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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И 
ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на ^Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 21 февруари 1974 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор од 
21 февруари 1974 година. 

ПР бр. 276 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО ЦА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Г л а в а I 

Основни одредби 

Член 1 
Избор и отповик на делегати во Сојузниот 

собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија се врши на начин и по 
посгапка пропишани со овој закон. 

Член 2 
Во Сојузниот собор се избираат по триесет де-

легати на самоуправните организации и заедници и 
fea општествено-политичките организации од секоја 
република, односно по дваесет делегати од секоја 
автономна покраина. 

Член 3 
Делегатот во Сојузниот собор истовремено не 

може да биде и делегат во Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ. 

Член 4 
Секоја четврта година се избираат сите делегати 

во Сојузниот собор. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде избиран за делегат во Сојузниот собор. 
На дополнителниот избор делегат во Сојузниот 

собор се избира на време до истекот на мандатот на 
делегатот чиј мандат престанал, и по истекот на тој 
мандат може уште двапати едноподруго да биде из-
биран за делегат, односно само уште еднаш ако ман-
датот по дополнителниот избор му траел над две 
години. 

Член 5 
Право да учествуваат во постапката за канди-

дирање делегати во Сојузниот собор имаат работните 
луѓе и граѓаните во основните самоуправни органи-
зации и заедници и во општествено-политичките ор-
ганизации здружени во Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

Кандидати за делегати во Сојузниот собор пред-
лагаат делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници PI на општествено-политичките 
организации во рамките на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

За делегат во Сојузниот собор може да биде из-
биран член на делегација на основна самоуправна 
организација и заедница, односно на делегација на 
општествено-полптичка организација, кој наполнил 
осумнаесет години возраст. 

Член 6 
Носител и организатор на општествено-политич-

ката активност во изборите за делегати во Сојузниот 
собор е Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, 
во своите организации, односно во организациите на 
синдикатите. 

Организациите на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ и организациите на синдикатите, во 
соработка со другите општествеио-политички орга-
низации, организираат и спроведуваат таква демо-
кратска кандидациона постапка која на работните 
луѓе и граѓаните им овозможува слободно да ја из-
разат својата волја во предлагањето и утврдување-
то на кандидати за делегати во Сојузниот собор и 
да обезбедат соодветен социјален, национален и друг 
состав на тие кандидати. 

Член 7 
Изборите за делегати во Сојузниот собор ги ра-

спишува претседателот на Собранието на СФРЈ. 
Избори за делегати во Сојузниот собор мораат 

да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред исте-
кот на изборниот период на делегатите на кои им 

•истекува мандатот. 
Од денот на распишувањето на изборите до де-

нот на изборот на делегати во Сојузниот собор не 
може да помине помалку од еден ниту повеќе од 
два месеца. ' 

Во случај на распуштање на Сојузниот собор, 
избори мораат да се распишат во рок од петнаесет 
дена од денот на распуштањето, а да се одржат во 
рок од два месеца од денот на распишувањето на 
изборите. 
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Член 8 
Изборите за делегати во Сојузниот собор се вр-

шат, по правило, истиот ден во сите републики и 
автономии покраини. 

По исклучок, ако тоа особени причини го ба-
раат, со актот за распишување избори може да се 
одреди изборите во одделни републики, односно ав-
тономни покраини да се вршат во разни денови, но 
не во време подолго од осум дена. 

Член ft 
Сојузниот собор се состанува на првата седница 

најдоцна до истеков на мандатот на делегатите чиј 
мандат истекува. 

Првата седница на Сојузниот собор ја свикува 
претседателот на Собранието на СФРЈ од поранеш-
ното свикување. 

На првата седница на Сојузниот собор се врши 
верификација на мандатот на делегатите. 

Со денот на верификацијата на мандатот на но-
воизбраните делегати во Сојузниот собор, им пре-
станува функцијата на делегатите чиј мандат исте-
кува. 

Член 10 
Функционер во сојузен орган или во сојузна ор-

ганизација, судија на Уставниот суд на Југославија 
и на Сојузниот суд, сојузниот јавен обвинител и со-
јузниот општествен правобранител на самоуправува-
њето, не може во исто време да биде и делегат во 
Сојузниот собор. 

На лицето од став 1 на овој член што ќе биде 
избрано за делегат во Сојузниот собор му преста-
нува функцијата кога мандатот ќе му биде верифи-
цирал. 

Член 11 
Изборот на делегати во Сојузниот собор се врши 

во републиката, односно во автономната покраина 
врз основа на листата на кандидати која, врз осно-
ва на одредбите од овој закон и правилата на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, ја утвр-
дува кандидационата конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на републиката, 
односно на автономната покраина. 

Составот и начинот на работата на кандидацио-
ната конференција се утврдува со овој закон и со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 

Член 12 
Делегатите во Сојузниот собор ги избираат, на 

заеднички седници на сите собори, собранијата на 
општините од територијата на републиката, односно 
на автономната покраина. 

За делегат во Сојузниот собор е избран канди-
датот кој добил мнозинство одредено со овој закон. 

Член 13 
На делегатот во Сојузниот собор му престанува 

мандатот пред истекот на времето за кое е избиран: 
1) ако го изгуби општото избирачко право; 
2) ако со правосилна судска одлука биде безус- * 

ловно осуден на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци или на друга потешка казна, или ако 
со правосилна судска одлука биде прогласен за ви-
новен за кривично дело против народот и државата 
или против човечноста и меѓународното право, или 
за кое и да било друго кривично дело што го прави 
неподобен за вршење на таа функција; 

3) ако биде отповикан; 
4) ако поднесе оставка; 
5) ако настапи случај на неспојливост на функ-

цијата на делегат со функцијата од член 10 став 1 
на овој закон. 

За престанокот на мандатот на делегатот пора-
ди неподобност за вршење на функцијата на делегат 
во Сојузниот собор во смисла на одредбата на точка 
2 од став 1 на овој член — одлучува Сојузниот со-
бор. 

Член 14 
Делегат во Сојузниот собор може да биде отпо-

викан под услови и на начин утврдени со овој закон. 

Член 15 
Избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 

вршат делегатите на сите собранија на општините 
од територијата на републиката, односно на автоном-
ната покраина, со тајно гласање. 

Гласањето се врши лично. 

Член 16 
Загарантирана е слободата на определувањето и 

тајноста на гласањето., 
Ниеден државен орган или службено лице не 

може делегатот во собранието на општината да го 
повика на одговорност за гласање на изборите, ниту 
од него да бара да каже за кого гласал или зошто 
не гласал, односно дали гласал за или против от-
повикот. 

Одредбата на став 2 од овој член се применува 
и во постапката за кандидирање кога за соодвет-
ниот дел на таа постапка е пропишано тајно гла-
сање. 

Член 17 
Изборите за делегати во Сојузниот собор и гла-

сањето за нивниот отповик ги спроведуваат изборни 
комисии. 

Изборните комисии се независни во својата ра-
бота и работат врз основа на одредбите од овој за-
кон и правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ. 

Член 18 
Одредбите на чл. 7, 9 и 10 од овој закон се при-

менуваат сообразно и врз Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, односно врз из-
борот на делегати во тој собор. 

Г л а в а н 

Изборни комисии и средства за спроведување на 
изборите 

Член 19 
Орган за спроведување на изборите и отповикот 

на делегати во Сојузниот собор е Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор. 

Работите во врска со изборот и отповикот на 
делегати во Сојузниот собор, во согласност со од-
редбите на овој закон, ги вршат и републичките, по-
краинските и општинските изборни комисии што се 
формираат за избор на делегати во собранијата на 
републиката, на делегати во собранијата на авто-
номната покраина и на делегати во собранијата на 
општината. 

Член 20 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор ја сочинуваат претседател и осум 
членови што ги именува Сојузниот собор. 

На претседателот и на членовите на Комисијата 
им се одредуваат заменици. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Комисијата се именуваат од редот на судиите на Со-
јузниот суд. 

Член 21 
Член на Комисијата за избор и отповик на де-

легати во Сојузниот собор, како и негов заменик, 
може да биде само граѓанин кој има општо избирач-
ко право. 

Член на Комисијата, како и негов заменик, не 
може да биде кандидат за делегат во Сојузниот со-
бор, а ако се согласи да се кандидира му престанува 
функцијата на член односно на заменик во Комиси-
јата. 
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Член 22 
Претседателот и членовите на Комисијата за из-

бор и отповик на делегати во Сојузниот собор и нив-
ните заменици се именуваат на време од четири го-
дини. 

Со именувањето на новите членови им преста-
нува функцијата на поранешните членови на Коми-
сијата. 

Член 23 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сој узниот собор: 
1) се грижи за законито спроведувањето на из-

борите и на отповикот на делегати во Сојузниот со-
бор и ја следи примената на одредбите на овој закон; 

2) соработува со републичките, покраинските и 
општинските изборни комисии во постапката за 
спроведување на избори и отповик на делегати во 
Сојузниот собор и на нивно барања дава мислење 
во врска со примена на одредбите од свој закон; 

3) ги утврдува единствените стандарди за избор-
ниот материјал, ги пропишува обрасците за извр-
шување на овој закон и одредува кои изборни акти 
треба да и се доставуваат; 

4) ги објавува резултатите од изборите за деле-
гати во Сојузниот собор, како и резултатите од гла-
сањето за отповикот; 

5) врши и други работи утврдени со овој закон. 

Член 24 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор одлучува за работите од својата 
надлежност со мнозинство гласови на сите членови. 

Член 25 
Републичката, односно покраинската изборна ко-

мисија ја усогласува работата на општинските из-
борни комисии во спроведувањето на одредбите на 
овој закон и врши други работи утврдени со овој 
закон. 

Член 26 
Средствата за покритие на трошоците за спро-

ведување на изборите и отповикот на делегати во 
Сојузниот собор се обезбедуваат во буџетот на ф е -
дерацијата. 

Средствата за работа на органите за спроведу-
вање на изборите, за изборниот материјал и са дру-
гите материјални трошоци за спроведување на из-
борните дејствија им се обезбедуваат на републиките 
и автономните покраини според мерилата што ги ут-
водува Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор, во договор со републичките и 
покраинските изборни комисии. 

Републичката, односно покраинската изборна ко-
мисија им ги распоредува средствата на општински-
те изборни комисии и го одредува начинот на ко-
ристење и контрола На употребата на тие средства. 

Г л а в а I I I 

Предлагање на кандидати 

Член 27 
Работните луѓе на собирите во основните само-

управни организации и заедници, како и работните 
луѓе и граѓаните на состаноците во организациите на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и во 
другите општествено-политички организации, рас-
праваат за мерилата за предлагање на кандидати и 
за можните кандидати за делегати во Сојузниот со-
бор. 

Носител и организатор на постапката за пред-
лагање на кандидати е општинската организација на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, во сво-
ите организации, односно во организациите на син-
дикатите. 

Член 28 
Начинот и постапката за предлагање и утврду-

вање на кандидати за делегати во Сојузниот собор, 
доколку со овој закон не се пропишани, се утврду-
ваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ. 

Со правилата од став 1 на овој член се утврду-
ваат мерилата со кои се овозможува соодветниот со-
цијален, национален и друг состав на предложените 
кандидати за делегати во Сојузниот собор. 

Член 29 
Кандидати за делегати во Сојузниот собор пред-

лагаат делегациите на основните самоуправни ор-
ганизации и заедници од редот на членовите на де-
легациите на тие организации и заедници и опште-
ствено^политичките организации и заедници во рам-
ките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ' 
од редот на своите делегации. 

При предлагањето на кандидати се земаат пред-
вид и членовите на делегациите што се истакнати ка-
ко можни кандидати на собирите на работните луѓе 
во основните самоуправни организации и заедници, 
односно на состаноците на работните луѓе и граѓа-
ните во општествепо-политичкпте оргаЕШзацип. 

Како предложе« кандидат за делегат се смета 
кандидатот кој на состанокот на делегацијата добил 
мнозинство гласови на сите членови на делегаци-
јата. 

Член 30 
Со правилата на Социјалистичкиот сојуз на ра-

ботниот народ може да се предвиди делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници, по-
врзани со работата и со другите заеднички интереси 
или со интересите во општествено-политичката за-
едница, односно делегациите на општествено-поли-
тичките организации,' да можат да држат заеднич-
ки состаноци за предлагање на кандидати за деле-
гати во Сојузниот собор. 

Во случајот од став 1 на овој член се приме-
нуваат одредбите од овој закон за постапката за 
предлагање кандидати на состаноците на одделни 
делегации. 

Член 31 
Состаноците на делегациите на кои се утврду-

ваат предлозите на кандидати за делегати се одр-
жуваат најдоцна петнаесет дена од денот на распи-
шувањето на изборите. * 

Член 32 
На состанокот на делегацијата на кој се врши 

предлагање на кандидати се води записник. 
Записникот содржи: место и време на одржува-

њето на состанокот; назив на основната самоуправна 
организација или заедница односно на општествено-
-политичката организација што ја претставува де-
легацијата; број на членовите на делегацијата и број 
на присутните членови; означување дали и кога е 
одржан собир на работните луѓе, односно состанок 
на работните луѓе и граѓаните; имиња на предло-
жените кандидати кои добиле мнозинство гласови; 
датум на раѓањето, занимање, национална припад-
ност и означување на делегацијата чиј член е кан-
дидатот, како и други околности од значење за ра-
ботата на делегацијата. 

Во записникот ќе се внесе и тоа дека делегаци-
јата ги зела предвид предлозите на можните кан-
дидати што ги истакнале собирите на работните 
луѓе, односно состаноците на работните луѓе и гра-
ѓаните. 

По завршување на состанокот делегацијата ft 
доставува ма општинската изборна комисија запис-
ник за својата работа. 

Член 33 
Откако ќе ги прими записниците од кандидаци-

оните состаноци, односно по истекот на рокот до кој 
мораат да се завршат кандидационите состаноци, оп-
штинската изборна комисија, врз основа на приме-
ните материјали, ја цени правната исправност на 
кандидационата постапка, а особено дали лицата што 
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се предложени за кандидати имаат општо избирачко 
t право, дали се членови на некоја од делегациите и 

дали ги исполнуваат другите услови предвидени со 
овој закон. 

Откако ќе ги оцени околностите од став 1 на овој 
член општинската изборна комисија составува спи-
сок на правноисправно предложените кандидати и 
заедно со записникот за својата работа го доставува 
де републичкиот односно покраинската изборна ко-
мисија. 

Член 34 
Ако општинската изборна комисија утврди дека 

постапката за предлагање кандидати на состанокот 
на делегацијата не е спроведена во согласност со 
одредбите од овој закон и со правилата на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ или дека пред-
ложените кандидати не ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон, ќе ја поништи со решение 
целата, односно дел од кандидациоиата постапка и 
ќе одреди постапката во ТОЈ дел или во целина да 
може да се повтори во рок од три дена. 

Решението од став 1 на овој член општинската 
изборна комисија веднаш и го доставува на делега-
цијата за чија постапка за кандидирање одлучу-
вала. 

Член 35 
Откако ќе ги прими извештаите со соодветните 

материјали од страна на општинските изборни ко-
мисии, републичката, односно покраинската изборна 
комисија составува список на сите правноисправно 
предложени кандидати со потребните податоци, 
вклучувајќи ги и податоците за тоа во колку деле-
гации е предложен одделниот кандидат. 

Списокот од став 1 на овој член републичката, 
односно покраинската изборна комисија го објавува 
и и го доставува на републичката, односно покраин-
ската кандидациона конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ. 

Г л а в а IV 

Каидидациона конференција и утврдување на кан-
дидатите 

* 

Член 36 
Кандидационата конференција на Социјалистич-

киот сојуз на работниот народ на републиката, од-
носно на автономната покраина, се формира за вр-
шење на работите одредени со овој закон и со пра-
вилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род за редовните, повторните и дополнителните из-
бори, како и за отповик на делегати. 

Членовите на кандидационата конференција се 
избираат, односно се делегираат за секој.изборен пе-
риод. 

Составот и начинот на изборот на кандидацио-
иата конференција се утврдуваат со правилата на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ со кои 
се обезбедува соодветна застапеност на општествено-
-политичките организации и на самоуправните орга-% 
низации и заедници од сите територии на република-
та, односно на автономната покраина. 

Член 37 
Откако ќе го прими списокот на кандидатите од 

републичката, односно покраинската изборна коми-
сија, републичката, односно покраинската кандида-
циона конференција ја утврдува листата на канди-
датите во најмалку онолкав број колку што деле-
гати во Сојузниот собор се избираат од - секоја ре-
публика, односно автономна покраина. 

Член 38 
Републичката, односно покраинската кандидаци-

она конференција работи и полноважно одлучува 
ако се присутни најмалку две третини од вкупниот 
број на нејзините членови, 
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Кандидационата конференција ја свикува и со 
нејзината работа, до изборот на претседателството, 
раководи претседателот на републичката, односно 
покраинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

Член 39 
Во листата на кандидатите што ја утврдува ре-

публичката, односно покраинската кандидациона 
конференција, најмалку половина од кандидатите за 
делегати во Сојузниот собор мораат да бидат од со-
ставот на делегациите на основните организации на 
здружениот труд. 

Член 40 
Заради обезбедување на соодветен социјален, 

национален или друг состав на делегатите, репуб-
личката, односно покраинската кандидациона кон-
ференција може да одлучи листата на кандидатите 
да се утврдува по соодветни делови или на друг со-
одветен начин. 

Во случајот од став 1 на овој член републичка-
та, односно покраинската кандидациона конферен-
ција го утврдува најмалиот број на кандидати за 
секој дел од кандидатската листа, како и бројот на 
делегатите што од секој дел се избираат во Сојуз-
ниот собор. 

Член 41 
Пред почетокот на утврдувањето на кандидатите, 

на членовите на кандидационата конференција им 
се доставува список на кандидатите што ги предло-
жиле делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници и делегациите на општествено-
-политичките организации. 

Конференцијата може да разгледува и да одлу-
чува само за кандидатите што ги предложиле деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници и делегациите на општествено-политички-
те организации. 

Во предлогот на листата на кандидатите се вне-
сува секој предложен кандидат чија кандидатура ќе 
ја поддржат најмалку една десетина од сите членови 
на кандидациоиата конференција. 

Името на кандидатот се внесува во предлогот на 
листата на кандидатите по азбучен, односно абеце-
ден ред. 

За кандидатите распоредени во предлогот на 
листата на кандидатите кандидационата конферен-
ција одлучува со тајно гласање. 

Член 42 
Секој од предложените кандидати за кој гласа-

ло мнозинството на вкупниот број на членовите на 
кандидационата конференција, се внесува во лис-
тата на кандидатите. 

Ако најмалку триесет, односно дваесет канди-
дати не го добијат потребното мнозинство, односно 
ако во случаите од чл. 39 и 40 на овој закон не се 
обезбеди соодветен состав на кандидатите, се врши 
повторно гласање се до пополнување на потребниот 
број, односно до обезбедување на утврдениот состав 
на листата на кандидатите. 

По завршеното гласање, претседавачот ги сооп-
штува резултатите на гласањето. 

Член 43 
За работата на кандидационата конференција се 

води записник. 
Записникот содржи: ознака на кандидационата 

конференција; ден и час на почетокот и место на 
одржувањето на конференцијата; вкупен број на 
членовите на конференцијата, број на присутните 
членови; кои кандидати биле предложени и кои се 
прифатени и со колкав број гласови, како и други 
околности од значење за работата на конференци-
јата. 

Член 44 
Кандидатите се внесуваат во листата на канди-

датите според бројот на добиените гласови во кан-
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дидационата конференција, а во случај на еднаков 
број на гласови — по азбучен, односно абецеден ред. 

Листата на кандидатите, покрај ознаката на кан-
дидационата конференција, местото и времето на 
нејзиното одржување, содржи: 

1) означување дека листата се поднесува за из-
бор на делегати во Сојузниот собор; 

2) презиме и име на кандидатот, датум на раѓа-
њето, занимање, национална припадност и означу-
вање на делегацијата чиј е член. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на претседателството на кандидациохѕта 
конференција. 

Член 45 
Кандидационата конференција го објавува из-

вештајот за својата работа, со списокот на предло-
жените кандидати и со ознака колкав број делега-
ции го предложиле одделниот кандидат, и конечно 
утврдената листа на кандидатите. 

Член 46 
Ако по утврдувањето на листата на кандидати-

те, а пред изборите, нистапи смрт на кандидатот, 
или ако кандидатот се откаже од кандидатурата, или 
ако во однос на некој од кандидатите настапат окол-
ности од член 13 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, кан-
дидационата конференција се состанува повторно 
и, по постапката предвидена со овој закон, утврдува 
предлог за нов кандидат од редот на лицата од спи-
сокот на кандидатите. 

На начин од став 1 на овој член ќе се постапи 
ако поради наведените околности на листата на кан-
дидатите бидат помалку од триесет, односно дваесет 
кандидати, или ако на некој дел од листата на кан-

дидатите бидат помалку кандидати од утврдениот 
број. 

Член 47 
Републичката, односно покраинската кандидаци-

она конференција ја утврдува листата на кандида-
тите за делегати во Сојузниот собор најдоцна пет-
наесет дена пред денот одреден за одржување на 
изборите. 

Член 48 
По утврдувањето на листата на кандидатите за 

делегати, претседателството на републичката, одно-
сно на покраинската кандидациона конференција и 
ја доставува листата на потврда на републичката, 
односно на покраинската изборна комисија, заедно 
со записникот за работата на конференцијата и со 
писмена изјава за согласноста на секој одделен кан-
дидат за прифаќање на кандидатурата. 

Г л а в а V 

Потврдување на листата на кандидатите 

Член 49 
Републичката, односно покраинската изборна 

комисија, по приемот на листата на кандидатите, ве-
днаш утврдува дали е поднесена во одредениот рок 
и составена според одредбите на овој закон и спо-
ред правилата на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ. 

Ако републичката, односно покраинската избор-
на комисија утврди дека листата на кандидатите \ л 
исполнува пропишаните услови, таа ќе ја потврди. 

Член 50 
АКО листата на кандидатите содржи само фор-

мални недостатоци, републичката, односно покраин-
ската изборна комисија ќе го повика, најдоцна за 
дваесет и четири часа по приемот на листата, не ј -
зиниот подносител да ги отстрани тие недостатоци 
во рок од три дена. 

Член 51 
Ако републичката, односно покраинската избор-

на комисија утврди дека во поглед на одделни или 

на сите кандидати од листата не се исполнети усло-
вите предвидени со овој закон, таа ќе го утврди тоа 
со решение и решението за одбивање на кандидату-
рата на одделни или на сите кандидати ќе им го до-
стави на тие кандидати и на републичката, односно 
покраинската кандидациона конференција. 

Ако републичката, односно покраинската избор-
на комисија утврди дека во постапката за кандиди-
рање во републичката, односно во покраинската 
кандидациона конференција се сторени неправилно-
сти од битно влијание врз правилноста на таа пос-
тапка, таа со решение ќе ги утврди тие неправилно-
сти и ќе ја поништи целата или дел од таа постапка, 
и решението ќе и го достави на републичката, одно-
сно на покраинската кандидациона конференција. 

Решението од ст. 1 и 2 на овој член мора да се 
донесе во рок од четириесет и осум часа од приемот 
на листата на кандидатите. 

Член 52 
Во случаите од член 51 ст. 1 и 2 на овој закон 

ќе се повторр!, во рок од пет дена, делумно, односно 
во целина, кандидационата постапка што се врши на 
седница на републичката, односно на покраинската 
кандидациона конференција. 

. Член 53 
Републичката, односно покраинската изборна 

комисија, по завршувањето на каидидационата пос-
тапка, им (ја доставува листата на кандидатите, во 
заверен препис, на сите собранија на општините, на 
општинските изборни комисии и на Комисијата за 
избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, и 
ја објавува во службениот весник на републиката, 
односно на автономната покраина. 

Собранието на општината доставува препис на 
листата на кандидатите до сите основни самоуправ-
ни организации и заедници, како и до општествено-
-политичките организации, заради огласување. 

Доставувањето и објавувањето на листата на 
кандидатите од став 1 на овој член мора да се извр-
ши најдоцна десет дена пред денот одреден за одр-
жување на изборите. 

Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор ги објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" листите на кандидатите за делегати од се-
која република, односно автономна покраина. 

Г л а в а VI 

Избор на делегати 

Член 54 
Делегатите во Сојузниот собор ги избираат, врз 

основа на листата на кандидати, собранијата на оп-
штините на заедничка седница на сите собори. 

Седницата на собранието на општината за избор 
на делегати ја свикува претседателот на собранието 
на општината. 

Ако претседателот на собранието на општината 
не ја свика седницата за избор на делегати во Сојуз-
ниот собор во времето одредено со актот за распи-
шување на изборите, седницата ќе ја свика, најдоц-
на во рок од три дена, општинската изборна коми-
сија. 

Член 55 
Седницата на собранието на општината ја от-

вора претседателот на собранието на општината иу 
раководи со нејзината работа до изборот на претсе-
дателството. 

Претседателството го сочинуваат претседавач и 
два члена. 

За претседавач и член на претседателството не 
можат да бидат избирани делегати на соборот на со-
бранието на општината што се кандидати за деле-
гати во Сојузниот собор. 
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, Член 56 
Седницата на собранието на општината за из-

бор на делегати во Сојузниот собор може да се одр-
ж и ако на седницата присуствува мнозинството на 
делегати на секој собор. 

Ако седницата не може-да се одржи поради тоа 
што не е присутно мнозинството на делегати на се-
кој собор, нова седница ќе се одржи најдоцна во 
рок од пет дена од денот за кој била свикана прет-
ходната седница. 

Седницата од став 2 на овој член може да се 
одржи ако на седницата присуствува мнозинството 
на вкупниот број делегати на собранието на општи-
ната. 

Член 57 
На седницата на собранието на општината може 

да се гласа само за кандидат од листата на канди-
датите што ја утврдила републичката, односно по-
краинската кандадациона конференција и што ја 
потврдила републичката, односно покраинската из-
борна комисија. 

Член 58 
Општинската изборна комисија ќе го подготви 

потребниот број гласачки ливчиња и друг материјал 
за вршење на изборите. 

Гласачкото ливче содржи: 
1) означување дека изборот се врши за делегати 

во Сојузниот собор; 
2) означување на собранието на општината; 
3) презиме и име на сите кандидати по ред како 

што се означени на листата што ја утврдила кан-
дидационата конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на републиката, односно на 
автономната покраина. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број^ 

Во случај кога е листата на кандидатите, во 
смисла на член 40 од овој закон, составена по де-
лови, гласачките ливчиња ќе се подготват исто така 
но делови. 

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

Член 59 
Кога ќе утврди дека собранието на општината 

може полноважно да пристапи кон избор, претсе-
давачот ја објавува целта на 'свикувањето на седни-
цата, го објаснува начинот на гласањето и го обја-
вува неговиот почеток. 

-I Член 60 
Кога ќе се пристапи кон гласање, претседавачот 

му предава гласачко ливче на секој присутен деле-
гат на собранието на општината. 

Се гласа со заокружување на редниот број пред 
името на кандидатот за кој сака да се гласа. 

Може да се гласа само за кандидати чии имиња 
се наоѓаат на гласачкото ливче, и тоа најмногу за 
онолку кандидати колку што се избираат. 

Гласачкото ливче се става во кутија за гласање. 

Член 61 
Ако кандидационата конференција, во смисла 

на член 40 на овој закон, листата на кандидатите ја 
утврдила по делови, гласањето се врши со заокру-
жување на редниот број пред имињата на онолкав 
број кандидати од секој дел на гласачкото ливче 
колку што делегати од тој дел на гласачкото ливче 
се избираат во Сојузниот собор. 

t ' Член 62 
Кога ќе заврши гласањето, претседателството го 

утврдува резултатот на гласањето. 
Резултатот на гласањето се утврдува на тој на-

!чин што се утврдува бројот на делегатите што гла-
сале, Ќблку гласови добил кој кандидат од листата 

m a ^кандидатите, кој кандидат добил мнозинство на 

гласовите од присутните делегати и колку имало 
неважечки гласачки ливчиња. 

Ако е гласањето вршено на гласачко ливче сос-
тавено по делови, резултатот на гласањето се утвр-
дува посебно за кандидатите од секој дел. 

За неважечко гласачко ливче се смета она лив-
че на кое е заокружен редниот број пред имињата 
на повеќе кандидати од бројот што се избира, ливче 
на кое се запишани и заокружени нови имиња, не-
пополнето ливче, ливче составено по делови на кое 
на еден или на повеќе делови не е заокружен ред-
ниот број пред онолкав број кандидати колку што 
од тој дел на ливчето се избираат делегати, како и 
ливче што е пополнет© така што да не може со си-
гурност да се утврди за кого делегатот гласал. 

Ако при утврдувањето на резултатите на гла-
сањето се утврди дека бројот на предадените гла-
сачки ливчиња е помал од бројот на присутните де-
легати, резултатот на гласањето се утврдува според 
бројот на предадените гласачки ливчиња, а ако 
бројот на предадените гласачки ливчиња е поголем 
од бројот на присутните, гласањето се повторува на 
истата седница. 

Резултатот на гласањето се објавува веднаш по 
завршеното пребројување на гласовите. 

Член 63 
За работата на седницата на собранието на оп-

штината се води записник. 
Записникот содржи: означување дека изборот се 

врши за делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ; означување на собранието на општината; 
ден и час на почетокот и место на одржувањето на 
седницата; број на работните луѓе и граѓаните кои 
според законот имаат право да избираат делегации 
на месните заедници; број на делегатите на секој со-
бор на собранието на општината и колку од нив се 
присутни; колку делегати гласале; колку гласови 
добил кој кандидат и кои кандидати добиле мно-
зинство на гласовите; колку имало неважечки гла-
сачки ливчиња и други околности од значење за 
работата на седницата, како и час на завршувањето 
на седницата. 

Записникот го потпишуваат членовите на прет-
седателството. 

Член 64 
Веднаш по завршувањето на седницата претсе-

давачот и го доставува на општинската изборна ко-
мисија целокупниот изборен материјал. 

Општинската изборна комисија го разгледува 
изборниот материјал од становиште^ на примената 
на одредбите на овој закон и заедно со своето мис-
лење и го доставува на републичката, односно на 
покраинската изборна комисија. 

Член 65 
Резултатот на гласањето за делегати во Со-

јузниот собор во републиката, односно во автоном-
ната покраина го утврдува републичката, односно по-
краинската изборна комисија врз основа на избор-
ниот материјал. 

Член бб 
За избран делегат се смета оној кандидат што 

добил мнозинство на гласови во собранијата на оп-
штините на • чии територии живее мнозинството на 
работните луѓе и граѓаните на републиката, односно 
на автономната покраина кои според законот имаат 
право да избираат делегации на месните заедници. 

Ако се утврди дека повеќе од триесет, односно 
дваесет кандидати го имаат мнозинството од став I1 

на овој член, за избрани делегати се сметаат оние 
кандидати што добиле поголем број гласови од сите 
делегати што гласале на територијата на републи-
ката, односно на автономната покраина. 

Во случајот од став 2 на овој член, ако повеќе 
кандидати имаат ист број гласови, за делегат е из-
бран оној кандидат што има помал реден број на 
листата. 
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Член 67 
Во случај кога се гласа со гласачки ливчиња 

составени по делови, резултатот на изборите се ут-
врдува одвоено за кандидатите од секој дел на лим-
чето, а за избран делегат се смета оној кандидат од 
соодветниот дел. на ливчето што го добил, мнозин-
ството на гласови одредено во член бб став 1 на овој 
закон. 

Во се друго сообразно се применуваат одредбите 
на член бб од овој закон. 

Член 68 
За работата на републичката, односно на покра-

инската изборна комисија се води записник. 
Записникот содржи: означување на републич-

ката, односно на покраинската изборна комисија; 
ден и час на одржувањето на седницата; број на 
делегати на секое собрание на општината; вкупен 
број на присутните на изборните седници; број на 
делегати на собранието на општината што гласале; 
број на неважечките гласачки ливчиња; презиме и 
име на кандидатите што добиле мнозинство на гла-
сови во секое одделно собрание на општината; вку-
пен број на гласови што го добил секој одделен кан-
дидат во сите собранија на општините во републи-
ката, односно во автономната покраина; презиме и 
име на кандидатите што добиле мнозинство на гла-
сови во собранијата на општините на чии територии 
живее мнозинството на работните луѓе и граѓаните 
на републиката, односно на автономната покраина 
кои според законот имаат право да избираат делега-
ции на месните заедници. 

Во записникот, освен имињата и презимињата 
на кандидатите што се избрани за делегати во Со-
јузниот собор, се внесува: датумот на раѓањето, за-
нимањето, националната припадност и означување 
на делегацијата чиј е член. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
републичката, односно на покраинската изборна 
комисија. 

Член 69 
Ако републичката, односно покраинската избор-

на комисија при изборите во едно или во повеќе 
собранија на општини, утврди неправилности од 
битно влијание врз резултатите на изборот, со реше-
ние го поништува гласањето во тоа, односно во тие 
собранија на општини. 

Решението од став 1 на овој член републичката, 
односно покраинската изборна комисија го донесува 
во рок од четириесет и осум часа од приемот на из-
борниот материјал и и го доставува на општинската 
изборна комисија која го огласува на огласната таб-
ла на собранието на општината и му го доставува на 
претседателот на собранието на општината. 

Член 70 
По утврдувањето на резултатите на изборите во 

републиката, односно во автономната покраина, ре-
публичката, односно покраинската изборна комисија 
•му издава на делегатот уверение дека е избран за 
делегат во Сојузниот собор. 

Републичката, односно покраинската изборна ко-
мисија и доставува на Комисијата за избор и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор извештај за ре-
зултатите на изборите и изборните материјали. 

Член 71 * 
Комисијата за избор и отповик на делегати во 

Сојузниот собор му поднесува на Собранието на 
СФРЈ извештај за резултатите на изборите за де-
легати во Сојузниот собор. 

Резултатите на изборите Комисијата ги објавува 
во „Службен лист на СФРЈ". 

Г л а в а VII 

Повторни и дополнителни избори 

Член 72 
Повторни избори за делегати во Сојузниот со-

бор се вршат: 

1) ако републичката, односно покраинската из-
борна комисија го поништи гласањето поради не-
правилности при спроведувањето на изборите; 

2) ако при спроведувањето на првите избори не 
бидат избрани триесет, односно дваесет делегати. 

Член 73 
Во случај републичката, односно покраинската 

изборна комисија да го поништи гласањето поради 
неправилности при спроведувањето на изборите во 
едно или во повеќе собранија на општини, гласа-
њето, во рок од осум дена, се повторува во тоа, од-
носно во тие собранија на општини, врз основа на 
веќе постојната листа на кандидати. 

Член 74 
Во случај на првите избори да не бидат избрани 

триесет односно дваесет делегати, повторни избори 
за пополнување до тој број делегати се вршат во 
сите собранија на општини на републиката, од-
носно на автономната покраина. 

Во случај од став 1 на овој член изборите се 
вршат врз основа на листата на кандидатите што 
дополнително ја утврдува републичката, односно 
покраинската кандидациона конференција од спи-
сокот на кандидатите што порано го добила од ре-
публичката, односно од покраинската изборна ко-
мисија. 

Член 75 
Повторните избори се вршат на начинот и по 

постапката предвидени за редовните избори. 

Член 76 
Дополнителни избори се вршат кога на делега-

тот ќе му престане мандатот поради некоја од окол-
ностите од член 13 на овој закон и во случај на 
смрт. 

Ако до редовниот престанок на мандатот на де-
легатот му преостанува помалку од шест месеци, до-
полнителни избори за делегат се распишуваат само 
на барање на републичкото, односно покраинското 
собрание. , 

Член 77 
Дополнителните избори се распишуваат најдоц-

на петнаесет дена од денот на престанокот на ман-
датот на делегатот. 

Дополнителните избори се одржуваат во рок од 
два месеца од денот кога местото на делегатот ос-
танало упразнето. 

Член 78 
Дополнителните избори се вршат на начинот и 

по постапката предвидени за редовните избори, со 
тоа што кандидатите за дополнителни избори не-
посредно ги утврдува републичката, односно покра-
инската кандидациона конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ од списокот на 
кандидатите што во редовните избори го добила од 
републичката, односно од покраинската изборна ко-
мисија, а кои во времето на распишувањето на до-
полнителните избори ги исполнуваат условите пред-
видени со овој закон. 

По исклучок, ако тоа го бараат посебни окол-
ности, или ако во списокот нема или нема доволно 
кандидати кои во времето на распишувањето на до-
полнителните избори ги исполнуваат условите пред-
видени со овој закон, републичката, односно покра-
инската кандидациона конференција може да одлу-
чи да се спроведе кандидациона постапка предви-
дена за редовните избори. 

Член 79 
Повторните избори ги распишува републичката,« 

односно покраинската изборна комисија, а дополни-
телниве избори — Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор. 
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Одлуката за дополнителните и повторните избо-
ри Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор ја објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", и тоа најдоцна четиринаесет дена пред де-
нот одреден за избори. 

Г л а в а VIII 

Отповик 

Член 80 
Предлог за поведување постапка за отповик на 

делегат во Сојузниот собор може да поднесе секоја 
делегација на основна самоуправна организација и 
заедница и на општествено-политичка организација, 
како и собранието на општината. 

При утврдувањето на предлогот за отповик на 
делегат, делегациите се должни да ги земат предвид 
и иницијативите за отповик на делегатот што ги 
Поднеле работните луѓе и граѓаните на собирите во 
основните самоуправни организации и заедници и 
на состаноците на општествено-политичките орга-
низации. 

Предлогот на делегацијата, односно предлогот 
на собранието на општината за поведување постап-
ка за отповик на делегат се поднесува во писмена 
форма и мора да биде образложен. 

Член 81 
Предлогот за поведување постапка за отповик и 

се доставува на општинската конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на тери-
торијата на општината на која е поднесен. 

Општинската конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ го доставува предло-
гот од делегацијата на основната самоуправна ор-
ганизација и заедница, односно на општествено-гто-
литичката организација до сите делегации на те-
риторијата на општината. 

Делегациите од став 2 на овој член се должни за 
предлогот за поведување постапка за отповик да се 
изјаснат во рок од петнаесет дена од денот на прие-
мот на предлогот. 

Член 82 
Ако предлогот за поведување постапка за отпо-

вик на делегат е поддржан од најмалку една тре-
тина од вкупниот број делегации на територијата на 
општината, или ако. во собранието на општината е 
прифатен со мнозинство на гласови на сите делега-
ти, општинската конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ го доставува, со свое 
мислење, до републичката, односно до покраинската 
кандидациона конференција. 

Предлогот кој не е прифатен на начинот од став 
1 на овој член се смета како одбиен. 

Член 83 
Откако ќе го прими предлогот за поведување 

постапка за отповик на делегат од страна на оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ, републичката, односно по-
краинската кандидациона конференција одлучува 
за предлогот за отповик на делегатот, со тајно гла-
сање. 

Предлогот за поведување постапка за отповик 
се смета како прифатен ако за него гласаат мно-
зинството членови на републичката, односно на по-
краинската кандидациона конференција. 

Прифатениот предлог за поведување постапка 
за отповик на делегат републичката, односно по-
краинската кандидациона конференција и го дос-
тавува, во рок од три дена, на републичката, однос-
но покраинската изборна комисија заради распи-
шување гласање за отповикот. 

Член 84 
Постапката за поднесување и разгледување на 

предлогот за отповик на' делегат во општинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ, и во републичката, односно во покраин-
ската кандидациона конференција, доколку не е 
пропишана со овој закон, се утврдува со правилата 
на општинската, републичката, односно покраин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

Член 85 
Ако предлогот за отповик на делегат не е при-

фатен во републичката, односно во покраинската 
кандидациона конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ, не може повторно да се 
поднесе, од истите причини. 

Член 86 
Кога ќе го прими предлогот од републичката, 

односно од покраинската кандидациона конферен-
ција на Социјалистичкиот СОЈУЗ на работниот на-
род за поведување постапка за отповик на делегат, 
републичката, односно покраинската изборна коми-
сија е должна да распише гласање за отповик нај - ' 
доцна во рок од петнаесет дена од денот на прие-
мот на предлогот. 

Гласањето за отповикот се врши во рок од двае-
сет дена од денот на распишувањето на гласањето 
за отповикот. 

За распишувањето гласање за отповикот репуб-
личката, односно покраинската изборна комисија ја 
известува Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор, која за тоа го известува 
Сојузниот собор и одлуката за распишување на 
гласање за отповикот ја објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

^ Член 87 
За отповикот гласаат сите собори во сите собра-

нија на општините во републиката, односно во ав-
тономната покраина. 

Се гласа на гласачко ливче кое содржи: ознака 
на собранието на општината, презиме и име и место 
на живеење на делегатот за чиј отповик се гласа, 
а пред името на делегатот зборовите: „за отповик'-, 
и зборовите: „против отповик". 

Член 88 
Делегатот е отповикан ако предлогот за отпо-

вик е усвоен со мнозинство гласови на делегатите 
во собранијата на општините на чии територии ж и -
веат мнозинството работни луѓе и граѓани на ре-
публиката, односно на автономната покраина кои 
според законот имаат право да избираат делегации 
на месните заедници. 

Ако предлогот за отповик на делегатот не е 
усвоен со мнозинството од став 1 на овој член, не 
може од истите причини повторно да се поднесе 
предлог за поведување постапка за отповик на тој 
делегат. 

Член 89 
Извештајот за гласањето во соборите на собра-

нието на општината и се доставува на републич-
ката, односно на покраинската изборна комисија, 
која ја цени правната исправност на постапката, ги 
утврдува резултатите на гласањето за отповикот во 
републиката, односно во автономната покраина и 
извештај за тоа и доставува на Комисијата за избор 
и отповик на делегати во Сојузниот собор. 

Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор го доставува извештајот за резул-
татите на отповикот до Сојузниот собор и го обја-
вува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 90 
На делегатот кој е отповикан, мандатот му пре-

станува кога Сојузниот собор, врз основа на изве-
штајот од Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор, ќе утврди дека е отпо-
викан. 
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Член 91 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на делегати во Сојузниот собор сообразно 
се применуваат и врз отповикот на делегати, ако со 
одредбите на чл. 80 до 90 на овој закон не е од-
редено поинаку. 

Г л а в а IX 

Заштита на изборните права 

Член 92 
Поради неправилности во постапката за канди-

дирање ко делегацијата на основната самоуправна 
организација и заедница и во делегацијата на оп-
штествено-политичката организација, секој член на 
делегацијата и лицето што е предложено за делегат 
од страна на таа делегација може да поднесе при-
говор до надлежната општинска изборна комисија 
во рок од три дена од денот на одржувањето на сед-
ницата на делегацијата. 

За тој приговор одлучува општинската изборна 
комисија која донесува решение за тоа во рок од 
четириесет и осум часа и му го доставува на подно-
сителот на приговорот. 4 

Против решението на општинската изборна ко-
мисија подносителот на приговорот може да изјави 
жалба до надлежниот општински суд во рок од че-
тириесет и осум часа од Kftra му е доставено ре-
шението. 

Општинскиот суд одлучува за таа жалба во рок 
од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 93 
Поради неправилности во работата на кандида-

цисната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на републиката, односно на ав-
тономната покраина приговор може да изјави секој 
нејзин член и секој кандидат од списокот на кан-
дидати што републичката, односно покраинската из-
борна комисија и го доставила на републичката, од-
носно на покраинската кандидациона конференција, 
во рок од три дена од денот на одржувањето на 
седницата на кандмдационата конференција. 

За приговорот одлучува со решение републич-
ката, односно покраинската изборна комисија во рок 
од четириесет и осум часа од приемот и решението 
му го доставува на подносителот на приговорот. 

Против решението на републичката, односно на 
покраинската изборна комисија подносителот на 
приговорот може да изјави жалба до врховниот суд 
на републиката, односно до врховниот суд на авто-
номната покраина, во рок од четириесет и осум часа 
од приемот на решението. 

Врховниот суд на републиката, односно врхов-
ниот суд на автономната покраина, одлучува за ж а л -
бата во рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 94 
Поради неправилности во работата на соборот 

на собранието на општината при изборот на делегати 
во Сојузниот собор, секој делегат на соборот и се-
кој кандидат од листата на кандидатите на репуб-
личката, односно на покраинската кандидацисна 
конференција може да поднесе приговор во рок од 
три дена од денот на одржувањето на седницата. 

За приговорот одлучува републичката, односно 
покраинската изборна комисија, која свое решение 
за тоа донесува во рок од четириесет и осум часа 
и му го доставува на подносителот на приговорот. 

Против решението на републичката, односно на 
покраинската изборна комисија подносителот на 
приговорот може да изјави жалба до врховниот суд 
на републиката, односно до врховниот суд на авто-
номната покраина во рок од четириесет и осум часа 
од приемот на решението. 

Врховниот суд на републиката, односно врховниот 
суд на автономната покраина, одлучува за таа ж а л -
ба во рок од четириесет и осум часа од приемот^ 

Член 95 
Против решението -на општинската изборна ко-

мисија, донесено во смисла на член 34 од овој закон, 
жалба може да изјави член на делегацијата, што ја 
водела постапката за кандидирање, како и лицето 
што во таа постапка е предложено за кандидат, во 
рок од четириесет и осум часа од кога и е предадено 
решението на делегацијата. 

За жалбата одлучува надлежниот општински 
суд во рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член бб 
Против решението на републичката, односно на 

покраинската изборна комисија, донесено во смисла 
на член 51 од овој закон, жалба може да изјави прет-
седателството на републичката, односно на покраин-
а т а кандидациона конференција, член на таа кон-
ференција и секој кандидат од списокот на канди-
дати што републичката, односно покраинската из-
борна комисија и го доставила на кандидационата 
конференција, во рок од четириесет и осум часа 
од приемот на тоа решение. 

За жалбата одлучува врховниот суд на републи-
ката, односно врховниот суд на автономната покра-
ина, во рок од четириесет и осум часа од приемот. 

Член 97 
Против решението на републичката, односно на 

покраинската изборна комисија, донесено во смисла 
на член 69 од овој закон, жалба може да изјави се-
кој делегат на соборот на собранието на општината 
и секој делегат од листата на кандидати за која се 
гласало, во рок од три дена од денот на прогласу-
вањето на решсгшето на огласната табла на собра-
нието на општината. 

За жалбата одлучува врховниот суд на репуб-
ликата, односно врховниот суд на автономната 
покраина, во рок од четириесет и осум часа од при-
емот. 

Член 98 
Поради неправилности во постапката за пове-

дување отповик на делегат во Сојузниот собор и по-
ради неправилности во постапката за гласање за 
отповикот, секоја делегација што го поднела пред-
логот, нејзините членови, како и делегатот за чиј 
отповик се води постапката, има право на приговор 
во рок од три дена во кој е завршено соодветното 
дејствие во постапката за отповик. 

Приговорот се поднесува до републичката, од-
носно до покраинската изборна комисија. 

Републичката, односно покраинската изборна 
комисија донесува решение за приговорот во рок 
од три дена од денот на приемот и му го доставува 
на подносителот на приговорот. 

Против решението подносителот на приговорот 
може да изјави жалба до врховниот суд на репуб-
ликата, односно до врховниот суд на автономната 
покраина во рок од три дена од денот на приемот. 

Врховниот суд на републиката, односно врхов-
ниот суд на автономната покраина одлучува за жал-
бата во рок од три дена од денот на приемот. 

Г л а в а X 

Казнени одредби 

Член 99 
Со парична казна или со казна затвор до една 

година ќе се казни за кривично дело: 
1) тој што, при гласањето за избор, односно за 

отповик на делегат во Сојузниот собор, со поткупу-
вање влијае врз делегат на соборот на собранието на 
општината да гласа за или против одреден канди-
дат, односно за или против отповикот на делегатот 
или воопшто да не гласа; 

2) делегат во соборот на собранието на општина-
та кој при избор или отповик на делегат во Со-



Страна 282 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 25 февруари 1974 

јузниот собор веќе гласал, па повторно ќе гласа или 
ќе се обиде да гласа; 

3) делегат на соборот на собранието на општи-
ната кој при гласањето за избор, односно за отповик 
на делегат во Сојузниот собор ќе гласа или ќе 
се обиде да гласа наместо друг под негово име; 

4) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или ќе 
одземе некоја исправа за изборите или за гласањето 
за отповик, или некој предмет што служи за избо-
рот или за гласањето за отповик; 

5) службено лице што ќе повика на одговорност 
делегат на соборот на собранието на општината, 
член на делегацијата или член на кандидационата 
конференција поради гласањето, или од него ќе бара 
да каже-за кого гласал, или зошто не гласал, однос-
но дали гласал за или против отповикот. 

Член 100 
Со парична казна до 3.G00 динари или со казна 

затвор до три месеци ќе се казни за кривично депо 
член на претседателството на телото во кое се врши 
кандидиран,е, избор, односно отповик на делегат, 
член на изборната комисија и секое друго лице, што 
на кој и да било начин ќе ја повреди тајноста на 
гласањето. 

Г л а в а XI 

Преодни и завршни одредби 

Член 101 
Првите избори за делегати во Сојузниот собор 

на Собранието на СФРЈ, според одредбите на обој 
закон, ќе ги спроведе Сојузната изборна комисија 
што ја именувала Сојузната скупштина. 

Член 102 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за избор на сојузни 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69). 

Член 103 
ОЕОЈ закон влегува во сила наредниот д ш од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

156. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
*очка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА И З Б О Р 
И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАЦИИ НА АКТИВНИ 
ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА 

СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Се прогласува Законот за избор и отповик на де-
легации на активни воени лица и на граѓански-
те лица на служба во вооружените сили, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 21 февруари 1974 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
21 февруари 1974 година. 

ПР бр. 284 
21 февруари 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната, скупштина. 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАЦИИ НА 
АКТИВНИ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИ-
ТЕ ЛИЦА НА С Л У Ж Б А ВО ВООРУЖЕНИТЕ 

СИЛИ 

Член 1 
Заради непосредно остварување на своите пра-

ва, должности и одговорности и за организирано 
учество во вршење функции на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници, активните воени 
лица и граѓанските лица на служба во вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија формираат свои делегации. 

Член 2 
Делегациите на активните воени лица и на гра-

ѓанските лица на служба во вооружените сили па 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (во натамошниот текст: делегациите) со форми-
раат во воените единици и бо воените установи. 

За повеќе воени единици и воени установи мо-
ж е да се формира и заедничка делегација. 

Сите активни воени лица и граѓански лица на 
служба во воена единица, односно во возна уста-
нова која има помалку од 30 активни возни лица и 
граѓански лица на служба во таа ецшшца, односно 
установа, а се наоѓа на територијата на општината 
на која нема други воени единици и воени уста-
нови, вршат функција на делегација. 

Член 3 
Кандидационата постапка за избор на делега-

ција ја организира и ја спроведува кандидационата 
комисија, која се избира на состанок на воената 
единица или на воената установа, односно на заед-
нички состанок на повеќе воени единици и воени 
установи (член 2 став 2), на кој присуствуваат ак-
тивните воени лица и граѓанските лица на служба 
во тие единици, односно установи. На овој состанок 
се предлагаат кандидати за членови на делегации-
те. Листата на кандидатите за членови на делега-
циите ја утврдува кандидационата комисија. 

Состаноците од став 1 на овој член ги свикува 
старешината на воената единица, односно на воена-
та установа, а во случајот од член 2 став 2 на овој 
закон — старешина кого ќе го одреди сојузниот се-
кретар за народна одбрана или старешина кого тој 
ќе го овласти, во време одредено со пропис од член 
6 на овој закон. 

Член 4 
За член на делегацијата не може да биде из-

бирано активно воено лице и граѓанско лице на 
служба во вооружените сили кое се наоѓа на ра-
ководно место на кое го именувало собранието на 
општествено-политичката заедница. 

Член 5 
Во поглед на формирањето на делегациите и на-

чинот на нивниот избор и отповик, доколку тие не 
се уредени со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на наго, ќе се применуваат одредбите на 
републичките, о б о е н о на покраинските закони со 
кои се уредени овие прашања за делегациите во ос-
новните самоуправни организации и заедници. 

Член 6 
Сојузниот секретар за народна одбрана или ста-

решина кого тој ќе го овласти, одредува во кои 
воени единици и воени установи ќе се формираат 
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делегации во смисла на член 2 од овој закон и 
донесува поблиски прописи за спроведување на кан-
дидационата постапка. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

—• за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Преван Мате Будимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Целмић Стјепана Анте, Фу рј анић Јосипа Злат-
ко, Херговић Лазара Божидар, Јелинчић Фране 
Иван, Колацио Боже Зденко, Колак Динка Иво, Пе-
тровић Милана Бранко, Сила Емила Зденко, Суми-
на-Делонга Јакова Сена; 

* 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕНИ ВЕНЕЦ 

Алебић Шимуна Анте, Бешлић-Пролић Анђа, 
Брчић Боже Франо, Вреќо Анте Досип, Драгаш Ма-
те Франо, Џаја Анте Јаков, Хорват Антуна Драго, 
Кларина Адама Станко, Кнежевић Јове Душан, Ко-
вачевић Јакова Иван, Козлица Луке Бранко, Миха-
чић Анте Иван, Паштар Стипе Петар, Пољак Јуре 
Мате, Ромац Шимуна Јосип, Владовић Боже Иван, 
Вучковић Ивана Динко, Вукасовић Стипе Петар; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брадарић Анте Јозо, Будимир Ивана Јосип, Дра-
ган Дује Љубо, Ђипало-Батарело Ловре Пера, Гру-
бишић Јакова Петар, Јењић Јакова Анте, Јењић-
-Маонић Ивана Луца, Марушић Ивана Аугустин, 
Перић Стипе Јосип, Сарач Ивана Јаков, 'Слишковић 
Грге Мара, Шушњар Мате Мирко, Вучковић Филипа 
Петар. 

Бр.' 157 
11 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVU точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за извонредни скулпторе™ творби што ја 
обогатиле нашата уметност и значајно му придоиес-
ле на угледот на културата на југословенските на-
роди во светот 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Аугустинчић Антун. 

Бр. 160 
12 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— по повод дваесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ QO СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Завод за душевно ин живчно болне, Храстовец 
— Трате; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чернигој Антона дипл. инж. арх. Јарослав, Је-* 
глич Јанеза Цирил, Микош Мартина Борис, Равним 
Михаела Евген, Земљарич Франца Јанез; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Драган Франца Звоне, Јанжич Франца Владо, 
Крањц Августа Густав, Новиншек Јожета Јоже, Зи -
дар Милована Милован; i 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Можина Франца Марија? 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Беден-Јершин Франца Каролина, Ерцег Алојза 
Франц, Јернејчич Андреја Антон, Јурше-Зупан 
Ивана Анка, Јуван-Курент Јожета Терезија, Канте 
Алојза Борис Новак Ивана инж. Франц, Облак-Се-
вер Јанеза Метка Петрович Франца Јанез. Равни-
кар Франца Франц, Ритоња Томажа Стане, Рожман 
Јожета Јоже. Садар-Орешник Матије Розалија. Си-
вец Франца Руди, Стргар Августа Август. Штебе 
Јанеза Јанез, Штурм Јосипа Марија, Ваљавец Јоже-
та Франц; 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Розман Ивана др Павле; 

Кнежевик Вуксана Радосав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Минић Милана Оливер; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Прентић Марка др Димитрије, Пиха Радованов 
др Бранислав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кока Азема Реџеп; 

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

•— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Вербец Антона Венчеслав; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА 
ВЕНЕЦ 

СО СРЕБРЕН 

Атанасовић Јована Витомир; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, во создавање-
то и развивањето на политичкото и моралното един-
ство на народите 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-

РЕН ВЕНЕЦ 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Каракатич-Маркоја Јожефа Ангела, Коржан 
Августа Антон, Куновар-Штупар Михаела Бетка, 
Соко Јожета Јанез, Вук Франца Јоже, Задравец Ма-
тије Штефан. 

Бр. 162 
17 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

Палунчић Павла Андрија; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Душана Љубомир, Ислићи Бајрама 
Зидо, Матановић Андрије Глигорије, Реџић Хамзе 
Ћерим. В а сеља ј Шабана Весељ. 

Бр. 164 
22 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

155. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

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

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето ва Републичкиот секретаријат за 
култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 

Закон за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија — — — — — — — — — 273 

156. Закон за избор и отповик на делегации 
на активни воени лица и на граѓански-
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