Михајло, Грошић 
"Буре Стјепан, Јанковић Љубомира Бориша, Јело-
вац Бучете Гавро, Јуршић Јосипа Борислав, Клич-

ковић Тадије Живко, Конић Велимира Милош, 
Кречковић Новака Миодраг, Стоиљковић Илије 
Милован, Тасић Драгутина Антоније, Веселиновић 
Влајка Живан, Висковић Јурја Мирко, Живковић 
Андре Драгослав; 

капетаните I кл. на геодетска служба: Бабић 
Илије Миле, Баштић Лазара Недељко, Ћировић 
Марка Здравко, Дамјановић Јована Владислав, Ха-
мовић Душана Василије, Кладник Антона Антон, 
Ивковић Милтена Радисав, Лончаревић Акса Ми-
лорад, Недељковић Стојана Тиосав, Станисављевић 
Миломира Даница, Суботин Војина Радивоје, Ва-
сиљевић Душана Александар, Ждерић Ивана Или-
ја, Живадиновић Животе Миодраг, Живковић Ива-
на Вишеслав; 

капетанот I кл. на музичка служба: Бајић Ива-
на Иван; 

инженерските капетани I кл.: Бекрић Васили-
ја Предраг, Ћосовић Живомира Радосав, Јеленко-
вић Јована Ђорђе; 

артилериските капетани I кл.: Бенић Тодора 
Недељко, Грубиша Ђуре Чедомир, Јенко Јакова 
Милан, Калц Аугустина Милан, Косић Славка Ла-
зар, Крњаић Саве Павле, Квас Кордела Корнел, 
Мијалковић Радисава Милован, Рајевац Благоја 
Божидар; 

капетаните I кл. на административна служба: 
Благојевић Милована Драгиша, Панић Душана 
Душко; 

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Черкез 
Душана Љубомир; 

капетаните I кл. на финансиска служба: Чучи-
ловић Мојсија Саво, Ивковић Боже Стево, Рисо-
вић Немање Марко, Требше Антона Антон; 

капетаните I кл. за врска: Давидовић Ђурана 
Милован, Симјановић Николе Душан; 

санитетскиот капетан I кл.: Дидовић Ивана 
Динко; 

интендантските капетани I кл.: Димић Антони-
ја Стојадин, Дубравац Миле Ивица, Фекетија Љу-
бе Мато, Јанковић Сто ја дина Ратибор, Осмокровић 
Марка Петар, Ристић Станоја Спиро, Видојковић 
Мило ја Бошко; 

пешадискити капетани I кл.: Дукић Миле Дра-
гутин, Гвоић Милана Милан, Јамник Јоже Франц, 
Крнета Паја Владо, Матовић Радоја Иван, Мила-
новић Јована Перо, Павлетић Петра Милан, Пав-
ловић Владимира Мирко, Радовановић Петронија 
Новица, Ракић Душана Ђорђе, Стојић Сибина Ду-
шан, Тадић Младена Видоје; 

капетанот I кл. на оклопни единици: Гргуриновић 
Мате Винко; 

ветеринарниот капетан I кл.: Тодоровић Раден-
ка Војислав: 

капетанот I кл. на АБХ одбрана: Троха Фран-
ца Теодор; 

интендантските капетани: Благојевић Саве Ра-
дослав, Ђокић Гојка Стојан; 

пешадиските капетани: Дивјак Душана Јован, 
Еремија Лазе Радомир, Пејчин овић Радивој а Ста-
нимир; 

капетанот на административна служба: Ивано-
вић Цветка Радомир; 

артилерискиот капетан: Јоловић Милутина 
Гојко; 

капетанот на сообраќајна служба: Кукол еча 
Мирка Милан; 

пешадиските поручници: Брвар Јожета Ште-
фан, Крањец Фрање Златко; 

капетанот на фрегата: Зоркић Вукашина Лазар; 
капетаните на корвета: Болфек Павла Томи-

слав, Клокочар Рудолфа Роберт; 
поручникот на боен брод: Вујичић Недељка 

Гојко; 
ветеринарниот воен службеник III кл.: Крањ-

чић Јозефа Јоже; 
воените службеници IV кл. на административна 

служба: Анђелић Љубисава Милорад, Рашковић 
Радивој а Милорад; 
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техничкиот воен службеник IV кл.: Видојковић 
Данила Мирко; 

воениот службеник V кл. на административна 
служба: Цревар Николе Јован; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојаниот полет заради ос-
тварување на поставените задачи во единиците со 
кои раководат, како и за создавање услови за по-
стигање исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Адамовић Лазе Душ-
ко, Бакић Саве Илија, Брајушковић Радосава Ди-
митрије, Ђерасимовић Љубомира Момчило, Ђура-
шевић Мате Јакша, Јеремић Божидара Живомир, 
Кабиљо Давида Самуел, Караћ Јове Бранко, Кон-
валинка Константина Саво, Маричић Петра Вла-
димир, Филиповић Пере Никица, Полајнар Алојза 
Винценц, Прунер Рудолфа Рудолф, Пузигаћа Ђур-
ђа Митар, Стојковић Милуна Ратомир; 

полковникот за врска: Чича Николе Богдан; 
интендантскиот полковник: Дуловић Јоксима 

Нешко; 
артилериските полковници: Николић Љубе 

Алекса, Павичић Саве Божо, Станић Владе Владо, 
Томашевић Вукосава Миле; 

полковниците на геодетска служба: Стефановић 
Симе Милутин, Стошић Милана Јордан; 

инженерискиот полковник: Вукобратовић Дане 
Никола; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските полковници: Балтић Јована Ђорђе, 
Бра д ица Фрање Фрањо, Брајовић Милисава Сло-
бодан, Ибрахимпашић Мустафе Менсур, Иванише-
вић Мате Шпиро, Лубурић Јока Вељко, Миљавец 
Франца Станко, Митровић Ћетка Душан, Радмано-
вић Николе Божо, Решетар Мате Јуре, Стојаковић 
Стевана Владо, Стрика Вице Славко, Вучинић 
Марка Михајло, Вуковић Петра Алекса; 

полковници на оклопни единици: Борас Мате 
Јерко, Божановић Радула Драго, Тадић Петра Ан-
тоније; 

полковникот на АБХ одбрана: Бузаџић Станка 
Здравко, 

техничките полковници: Холовац Николе Гојко, 
Кокољевић Лазара Михајло, Ленђел Стјепана Стје-
пан, Продановић Павла Јовица; 

полковниците за врска: Косовац Душана Дане, 
Силић Антуна Никола; 

инженерискиот полковник: Леверда Ивана 
Ђуро; 

полковниците на финансиска служба: Лубурић 
Гаје Драго, Малбашић Мила Марко, Пардулски 
Тоше Митко, Стојин Раде Љубомир; 

интендантските полковници: Матковић Дели-
мира Златко, Пердан Игњација Виљем; 

полковникот на градежна служба: Спонза Сил-
вија Анте; 

полковникот на геодетска служба: Стијачић 
Трипка Славко; 

пешадиските потполковници: Бабић Петра Сто-
јан, Бојиновић Марка Милош, Бошковић Ми лоша 
Ристивоје, Брдар Милана Миле, Царић Ивана Вељ-

ко, Дракуловић Ника Велимир, Главоњић Витоми-
ра Душан, Голоб Антона Алојз, Голубовић Милете 
Михајило, Хинић Стевана Гојко, Хлаић Фрањо 
Владимир, Илинчић Радоша Влајко, Јанковић Васе 
Бошко, Јешић Јоце Светозар, Јововић Драге Бран-
ко, Капетановић Крсте Данило, Крајновић Божи-
дара Душан, Машала Николе Драган, Миловановић 
Дамјана Јован, Мирановић Луке Војо, Митић Вла-
димира Зоран, Огризовић Косте Милан, Палчић 
Фране Јуре, Пањан Франца Миран, Папић Три-
фуна Симо, Пејовић Андрије Тодор, Пекез Спасоја 
Лука, Пољак Марка Никола, Регељац Ђуре Милу-
тин, Срдоч Еугена Јосип, Стојановић Јове Мане, 
Вилић Јована Душан, Вучковић Павла Илија, Зду-
нић Фрање Александар, Зоркић Вукашина Бошко, 
Жугић Рада Војислав; 

потполковниците на геодетска служба: Барут 
Јосипа Иван, Брдарески Јована Васил, Чоловић 
Радивој а Гвозден, Ивовић Вида Мате, Плеић Мате 
Стипе, Зајац Михајла Јанко; 

потполковниците за врска: Баста Милана Ни-
кола. Чутурило Луке Јоцо, Кравчук Илије Радо-
слав, Милетић Јована Добривоје, Раусављевић 
Марка Лазо, Шпех Мате Фрањо, Вулетић Милића 
Мићо, Зоричић Гашпара Иван; 

потполковниците на финансиска служба: Ба-
шић Милана Мићо, Д рид а Хилме Шућрија, Гргу-
рић Јакова Матија, Митић Ђуре Миодраг, Пећанић 
Мате Павле, Приможић Ивана Иван, Родић Мила-
на Драгољуб, Скенџић Вује Раде; 

потполковникот на правна служба: Белетић 
Антона Анђело; 

артилериските потполковници: Бијелић Петра 
Павле, Филиповић Стеве Миливој, Франчишковић 
Мате Гојко, Гојановић Стипе Јосип, Лазић Свето-
зара Веселин, Мићуновић Максима Михајло, Реља 
Стјепана Славко, Шарановић Јована Јован; 

инженерските потполковници: Болтић Пере 
Обрад, Ђорђевић Тодора Драгомир, Гагић Николе 
Стеван, Кучековић Србивоја Мирко, Малешевић 
Милана Драго, Матић Љубомора Властимир, Сава-
товић Стевана Бранко, Средојевић By косава Жи-
вота, Шево Луке Светко; 

техничките потполковници: Дражић Војислава 
Здравко, Срнић Војислава Миленко, Вујковић Ми-
лана Коста, Живковић Мирка Благоје; 

интендантските потполковници: Дрча Даќе Пе-
тар, Гајић Јове Ратко, Гедошев Обрада Душан, 
Јерковић Мате Јаков, Марковић Драгана Стево, 
Николић Мате Анте, Стаменковић Милоша Мило-
рад, Шајбер Људевита Марко, Шпегар Стојана 
Бранко; 

потполковниците на сообраќајна служба: Ду-
чић Томе Владимир, Лазаревић Остоје Перо, Мило-
шић Шимуна Чедо, Мрдак Томе Милош, Тривалић 
Стевана Милутин, Вујовић Јосипа Божо; 

потполковниците на оклопни единици: Франче-
ски Јосипа Радослав, Јуришић Ивана Здравко, 
Маљковић Ђуре Ђоко, Видаковић Николе Вујо; 

потполковниците на административна служба: 
Грујић Николе Милан, Петровић Чедомира Петар; 
Жигић Милана Раде; 

потполковниците на АБХ одбрана: Љубинко-
вић Богдана Славко, Рамусовић Алије Рамиз, Воји-
новић Раде Богдан; 

ветеринарниот потполковник: Петриновић Ива-
на Божидар; 

пешадиските мајори: Чершков Петра Иво, Ма-
равић Јове Никола, Врбица Миле Љубомир; 

инженериските мајори: Ивичић Станка Мило-
рад. Златић Милоша Станко; 



Четврток, 8 мај 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 679 

мајорите на административна служба: Јуришић 
Николе Иван, Корица Милана Ђуро; 

санитетскиот мајор: Матијашевић Ммлорада 
Драгољуб; 

техничките мајори: Милисављевић Момчила 
Драган, Слобођанац Мартина Златко, Спасић Ми-
хајла Милан; 

интендантскиот мајор Нађ Слепана Иван; 
мајорите за врска: Николић Милана В О Ј И С Л З В , 

Виданец Јосипа Стјепан; 
капетанот I кл на финансиска служба: Гвар-

диол Шиме Жељко; 
пешадискиот капетан I кл.: Прибаковић Глиго-

рија Душан; 
капетаните на фрегата: Билалбеговиќ Ахмеда 

Ахмед, Цорак Филипа Филип; 
за особено истакнување во познавањето и вр-

шењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕД АЛ ЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

техничкиот постар водник I кл.: Митровић 
Сенте Стојадин; 

артилерискиот постар водник I кл.: Стритар 
Франца Јоже; 

артилериските постари водници Димић Живка 
Војислав, Ивановић Обрена Драган, Јеремић Жи-
вадина Славиша, МихаЈловић Драгутина Милисав, 
Миладиновић Миломира Славољуб, Перковић Бла-
же Јосип, Златковић Николија Момчило; 

постарите водници за врска: Младеновић Србо-
слава Антоније, Пејић Јована Милан; 

постариот водник на оклопни единици: Пија-
лић Бајра Рамо; 

инженерискиот постар водник: Рашковић Ми-
лорада Ђорђе; 

пешадискиот постар водник: Терзић Средоја 
Радивоје; 

постариот водник на административна служба; 
Видергар Едварда Мартин; 

постариот водник на сообраќајна служба: 
Жампак Јосипа Милан; 

техничките водници I кл.: Анић Саве Предраг, 
Франковић Марина Анте, Марковић Верољуба, Ми-
линко, Михајловић Благоја Милутин, Онић Јоже-
фа Иван, Видановић Драгана Александар, Жива-
новић Живојина Душан; 

артилериските водници I кл.: Баљ Видоја Ми-
лан, Јосивљевић Јевђенија Мирослав, Пајић Јуре 
Фрањо, Табак Мате Јосип; 

водниците I кл. на административна служоа: 
Благај Ивана Стјепан, Љубинковић Бранка Душан; 

инженерските водници I кл.: Добродолац Ду-
шана Драган, Павловић Радивој а Сретен; 

водникот I кл. на сообраќајна служба: Гатарић 
Јова Милутин; 

водникот I кл. на АБХ одбрана: Јанковић Жи-
во ј ина Срећко; 

водниците I кл. за врска: Николић Немање 
Јован, Павловић Добривоја Андрија; 

водникот I кл. на оклопни единици: Павловић 
Милосава Душан; 

пешадискиот водник I кл.: Таборин Драгутина 
Милан; 

Болниците за врска: Маук Милана Ђуро, Ми-
хај л овић Петра Душан; 

техничките водници: Богдановић Маринка Ко-
стадин, Драженовић Миле Јосип, Грбић Мирка 
Вељко, Шобић Стевана Слободан; 

десетарот: Кузмановић Владимира Миливоје; 
војниците: Цаца Османа Рамадан, Јевтић Сто-

и т е Радивоје, Пекић Ибрахима Зијах, Вижин Дио-
низије Михаел, Вугриновић Ђуре Мато. 

Бр. 178 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците 
со кои раководат, како и за создавање услови за 
постигање исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците на финансиска служба: Бабић 
Андрије Јурај, Ђорђевић Сретена Милан, Лазић 
Лазара Драгољуб; 

техничките потполковници: Брусић Ивана Вјен-
цеслав, Игњатовић Здравка Живорад, Јерић Глиго-
рија Милојко, Марјановић Михајла Божидар, Ни-
колић Миладина Гојко, Опачић Милана Антун; 

инженерискиот потполковник: Бубало Мане 
Богдан; 

артилерските потполковници: Ђураковић Пав-
ла Мирослав, Кнежевић Јована Вучета, Срна Ка-
сима Ахмед, Суручић Милоша Душан; 

интендантскиот потполковник: Тошковић Ма-
шана Данило; 

артилериските мајори: Анђелић Божидара Ра-
дивоје, Родић Миле Мирко, Варат Милана Недељко; 

мајорите на финансиска служба: Бабовић Вука 
Војислав, Кљакић Ђоке Јован; 

инженерискиот мајор: Булат Ђуре Душан; 
техничките мајори: Ђурасовић Јове Светозар, 

Вељковић Станислава Стеван; 
интендантските мајори: Грковић Стојана Ранко, 

Павловић Матије Лазо; 
мајорот на АБХ одбрана: Карајић Хасана 

Хасиб; 
мајорите на административна служба: Кнеже-

вик ТадиЈе Лука, Веселиновиќ Светозара Алексан-
дар; 

мајорот на оклопни единици: Милорадовић Ми-
лоје Душан; 

мајорот на геодетска служба: Николић М р т в а -
на Миодраг; 

пешадиските мајори: Пјевић Николе Милан, 
Сегединац Николе Миленко, Шобот Душана Ђуро; 

ветеринарните мајори: Поломик Јосипа Фрањо, 
Радовановић Светолика Љубивоје; 



(Страна 680 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 8 мај 1969 

капетаните I кл. на сообраќајна служба: Ахмето-
вић Садрије Шабан, Ковачевиќ Стевана Новак; 

инжеиериските капетани I кл.: Арсеновић Жи-
ворада Михајло, Новоселић Марјана Здравко; 

ваздухопловнотехничките капетани I кл.: Б је-
лаковић Љубомира Стојан, Кабић Јована Душан, 
Тановић Ратка Недељко; 

техничките капетани I кл.: Богуновић Николе 
Јован, Буданец Валента Иван, Цеглар Ивана Јанко, 
Драгић Божидара Милан, Хашимбеговић Мехмеда 
Му рис, Хуравик Јана Павел, Јефтић Василија 
Владета, Кравос Стјепана Ивица, Марјановиќ Жи-
воте Миодраг, Митровиќ Миодрага Константин, Не-
шиќ Милана Радомир, Николић Ми лоша Михајло, 
Радановић Дмитра Божидар, Рундић Луке Милан, 
Симовић Алексе Миодраг, Станковић Стевана "Влај-
ко, Шипетић Милутина Љубиша, Тошковић Драго-
љуба Слободан, Туџаров Георгија Благое, Удовчић 
Алберта Владимир, Витас Томе Чедомир, Влајковић 
Радована Милован, Војводик Ивана Влахо; 

Бр. 179 
22 декември 1967 година 

Белград 

- Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

281. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на јавните патишта — — — — — — 569 

282. Закон за испитување и жигосување од-
носно обележување на рачно огнено о-
ружје и муниција — — — — — - 581 

2вЗ. Закон за измена на Кривичниот законик 584 
284. Закон за измени и дополненија на Зако-

.нот за девизното работење — — — — 584 
285. Закон за измени на Законот за интерес-

ните стопи на фондовите во стопанството 585 
286. Закон за дополненија на Законот за а-

мортизација на основните средства на ра-
ботните организации — — — — — 586 

287. Закон за измени и дополненија на Ос-
воениот закон за работните односи — — 587 

288. Закон за измени и дополненија на За-
конот за боречкиот додаток — — — — 590 

289. Закон за дополнение на Законот за утвр-
дување работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со наголемено тра-
ел,е - - - - - - - - - - 590 

290. Општ закон за здравството — — — - 591 
291. Општ закон за здравственото осигурува-

ње и задолжителните видови здравствена 
заштита на населението — — — — 593 

292. Закон за дополнение на Законот за здрав-
ствената заштита на странци во Југосла-
вија - — — — — — — — — — 598 

293. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за осигурувањето и осигури-
телните организации — — — — — 598 

294. Закон за измена и дополнение на Законот 
за задолжително опфаќање на ризикот 
од земјотресот во одделни видови осигу-
рувања — — — — — — — — — 599 

295. Закон за измена и дополнение на Законот 
за определување на градежното земјиште 
во градовите и населбите од градски ка-
рактер — — — — — - — — — 600 

Страна 
296. Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за договорите за искористување на 
поморските бродови — — — — — — 600 

297. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за исправите и книгите на поморските 
бродови и за пловилата за внатрешна 
пловидба — — — — — — — — 602 

298. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за положбата и овластувањата на Ју-
гословенскиот црвен крст — — — — 603 

299. Општ закон за прекинување на бременост 604 
300. Одлука за распоредот на девизите утвр-

дени за потребите на федерацијата за 
1969 година - - - - - - - - 603 

301. Одлука за ангажирање на отплати што 
втасуваат по 1970 година по кредитите за 
извоз на опрема и бродови и за изведу-
вање на инвестициони работи во стран-
ство на кредит — — — — — — - 608 

302. Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1969 година 609 

303. Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1969 година 609 

304. Одлука за потврдување на финансискиот 
план на Сојузниот фонд за финансирање 
на научните дејности за 1969 година — 609 

305. Одлука за разрешување од должноста на 
заменик-државен секретар за надворешни 
работи и именување државен секретар за 
надворешни работи и заменик-државен 
секретар за надворешни работи — — — 610 

306. Резолуција за остварување на уставните 
начела за рамноправноста на јазиците и 
писмата на народите и народностите на 
Југославија во сојузните прописи и во ра-
ботата на сојузните органи — — — — 610 

307. Резолуција за планирање на семејството 612 
308. Решение за југословенскот стандард од 

областа на заштитата при работата во ру-
дарството — — — — — — — — 613 

309. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на конзервирањето на дрво — 614 

310. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на пластични 
мас-и — — — — — — , — — — 614 

311. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници 
за Општествено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина — — — — — — 614 

312. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници 
за Стопанскиот собор на Сојузната скуп-
штина — — — — — - — — — 623 

313. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници 
за Просветно-културниот собор на Сојуз-
ната скупштина — — — — — — 641 

314. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за разултатот на изборите на пратеници 
за Социјално-здравствениот собор на Со-
јузната скупштина — — — — — - 657 

Исправка на Прописите за техничките мери за 
употреба на bi-челик во армиранобетон-
ски конструкции — — — — — - 676 

Одлука за поништување на одредбите од чле-
нот 99 под б) и ц) и членот 97 од Пра-
вилникот на Градежното претпријатие 
„Центар", Сараево, за распределба на 
личните доходи од 24 февруари 1966 го-
дина — — — - — — — — — 676 
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