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83. 

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 НАРОД-

НАТА ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за народната одбрана, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата - а 
Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на 
седницата на Соборот на народите од 11 февруари 
1969 година. 

ПР бр. 766 
12 февруари 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 НАРОДНАТА ОДБРАНА 

УВОДНИ НАЧЕЛА , 

I 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија, како самоуправна социјалистичка заедница 
на работните луѓе и заедница на рам. оправни на-
роди и народности, доследно ја спроведува полити-
ката за мирот, а против агресија!а и војната и агре-
сивните притисоци од кој и да е вид, во меѓународ-
ните односи. 

Социјалистичка Југославија ги признава за оп-
равдани само националнослободителните војни што 
ги водат поробените народи против освојувачот и 
окупаторот и одбранбените војни што ги водат на-
паднатите земји против агресорот. Одбраната од 
агресија и борбата против. окупаторот е неотуѓиво 
право на секој народ и на секоја земја. 

Социјалистичка Југославија се готви за општо-
народна одбрана, за случај да биде нападната и за -
грозена нејзината слобода, независност, суверенитет 
и територијален интегритет, и е решителна со сите 
свои сили и средства да му се противстави на секој 
можен агресор. 

Одбраната на Социјалистичка Југославија прет-
ставува составен дел од борбата за светски мир, и 
затоа, опирајќи се во одбраната од евентуална агре-
сија врз своите сопствени сили, Југославија смета 
и со широката поддршка и помош од сите мирољу-
биви сили во светот, како и со поддршката од Орга-
низацијата на обединетите нации која е должна, 
според својата Повелба, да ги заштити легитимните 
права на сите свои членки4 

II 
Тргнувајќи од социјалистичкиот, самоуправниот Л 

демократскиот карактер на југословенската заедница 
на рамноправни народи и народности и од каракте-
рот на современата војна, како сеопфатен вооружен 
судир во кој исчезнуваат границите помеѓу фронтот 
и тилот и помеѓу народот и армијава, Социјална 
етичка Југославија користејќи ги искуствата од На-
родноослободителната војна ја изградува својата 
концепција за општонардна одбрана како единстве-
но можна форма за противставување на оружената 
агресија. 

Општонародната одбрана на Социјалистичка Ј у -
гославија ја карактеризираат: 

— правото и должноста на секој роботен човек 
и граѓанин да води борба за запазување на својата 
слобода и самоуправни права, за одбрана и заштита 
на суверенитетот, независноста и интегритетот на 
земјата; 

— правото и должноста на секоја работна и 
друга организација да ги мобилизираат сите свои 
припадници и сите материјални сили, заради одбра-
на на своите работни луѓе и добра и вршење на од-
бранбените задачи на целата заедница; 

— правото и должноста на секоја општествено-
-политичка заедница да организира општонародна 
одбрана и непосредно да раководи со борбата и да 
ги создава сите потребни материјални и други усло-
ви за успешно противставување на агресорот. 

Во општонародната одбрана сите граѓани на Ј у -
гославија, работни и други организации и опште-
ствено-политички заедници стануваат активни ф а к -
тори, организатори и извршители на мерки во 
областа на народната одбрана и носители на правото 
и должноста на одбрана на слободата и независно-
ста на својата земја. Затоа никој нема право да ги 
спречи граѓаните на Социјалистичка Југославија со 
оружје в рака да водат борба против непријателот 
што ја нападнал земјата, и никој нема право да 
признае и да прифати окупација на земјава или на 
кој и да е нејзин дел, како ниту капитулација на неј-
зините оружени сили. 

III 
Организирањето и подготвувањето на оружените 

сили на Југославија, за успешна одбрана на сувере-
нитетот и интегритетот на земјата преку оружена 
борба, е составен дел на целокупните подготовки 
на општеството за општонародна одбрана. Оруже-
ните сили претставуваат единствена целост, а се 
организираат во формации на Југословенската на-
родна армија и на територијалната одбрана. 

Југословенската народна армија се организира, 
се вооружува, се опрема и се оспособува 
за сите видови дејство, во сите услови на 
војување, со основната намена ефикасно да им се 
противстави на оружените сили на агресорот. Таа 
со своето дејство создава потребни услови за премин 
во воена состојба на сите општествени фактори и за 
успешно организирање на општонародната одбрана 
против агресорот. 

Со територијалната одбрана, во воен поглед, се 
покрива целата територија на земјата со оружени 
формации способни да водат оружена борба и го - ј 
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тови во секој момент и во сите услови успешно да 
му се противстават на агресорот. Единиците на те-
риторијалната одбрана дејствуваат самостојно или 
со единиците на Југословенската народна армија. 
Во определени услови на војната тие можат да 
станат основен носител на оружената борба. 

Врховната команда на оружените сили раководи 
непосредно со оперативната армија, а со територи-
јалната одбрана — преку републичките штабови за 
народна одбрана. 

Припадниците на оружените сили на Југосла-
вија, при изведувањето на воените дејствија, се 
придржуваат секогаш и под сите околности кон 
правилата на военото право за хумано постапување 
со ранетиот и пленетиот непријател. 

IV 
Системот на социјалистичкото демократско са-

моуправување отвора најшироки можности, како за 
организирање и вршење на сите одбранбени под-
готовки во мирот така и за оружена борба и да-
вање други видови општонароден отпор во случај на 
агресија и војна. Сите фактори на самоуправното 
општество истовремено се и фактори на народната 
одбрана. 

Општонародната одбрана е интегрален дел на 
југословенската концепција за изградба на ново, ху-
мано, демократско, социјалистичко и самоуправно 
општество и воопшто на мир и прогрес во светот. 

Доколку одбранбената способност на самоуправ-
ното општество и подготвеноста на земјата за во-
дење на општонародна одбрана се поголеми, до-
толку е помала можноста и опасноста од Агресија. 
Поради тоа, јакнењето на народната одбрана прет-
ставува суштествена содржина на нашата политика 
на мирот и рамноправната соработка. 

Бранејќи го решително својот самоуправен пат 
во социјализам, Социјалистичка Југославија исто-
времено ги извршува своите интернационалистички 
обврски во изградувањето на бескласно општество, 
општество без агресија и војни. 

V 
Во подготвувањето на земјата за општонародна 

одбрана и давање отпор на агресорот, а посебно во 
нејзиното водење, општествено-политичките и други 
општествени организации со -својата активност, со-
бирајќи ги и мобилизирајќи ги најшироките на-
родни маси, а особено младината, придонесуваат за 
јакнење на одбранбената моќ на земјата. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, како најширока опирачка на опште-
ствено-политичката активност и на општественото 
самоуправување на работниот народ, и Сојузот на 
комунистите на Југославија, како водечка идејно-
-политичка насбчувачка сила во нашето само-
управно општество, претставуваат основна морално-
i-политичка и движечка сила во организирањето и 
подготвувањето на народната одбрана и во водењето 
на општонародната одбранбена војна. 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

,Член 1 
Народната одбрана е единствен систем на орга-

низирање и подготвување на општествено-поли-
тичките заедници, работните и други организации 
и граѓаните за одбрана на земјата и за работа во 
воени услови, за нивното учество во оружената 
борба и во други форми на отпор, во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните добра 
од воените дејства и за вршење други задачи од 
интерес за одбраната на земјата. 

,Член 2 
Одбраната на независноста, територијалната це-

локупно^ и самоуправниот социјалистички систем 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија е право и должност на граѓаните, народите 
и народностите, работните и други организации и 
општествено-политичките заедници. 

Остварувајќи го ова право и должност граѓа-
ните, општествено-политичките заедници и нивните 
органи, работните и други организации ги подготву-
ваат и ги организираат во мирот сите сили и извори 
на земјата за давање општонароден отпор на непри-
јателот, учествуваат во оружената борба против 
непријателот до конечното отстранување на опасно-
ста за независноста и територијалната целокупност 
на земјата, и извршуваат други задачи од интерес 
за одбраната на земјата. 

Член 3 
Подготовките на општествено-политичките 

заедници во областа на народната одбрана се за-
сноваат врз единствената концепција на општона-
родната одбрана, а се организираат и се планират 
според единствени основи на планови и подготви-
телни мерки за одбрана на земјата. 

Подготовките на работните и други организации 
во областа на народната одбрана се засноваат врз 
плановите и одлуките на надлежните органи на 
општествено-политичките заедници и врз соп-
ствените планови и одлуки. 

Општествено-политичките заедници и работните 
и други организации вршат во мирот, како своја 
редовна дејност, подготовки за општонародна од-
брана и преземаат потребни мерки за живот и ра-
бота во воени услови. 

Член 4 
Оружените сили на Југославија ја обезбеду-

ваат сувереноста, уставниот поредок, неповредли-
воста и целокупноста на територијата на Југосла-
вија и ги извршуваат задачите што произлегуваат 
од меѓународните обврски на земјата во одбраната 
на мирот и безбедноста во светот. 

За организирање и подготвување на оружените 
сили се одговорни сите општествено-политички 
заедници и работни и други организации. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници и работните 

и други организаци организираат и подготвуваат 
заштита и спасување на населението и на материјал-
ните добра од веони дејства и се грижат за спро-
ведувањето на таква заштита и спасување (цивилна 
заштита). 

Член б 
Во случај на непосредна в';ена опасност, опште-

ствено-политичките заедници, работните и други 
организации и граѓаните, во рамките на пропиша-
ните права и должности, ги преземаат пропишаните 
мерки на готовност и посебните мерки што ќе ги 
наредат овластените органи, а за време на воена 
состојба — мерките предвидени со посебни прописи. 

Член 7 
Никој нема право да признае или потпише ка-

питулација на земјата или капитулација на ору-
жените сили. 

Никој нема право да прифати и да признае оку-
пација на земјата или на нејзин дел. 

Ако непријателот привремено ја запоседне те-
риторијата на земјата или нејзин дел, граѓаните, 
органите на општествено-политичките заедници -и 
работните и други организации што се наоѓаат на 
таа територија продолжуваат со оружената борба и 
со отпорот против непријателот и ги извршуваат на-
редбите на органот што ја раководи на тој дел од 
територијата општонародната одбранбена војна. 

Член 8 
Републиките ги уредуваат прашањата за орга-

низацијата и подготовките во областа на народната 
одбана во републиката, во согласност со начелата 
на овој закон. 
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Член 9 
Правата и должностите во областа на народната 

одбрана што се ставени со овој закон во надлежност 
на републиката, ги вршат на својата територија ав-
тономните покраини, освен оние права и должности 
што, заради обезбедување единство на организаци-
јата и дејството на народната одбрана во републи-
ката, се задржани во согласност со уставот во над-
лежноста на републиката. 

Г л а в а II 
ОРУЖЕНИ СИЛИ 

Член 10 
Оружените сили на Југославија ги сочинуваат 

Југословенската народна армија и територијалната 
одбрана, 

Припадник на оружените сили на Југославија 
во војна е и секој граѓанин кој организирано и со 
оружје учествува во борбата против непријателот. 

1. Југословенска народна армија 
Член 11 

За организирањето, вооружувањето, опремата и 
подготвувањето на Југословенската народна армија 
за одбрана на земјата е одговорна федерацијата. 

Задачите, организирањето и подготвувањето на 
Југословенската народна армија за одбрана на 
земјата и раководењето и командувањето со Југо-
словенската народна армија се регулираат со по-
себен сојузен закон. 

2. Територијална одбрана 
Член 12 

Територијалната одбрана се организира според 
единствени начела на територијата на целата земја. 

Територијалната одбрана ја сочинуваат единици 
и служби на територијалната одбрана, а во војна 
— и милиција. 

а) Единици на територијалната одбрана 
Член 13 

Единиците на територијалната одбрана ги вршат 
следниве задачи: 

1) самостојно или во содејство со Југословен-
ската народна армија водат оружена борба против 
непријателот; 

2) на привремено запоседната територија водат 
оружена борба против непријателот и го продол-
жуваат општонародниот отпор; 

3) го обезбедуваат населението, територијата, 
работните и други организации и органите на оп-
штествено-политичките заедници од сите видови 
непријателска активност. 

Единиците на територијалната одбрана извршу-
вѕт и задачи на заштита и спасување на населението 
и материјалните добра од воени дејства. 

Во случај на непосредна воена опасност и во 
војна, единиците на територијалната одбрана можат 
да вршат и работи на јавниот ред и јавната 
безбедност. 

Член 14 
Единици на територијалната одбрана формираат 

општината, покраината и републиката. 
Потесната општествено-политичка заедница е 

должна да формира единици на територијалната 
одбрана и според планот за одбрана на пошироката 
олштествено-политичка заедница. 

Единици на територијалната одбрана може да 
формира работна организација, а дол. на е да ги 
фодмира ако е тоа предвидено со планот на општи-
ната односно со планот на пошироката општествено-
-политичка заедница. 

Член 15 
Единиците на територијалната одбрана се фор-

мираат од воени обврзници распоредени со воениот 
распоред во тие единици, и од доброволци. 

Единиците на територијалната одбрана на оп-
штествено-политичките заедници се формираат од 

лица од ставот 1 на овој член од територијата на 
општината односно пошироката општествено-поли-
тичка заедница. 

Единиците на територијалната одбрана на ра-
ботните организации се формираат од лица од ста-
вот 1 на овој член запослени во работната органи-
зација, што не се распоредени во единиците на 
територијалната одбрана на општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 16 
Општината, покраината и републиката, како и 

работната организација, се одговорни за организира-
њето и подготвувањето на единиците на територи-
јалната одбрана што ги формираат. 

б) Служби на територијалната одбрана 
Член 17 

Општествено-политичките заедници формираат 
служби на територијалната одбрана, а можат да ги 
формират и работните и други организации и 
месните заедници. 

Служби на територијалната одбрана се: служба-
та за извидување, известување и тревожење и други 
служби што ги формираат, по потреба, општествено-
-политичките заедници. 

Член 18 
Службата за извидување, известување и трево-

жење има задача да ја открива навремено опасноста 
од воени дејства, да го известува за тоа населението, 
работните и други организации и државните органа 
и да врши тревожење. 

Службата за извидување, известување и трево-
жење користи податоци од службите што редовно 
се занимаваат со извидување и набљудување на 
определени појави, од воената служба за воздушно 
набљудување, јавување и наведување и други 
соодветни служби. 

Заради извршување на задачите на службата за 
извидување, известување и тревожење за време на 
војна или во случај на непосредна воена опасност, 
надлежниот штаб за народна одбрана може да им 
наложи на организациите во областа на печатот, 
радиото, телевизијата и другите средства за ин-
формирање веднаш да објават определени известу-
вања. ^ 

Член 19 
За потребите на службата за извидување, изве-

стување и тревожење општествено-политичките 
заедници формираат центри за известување и тре-
вожење. 

Центрите за известување и тревожење даваат 
тревоги во случај на опасност од воени дејства. 

Знаците за тревожење се единствени за целата 
територија на Југославија и со нив навремено се 
запознава населението. 

Знаците за тревожење ги пропишува државниот 
секретар за народна одбрана. 

Член 20 
Работните и други организации и државните ор-

гани, кои во рамките на своите задачи редовно се 
занимаваат со извидување и набљудување на опре-
делени појави, а особено метеоролошките и против-
пожарните служби, службите за радиолошки зашти-
та и други служби, како и службите во областа на 
земјоделството и водостопанството, должни се за 
време на воена состојба или во случај на непосредна 
воена опасност на центрите за известување и тре-
вожење веднаш да им ги доставуваат податоците 
од значење за народната одбрана за кои ќе узнаат 
во вршењето на своите работи. 

Електростопанските, водостопанските и други 
работни организации што користат хидросистеми, 
се должни да обезбедат навремено известување и 
тревожење на населението на загрозените правци 
ако постои опасност од уривање на брани и насипи, 
и за таа цел да постават потребни уреди. 
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е) Милиција 
Член 21 

Милицијата во војна, покрај своите редовни за-
дачи, ги врши и задачите од членот 13 на овој 
закон. 

Милицијата во војна се пополнува со воени 
обврзници. 

Г л а в а III 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИ МЕЃУСЕБНИ 

ОДНОСИ 
1. Заеднички одредби 

Член 22 
Општествено-политичките заедници ја органи-

зираат народната одбрана на својата територија и 
раководат со неа, и за таа цел преземаат организа-
циони, материјални и други мерки за оспособување 
на граѓаните за одбрана и за нивното учество во 
оружена борба, за оспособување на државните ор-
гани и работните и други организации за работа 
во војна, за заштита и спасување на населението 
и материјалните добра и за вршење други задачи од 
интерес за народната одбрана. 

Член 23 
Општествено-политичките заедници, во согла-

сност со утврдените единствени основи на подготов-
ките на земјата за одбрана, изработуваат план за 
одбрана (развоен план) и план за работа во воени 
услови (воен план). 

Развојниот план содржи програма на подготов-
ките за одбрана за определен временски период, 
а се заснова врз единствена процена на потребите 
на народната одбрана и на материјалните и други 
можности на општеството и врз процена на можните 
воени опасности во одделни подрачја на земјата. 

Воениот план содржи задачи, мерки и постапка 
за случај на непосредна воена опасност и за случај 
на војна. 

Развојниот план и воениот план на потесната 
општествено-политичка заедница мораат да бидат 
усогласени со развојниот план и воениот план на 
пошироката општествено-политичка заедница. 

Член 24 
Општината, покраината и републиката се 

должни да формираат органи на управата за вр-
шење работи на народната одбрана од нивната 
надлежност. 

Заради контрола на извршувањето ia работите 
на народната одбрана од нивната надлежност, орга-
ните од ставот 1 на овој член можат да вршат 
инспекциски работи. 

Член 25 
Општината, покраината и републиката форми-

раат штабови за народна одбрана за раководење со 
територијалната одбрана и цивилната заштита во 
мир и војна. 

Штабовите за народна одбрана на пошироката 
општествено-политичка заедница, во поглед на ор-
ганизирањето и подготвувањето на територијалната 
одбрана и цивилната заштита, им изд?ваат во мир 
задолжителни инструкции на штабовите за народна 
одбрана на потесните општествено-политички заед-
ници. 

Во војна и во случај на непосредна воена опа-
сност, штабовите за народна одбрана на потесната 
општествено-политичка заедница се должни да ги 
извршуваат наредбите на штабовите за народна 
одбрана на пошироката општествено-политичка 
заедница, што се однесуваат на употребата на еди-
ниците на територијалната одбрана. 

Член 26 
Штабовите за народна одбрана на својата тери-

торија во војна ги усогласуваат дејствата на едини-
ците на територијалната одбрана со плановите и 
дејствата на Југословенската народна армија. 

За време на зедцички дејства со Југословен-
ската народна армија, единиците на територијал-
ната одбрана му се потчинуваат на старешината 
на единицата на Југословенската народна армија со 
која учествуваат во извршувањето на заедничката 
борбена задача. 

Во војна републичкиот штаб за народна одбрана 
раководи и командува со сите единици на оруже-
ните сили на територијата привремено запоседната 
од непријателот. 

Кога единицата на територијалната одбрана па 
работна организиција извршува задачи за обезбе-
дување и одбрана на работната организација, таа 
единица ја раководи надлежниот орган на работната 
организација. 

Член 27 
Заради организирање усогласувањето на подго-

товките за одбрана на земјата и грижите за врше-
њето на определени работи во областа на народната 
одбрана, општината, автономната покраина и ре-
публиката можат да формираат совети за народна 
одбрана или други соодветни тела. 

Член 28 
Заради обезбедување извршување на овој закон 

и другите прописи со кои се уредуваат прашањата 
на народната одбрана, органите на управата на 
пошироките општествено-политички заедници мо-
жат непосредно да извршуваат одделни работи од 
надлежноста на органите на управата на потесните 
општествено-политички заедници, ако и додека 
овие органи не ги извршуваат тие работи. 

2. Федерацијата и нејзините органи 
а) Ф е д е р а ц и ј а т а 

Член 29 
Федерацијата, во рамките на правата и должно-

стите утврдени со Уставот и со овој закон, ја утвр-
дува општата политика и концепцијата за одбрана 
на земјата и единствените основи на плановите и 
подготвителните мерки на општествено-политичките 
заедници, работните и други организаци и граѓа-
ните, и ги усогласува плановите PI мерките во обла-
ста на народната одбрана. 

Член 30 
Во исклучителна надлежност на федерацијата 

спаѓаат: 
1) организирањето, вооружувањето, опремањето 

и подготвувањето на Југословенската народна ар-
мија; 

2) обезбедувањето на производствени и други 
капацитети за производство на предмети на воору-
жување и воена опрема, како и други капацитети 
и резерви од посебно значење за одбраната на 
земјата; 

3) подготвувањето на територијата за потребите 
на дејството на Југословенската народна армија; 

4) утврдувањето на општиот систем за откри-
вање на опасноста од радијационо-хемиско-био-
лошки средства, на општиот систем за извидување, 
известување и тревожење и на општиот систем и 
режим на користење на врските за случај на непо-
средна воена опасност и за време на војна; 

5) утврдувањето на програмата на приоритет-
н о ^ производство за потребите на оружените сили 
во војна; 

6) организирањето на системот на криптограф-
ска заштита на преносот на тајни податоци и ин-
формации од интерес за народната одбрана, како 
и заштита на податоците и информаците чие откри-
вање би можело да и штети на одбраната и безбед-
носта на земјата. 

б) О р г а н и н а ф е д е р а ц и ј т а 
Член 31 

Политиката утврдена од Сојузната скупштина 
во областа на народната одбрана ја остваруваат и 
спроведуваат: Претседателот на Републиката, Со-^ 
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јузниот извршен совет, Советот за народна одбрана 
на Југославија, Државниот секретаријат за народна 
одбрана и други сојузни органи на управата, со-
јузни совети и сојузни организации. 

Овластувањата, организацијата и работата на 
Советот за народната одбрана на Југославија се про-
пишуваат со посебен сојузен закон. 

Претседателот на Републиката 
Член 32 

Претседателот на Републиката е врховен коман-
дант на оружените сили на Југославија и претседа-
тел на Советот за народна одбрана на Југославија. 

Член 33 
Претседателот на Републиката прогласува 

општа или делумна мобилизација, наредува презе-
мање мерки на гостовност и врши други работи во 
врска со народната одбрана што му се ставени во 
надлежност со Уставот и со сојузен закон. 

Претседателот на Републиката, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, го утврдува постоењето 
на непосредна воена опасност. 

Член 34 
Претседателот на Републиката, на предлог од 

републичкиот односно покраинскиот извршен совет, 
го именува и го разрешува од должноста командан-
тот на републичкиот односно покраинскиот штаб 
за народна одбрана. 

Член 35 
Врховниот командант на оружените сили на Ју-

гославија ги пропишува ^основните оперативно-
-тактички правила за територијална одбрана. 

Сојузен извршен совет 
Член 36 

Сојузниот извршен совет, во рамките на својата 
надлежност, обезбедува спроведување на утврде-
ната политика на народната одбрана, се грижи за 
спроведувањето на законите и подготовките во 
областа на народната одбрана, врши надзор над 
работата на сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации и им дава општи 
насоки за работа на подготовките во областа на на-
родната одбрана. 

Сојузниот извршен совет ги насочува и коорди-
нира подготовките во областа па народната одбрана, 
што ги спроведуваат сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации. 

Член 37 
Сојузниот извршен совет во областа на народ-

ната одбрана ги врши особено следните работи: 
1) презема мерки за усогласување на подготов-

ките во областа на народната оодбрана, што се 
спроведуваат во стопанските и општествените деј-
ности; 

2) се грижи за обезбедувањето на средства за 
финансирање на одделни подготовки во дејностите 
од посебен интерес за одбраната на земјата; 

3) презема мерки за обезбедување материјални 
резерви неопходни за случај на војна; 

4) предлага и презема потребни организациони 
мерки за случај на непосредна воена опасност; 

5) презема информативно-пропагандни мерки 
во подготовките на населението за општонародна 
одбранбена војна; 

6) ги утврдува производите и услугите од по-
себно значење за народната одбрана на кои им се 
обезбедува приоритет на производството; 

7) ги утврдува производите, уредите и објектите 
од посебен интерес за народната одбрана, за чии 
стандарди и типови треба да се прибави согласност 
од државниот секретар за народна одбрана; 

8) во случај на непосредна воена опасност и во 
војна наредува воведување цензура и ограничување 

на слободата на движењето на граѓаните; 

9) ги утврдува минимумите на задолжителните 
средства за лична и колективна заштита од воени 
дејства, што се должни да ги набават граѓаните, ра-
ботните организации и државните органи; 

10) ја утврдува организацијата и донесува 
поблиски прописи за криптографската заштита на 
преносот на доверливи податоци и информации. 

Државен секретаријат за народна одбрана 
Член 38 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
врши работи што се однесуваат на организирањето 
и подготвувањето на Југословенската народна ар-
мија, што му се ставени во надлежност со Законот 
за Југословенската народна армија и со други про-
писи. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
врши работи на федерацијата во врска со уредува-
њето и подготвувањето на територијата за потребите 
на дејството на Југословенската народна армија. 

Член 39 
Државниот секретаријат за народна одбрана 

врши работи од исклучителните права и должности 
на федерацијата, што се однесуваат на организара-
њето на општ систем за откривање и утврдугање 
на опасноста од радијационо-хемиско-биолошки 
средства, општ систем за извидување, известување 
и тревожење и општ систем и режим на користење 
на врските за случај на непосредна воена опасност 
и за време на војна, како и работи на територијал-
ната одбрана и цивилната заштита што му се ста-
вени во надлежност со овој закон. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
врши стручни и други работи од исклучителна над-
лежност на федерацијата, што се однесуваат на 
криптографската заштита на преносот на податоци 
и информации, за кои ќе го овласти Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 40 
Државниот секретаријат за народна одбрана, во 

врска со подготовките во областа на народната од-
брана на општествено-политичките заедници, ра-
ботните и други организации и граѓаните: 

1) им предлага на Сојузниот извршен савет и 
на Советот за народна одбрана мерки за усогласу-
вање на тие подготовки со плановите на оружените 
сили; 

2) издава стручни упатства што содржат воени 
елементи, за подготовки во областа на народната 
одбрана на државните органи и работните и други 
организации; 

3) ја утврдува ориентационата наставна програ-
ма на обуката за одбрана и заштита што се спрове-
дува во училиштата и на факултетите; 

4) издава стручни упатства за спроведување на 
обуката на населението, единиците на територи-
јалната одбрана и цивилната заштита; 

5) издава стручни упатства за организацијата и 
начинот на употребата на единиците на територи-
јалната одбрана и цивилната заштита; 

6) издава стручни и технички упатства за на-
чинот на набавување, чување, одржување, евиден-
тирање и контрола на предметите на вооружува-
њето на единиците на територијалната одбрана. 

Член 41 
Државниот секретаријат за народна одбрана ги 

спроведува заклучоците и насоките на Советот за 
народна одбрана што се однесуваат на работите на 
народната одбрана од надлежноста на тој секрета-
ријат, и го следи спроведувањето на тие заклучоци 
и насоки што ги спроведуваат органите на управата 
на општествено-политичката заедница, а се од ин-
терес за работата на Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 42 
Државниот секретаријат за народна одбрана им 

издава на републичките и покраинските органи на 
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управата за народна одбрана задолжителни иструк-
ции за спроведување на сојузните прописи што се 
однесуваат на работите на народната одбрана од 
надлежноста на Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Во работите во врска со воената обврска и вое-
ната мобилизација, Државниот секретаријат за на-
родна одбрана им издава наредби и задолжителни 
инструкции на надлежните општински органи на 
управата. Член 43 

Заради обезбедување извршување на подготов-
ките во областа на народната одбрана, Државниот 
секретаријат за народна одбрана врши инспекциски 
работи во поглед спроведувањето на сојузните про-
писи од областа на народната одбрана на целата 
територија на Југославија. 

За вршење на инспекциските работи Државни-
от секретаријат за народна одбрана може да органи-
зира инспекциска служба. 

Инспекторите и други лица овластени за врше-
ње на инспекциските работи, имаат права и должно-
сти: 

1) да вршат преглед и проверување на општата 
состојба на подготовките и спроведувањето на мер-
ките и да ги прегледаат плановите и другите доку-
менти што се однесуваат на подготовките на орга-
ните над кои тие вршат контрола; 

2) да наредат отстранување на несогласноста во 
плановите и во другите документи, спроведување на 
мерките и извршување на работите и задачите што 
треба да се спроведат и извршат според планот за 
подготовките, како и да наредат запирање на мер-
ките и дејствијата што не се во согласност со обвр-
ските и должностите утврдени со планот во врска со 
подготовките за одбрана и со плановите и мерките 
на федерацијата; 

3) да им дадат потребна стручна помош на орга-
ните чии подготовки ги контролираат и за утврде-
ната состојба и наредените мерки да го известат 
надлежниот орган. 

Член 44 
Заради извршување на определените задачи во 

областа на народната одбрана, воени лица можат да 
бидат упатени на работа во други сојузни, репуб-
лички, покраински и општински органи и организа-
ции и во работни организации, во согласност со над-
лежниот сојузен односно републички, покраински 
или општински орган и со органите на управувањето 
на работните организации, или кога е тоа пропиша-
но со закон. 

Други сојузни органи на управата 
Член 45 

Сојузните органи на управата, сојузните совети 
и сојузните организации (во понатамошниот текст: 
сојузните органи на управата) ги извршуваат рабо-
тите што во врска со подготовките во областа на 
народната одбрана им се ставени во надлежност со 
сојузен закон. 

Сојузните органи на управата ја следат состој-
бата на подготовките во стопанските дејности и оп-
штествените служби во соодветната област, и ги пре-
земаат потребните мерки подготовките во областа на 
стопанството и општествените служби да се усогла-
сат со политиката и мерките на Сојузната скуп-
штина во областа на народната одбрана и со пла-
новите за одбрана на земјата, како и да се обезбе-
дат потребни средства за работа и да се спроведат 
други неопходни мерки за нивно оспособување за 
работа во воени услови и за извршување на рабо-
тите и задачите од посебен интерес за народната 
одбрана. 

3. Република и автономна покраина 
,Член 46 

Републиката и автономната покраина (во пона-
тамошниот текст: покраината), во согласност со сво-
јата уставна положба, правата и должностите утвр-

дени со ОВОЈ закон, со општата политика и концеп-
циите -за одбрана на земјата и со единствените ос-
нови на плановите и подготвителните мерки за од-
брана што ги утврдува федерацијата, ја организи-
раат општонародната одбрана на својата територија, 
ги усогласуваат и насочуваат подготовките на оп-
штините, стопанството и општествените служби, а 
за време на војна раководат со општонародниот 
отпор. 

Член 47 
Заради обезбедување единство на основите на 

плановите и подготвителните мерки за одбрана на 
земјата, републиката и покраината на својата тери-
торија: 

1) ги уредуваат основите на плановите и на под-
готвителните мерки за одбрана на земјата за своите 
органи и организации, за стопанството, општестве-
ните служби и граѓаните во војна и го организираат 
спроведувањето на тие основи и мерки; 

2) ги утврдуваат потребите на народната одбра-
на во своите општествени планови 

3) ги следат подготовките на општините, стопан-
ството и општествените служби во областа на на-
родната одбрана и ги насочуваат и усогласуваат со 
своите планови и мерки; 

4) го обезбедуваат остварувањето на правата и 
извршувањето на должностите на граѓаните, работ-
ните и други организации и општествено-политички-
те заедници, во поглед подготовките и организира-
њето на подготовките на земјата и извршувањето на 
други задачи во областа на народната одбрана; 

5) обезбедуваат услови за работа во војна на 
работните организации од посебен интерес за репуб-
ликата и покраината; 

6) ги утврдуваат критериумите и нормативите 
за распоред на луѓето и средствата за потребите на 
државните органи, единиците на територијалната 
одбрана и цивилната заштита и другите општестве-
ни потреби во војна, а во согласност со потребите 
од пополнување на Југословенската народна армија 
во војна; 

7) се грижат за стручното оспособување на сво-
ите кадри за извршување на задачите во војна. 

Републиката и покраината се одговорни за из-
работката, на планови и преземањето на подготви-
телни мерки на своите органи и организации. 

Републиките се должни да го усогласат спрове-
дувањето на подготвителните мерки во областа на 
народната одбрана на своите гранични општини. 

Член 48 
Републиката и покраината се одговорни за ор-

ганизацијата на територијалната одбрана и цивил-
ната заштита на својата територија, и за таа цел 
особено: 

1) формираат свои единици и служби на тери-
торијалната одбрана и раководот со нив; 

2) планираат евакуација и отстранување на зна-
чајните стопански објекти, републичките односно 
покраинските органи и населението; 

3) обезбедуваат изградба на засолништа за по-
требите на своите органи и организации; 

4) организираат и спроведуваат засолнување на 
предметите од историска, уметничка и културна 
вредност и на државните архиви на републиката и 
покраината; 

5) ги утврдуваат програмите на обуката за од-
брана и заштита што се спроведува во училиштата 
и на факултетите и програмите за обука на населе-
нието, територијална одбрана и цивилна заштита; 

6) го следат, во рамките на делокругот утврден 
со републички прописи, спроведувањето на наста-
вата која што во врска со народната одбрана се 
спроведува во училиштата и на факултетите. 

Член 49 
Републиката и покраината ги вршат работите на 

воената обврска и воената мобилизација, што им се 
ставени во надлежност со Законот за воената обвр-
ска и со прописите донесени врз основа на тој закон. 
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Член 50 
Вб случај на непосредна воена опасност, репуб-

ликата и покраината ги спроведуваат мерките за 
готовност што ќе ги нареди Претседателот на Репуб-
ликата и го обезбедуваат нивното спроведување на 
својата територија, и преземаат други мерки потреб-
ни за преминување на своите органи, стопанството 
и општествените служби на воена организација. 

Член 51 
Во војна републиката и покраината ги вршат со 

Уставот и со закон утврдените права и обврски во 
согласност со воените потреби и задачи, и за таа 
цел: 

1) ја утврдуваат организацијата и работата на 
своите органи, како и системот на организацијата и 
начинот на раководењето со стопанството и опште-
ствените служби; 

2) ги мобилизираат сите човечки и материјални 
сили и извори за потребите на општонародната 
одбранбена војна; 

3) раководат со општонародниот отпор на сво-
јата територија. 

4. Општина 
Член 52 

Општината, во рамките на своите права и дол-
жности утврдени со Уставот и со овој закон, а во 
согласност со основите на плановите и подготви-
телните мерки за одбрана на земјата, што ги утвр-
дуваат федерацијата и републиката односно покра-
ината, ја организира општонародната одбрана на 
својата територија, ги усогласува и насочува подго-
товките на месните заедници и работните и други 
организации, а за време на војна раководи со општо-
народниот отпор. 

Член 53 
Во согласност со единствените основи на плано-

вите и подготвителните мерки за одбрана на земја-
та, што ги утврдуваат пошироките општествено-по-
литички заедници, општината ги врши особено след-
ните работи: 

1) ја утврдува организацијата и работата на сво-
ите органи за спроведување на подготовките на сво-
јата територија и за вршење работи на народната 
одбрана во војна; 

2) го програмира и планира развојот на подго-
товките на својата територија и изработува планови 
во областа на народната одбрана; 

3) ги воорожува и опрема единиците и службите 
на територијалната одбрана што ги формира; 

4) организира цивилна заштита на својата тери-
торија; 

5) ја организира и спроведува обуката на насе-
лението за одбрана и заштита и обуката на едини-
ците и службите на територијалната одбрана што ги 
формира, како и обуката на единиците за цивилна 
заштита на месните заедници; 

6) им ги определува, во рамките на својата над-
лежност, задачите, работите и мерките од областа 
на народната одбрана на месните заедници, работ-
ните и други организации и граѓаните; 

7) ги насочува и координира подготовките на 
месните заедници и на работните и други организа-
ции на својата територија; 

8) врши работи на воената обврска и воената 
мобилизација, определени работи во врска со попол-
нувањето на Југословенската народна армија со ак-
тивни воени лица и работи во врска со материјал-
ните и други со закон определени обврски на граѓа-
ните и работните организации за потребите на Ју-
гословенската народна армија, како и работи на те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита и, во 
врска со тоа, врши пописи и води евиденции за лу-
ђето и материјалните добра; 

9) се грижи за спроведувањето на обуката за од-
брана и заштита што се изведува во основните и 
средните училишта, како и за спроведувањето на 
програмата за стручно оспособување на кадрите за 
нивната работа во војна; 

10) ги извршува мерките за готовност што ги 
наредува Претседателот на Републиката за случај 
на непосредна воена опасност и презема други мерки 
за преминување од мирновремена во воена состојба, 

Член 54 
Поединечен распоред на граѓаните и средствата 

во Југословенската народна армија врши надлеж-
ниот општински орган на управата според бројниот 
распоред од Државниот секретаријат за народна од-
брана и од другите овластени воени органи. 

Поединечен распоред на резервните подофицери, 
офицери и воени службеници на служба во Југо-
словенската народна армија се врши според одред-
бите од Законот за Југословенската народна ар-
мија. 

Распоред на граѓаните и средствата што не се расч 
поредени во Југословенската народна армија, во те-
риторијалната одбрана, како и распоред на граѓан-

ите на определени должности по основ на трудо-
вата обврска врши надлежниот општински орган на 
управата врз основа на критериумите и нормативите 
што ќе ги утврди републиката (член 47 став 1 точ-
ка 6). 

Распоред во единиците на цивилната заштита 
во работните и други организации врши органот на 
управувањето на тие организации, а распоред во 
единиците на цивилната заштита во месните заедни-
ци, населбите и станбените згради врши органот што 
ќе го определи општинското собрание. 

Пополнувањето на територијалната одбрана К 
единиците на цивилната заштита, како и пополну-
вањето на органите и работните организации со при-
падници на трудовата обврска, се врши по територи-
јален и производствен принцип. 

Член 55 
Во војна, општината, зависно од условите и по-

требите, а во согласност со плановите и одлуките на 
републиката односно покраината, на својата тери-
торија: 

1) ја организира работата на своите органи, сто-
панството и општествените служби и раководи со 
нив; 

2) ги мобилизира луѓето и материјалните сред-
ства за потребите на народната одбрана; 

3) ја организира територијалната одбрана и ци-
вилната заштита на својата територија; 

4) раководи со општонародниот отпор на својата 
територија. 

Член 56 
Град со повеќе општини ги има правата и дол-

жностите на општина предвидени со овој закон, ако 
е тоа пропишано со статутот на градот. 

Г л а в а IV 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РАБОТНИТЕ И ДРУ-

ГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Права и должности на работните организации во 

областа на народната одбрана 
Член 57 

Работните организации имаат право и должност 
да учествуваат во одбраната на земјата и за таа 
цел да вршат соодветни подготовки во областа на 
народната одбрана и да ги извршуваат обврските и 
должностите спрема народната одбрана предвидени 
со овој закон. 

Член 58 
Работните организации се должни да ги запоз-

наат надлежните органи на општествено-политички-
те заедници со плановите и програмите на својот 
развој од значење за одбраната на земјата и да по-
стапуваат по нивните барања во поглед задоволува-
њето на потребите на народната одбрана. 

Член 59 
Во вршењето на работите на народната одбрана 

работните организации се должни да обезбедат чу-
вање и заштита на податоците што се прогласени 
за тајни и да ги спроведуваат мерките за заштита 
на тајноста што ќе ги пропишат надлежните органи. 
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Член 60 
Работните организации се должни со својот ста-

тут да го утврдат делокругот и одговорноста на ор-
ганите на управувањето во врска со подготовките 
за одбрана и во случај на војна, а со статутот одно-
сно со друг општ акт во согласност со статутот — 
посебните должности и одговорности на членовите 
на работната заедница во врска со подготовките за 
одбрана и во случај на војна. 

Член 61 
Работните организации, во врска со подготовки-

те во областа на народната одбрана, изработуваат 
свои планови за одбрана, и тоа: 

1) планови за организација на работата, произ-
водството и вршењето услуги (воен план) и во врска 
со тоа го обезбедуваат производството, техничката 
документација, потребните средства и предметите за 
работа, и стручно ги оспособуваат своите кадри за 
работа во војна; 

2) планови за одбрана и заштита на своите луѓе 
и своите средства (развоен план) и во врска со тоа 
формираат, опремаат и обучуваат свои единици на 
територијална одбрана и цивилна заштита, обезбе-
дуваат потребни средства и преземаат други мерки 
за заштита и спасување од воени дејства. 

Работните организации се должни своите пла-
нови за одбрана да ги усогласат со општинскиот 
план за одбрана. 

Ако надлежниот орган на општината смета дека 
планот на работната организација не е во согласност 
со општинскиот план за одбрана, ќе му предложи 
на ОПШТИНСКОТО собрание да ги утврди должностите 
и задачите на работната организација во рамките на 
нејзините обврски утврдени со законот. 

Член 62 
Работните организации се должни да ги извршу-

ваат одлуките на општествено-политичките заедни-
ци, што се однесуваат на подготовките за производ-
ството и вршење услуги во војна и на другите об-
врски во врска со подготовките во областа на наро-
дната одбрана утврдени со плановите на општестве-
но-политичките заедници. 

Ако подготовките за производството во војна 
опфаќаат производство на предмети на вооружување 
и воена опрема, задачите на работните организации 
им ги поставува Државниот секретаријат за народ-
на одбрана и врши надзор над нивното спроведу-
вање. 

Општествено-политичките заедници се должни 
на работните организации да им обезбедат потребни 
средства за извршување на одлуките од ст. 1 и 2 
на овој член, ако со тие одлуки им се определуваат 
на работните организации обврски и работи што ги 
надминуваат рамките на работите и задачите на 
нивните сопствени подготовки. 

Како сопствени подготовки на работните органи-
зации се подразбираат подготовките од членот 61 на 
овој закон, што се во сразмера со капацитетите, 
производствените, техничките и други можности на 
работната организација. 

Член 63 
Работните организации во областа на стопан-

ството и општествените служби обезбедуваат потреб-
ни средства и други материјални услови за работа и 
преземаат организациони и други мерки неопходни 
за продолжување на дејноста во воени услови, а о-
собено во поглед обезбедувањето на производството 
на добра и вршењето на услуги од значење за одбра-
ната на земјата, за брзото и организирано вклучу-
вање во општоодбранбените напори и за оспособе-
носта за извршување на работите и задачите за заш-
тита и спасување на населението и материјалните 
добра и други работи и задачи од интерес за одбра-
ната на земјата. 

Член 64 
Одредбите од оваа глава се однесуваат и на са-

мостојните организации на здружен труд во состав 
на работна организација што имаат својство на 
правно лице. 

2. Посебни должности на работните организации во 
поглед производството и вршењето услуги од по-
себно значење за народната одбрана и на работните 
организации што произведуваат предмети на вооро-

жување и воена опрема 
Член 65 

Работните организации, на барање од надлеж-
ниот орган, се должни првенствено да произведуваат 
предмети односно да вршат услуги што се од посе-
бен интерес за народната одбрана. 

Меѓусебните права и должности на работната 
организација и на органот за чии потреби се произ-
ведуваат предметите односно се вршат услугите од 
ставот 1 на овој член, се уредуваат со договор. 

Ако странките од ставот 2 на овој член не по-
стигнат спогодба, за спорното прашање решава по-
себна арбитража составена од три члена, од кои по 
еден определува секоја странка, а третиот член го 
именува Сојузниот извршен совет. Одлуката на ар-
битражата е извршна. 

Сојузниот извршен совет ги определува предме-
тите односно услугите за кои смета дека се од по-
себно значење за народната одбрана, како и орга-
ните што можат да поставуваат барања за приори-
тетно производство и вршење услуги. 

Член бб 
Работната организација што произведува пред-

мети на вооружување и воена опрема, односно што 
е оспособена за такво производство, не може да ги 
пренесе, продаде или на друг начин отуѓи основните 
средства наменети за такво производство без сог-
ласност од Државниот секретаријат за народна од-
брана. 

Ако Државниот секретаријат за народна одбрана 
не ја даде согласноста од ставот 1 на ОВОЈ член, тој 
е должен на работната организација да и ја надоме-
сти фактичната штета што таа би ja трпела поради 
тоа. 

Член 67 
Во случај на престанок на работата на работната 

организација што произведува предмети на воору-
жување и воена опрема, односно што е оспособена 
за такво производство, органот што ја спроведува 
ликвидацијата на таа работна организација е дол-
жен основните средства наменети за производство 
на предмети на вооружување и воена опрема да му 
ги понуди на Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Ако Државниот секретаријат за народна одбрана 
ги презема основните средства од ставот 1 на овој 
член, должен е на работната организација да и ја 
надомести вредноста на преземените средства. 

Член 68 
Обврските на работните организации чии основ-

ни средства претставуваат капацитети за производ-
ство на предмети на вооружување и воена опрема 
на кои им е ограничен прометот, во поглед на при-
донесите спрема општествената заедница, се регули-
раат со посебен сојузен закон. 

Ако капацитетите за производство на предмети 
на вооружување и воена опрема ги финансирала 
федерацијата, работните организации можат сред-
ствата од амортизацијата на овие капацитети да ги 
користат исклучиво за нивна обнова. 

Член 69 
Ако работната организација не ги користи сред-

ствата наменети за производство на предмети на во-
оружување и воена опрема, државниот секретар за 
народна одбрана може да определи овие средства да 
и се отстапат на користење на друга работна органи-
зација, согласно со планот на Државниот секрета-
ријат за народна одбрана за користењето на овие 
средства. 

Во случајот од ставот 1 на овој член Државниот 
секретаријат за народна одбрана ќе и ги надомести 
на работната организација трошоците што ги имала 
таа околу набавката на средствата што се отстапу-
ваат на користење. 
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Член 70 
Сојузниот извршен совет ги определува работ-

ните организации односно погоните од посебно зна-
чење за одбраната на земјата, чии директори се и-
менуваат во согласност со државниот секретар за 
народна одбрана. 

Во претпријатијата што произведуваат предмети 
на вооружување и воена опрема, државниот секре-
тар за народна одбрана може да определи лица од 
службата на воената безбедност за надзор над спро-
ведувањето на прописите за чувањето на воена тајна 
и безбедност. 

Член 71 
Кои работни организации треба да се сметаат 

како организации што произведуваат предмети на 
вооружување и воена опрема односно кои работни 
организации се оспособени за такво производство, 
определува Сојузниот извршен совет. 

3. Посебни должности на другите работни органи-
зации 

Член 72 
Работните организации што се занимаваат со на-

учноистражувачка дејност од интерес за народната 
одбрана, се должни на Државниот секретаријат за 
народна одбрана, на негово барање, да му ги даваат 
оние податоци од својата програма за научноистра-
жувачка работа и развој и за своите достигања од 
таа област што се од значење за народната одбрана. 

Работните организации и органите што се зани-
маваат со геодетска, геофизичка, геолошка, хидро-
метеоролошка и хидролошка дејност, како и со ис-
тражувања и премер на мориња, се должни 
на Државниот секретаријат за народна одбрана, на 
негово барање, да му ги ставаат на располагање 
податоците со кои располагаат, што се од интерес 
за народната одбрана. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член Државниот 
секретаријат на народна одбрана ги користи, во со-
гласност со важечките прописи, исклучиво за свои 
потреби. 

Член 73 
При определувањето на стандардите и типо-

вите за одделни производи, објекти и уреди, што 
се од посебно значење за народната одбрана, над-
лежниот орган за стандардизација и типизација е 
должен да прибави согласност од Државноит се-
кретаријат за народна одбрана. 

Сојузниот извршен совет определува кои про-
изводи односно објекти и уреди се од посебен ин-
терес за народната одбрана. 

Член 74 
При изградбата на поголеми инвестициони об-

јекти; како што се хидроелектрани и термоелек-
трани, мелиорациони системи, железнички пруги, 
јавни патишта, аеродроми и луки, телекомуника-
циони системи и Д Р У Г А објекти од значење за на-
родната одбрана, инвеститорите се должни да ги 
извршуваат барањата на Државниот секретаријат за 
народна одбрана во врска со потребните приспосо-
бување, а особено во поглед на локацијата, тех-
нологијата и организацијата на технолошкиот про-
цес, капацитетите, посебните зајакнувања заради 
зголемување на отпорноста спрема разорни и то-
плотни дејства во врска со вкопување и слични 
мерки од влијание врз можноста за работа во во-
ени услови, во врска со укинување на одделни пру-
ги и замена на влечниот систем во железничкиот 
сообраќај заради задоволување потребите на на-
родната одбрана во војна. 

Сојузниот извршен совет ги определува видо-
вите на објекти или одделни објекти од интерес 
за народната одбрана од ставот 1 на овој член, 

Член 75 
Работните организации и органите од членот 72 

ст. 1 и 2 на овој закон се должни претходно да 
прибават согласност од Државниот секретаријат за 
народна одбрана кога вршат работи за потребите 
на странски организации односно странски лица 
или кога работат заедно со странски државјани. 

4. Должност за давање материјални средства 
Член 76 

Работните организации се должни за потребите 
на Југословенската народна армија, територијал-
ната одбрана и цивилната заштита на општестве-
но-политичките заедници да им даваат на овласте-
ните органи: превозни средства, градежни сред-
ства, електронски средства, јавачки, влекачки и 
товарен добиток, со јавачки, запрежен и товарен 
прибор, згради и земјишта и други. потребни сред-
ства. -

Должноста за давање материјални средства во 
мир постои само за потребите на воени вежби и 
вежби на територијалната одбрана и цивилната за-
штита. 

Во војна и за случај на непосредна воена опас-
ност работните организации се должни за потре-
бите на Југословенската народна армија, територи-
јалната одбрана и цивилната заштита на опште-
ствено-политичките заедници да даваат, покрај 
средствата од ставот 1 на овој член, и одделни сред-
ства за работа, погонски материјал, храна (човечка 
и за добиток), огрев и други средства. 

Член 77 
Работните организации што ќе останат без по-

пишаните материјални средства од членот 76 став 
1 на овој закон, или на кои тие средства ќе им 
станат технички неисправни или неупотребливи за 
потребите на Југословенската народна армија, те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита, од-
носно ако на нив настанат битни промени од тех-
ничка природа, должни се веднаш а најдоцна во 
рок од 8 дена да го известат за тоа надлежниот оп-
штински орган на управата. 

Член 78 
Материјалните средства од членот 76 став 1 на 

овој закон можат за потребите на Југословенската 
народна армија да ги земаат за користење воените 
единици и установи во ранг на полк или повисок 
ранг, преку надлежниот општински орган на упра-
вата. 

Материјални средства за потребите на тери-
торијалната одбрана и цивилната заштита може да 
зема за користење надлежниот општински орган на 
управата. 

Член 79 
За материјалните средства земени за привре-

мено користење за потребите на воени вежби и веж-
би на територијалната одбрана и цивилната заш-
тита, на работните организации им припаѓа соод-
ветен надоместок, 

Член 80 
Се овластува Сојузниот извршен совет побли-

ску да ги определи материјалните средства од чле-
нот 76 став 1 на овој закон, да го пропише начинот 
на земање на овие средства и височината на 
надоместокот од членот 79 на овој закон. 

5. Општествено-политички организации и други 
општествени организации 

Член 81 
Општествено-политичките организации и други 

општествени организации, покрај сопствените под-
готовки за својата работа во војна, учест-
вуваат во општите подготовки за одбрана на 
земјата, според природата и карактерот на своите 
задачи. 
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Одредбите за правата и должностите на работ-
ните организации во врска со народната одбрана 
согласно се применуваат и врз општествено-поли-
тичките организации и други општествени органи-
зации. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
презема потребни мерки за создавање услови на 
Југословенскиот црвон крст за извршување на за-
дачите и работите во врска со народната одбрана, 
што ги врши оваа организација согласно одредбите 
од Женевските конвенции за заштита на жртвите 
од војна. 

Г л а в а V 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Заеднички одредби 
Член 82 

Југословенските државјани имаат право и дол-
жност да учествуваат во подготовките за одбрана 
на земјата, да се оспособуваат за вршење на сво-
ите задачи во војна и да учествуваат во оружена 
борба и во други форми на отпор, во заштитата и 
спасувањето на населението и материјалните доб-
ра и во извршувањето на други задачи од интерес 
за народната одбрана. 

Член 83 
Југословенските државјани во поглед на на-

родната одбрана ги имаат следните обврски: 
1) воена обврска; 
2) обврска за служење во цивилната заштита; 
3) трудова обврска; 
4) материјална обврска. 
Покрај обврските од ставот 1 на овој член, ју-

гословенските државјани во поглед на народната 
одбрана имаат и обврска за извршување на про-
пишаните мерки за заштита, обврска за обука за 
одбрана и заштита и обврска за евакуација според 
одредбите од овој закон за заштитата и спасува-
њето на населението и материјалните добра. 

Член 84 
Југословенските државјани се должни своите 

обврски во поглед на народната одбрана да ги из-
вршуваат и на територијата што ја запоседнал 
привремено непријателот. 

2. Воена обврска 
Член 85 

На воена обврска подлежат, под условите про-
пишани со посебен сојузен закон, сите југословен-
ски државјани. 

Член 86 
Воената обврска на југословенските државјани 

и начинот на нејзиното вршење се регулираат со 
посебен сојузен закон. 

3. Обврска за служење во цивилната заштита 
Член 87 

На обврската за служење во цивилната заш-
тита подлежат сите југословенски државјани од 
наполнетите 16 до наполнетите 65 години возраст. 

Обврската за служење во цивилната заштита 
се состои во должноста за служење во единиците 
на цивилната заштита и за учествување во зашти-
тата и спасувањето на населението и материјалните 
добра загрозени со воени дејства. 

Член 88 
На обврската за служење во цивилната заш-

тита не подлежат: 
1) лица на служба во постојаниот состав на 

Југословенската народна армија; 
2) воени обврзници што имаат гоен распоред; 
3) припадници на милицијата; 
4) бремени жени и жени што имаат деца по-

млади од 7 години; 
5) лица што се неспособни за служење во ци-

вилната заштита. 

По исклучок од одредбата на точката 4 од ста-
вот 1 на овој член, во цивилната заштита можат 
да бидат за време на војна распоредени и жени 
— лекари, инженери, техничари и други неопходни 
стручњаци што имаат деца помлади од 7 години, 
ако за време на вршењето на должноста во цивил-
ната заштита им е обезбедена нега и чување на 
децата. 

Член 89 
Поблиски прописи за начинот на утврдувањето 

на способноста за служење во цивилната заштита, 
како и за начинот на извршувањето на обврските 
за служење во цивилната заштита, донесува Сојуз-
ниот извршен совет. 

4. Трудова обврска 
Член 90 

Во војна и во случај на непосредна воена опас-
ност југословенските државјани подлежат на тру-
дова обврска заради извршување на задачите на 
работните и други организации, државните органи 
и оружените сили, како и заради повремено извр-
шување на определени работи од значење за од-
браната на земјата. 

Странски државјани можат да бидат повикани 
на вршење на трудова обврска, ако тоа не им е 
противно на меѓународните договори и на прави-
лата на меѓународното право. 

Член 91 
На трудова обврска не подлежат: 
1) лица неспособни за работа; 
2) лица на служба во оружените сили; 
3) лица помлади од 16 години, 

Член 92 
Обврзниците на трудова обврска при прогласу-

вањето на воената состојба се должни да останат 
на своите работни места, ако не се повикани на 
служба во оружените сили. 

Обврзниците на трудова обврска кои, врз ос-
нова на плановите за одбрана на земјата, се рас-
поредени на друго работно место или во друга ра-
ботна организација, должни се трудовата обврска 
да ја извршат според добиениот распоред, во ме-
стото или надвор од местото на своето живеење. 

Мајки со деца помлади од 15 години можат 
да бидат распоредени на работа надвор од местото 
на постојаното живеење по исклучок и под услов 
да им се обезбеди нега и чување на децата за вре-
ме на вршењето на трудовата обврска. 

Член 93 
За усогласувањето на организацијата и за спро-

ведувањето на трудовата обврска на територијата 
на општината се грижи надлежниот општински 
орган. 

За непосредното извршување на трудовата об-
врска во државен орган односно во работна или 
друга организација се грижи старешината на тој 
орган односно органот на управувањето на таа ор-
ганизација. 

Член 94 
Повременото учествување на југословенски др-

жавјани во извршувањето на работите во врска 
со народната одбрана го наредува надлежниот оп-
штински орган. 

Во војна, по исклучок, ако тоа го бараат неодло-
жни воени потреби, извршување на работите во 
врска со народната одбрана може да нареди во-
ен старешина на положба на командант на полк 
или повисока положба. 

Член 95 
Поблиски прописи за начинот на утврдување 

на способноста за вршење на трудова обврска, 
и за начинот на извршување на трудовата об-
врска, донесува Сојузниот извршен соовет. 
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5. Материјална обврска 
Член 96 

Граѓаните се должни да даваат, со надоместок, 
за потребите на оружените сили и цивилната заш-
тита материјални средства предвидени во членот 
76 став 1 на овој закон. 

Во поглед начинот на давањето на средствата 
од ставот 1 на овој член и надоместокот за упо-
требата и штетата за оштетени или уништени сред-
ства, согласно се применуваат прописите што ги 
донесува врз основа на овластувањето од членот 
80 на овој закон Сојузниот извршен совет. 

Член 97 
Граѓаните што ќе останат без попишаните ма-

теријални средства од членот 76 став 1 на овој за-
кон или на кои тие средства ќе им станат неупо-
требливи, односно граѓаните на чии попишани сред-
ства настанале битни промени од техничка при-
рода, се должни веднаш а најдоцна во рок од 15 
дена да го известат за тоа надлежниот општински 
орган на управата. 

Член 98 
На материјална обврска подлежат и странски 

државјани што постојано живеат на територијата 
на Југославија, освен оние што се на служба во 
дипломатски, конзуларни и други претставништва 
на странски држави и меѓународни организации. 

Член 99 
Во воена состојба може за потребити на ору-

жените сили по исклучок да се врши реквизиција 
на храна, погонски материјал, огрев и други под-
вижни предмети што непосредно служат за воени 
потреби, а што се во сопственост на југословенски 
државјани или на странски државјани од членот 
98 на овој закон. 

Реквизиција може да нареди воен старешина 
на положба на командант на самостоен баталјон, 
партизански одред или повисока положба. 

Реквизицијата ја спроведува надлежниот оп-
штински орган на управата, а само по исклучок 
воен старешина. 

Реквизицијата се врши со надоместок. 
Член 100 

Начинот на спроведувањето на реквизицијата, 
како и височината и начинот на исплатата на на-
доместокот за реквирирани предмети ги пропишу-
ва Сојузниот извршен совет. 

Г л а в а VI 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА 
Член 101 

Заради заштита и спасување на населението 
и материјалните добра од воени дејства, се фор-
мираат единици за цивилна заштита и се преземаат 
задолжителните мерки за заштита и спасување 
предвидени со овој закон. 

Единиците за цивилна заштита и задолжител-
ните мерки за заштита и спасување на населени-
ето и материјалните добра од воени дејства се ор-
ганизираат како единствен систем во општината, 
населените места и месните заедници, во работни 
и други организации, државни органи, станбени 
згради и други објекти. 

Работните и други организации и граѓаните се 
должни при заштитата и спасувањето на населе-
нието и материјалните добра да си даваат заемна 
помош. 

1. Единици за цивилна заштита 
Член 102 

Единици за цивилна заштита формираат работ-
ните и други организации и месните заедници. 

Единици за цивилна заштита формираат и на-
селбите, станбените и други згради, ако е тоа опреде-
лено со прописот на општинското собрание. 

Единиците за цивилна заштита во работните и 
други организации, месните заедници, населбите и 
станбените згради ги формираат органите на упра-
вувањето. Ако во месните заедници, населбите и 
станбените згради не ПОСТОИ таков орган, овие еди-
ници ги формира надлежниот општински орган. 

Член 103 
Единиците за цивилна заштита од членот 102 

ст. 1 и 2 на овој закон наменети се првенствено 
за заштита и спасување на населението и матери-
јалните добра на работните и други организации, 
месните заедници, населбите, станбените и други 
згради, од кои се формирани. 

Надлежниот општински орган може да реши 
единиците од ставот 1 на ОВОЈ член да се употребат 
и за извршување на задачите за заштита и спасу-
вање надвор од работните и други организации, 
месните заедници, населбите, станбените и други 
згради, од кои се формирани. 

Член 104 
Единиците за цивилна заштита во работните и 

други организации се формираат од обврзниците 
на цивилна заштита што се наоѓаат на работа во 
тие организации. 

Единиците за цивилна заштита во месните за-
единици, населбите, станбените и други згради, се 
формираат од обврзниците на цивилна заштита што 
живеат на подрачјето на месната заедница или на-
селбата односно од станарите на зградата. 

Член 105 
Работните и други организации обезбедуваат оп-

рема за единиците за цивилна заштита што ги 
формираат, а станбените претпријатија — заедниците 
за цивилна заштита во станбените згради. 

Општината обезбедува опрема за единиците за 
цивилна заштита што ги формираат месните за-
едници и населбите, ако месната заедница односно 
населбата нема доволно средства за опрема на своите 
единици. 

2. Мерки за заштита и спасување 
Член 106 

Мерките за заштита и спасување се: 
1) урбанистички мерки за заштита; . 
2) засолнување на населението и материјалните 

добра; 
3) евакуација; 
4) згрижување на загрозеното и постраданото на , 

селение; 
5) замрачување; 
6) маскирање; 
7) радиЈационо-хемиско-биолошка заштита; 
8) заштита од уривања, поплави, пожари и ек-

сплозии; 
9) прва медицинска помош и прва ветеринарна 

помош и асанација на теренот; 
10) мерки за одржување на редот и безбедноста. 

Урбанистички мерки за заштита 
Член 107 

Мерките за заштита во областа на урбанизмот и 
просторното уредување мораат да се применуваат 
при планирањето, изградбата и уредувањето на на-
селбите, градовите и пошироките територии. 

За спроведувањето на мерките од ставот 1 на о-
вој член одговорни се органите и организациите над-
лежни за изработка, донесување и спроведување на 
урбанистичките и просторните планови. 

Член 108 
Прописите за мерките за заштита во областа на 

урбанизмот и просторното^ уредување ги донесува 
сојузниот секретар за стопанство, во согласност со 
државниот секретар за народна одбрана. 

Засолнување на населението и материјалните добра 
Член 109 

Во случај на опасност од воени дејства се врши 
засолнување на населението и материјалните добра 
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во засолништа и други погодни објекти, како и на 
погодни места во непосредна близина на загрозеното 
подрачје. 

Член 110 
При изградувањето на нови згради во градови 

и во други населби, што според оцената на општин-
ското собрание би можеле да бидат цел на воздуш-
ни напади во војна, задолжителна е изградбата и на 
засолништа потребни за заштита и спасување на на-
селението и материјалните добра. 

Зосолништа можат да се градат во состав на 
зграда или вои зграда — за една ИЛИ повеќе згради. 

За засолнување на населението и материјалните 
добра се користат визбени и други простории во пос-
тојните згради, што можат да бидат приспособени за 
оваа цел. 

За засолнување на населението и материјалните 
добра можат да се користат и Р О Б О В С К И засолништа, 
кои, по правило, се градат кога претстои непосредна 
воена опасност. 

Член 111 
Работните организации се должни од своите 

средства да обезбедат во постојните објекти засол-
нување на луѓето и материјалните добра со изградба 
на РОБОВСКИ И други соодветни засолништа и со при-
способување на погодни за таа цел визбени просто-
рии и други градежни и природни објекти. 

Член 112 
Општините обезбедуваат изградба на јавни за-

солништа за населението на својата територија. 
Јавни засолништа за населението се градат во 

градовите и поголемите населби, на местата на кои 
се собираат поголем број луѓе. 

За јавни засолништа можат да се користат по-
годни постојни подземни и други комунални објекти 
приспособени за таа цел. 

Со пропис на општинското собрание може да се 
обврзе инвеститорот при изградбата на подземни ко-
мунални објекти во градовите овие да ги приспосо-
би за потребите на засолнување на населението. 

Член 113 
Засолништата и другите простории што се ко-

ристат како засолништа мораат да им одговараат на 
условите за заштита од современи воени средства, 
според техничките нормативи што ги пропишува со-
јузниот секретар за стопанство, во согласност со др-
жавниот секретар за народна одбрана. 

Член 114 
Засолништата мораат редовно да се одржуваат 

Јво исправна состојба и можат да се користат за мир-
новремени потреби на начин кој ќе овозможи нивна 
навремена употреба за засолнување во случај на о-
пасност. 

Член 115 
Средствата за изградба на нови засолништа на 

територијата на општината се формираат од придо-
несот на инвеститорите на станбени и деловни згра-
ди, од делот на закупнината од станбени и деловни 
згради и од закупнината за користење на засолниш-
та во мир. 

Височината на придонесот на инвеститорите не 
!може да биде поголема од определениот процент од 
вкупната вредност на градежниот дел на зградата, 
а височината на закупнината што може да се издвои 
за изградба на засолништа не може да го премине 
определениот процент од вкупниот износ на закуп-
нината од станбени и деловни згради. Овие проценти 
се определуваат со републички пропис. 

Член 116 
Од средствата од членот 115 на овој закон се 

'формира општински фонд за изградба на засол-
ништа. 

Средствата на фондот за изградба на засолништа 
можат да се користат исклучиво за изградба на нови 
засолништа, за приспособување погодни визбени и 
слични простории за засолништа, како и за нивно 
одржување. 

Член 117 
Општинското собрание донесува поблиски про-

писи за користењето и одржувањето на засолништа-
та и одлучува за изградбата на нови засолништа на 
територијата на општината; донесува прописи за 
височината на учеството на инвеститорите во изград-
бата на засолништа и во делот на закупнината од 
станбени и деловни згради кој се издвојува за из-
градба на засолништа, во рамките на определениот 
процент од членот 115 став 2 на овој закон, како и 
за распоредот и употребата на средствата за изград-
ба и одржување на засолништа. 

Евакуација 

Член 118 
Во војна и во случај на непосредна воена опас-

ност, на обврската за евакуација подлежат граѓа-
ните, државните органи и работните и други орга-
низации. 

Граѓаните, државните органи, работните и други 
организации и материјалните добра можат да бидат 
евакуирани од градовите и загрозените подрачја во 
помалку загрозени подрачја и во подрачја што да-
ваат поповолни услови за заштита. 

Член 119 
Евакуација наредува надлежниот републички 

односно покраински орган. 
На подрачјата на дои се водат борбени дејства 

евакуација може да нареди воениот старешина на 
положба на командант на дивизија или повисока по-
ложба, кој раководи со операциите на тие подрачја. 

Член 120 
Планот за евакуација на населението од тери-

торијата на општината го донесува општинското со-
брание. 

Со евакуацијата на територијата на општината 
и со организирањето на прифаќањето и сместува-
њето на луѓето, органите и имотот раководи надлеж-
ниот општински орган. 

Старешините на државните органи и органите 
на управувањето на работните и други организации 
непосредно ја организираат и спроведуваат евакуа-
цијата на односните органи и организации. 

Згрижување на загрозеното и постраданото насе-
ление 

Член 121 
За згрижување на загрозеното и постраданото 

население во војна, се преземаат итни мерки за при-
времено сместување, исхрана и обезбедување други 
неопходни потреби на населението. 

Член 122 
Прифаќањето и сместувањето на евакуираното 

население, органи и организации и имот го вршат, 
според распоредот од општинското собрание, граѓа-
ните, работните и други организации и органи. 

Во спроведувањето на мерките за згрижување 
должни се да учествуваат граѓаните, работните орга-
низации — особено во областа на здравството, уго-
стителството и општествената исхрана, комуналните 
организации, Југословенскиот црвен крст и другите 
хуманитарни општествени организации што можат 
да придонесат за згрижување на постраданото и за-
грозено население, 
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Замрачување 

Член 123 
Во војна, а по потреба и во случај на непосред-

на воена опасност, се врши замрачување на населе-
ните места, стопанските и други објекти и сообраќај-
ните средства, според планот за замрачување што 
го донесува надлежниот општински орган. 

Член 124 
Работните организации што се одговорни за јав-

ното осветление организираат и спроведуваат зам-
рачување на јавните места, улиците, плоштадите и 
сличните објекти. 

Замрачување на станбени и други згради, инду-
стриски и други стопански објекти и сообраќајни 
средства, должни се да организираат и спроведуваат 
работните и други организации, корисниците на ста-
нови и други згради и сопствениците и возачите на 
сообраќајни средства. 

Член 125 
Работните и други организации, корисници на 

станови, на деловни, управни и други згради во на-
селени места и сопствениците на сообраќајни сред-
ства, обезбедуваат потребни средства за замрачување 
на своите објекти, сообраќајни средства, односно на 
становите и зградите што ги користат. 

Маскирање 

Член 126 
Општинското собрание, по прибавено мислење од 

надлежните воени органи, ги пропишува мерките и 
постапката за маскирање и ги определува објектите 
на територијата на општината што ќе се маскираат. 

Работната организација на која и припаѓа објек-
тот го спроведува неговото маскирање и обезбедува 
потребни материјални средства за тоа. 

Радијационо-хемиско-биолошка заштита (РХБ-
-заштита) 

Член 127 
Радијационо-хемиско-биолошка заштита (во по-

натамошниот текст: РХБ-заштита) се организира и 
се спроведува за спречување, ублажување и отстра-
нување на последиците од радијациони, хемиски и 
биолошки дејства врз населението, растителниот и 
животинскиот свет и материјалните добра. 

Член 128 
Граѓаните обезбедуваат средства за лична заш-

тита од радијационо-хемиско-биолошки дејства и 
спроведуваат други мерки за лична заштита. 

Работните и други организации и државните ор-
гани обезбедуваат средства за РХБ-заштита и ги 
спроведуваат мерките за колективна заштита и спа-
сување на своите луѓе и имот. 

Општината обезбедува средства и ги спроведува 
мерките за колективна заштита и спасување на на-
селението и за заштита на растителниот и животин-
скиот свет и материјалните добра на својата тери-
торија. 

Член 129 
Научноистражувачките институти, лаборатори-

ите, хидрометеоролошката служба и други стручни 
установи и работни организации и органи што рас-
полагаат со соодветни средства и стручни кадри за 
вршење на работите на РХБ-заштита, се должни да 
учествуваат во извршувањето на мерките и задачите 
на РХБ-заштита во согласност со работите што ги 

вршат и своите можности, а според упатствата од 
надлежниот општински орган и органите на поширо-
ките општествено-политички заедници. 

Член 130 
Општината го организира откривањето и утвр-

дувањето на опасноста од радијациони, хемиски и 
биолошки средства и се грижи за организацијата на 
РХБ-заштита на својата територија, и во војна на-
редува преземање и спроведување на пропишаните 
мерки за рХБ-заштита. 

Член 131 
Поблиски прописи за начинот на откривањето И 

утврдувањето на опасноста од радијациони, хемис-
ки и биолошки средства и стручни упатства за орга-
низирање и спроведуваше на мерките на РХБ-заш-
тита донесува државниот секретар за народна од-
брана, во согласност со сојузните органи и организа-
ции надлежни за заштита од јонизирачки зрачења Н 
хемиски и биолошки опасни материи. 

Заштита од уривања, поплави, пожари и експлозии 

Член 132 
Надлежниот општински орган го организира и 

го раководи спасувањето на населението и матери-
јалните добра од урнатини и од објекти зафатени со 
пожар, како и од поплави и презема мерки за от-
странување на опасноста од експлозивни средства. 

Во спасувањето од урнатини и од објекти зафа-
тени со пожар, како и од поплави, должни се да 
учествуваат градежните, рударските, противпожар-
ните, комуналните, транспортните и други работни 
организации и служби што располагаат со соодвет-
ни средства и кадри, и да постапуваат според упат-
ствата и наредбите од надлежниот општински орган. 

Член 133 
Заштитата од неексплодирани убојни средства 

(пронаоѓање, обезбедување на местата, уништување 
и дезактивирање) ја организира надлежниот оп-
штински орган, 

Работите за заштита од неексплодирани убојни 
средства можат да ги вршат само стручни лица што 
за тоа имаат посебно овластување од надлежниот ре-
публички орган. 

Помошни работи за заштита од неексплодирани 
убојни средства можат да вршат ц нестручни лица 
под контрола на овластено стручно лице. 

Ако на територијата на една или повеќе општи-
ни се наоѓаат поголеми количини неексплодирани у-
бојни средства, пошироката општествено-полптичка 
заедница е должна да даде помош во организирање-
то и обезбедувањето на потребни средства за отстра-
нување на опасноста од такви убојни средства. 

Граѓаните и одговорните лица во работните и дру-
ги организации се должни за откриените неекспло-
дирани убојни средства да го известат најблискиот 
општински орган или најблиската станица на мили-
цијата. 

Upea медицинска помош, прва ветеринарна помош и 
асанација па терен 

Член 134 
Првата медицинска помош на загрозеното одно-

сно постраданото население од воени дејства ја орга-
низира и ја раководи надлежниот општински орган. 

Во спроведувањето на првата медицинска помош 
се должни да учествуваат здравствените станици и 
други здравствени установи, Југословенскиот црвен 
крст и" други организации што се оспособени за тоа, 
како и граѓаните ^ 
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Член 135 
Давањето прва ветеринарна помош на повреден, 

заболен и контаминиран добиток од воени дејства, 
го организира и спроведува надлежниот општински 
орган. 

Во спроведувањето на првата ветеринарна по-
мош должни се да учествуваат ветеринарните уста-
нови. земјоделските и други работни организации 
што се оспособени за тоа и сопствениците на добиток. 

Член 136 
Општинското собрание презема на територијата 

на општината мерки и ја организира асанацијата на 
Теренот, за спречување на ширењето на зарази и 
епидемии и други последици од воени дејства. 

Во спроведувањето на мерките за асанација на 
теренот се должни да учествуваат здравствените и 
ветеринарните установи, хигиенско-епидемиолошки-
те установи, комуналните претпријатија за одржу-
вање чистота и други комунални претпријатија и у-
станови. 

Мерки за одржување на редот и безбедноста 

Член 137 
При нападот од воздух и при други воени деј-

ства, како и за време на спроведувањето на мерките 
за заштита и спасување на населението и материјал-
ните добра од воени дејства, општинското собрание 
презема посебни мерки за одржување на редот и 
безбедноста. 

Мерките за одржување на редот и безбедноста 
се должни да ги спроведуваат сите органи, работни 
и други организации и граѓани на територијата на 
општината односно на подрачјето за кое се наре-
дени. 

Член 138 
За спроведување на евакуација, сместување и 

згрижување на загрозено и пострадано население 
и материјални добра, за заштита и спасување од ур-
натини, од поплави и од простории зафатени со пожар, 
за гаснење на пожар, на мерките на РХБ-заштита, 
прва медицинска помош, прва ветеринарна помош 
и а с а н и и ја на теренот, општинското собрание може 
да нареди мобилизација на населението и луѓето и 
на средствата на работните и други организации и 
органите на територијата на општината. 

Г л а в а VII 

ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

Член 139 
На обврската за обучување за одбрана и заш-

тита подлежат сите граѓани на Југославија од на-
полнетите 16 до наполнетите 65 години возраст, ако 
се способни за посетување на обуката. 

На обврската од ставот 1 на овој член подле-
жат и учениците помлади од 16 години, ако обуката 
се изведува во рамките на наставната програма во 
училиштата. 

Член 140 
Обуката за одбрана и заштита се состои од обу-

ка во училиштата, обука на населението и обука 
на единиците и службите на територијалната одбра-
на и единиците на цивилната заштита. 

Член 141 
Обуката вр основните училишта, средбите, ви-

шите и високите школи се организира и се спрове-
дува во рамките на наставата и другите активности 
што ги организира школата. Програмите за оваа 
бука ги донесува надлежниот републички орган, во 

согласност со ориентационата програма што ја утвр-
дува државниот секретар за народна одбрана. 

,Член 142 
Обуката на населението се состои од основна и 

дополнителна обука. 
Основната обука може да трае вкупно до трие-

сет наставни часови и ги опфаќа сите граѓани од 
16 до 65 години возраст, освен лицата од членот 141 
на овој закон што завршиле обука во рамките на 
школувањето во основните училишта, средните, ви-
шите и високите школи, како и лицата што го от-
служиле воениот рок или ја завршиле обуката од 
членот 143 на овој закон. 

Дополнителната обука ги опфаќа сите граѓани 
што завршиле основна обука за одбрана и заштита 
и може да трае најмногу до десет часови годишно. 

Обуката на населението се организира и се спро-
ведува на курсеви, семинари, практични вежби и на 
друг погоден начин (радио, телевизија, филм). 

Член 143 
Основната обука на обврзниците распоредени во 

единици на цивилната заштита може да трае вкупно 
до сто наставни часови, а дополнителната — до десет 
часови годишно. 

Граѓаните распоредени во единиците на цивил-
ната заштита се должни да ја посетуваат обуката од 
ставот 1 на овој член. 

Обуката на припадниците на територијалната 
одбрана се врши според одредбите од Законот за во-
ената обврска. 

Член 144 
Надлежниот општински орган ја организира о-

буката на населението на територијата на општина-
та, обуката на единиците и "службите на територи-
јалната одбрана што ги формира тој, и се грижи за 
организацијата и спроведувањето на обуката на еди-
ниците за цивилна заштита во месните заедници, 
станбените згради и работните организации. 

Општинското собрание го утврдува бројот на 
наставните часови на основната обука и на дополни-
телната годишна обука. 

Работните и други организации се должни да ја 
организираат обуката на единиците и службите на 
територијалната одбрана и на единиците за цивилна 
заштита што ги формираат тие. 

Член 145 
Обуката за одбрана и заштита се спроведува, 

по правило, вон работното време. 

Член 146 
Општествено-политичките заедници и работните 

и други организации го организираат и спроведуваат 
образованието и усовршувањето на своите кадри за 
вршење на подготовките и други работи во областа 
на народната одбрана од својот делокруг. 

Образованието и усовршувањето на кадрите за 
вршење работи на народната одбрана во органите на 
управата за народна одбрана и во другите органи на 
управата, во работните и други организации и во 
единиците и службите на територијалната одбрана и 
во единиците за цивилна заштита се врши и во учи-
лиштата за цивилна заштита или во други соодвет-
ни училишта. 

Г л а в а VIII 

УПОТРЕБА НА ЕДИНИЦИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА И НА ЕДИНИЦИ-
ТЕ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ВО БОРБАТА ПРО-

ТИВ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 147 
Единиците и службите на територијалната од-

брана и единиците за цивилна заштита се должни 
во време на мир да учествуваат во борбата против 
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елементарни непогоди и во заштитата и спасувањето 
на загрозеното население и добра. 

Со елементарните непогоди во смисла на ставот 
1 од овој член, се изедначуваат несреќите од пого-
леми размери предизвикани со пожар, експлозија, 
сообраќајни несреќи, уривање на брани и слични 
настани, определени со републички пропис. 

Член 148 
Обврските на граѓаните и работните и други ор-

ганизации во поглед учеството во заштитата и спа-
сувањето на населението и добрата во војна, прифа-
ќањето на населението и добрата, учеството во аса-
нација на терен и извршувањето на наредените мер-
ки за одржување на редот и безбедноста, важат и 
во случаите на елементарни непогоди. 

Г л а в а IX 

МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ТАЈ-
НОСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

1. Заштита на тајноста 

Член 149 
Граѓаните, работните и други организации и др-

жавните органи се должни да ги чуваат како тајна 
известувањата и податоците што се од интерес за 
народната одбрана и што се како тајни определени 
со овој закон, со други закони и со прописи донесе-
ни врз основа на закон. 

Граѓаните, работните PI други организации и др-
жавните органи се должни без одлагање да го из-
вестат надлежниот воен или друг овластен државен 
орган, за појавите и активностите што можат да и на-
несат штета на народната одбрана и на безбедноста 
на земјата. 

Член 150 
Граѓаните, работните и други организации и др-

жавните органи се должни со соодветни мерки да 
ја заштитат тајноста на оние податоци чие открива-
ње би можело да има штетни последици за народ-
ната одбрана, и да ги извршуваат пропишаните мер-
ки за заштита на тајноста. 

Како тајни податоци на народната одбрана се 
подразбираат документите, материјалните средства, 
објектите, мерките, како и други факти, што се 
прогласени за тајни од надлежните органи. 

Државниот секретар за народна одбрана ги про-
пишува во рамките на својата надлежност критери-
умите за утврдувањето кои податоци од значење за 
оружените сили мораат да се чуваат како воена 
тајна и начинот на нивната заштита. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува крите-
риумите за утврдување на податоците од значење за 
народната одбрана од делокругот на државните ор-
гани и работните и други организации, што мораат 
да се чуваат како државна или службена тајна, и 
задолжителните мерки за нивната заштита. 

Член 151 
Работните и други организации и државните ор-

гани се должни со СВОЈ општ акт да пропишат кои 
видови податоци од интерес за народната одбрана од 
нивниот делокруг се сметаат за тајна, и да ги опре-
делат мерките и постапката за нивната заштита. 

Член 152 
При пренесувањето на тајни податоци со тех-

нички средства за врски за кои е тоа пропишано, 
државните органи и работните и други организации 
се должни да ги применуваат мерките на крипто-
графска заштита. 

Член 153 
Заради заштита на интересите на народната од-

брана може да се ограничи слободата на движење-
то, престојот или настанувањето во одделни места 
или зони на земјата (во понатамошниот текст: за-
бранети зони). 

Ограничувањето од ставот 1 на овој член може 
да се однесува на сите лица или само на странски 
државјани. 

Сојузниот извршен совет ги определува забра-
нетите зони на копно. 

Забранетите зони во внатрешните морски води 
и територијалното море на Југославија се определу-
ваат со посебен сојузен закон. 

Во војна, воениот старешина на положба коман-
дант на полк или повисока положба може во зона-
та на борбените дејства привремено да ја ограничи 
слободата на движењето. 

Член 154 
Пристапот, набљудувањето и снимањето на во-

ените објекти и други објекти што државниот секре-
тар за народна одбрана ќе ги определи како објекти 
од посебен интерес за одбраната на земјата, забра-
нети се. 

Се овластува државниот секретар за народна 
одбрана да ги пропише условите за пристап и да го 
определи кругот на лицата на кои им е дозволен 
пристапот во објектите од ставот 1 на овој член, ка-
ко и да гб" утврди начинот на заштитата на таквите 
објекти. 

Член 155 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може, 

со цел за заштита на интересите на народната одбра-
на, да го забрани запомнувањето на странци во ра-
ботните организации што се од посебен интерес за 
народната одбрана, како и техничката и друга со-
работка на тие организации со странски организа-
ции и странски државјани. 

Сојузниот извршен совет, со цел за заштита на 
интересите на народната одбрана, пропишува за кои 
видови научноистраживачка работа на територијата 
на Југославија странците мораат претходно да при-
бават одобрение од надлежниот републички орган. 

2. Снимање од воздух и картографски публикации 

Член 156 
Снимање од воздух на југословенската терито-

рија и развивање на аерофотоматеријали за потре-
бите на премерот на земјиштето, можат да вршат са-
мо оние работни организации и државни органи што 
ќе ги овласти за тоа Сојузниот извршен совет. 

Работните организации и државните органи мо-
жат да вршат снимање од воздух и развивање на 
аерофотоматеријали за други потреби на стопан-
ството или науката кога ќе добијат за тоа одобре-
ние од државниот секретар за народна одбрана. 

На подрачјата на југословенската територија 
што се од посебно значење за народната одбрана 
снимање од воздух може да врши само воена уста-
нова. Овие подрачја ги определува државниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 157 
Аерофотоматеријалот добиен со снимање од воз-

дух може да се објави само по одобрение од Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 158 
Воените установи или органите и организаци-

ите што ќе добијат за тоа согласност од Државниот 
секретаријат за народна одбрана ги вршат сите ви-
дови на премер на земјиштето и испитувања (геодет-
ски, геофизички, геолошки, хидролошки и други) на 
подрачјата што се од посебен интерес за народната 
одбрана. 
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Работи на премер на земјиште долж државната 
граница и југословенскиот морски брег и работи на 
поврзување со соодветните премери на соседните 
земји, можат да се изведуваат само по одобрение од 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 159 
Картографски публикации на југословенската 

територија, акваторија или некој нивен дел можат 
да изработуваат и издаваат работните и други ор-
ганизации и државните органи за свои потреби или 
за јавна употреба. 

Во картографски!^ публикации од ставот 1 на 
овој член не смеат да се внесуваат податоци за во-
ените објекти. 

Картографски^ публикации наменети за јавна 
употреба не можат да содржат податоци што се од 
интерес за народната одбрана. Овие податоци ги оп-
ределува државниот секретар за народна одбрана. 

Картографски публикации наменети исклучиво 
за потребите на работните организации и државните 
органи, можат да им се даваат на увид на странски 
правни и физички лица само по одобрение од Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 160 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за 

постапката за издавање одобренија за отимање од 
воздух, за премер на земјиште и територијалното 
море и за издавање картографски публикации на 
југословенската територија. 

Со прописот од ставот 1 на овој член Сојузниот 
извршен совет може да определи за издавање на од-
делни картографски публикации да е потребно да 
се прибави согласност од Државниот секретаријат 
ча народна одбрана. 

Г л а в а X 

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 161 
Општествено-политичките заедници и работните 

и други организации ги финансираат оние работи на 
народната одбрана што им се со овој закон и со дру-
ги закони ставени во надлежност. 

Финансирањето на работите на народната од-
брана од надлежноста на општествено-политичките 
заедници се врши според општите прописи за фи-
нансирањето на општествено-политичките заедници, 
ако за некоја од тие работи со овој закон не се утвр-
дени посебни извори и начин на финансирање. 

Работните и други организации обезбедуваат по-
требни средства за извршување на своите работи 
во врска со подготовките за одбрана и работа во 
воени услови, според општите прописи за средствата 
на работните организации односно според прописите 
за финансирање на определени општествени служби. 

Член 162 
Општествено-политичките заедници и работните 

и други организации се должни врз основа на својот 
развоен план да донесат програма за финансирање 
на народната одбрана за тој период и да обезбедат 
средства за реализација на таа програма. 

Член 163 
Кога поширока општествено-политичка заедница 

ќе го пренесе извршувањето на одделни работи на 
народната одбрана од својата надлежност во надлеж-
ност на потесна ошптествено-политичка заедница, 
или во врска со извршувањето на работите од сво-
јата надлежност и поставува задачи на потесната 
општествено-политичка заедница, должна е да го 
обезбеди финансирањето на извршувањето на тие 
работи и задачи, , 

Кога општествено-политичка ,заедница, заради 
извршување на работите од својата надлежност, и 
определува задачи на работна организација, должна 
е да го финансира извршувањето на тие задачи. 

Член 164 
На вредноста на објектите и уредите што слу-

жат исклучиво за потребите на народната одбрана, 
не се плаќаат обврските спрема општествената за-
едница. 

Објектите и уредите од ставот 1 на овој член ги 
определува општинското собрание. 

Член 165 
Федерацијата ја финансира: 
1) Југословенската народна армија и извршува-

њето на воената и материјалната обврска за потреби-
те на Југословенската народна армија; 

2) подготовките на сојузните органи и организа-
ции за работа во војна, изградбата на објекти и на-
бавката на средства за врска, уреди, опрема и други 
средства неопходни за работа на тие органи односно 
организации; 

3) обезбедувањето на производствените и други 
капацитети за производство на предмети на воору-
жување и воена опрема и други капацитети од по-
себно значење за одбраната на земјата; 

4) создавањето и одржувањето на материјални 
резерви на суровини, репродукционен материјал и го-
тови производи, што од становиштето на одбраната 
се од интерес за федерацијата; 

5) научноистражувачките работи во врска со 
развојот на производството на предмети на вооружу-
вањето и воена опрема за потребите на оружените 
сили, како и во врска со средствата за заштита, за-
солништата и другите објекти потребни за заштита 
на населението и материјалните добра од воени деј-
ства; 

6) работите во врска со стандардизацијата и ти-
пизацијата на производите, објектите и уредите од 
посебен интерес за народната одбрана; 

7) изградбата и набавката на опрема за органи-
зација на единствен систем за извидување, известу-
вање и тревожење и општ систем за откривање и 
утврдување на опасноста од радијациони, хемиски 
и биолошки средства; 

8) усогласувањето и приспособувањето на мир-
новремениот развој на изградбата на капацитети 
и објекти во стопанските дејности од значење за о-
ружените сили и за одбраната на земјата во целост; 

9) информативно'пропагандната дејност што се 
однесува на запознавањето на населението со основ-
ните задачи во врска со одбраната и заштитата. 

Федерацијата ги финансира и другите работи 
на народната одбрана од својата надлежност. 

Член 166 
Републиката и покраината ги финансираат: 
1) подготовките на своите органи и организации 

и подготовките во поглед на нивните воени ло-
кации, изградбата на објекти и набавката на сред-
ства за врска, уреди, заштитни средства, опрема и 
други средства неопходни за работа во војна: 

2) создавањето и одржувањето на материјалните, 
резерви од интерес за републиката односно покраи-
ната; 

3) подготовките и обезбедувањето услови за ра-
бота на работните организации во областа на сто-
панството и општествените служби што се од посеб-
но значење за републиката односно покраината; 

4) набавките на предмети на вооружувањето и 
воена опрема и други средства за единиците и служ-
бите на територијалната одбрана што ги форми-
раат; 

5) образованието и стручното усовршување на 
кадрите за вршење работи на народната одбрана во 
органите на управата за народна одбрана и во дру-
гите републички односно покраински органи и ор-
ганизации. 
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Републиката односно покраината обезбедува по-
требни средства за набавка на предмети на вооружу-
вањето за единиците на територијалната одбрана на 
работните организации, ако општината од своите 
извори не може да обезбеди доволно средства за 
набавка на тие предмети за тие единици. 

Републиката односно покраината ги финансира 
и другите работи на народната одбрана од својата 
надлежност. 

Член 167 
Општината ги финансира! 
1) подготовките на своите органи и организации 

за работа во воени услови и набавката на потребни 
средства за врска, заштитни и други средства; под-
готовките на своите органи во поглед на нивните 
воени локации и другите подготовки за работа во 
војна; 

2) организирањето, опремањето и обуката на е-
диниците на територијалната одбрана; 

3) набавките на предмети на вооружувањето за 
единиците на територијалната одбрана на работните 
организации и на опрема за единиците за цивилна 
заштита на месните заедници и населбите на својата 
територија, ако работната организација, месната за-
едница и населбата не можат од своите средства да 
ги наоружат и опремат овие единици според планот 
на одбраната на општината; 

4) основната и дополнителната обука на населе-
нието за одбрана и заштита; 

5) набавките и одржувањето на материјалните 
резерви, посебно во санитетски материјал и лекови, 
за потребите на општината во војна; 

6) образованието и стручното усовршување на 
кадрите за вршење работи на народната одбрана во 
органите и организациите на општината односно 
градот. 

Општината финансира и други работи на народ-
ната одбрана од својата надлежност. 

Член 168 
Работните и други организации го финасираат: 
1) обезбедувањето на неопходни средства за про-

изводство и вршење услуги во војна; 
2) обезбедувањето на пропишаните средства за 

колективна заштита за своите луѓе; 
3) организирањето, вооружувањето, опремањето 

и обуката на единиците на територијалната одбрана 
и единиците за цивилна заштита; 

4) стручното оспособување на своите кадри за 
работа во воени услови и за работа на работите на 
народната одбрана; 

5) изградбата на РОБОВСКИ засолништа и приспо-
собувањето на визбени простории и слични градеж-
ни и природни објекти за засолнување на своите 
луѓе и имот. 

Член 169 
Ако општествено-политичката заедница не е во 

можност во текот на една година да обезбеди фи-
нансиски средства за извршување на своите ра-
боти во областа на народната одбрана, таа е должна 
вкупните свои обврски да ги утврди со финансиска 
програма во која ќе ги прикаже своите обврски по 
години и за секоја година предвидените средства да 
ги обезбедува во својот буџет. 

Член 170 
ОпштестЕено-политичката заедница може да ги 

користи средствата на својот резервен фонд за извр-

шување на набавките, работите и другите подготовки 
за одбрана на земјата, што ги бараат интересите на 
народната одбрана, ако не е во можност потребните 
средства за тие цели да ги обезбеди на друг начин. 

Вака користените средства на резервниот фонд 
Општествено-политичката заедница е должна да ги 
врати во резервниот фонд во рок од пет години. 

Член 171 
За финансирање одделни задачи во областа на 

народната одбрана, општествено-политичките заед-
ници можат да обезбедуваат средства за финанси-
рање и врз база на меѓусебни договорни и други 
односи со заводите за осигурување, банките, служ-
бите на социјалното осигурување и здравствената 
заштита, врз основа на заедничките економски и 
функционални интереси што произлегуваат од так-
вите односи. 

Член 172 
Општествено-политичките заедници и работни-

те и други организации можат да ги здружуваат 
средствата заради вршење определени работи на 
народната одбрана и создавање услови и можности 
за задоволување потребите на одбраната што се од 
заеднички интерес. 

Г л а в а XI 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 173 
За неизвршување или неуредно вршење на дол-

жностите и обврските што се пропишани со овој за-
кон граѓанин или одговорното лице во работната ор-
ганизација или во државен орган одговараат кри-
вично, ако неизвршувањето или неуредното вршење 
на тие должности и обврски претставува кривично 
дело според одредбите од Кривичниот законик. 

Член 174 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице: 

1) ако во случај на непосредна воена опасност не 
ги изврши или навремено не ги изврши пропиша-
ните мерки за готовност или посебните мерки што ќе 
ги наредат овластените органи, или ако за време на 
воена состојба не ги преземе мерките предвидени со 
посебни прописи (член 6); 

2) ако во определениот рок не ги формира или 
не ги опреми своите единици и служби што според 
овој закон е должна да ги формира (член 14 став 3, 
член 16, член 102 став 1 и член 105 став 1); 

3) ако на барање од службата за извидување, 
известување и тревожење веднаш не ги објави оп-
ределените известувања преку соодветните средства 
за информации (член 18 став 3); 

4) ако не ги постав^ потребните уреди за на-
времено известување и тревожење на населението 
за случај на оштетување или уривање на хидро-
системот што го користи (член 20 став 2); 

5) ако не ги запознае надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници со плановите и 
програмите на СВОЈОТ развој од значење за одбра-
ната на земјата, или не постапи по нивните барања 
во поглед на потребите на народната одбрана (член 
58); 

6) ако не обезбеди чување и заштита на подато-
ците што се прогласени за таЈни, или не ги спро-
ведува мерките за заштита на тајноста што ќе ги 
пропишат надлежните органи (член 59); 

^ Т р а к о со својот статут не го утврди делокругот 
на органите на управувањето или не пропише по-
себни должности на членовите на работната заед-
ница во врска со подготовките за народна одбрана 
и во случај на војна (член 60); 
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8) ако во определениот рок не ги изработи пле-
н е в т е предвидени во членот 61 став 1 на овој за-
кон, или ако тие планови не ги усогласи со општин-
скиот план за одбрана (член 61 став 2); 

9) ако во определениот рок не ја изврши одлу-
ката на надлежниот орган која се однесува на под-
готовките за производство и вршење услуги во вој-
на или на други обврски во врска со подготовките 
за народна одбрана утврдени со плановите на оп-
штествено-политичките заедници (член 62 став 1); 

10) ако не обезбеди потребни средства за работа 
или други материјални услови за работа или не 
преземе организациони и други мерки неопходни за 
продолжување на дејноста во воени услови или не 
изврши други потребни подготовки од значење за 
одбраната на земјата или за брзо и организирано 
вклучување во општоодбранбените напори или за 
извршување на работите и задачите за заштита и 
спасување на населението или за заштита и спасу-
вање на материјалните добра од интерес за одбра-
ната на земјата (член 63); 

11) ако на барање од надлежниот орган првен-
ствено не произведува предмети или не врши ус-
луги што се од посебен интерес за народната од-
брана (член 65 став 1); 

12) ако без согласност од државниот секретар за 
народ-на одбрана пренесе или продаде или на друг 
начин отуѓи основни средства наменети за произ-
водство на предмети на вооружувањето и воена оп-
рема (член бб став 1); 

13) ако не постапи по решение од државниот 
секретар за народна одбрана за отстапување на ко-
ристење на средства наменети за производство на 
предмети на вооружувањето и опрема (член 69 
став 1); 

14) ако не ги спроведува урбанистичките мерки 
за заштита (член 107 став 2 и член 108); 

15) ако не изгради РОБОВСКИ И Л И други соодветни 
засолништа или не приспособи погодни визбени 
простории или други градежни или природни објек-
ти за засолнување на своите луѓе и материјални 
добра, според пропишаните технички нормативи (чл. 
111 и 113); 

16) ако редовно не го одржува во исправна со-
стојба засолништето или го користи за мирновре-
мени потреби на начин кој оневозможува негова 
употреба за засолнување на луѓето и материјалните 
добра во случај на опасност (член 114); 

17) ако не организира или не спроведе замра-
чување на јавните места, улиците, плоштадите и 
слични објекти (член 124 став 1), индустриските и 
други стопански објекти, сообраќајните средства или 
деловните згради што ги користи (член 124 став 2) 
или не обезбеди потребни средства за таа цел (член 
125); 

18) ако не спроведе маскирање на објектите што 
ги користи, согласно со пропишаните мерки (член 
126); 

19) ако не обезбеди средства на РХБ-заштита 
или не ги спроведува мерките за колективна заш-
тита и спасување на своите луѓе и имот (член 128 
став 2), или не учествува во извршувањето на мер-
ките и задачите за РХБ-заштита во согласност со 
работите што ги врши (член 129); 

20) ако не учествува во спасување на населени-
ето и материјалните добра од урнатини или од об-
јекти зафатени со пожар, како и од поплави кога 
располага со соодветни средства и кадри, или не 
постапи во тој случај според упатствата од над-
лежниот општински орган (член 132 став 2); 

21) ако, кога е оспособена за тоа, не учествува 
во спроведување на прва медицинска помош (член 
134 став 2) или во спроведување на прва ветеринар-
на помош (член 135 став 2) или во спроведување на 
мерките за асанација на теренот (член 136 став 2); 

22) ако при нападот од воздух или други воени 
дејства или за време на спроведување на мерките за 
заштита и спасување на населението и материјал-
ните добра од воени дејства не ги спроведува на-

редените мерки за одржување на редот и безбедно-
ста (член 137); 

23) ако не организира и не спроведува обука за 
одбрана и заштита, или не преземе други потреб-
ни мерки за успешно изведување на таа обука во 
училиште односно на факултет (член 141); 

24) ако не организира обука на единиците и 
службите на територијалната одбрана и на еди-
ниците за цивилна заштита или не постапи според 
налогот од надлежниот орган во врска со органи-
зацијата и спроведувањето на обуката на тие едини-
ци и служби (член 144); 

25) ако не пропише со општ акт кои видови по-
датоци од нејзиниот делокруг од интерес за народ-
ната одбрана се сметаат за тајни или не ги опреде-
ли мерките и постапката за нивната заштита (член 
151); 

26) ако при пренесување на тајни податоци со 
технички средства за врска за кои е тоа пропиша-
но не ги применува мерките на криптографската 
заштита (член 152); 

27) ако без овластување од Сојузниот извршен 
совет ја снима од воздух југословенската терито-
рија или развива аерофотоматеријал за потребите 
на премерот на земјиштето (член 156 став 1), или 
ако без одобрение од државниот секретар за народ-
на одбрана врши снимања од воздух или развива 
аерофотоматериЈЅл за другите потреби на стопан-
ството или науката (член 156 став 2); 

28) ако без одобрение од државниот секретар 
за народна одбрана пристапи кон премер на зем-
јиште долж државната граница или југос л овен скиот 
морски брег или пристапи кон работи на поврзува-
ње со соодветните премери на соседните земји (член 
158 став 2), или му овозможи на странско правно 
или физичко лице увид во картографските публи-
кации наменети исклучиво за потребите на работ-
ните организации и државните органи (член 159 
став 4); 

29) ако издаде картографска публикација про-
тивно на одредбата од членот 159 став 3 или членот 
160 на овој заќон. 

Кон казната за прекршоците од точ. 27, 28 и 29 
на ставот 1 од овој член може да се изрече заштит-
ната мерка одземање на аерофотоматеријалот, на 
материјалот добиен со премер на земјиште и на пуб-
ликациите, како и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршувањето на тој 
прекршок. 

За прекршоците од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 3.000 динари одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 175 
Оо парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација: 
1) ако не ги изврши или навремено не ги извр-

ши налозите од овластениот инспекциски орган (чл. 
24 и 43 став 2); 

2) ако на Државниот секретаријат за народна 
одбрана, на негово барање, не му ги даде податоците 
за својата програма за развој и работа и за своите 
достигања, или не му ги стави на располагање по-
датоците што се од интерес за народната одбрана 
(член 72 ст. 1 и 2); 

3) ако при определувањето на стандардите и 
типовите за одделни производи, објекти и уреди, што 
се од посебен интерес за народната одбрана, не при-
бави согласност од Државниот секретаријат за на-
родна одбрана (член 73); 

4) ако без претходна согласност од Државниот 
секретаријат за народна одбрана врши работи за 
потребите на странски организации односно стран-
ски лица или работи заедно со странски државјани 
^член 75); 

5) ако во рокот што ќе го определи надлежниот 
орган не ги предаде материјалните средства за пот-
ребите на воени вежби или вежби на единиците на 
територијалната одбрана или за цивилна заштита 
(член 76 ст. 1 и 2); 
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6) ако во определениот рок не му ги пријави на 
надлежниот орган настанатите промени на попи-
шаните материјални средства (член 77); 

7) ако навремено не го уплати придонесот или 
делот од закупнината од станбени или деловни згра-
ди наменет за изградба на засолништа или закупни-
ната за користење на засолниште во мир (член 115); 

8) ако за откриените неексплодирани убојни 
средства не го извести најблискиот општински свр-
там или најблиската станица на милицијата (член 
133 став 5). 

Кон казната за прекршок од точката 4 на ставот 
1 на овој член може да се изрече заштитна мерка 
одземање на имотната корист остварена со извршу-
вањето на тој прекршок. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна до 1.000 динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго прав-
но лице. 

Член 176 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок сопственикот односно закупецот на 
дуќан или работилница ако во дуќанот односно ра-
ботилницата не ги изврши или навремено не ги из-
врши мерките за подготовка во врска со народната 
одбрана што ќе ги нареди овластениот орган. 

Член 177 
Са парична казна до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој е распореден во едини-
ца или служба на територијалната одбрана или во 
единица за цивилна заштита, ако без оправдана 
причина не се одзове на поканата за обука за од-
брана и заштита или ја одбегнува односно попре-
чува таа обука (член 143), или ја одбегнува служ-
бата во цивилната заштита (член 83 став 1 точка 2). 

Член 178 
Со парична казна до 1.000 динара ќе се казни 

за прекршок поединец: 
1) ако во случај на непосредна воена опасност 

не ги изврши или навремено не ги изврши про-
пишаните мерки за готовност или посебните мерки 
што ќе ги наредат овластените органи, или ако за 
време на воена состојба не ги преземе мерките пред-
видени со посебни прописи (член 6); 

2̂  ако трудовата обврска не ја извршува спо-
ред добиениот распоред (член 92); 

3) ако во рокот што ќе го определи надлежниот 
орган не ги предаде материјалните средства за пот-
ребите на воени вежби или вежби на единиците и 
службите на територијалната одбрана или за ци-
велна заштита (чл. 96 и 98); 

4) ако во определениот рок не му ги пријави на 
надлежниот орган настанатите промени на попи-
шаните материјални средства (член 97); 

5) ако во војна или во случај на непосредна вое-
на опасност не изврши според планот за замрачува-
ње донесен од надлежниот орган — замрачување на 
зградата, станот и другите простории или сообраќај-
ните средства што ги користи (член 124 став 2). 

Член 179 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок поединец: . 
1) ако не ги обезбеди пропишаните средства за 

лична заштита од радијациони, хемиски и биолош-
ки дејства или не ги спроведува другите пропиша-
ни мерки за лична заштита (член 128 став 1); 

2) ако не го извести најблискиот општински ор-
ган или најблиската станица на милицијата за от-
криени неексплодирани убојни средства (член 133 
став 5); 

3) ако, кога е оспособен за тоа, не учествува во 
давање на прва медицинска помош на населението 
загрозено односно пострадано од воени дејства (член 
134 став 2); 

4) ако при нападот од воздух или други воени 
дејства, или за време на спроведување на мерките 
за заштита и спасување на наслението и материјал-
ните добра од воени дејства, не се придржува кон 
пропишаните мерки за одржување на редот и без-
бедноста (член 137); 

5) ако без оправдана причина не се одзове на 
поканата на обука за одбрана и заштита или ја од-
бегнува односно попречува таа обука (член 142). 

Г л а в а XII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 180 
Сојузниот извршен совет, Државниот секретари-

јат за народна одбрана и другите сојузни органи 
што со овој закон се овластени за донесување про-
писи за извршување на овој закон, ќе ги донесат тие 
прописи во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон односно на донесувањето на про-
писите од ставот 1 на овој член, работните организа-
ции ќе ги донесат своите акти од членот 60 на овој 
закон. 

Работите што со овој закон се ставени во де-
локруг на работна организација ги врши директо-
рот на работната организација додека работната ор-
ганизација со статутот или со друг општ акт не оп-
редели кои од тие работи ќе врши друг орган на уп-
равувањето на работната организација. 

Член 181 
До донесувањето на прописите од членот 180 став 

1 на овој закон ќе се применуваат важечките про-
писи донесени пред влегувањето во сила на овој 
закон, ако не се во спротивност со неговите одредби 

Член 182 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за народната одбран-а („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 32/65); 
2) Законот за пренесување работите на цивил-

ната заштита од надлежноста на органите на упра-
вата надлежни за внатрешните работи во надлеж-
ност на органите на управата надлежни за рабо-
тите на народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62); 

3) Законот за претпријатијата што произведу-
ваат за определени воени потреби („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 12/65); 

4) Уредбата за снимањето од воздух („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/66); 

5) одредбите од другите прописи што се во 
спротивност со овој закон. 

Член 183 
Овој закон велегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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84. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 

ОБВРСКА 

Се прогласува Законот за воената обврска, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на 
седницата на Соборот на народите од 11 февруари 
1969 година. 

ПР бр. 767 
12 февруари 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 ВОЕНАТА ОБВРСКА 

Г л а в а I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воената обврска на граѓаните е општа. 
Воената обврска се состои од регрутна обврска, 

обврска за служење на воен рок и обврска за слу-
жење во резервен состав. 

Член 2 
Обврската за служење на воениот рок се из-

вршува во Југословенската народна армија, а об-
врската за служење во резервен состав — во Ј у -
гословенската народна армија и во територијал-
ната одбрана. 

Член 3 
На воена обврска подлежат, под условите про-

пишани со овој закон, сите југословенски држав-
јани. 

Жените не подлежат на регрутна обврска ниту 
на обврската за служење на воениот рок. 

На обврската за служење во територијалната 
одбрана подлежат, под условите пропишани со овој 
закон, сите жени способни за воена служба, а на 
обврската за служење во резервен состав во Ју -
гословенската народна армија — жените-воени об-
врзници што имаат подготовка за вршење на стру-
чни и технички служби во Југословенската народ-
на армија. 

Повикување на жени за служење во резервен 
состав во Југословенската народна армија се врши 
само во случај на непосредна воена опасност и во 
воена состојба. 

Член 4 
Лице што подлежи на воена обврска е воен 

обврзник. Во текот на траењето на воената обврска 
воен обврзник е: 

1) регрут^обврзник — за време на регрутна об-
врска; 

2) војник — за време служење воен рок; 
3) војник-обврзник, резервен подофицер, резер-

вен офицер или резервен воен службеник (во по-
натамошниот текст: лица во резервен состав) — за 
време обврската за служење во резервен состав во 
Југословенската народна армија и територијалната 
одбрана. 

Под поимот војник, во смисла на овој закон, се 
подразбира и морнар. 

Член 5 
На воениот обврзник му престанува воената 

обврска: 
1) кога ќе ги наполни годините на возраст оп-

ределени со овој закон (член 49); 
2) ако е огласен за постојано неспособен за во-

ена служба; 
3) ако го изгуби југословенското државјанство. 

Член 6 
Воен обврзник што ќе биде повикан од над-

лежниот општински орган на управата или воениот 
односно военотериторијалниот орган заради вршење 
на воената обврска или пропишаните обврски во 
врска со вршењето на воена служба, должен е да 
му се јави на определениот орган во местото и во 
времето што се означени во поединечниот или оп-
штиот позив. 

Повиканото лице од ставот 1 на овој член е 
должно со себе да ги понесе предметите и докумен-
тите што се определени во поединечниот или опш-
тиот позив. 

Ако повиканото лице не се одзове на позивот 
и не го оправда своето изостанување, а неговото 
присуство е неопходно, органот што го повикал 
може да донесе одлука и да издаде налог за не-
говото принудно приведување. Налогот за при-
нудно приведување го извршуваат овластените ор-
гани на внатрешните работи или овластените воени 
органи. 

Член 7 
Раководителот односно друго одговорно лице 

во органот на општествено-политичката заедница, 
во работната или друга организација, приватниот 
работодавец и старешината на домаќинството во 
кое^се наоѓа воен обврзник што го избегнува вр-
шењето на воената обврска, се должни тоа вед-
неш да го пријават до надлежниот општински ор-
ган на управата. 

Член 8 
Лицето што подлежи на воена обврска има во 

врска со извршувањето на воената обврска, под ус-
ловите определени со посебни прописи, право на 
превоз со јавни сообраќајни средства и на патни 
трошоци. 

Надоместоците од ставот 1 на овој член им се 
исплатуваат на лицата повикани од воените еди-
ници, установи или военотериториј алките органи 
на товар на средствата на Државниот секретаријат 
за народна одбрана, а лицата повикани за вршење 
воена служба во територијалната одбрана — на 
товар на средствата на органот што ги повикал. 

Условите за надоместоците од ставот 1 на овој 
член на лицата повикани за вршење воена служба 
во територијалната одбрана и нивната височина се 
определуваат со републички прописи. 

Член 9 
За воените обврзници се води воена евиденција, 

што служи за регрутирање и пополнување на Ју -
гословенската народна армија и територијалната 
одбрана. 

Воената евиденција на сите воени обврзници ја 
води надлежниот општински орган на управата, а 
воената евиденција на резервните офицери и ре-
зервните воени службеници — и вовнотериторијад-
ниот орган. 

Евиденцијата за воените обврзници што пре-
стојуваат во странство постојано или привремено 
подолго од една година, ја водат надлежните дип-
ломатски односно конзуларни претставништва на Ј у -
гославија. 

Воведувањето на воените обврзници во воената 
евиденција се врши во почеткот на годината во 
која настанува регрутната обврска. 

Жените-воени обврзници распоредени во резер-
вниот состав во Југословенската народна армија се 
воведуваат во воената евиденција според прописи" 
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те што ги донесува државниот секретар за народна 
одбрана, а жените-воени обврзници распоредени во 
територијалната одбрана — според прописите што 
ги донесуваат извршните совети на републиките. 

Член 10 
Органите на општествено-политичките заедници 

и работните и други организации се должни на 
надлежниот општински орган на управата, на не-
гово барање, да му ги дадат потребните податоци 
за воените обврзници во поглед определувањето fta 
родот, службата или одделни должности во Југо-
словенската народна армија. 

Член 11 
На воените обврзници што се водат во воената 

евиденција им се издава воена книшка. 
Воената книшка е лична јавна исправа со која 

воениот обврзник го докажува извршувањето на 
воената обврска и својот идентитет додека е на 
воена служба. 

Воените обврзници се должни да ја чуваат во-
ената книшка. Ако во воената книшка е запишан 
воениот распоред, таа претставува воена тајна. 

Забрането е изнесување на воената книшка од 
Југославија. 

Воен обврзник што патува во странство на по-
стојано престојување (иселување) е должен, пред 
тргањето во странство, да му ја предаде својата 
воена книшка на надлежниот општински орган на 
управата ка ј кого се води во воена евиденција. 

Член 12 
Регрут-обврзник и лице во резервен состав се 

должни во рок од осум дена од денот на настанатата 
промена да му ја пријават на надлежниот оп-
штински орган на управата Kaj кого се воведени во 
воена евиденција: промената на станот (новата ад-
реса), промената на местото на живеењето, привре-
мената отсутност од местото на живеењето подолга 
од 60 дена, одењето во странство на постојан пре-
стој или на привремен престој подолг од 60 дена 
и враќањето ед странство од таков престој, здоби-
вањето со школски и стручни квалификации, вра-
ќањето од отслужување на воен рок и губењето на 
воената исправа. 

Жени-воени обврзници што се водат во воената 
евиденција, покрај должноста за пријавување на 
промените од ставот 1 на овај член, ги пријавуваат 
и промените во семејниот живот што се од влија-
ние за вршењето на воената обврска. 

Промените од ставот 1 на овој член регрутите-
обврзници, лицата во резервен состав и жените-во-
ени обврзници од ставот 2 на овој член, што се 
запослени во органите на општествено-политичките 
заедници и работните и други организации во кои 
постои лице определено да ги врши работите на на-
родната одбрана (воените работи), му ги пријаву-
ваат на тоа лице. Ова лице во рок од 8 дена од 
денот кога му се пријавени промените го известува 
за тие промени надлежниот општински орган на 
управата што регрутот"обврзник или лицето во ре-
зервен состав, ка ј кого настапила промената, го 
води во воената евиденција. 

Член 13 
Органите што ја водат евиденцијата за проме-

ната на личното име, за поведувањето на кривична 
постапка со примена на притвор, за правосилната 
безусловна казна на затвор или строг затвор за 
кривично дело, за упатувањето на издржување каз-
на и доаѓањето од издржување на казна затвор или 
строг затвор, за промената на државјанството, за 
исчезнувањето и смртта на воениот обврзник, а за 
регрут-обврзник — и за казна затвор за прекршок, 
должни се во рок од 15 дена од денот на настаната-
та промена ка ј воениот обврзник да го известат за 
тоа надлежниот општински орган на управата кај 
кого таквиот воен обврзник се води во воената еви-
денција. 

Отсутноста на регрутот-обврзник или лицето во 
резервен состав од местото на живеење односно 
престојување од непознати причини, подолга од 15 
дена, ја пријавува член на неговото семејство со 
кој тој живеел во заедничко домаќинство, а ако 
живеел одвоено од семејството, ја пријавува одго-
ворното лице во органот на општествено-политич-
ката заедница или во работната или друга органи-
зација, што. води евиденција на зашилените лица, 
односно приватниот работодавец ка ј кого отсутниот 
воен обврзник бил залослен. Пријавата на отсутност 
од непознати причини на воениот обврзник овие 
лица се должни да ја извршат во рок од осум дена 
по истекот на 15 дена од неговата отсутност. 

Член 14 
Регрут-обврзник и лице во резервен состав во 

Југословенската народна армија се изедначуваат 
со воено лице, во поглед правата и должностите, 
од моментот на јавување (стапување) во воена еди-
ница односно установа кога се јавуваат непосредно, 
односно од моментот на јавување во местото на со-
бирање (на собирното место) означено во општиот 
или поединечниот позив или во воениот распоред. 

Воениот обврзник од ставот 1 на овој член пре-
станува да биде воено лице по отпуштање од вое-
ната единица односно установа. 

Г л а в а II 

РЕГРУТНА ОБВРСКА 

Член 15 
Регрутната обврска се состои од должноста 

за одзовање на општ или поединечен позив и од 
извршување на прописи и наредби на општинските 
односно градските собранија и на воените или во-
енотериторијалните органи во врска со регрутира-
њето и стапувањето на служење на воениот рок. 

Регрутната обврска настанува во почетокот па 
годината во к^ја југословенски државјанин напол-
нува седумнаесет години возраст и трае до стапува-
њето на служење на воениот рок односно до опре-
делените години на возраст (чл. 27 и 28) или до 
настапувањето на случаите од членот 5 точка 2 или 
3 од овој закон. 

Член 16 
Во текот на регрутната обврска регрутите-об-

врзници подлежат на: 
1) систематски лекарски и други прегледи и 

психолошки испитувања, заради утврдување на 
способноста за воена служба; 

2) регрутирање; 
3) стапување на служење на воениот рок. 

Член 17 
Лекарските прегледи и испитувањата од членот 

16 точка 1 од овој закон се вршат во воени и гра-
ѓански здравствени установи, што се должни, на 
барање од надлежниот општински орган на упра-
вата или военотериторијалниот орган, да ги вршат 
овие прегледи и испитувам. 

Лекарските прегледи и испитувањата на регру-
тите" обврзници во граѓанските здравствени устано-
ви се вршат врз основа планот на военотеритори-
јалните органи или надлежниот општински орган 
на управата. 

Со договор помеѓу здравствената установа и 
военотеритори јадниот орган односно надлежниот 
општински орган на управата се регулираат заем-
ните права и обврски во врска со вршењето на овие 
прегледи. 

Член 18 
Регрутирањето се врши во годината во која ре-

грутот-обврзиик наполнува осумнаесет години воз-
раст. 

Регрутот-обврзник може по свое барање да би-
де регрутиран и во годината во која наполнува 
седумнаесет години возраст. 
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Во случај на непосредна воена опасност и во-
ена состојба врховниот командант може да нареди 
да се подложат на регрутирање и регрутите-обврз-
ници со наполнети 16 години возраст. 

Член 19 
Регрутирањето го вршат регрутни комисии, што 

ги формираат надлежните военотериторијадни ор-
гани. Регрутните комисии, по правило, се форми-
раат при првостепените военотериторијални органи. 

Регрутната комисија ја сочинуваат определени 
воени и граѓански лица. Претседател на регрутната 
комисија е воено лице. 

Во регрутната комисија влегува и еден прет-
ставник на општинското собрание. 

Административно-техничките и други подготов-
ки како и потребните простории во врска со рег-
рутирањето, ги обезбедува општинското собрание. 

Член 20 
На регрутирањето се утврдува способноста на 

регрутот-обврзник за служба во Југословенската 
народна армија и му се определува родот односно 
службата во која ќе го служи воениот рок. 

На регрутите"обврзници на кои според одред-
бите на овој закон им се одлага служењето на вое-
ниот рок, родот односно службата се определу^ 
ва при стапувањето на служење на воениот рок. 

Член 21 
Регрутната комисија ја оценува способноста на 

секој регрут-обврзник за воена служба врз основа 
на наодите од претходно извршените лекарски 
прегледи и психолошки испитувања во воени или 
граѓански здравствени установи и лекарскиот прег-
лед при регрутирањето. 

Оцената на регрутната комисија може да биде: 
1) способен за воена служба; 
2) ограничено способен за воена служба; 
3) привремено неспособен за воена служба; 
4) неспособен за воена служба во мирновремен-

ска состојба; 
5) постојано неспособен за воена служба. 
Регрутната комисија ја запишува во воената 

книшка на регрутот-обврзник оцената за неговата 
способност за воена служба. 

Член 22 
На регрутот-обврзник може, по исклучок, да му 

се измени родот односно службата и траењето на 
воениот рок врзан за родот односно службата, што 
му го определила регрутната комисија, ако тоа е 
потребно поради пополнување на Југословенската 
народна армија, дополнително отечената стручна 
подготовка, промената на звањето или занимањето. 
Измените што се однесуваат на продолжувањето на 
воениот рок можат да се извршат најдоцна во рок 
од две години од денот кога на регрутот-обврзник 
му е определен родот односно службата. 

Член 23 
Регрутите-обврзници што ги оценила регрут-

ната комисија дека се привремено неспособни за 
воена служба, подлежат на повторни регрутирања 
до крајот на годината во која наполнуваат дваесет 
и шест години возраст. 

Привремена неспособност при секое регрутира-
ње може да се определи во траење од една до че-
тири години, со тоа што времетраењето на привре-
мената неспособност да не може да ја премине ка-
лендарската година во која регрутот-обврзник на-
полнува дваесет и шест години возраст. 

Времетраењето на привремената неспособност 
и рокот за повторно регрутирање го определува 
регрутната комисија. 

Регрут-обврзник може да биде само еднаш оце-
нет за привремено неспособен поради иста хронич-
на болест. За ваков регрут-обврзник, независно од 

годините на возраста, регрутната комисија при 
вториот преглед донесува конечна оцена за неговата 
способност за воена служба. 

Регрутот-обврзник не може да биде оценет за 
привремено неспособен за воена служба во годината 
во која наполнува дваесет и шест години возраст. 

Член 24 
Лице што е оценето дека е неспособно за воена 

служба во мирновремена состојба останува и по-
натаму воен обврзник и подлежи на повремени ре-
визиони прегледи, кога тоа ќе се нареди, до напол-
нети педесет и пет години возраст. 

Ревизиони прегледи на воените обврзници од 
ставот 1 на овој член и на други воени обврзници од 
едно или повеќе годишта, може да нареди држав-
ниот секретар за народна одбрана, а за одделни 
воени обврзници — надлежниот првостепен или 
виш военотериторијален орган. 

Г л а в а III 

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК 

Член 25 
Регрутите-обврзници што се оценети за способ-

ни или ограничено способни за воена служба се 
упатуваат по правило, на служење на воениот рок 
во текот на годината во која наполнуваат деветна-
есет години возраст. 

Во случај на воена состојба или непосредна 
воена опасност врховниот командант може да наре-
ди на служба во Југословенската народна армија да 
се упатат и регрутите-обврзници што во текот на 
таа година наполнуваат осумнаесет години возраст. 

Член 26 
Регрутите-обврзници што имаат соодветна школ-

ска подготовка и ги исполнуваат и другите услови за 
избор на питомци за училиштата за резервни 
офицери, можат да го служат воениот рок во учи-
лиштето за резервни офицери на родот, ако се спо-
собни за воена служба, а во училиштето за резерв-
ни офицери на службите — и кога се ограничено 
способни за воена служба. 

Предлог за избор на регрутите-обврзници за 
питомци на училиштата за резервни офицери дава 
надлежниот општински орган, а одлука за изборот 
и упатување на регрутите-обврзници на служење 
на воениот рок во училиштето за резервни офи-
цери донесува комисијата на првостепениот воено-
територијален орган. 

По исклучок, на предлог од командантот на 
полк, од рамен на него или повисок старешина, 
може и војник да биде упатен на понатамошно слу-
жење на воениот рок во училиште за резервни о-
фицери ако ги исполнува условите за избор за пи-
томец на училиште за резервни офицери. 

Член 27 
Обврската за стапување на служење на воениот 

рок трае до крајот на годината во која регрутот-об-
врзник наполнува дваесет и седум години возраст. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, обврската за стапување на служење на во-
ениот рок му се продолжува: 

1) на регрут-обврзник што поради акутна бо-
лест или повреда добиена во дваесет и седмата го-
дина на возраст ќе биде спречен до крајот на таа 
година да стапи на служење на воениот рок; 

2) на регрут-обврзник во дваесет и седмата годи-
на на возраст на кого поради смрт или болест во се-
мејството или поради елементарни непогоди семеј-
ството би му било доведено во тешка положба со 
неговото упатување на служење на воениот рок 
(член 36 став 1 точка 6); 

3) на регрут-обврзник на кого во дваесет и сед-
мата година на возраст му е одложено служењето 
на воениот рок според членот 37 од овој закон. 
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Регрутот-обврзник од точката 1 на ставот 2 на 
овој член се упатува на служење на воениот рок 
кога ќе биде огласен за способен или ограничено 
способен за воена служба, но најдоцна до крајот на 
'годината во која наполнува дваесет и осум години 
возраст. Регрутите-обврзници од точката 2 или 3 
на ставот 2 на овој член ќе се упатат на служење 
на воениот рок кога ќе престанат причините поради 
кои им е продолжено стапување на служење на 
воениот рок, но најдоцна до крајот на годината во 
која наполнуваат дваесет и осум години возраст. 

Член 28 
Регрут-обврзник за кого се утврди дека поради 

неизвршување на обврските пропишани со овој 
закон не бил упатен на служење на воениот рок 
до крајот на календарската година во која напол-
нува дваесет и седум години возраст, ќе биде упатен 
на служење на воениот рок веднаш а најдоцна до 
крајот на годината во која наполнува триесет и пет 
години возраст. Решение за тоа донесува надлеж-
ниот општински орган на управата. 

Член 29 
Регрут-обврзник што е огласен за способен или 

ограничено способен за воена служба, може на свое 
барање, да биде упатен на служење на воениот 
рок, по исклучок од членот 25 став 1 на овој закон, 
во годината во која наполнува осумнаесет години 
возраст. 

За примање на доброволно служење на воениот 
рок на југословенски државјанин што постојано 
живее во странство, решава државниот секретар за 
народна одбрана. 

Во случај на непосредна воена опасност или 
воена состојба можат да се примат на служба во 
Југословенската народна армија и во територијал-
ната одбрана како доброволци и лица помлади од 
осумнаесет години. 

Член 30 
На служење на воениот рок во мирновремена 

состојба не може да биде повикано лице право-
силно осудено на казна затвор или строг затвор 
поради кривично дело — додека казната не ја из-
држи или не биде пуштено на условен отпуст, како 
и лице против кое е поведена кривична постапка 
поради кривично дело што се гони по службена 
должност — додека постапката не биде правосил-
но окончана. 

Лицата што од причините наведени во ставот 
1 на овој член ќе бидат спречени да го отслужат 
навреме воениот рок ќе се повикаат на служење 
односно дослужување на воениот рок по издржа-
ната казна или по пуштањето на условен отпуст, 
односно по окончаната постапка, а најдоцна до кра-
јот на годината во која наполнуваат триесет и пет 
години возраст. 

Лица осудени на казна затвор или строг затвор 
поради кривично дело, можат во воена состојба да 
бидат повикани на служба во Југословенската на-
родна армија ако издржувањето на казната им е од-
ложено. 

Член 31 
Со стапување на служење на воениот рок во 

"воена единица односно установа на Југословенската 
народна армија регрутот-обврзник станува војник, 
од кој ден му се смета и служењето на воениот 
рок. . 

^ Член 32 
Служењето на воениот рок во Југословенската 

народна армија трае осумнаесет месеци, освен во во-
ената морнарица, во КОЈ а служењето на воениот 
рок тр^е две години. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, служењето на^ воениот рок трае една година: 

1) за лица со завршена виша или висока школа, 
факултет или уметничка академија и за лица што 
"на факултет, висока школа или уметничка акаде-
мија ги положиле сите испити предвидени за пр-

вите две години и сите испити од предметите на 
обуката за одбрана и заштита, според програмата 
за настава на односната школа-факултет; 

2) за лица што се единствени хранители на се-
мејството, во смисла на членот 34 од овој закон. 

Државниот секретар за народна одбрана може, 
по исклучок, да нареди одделни контингенти вој-
ници да се отпуштат од служењето на воениот рок 
и пред истекот на времето наведено во овој член, 
а најрано до триесет дена пред истекот на тоа вре-
ме, ако тоа го дозволуваат интересите на борбената 
готовност на Југословенската народна армија. Овие 
лица се преведуваат во резервен состав со денот на 
отпуштањето од Југословенската народна армија. 

Член 33 
Ако од исто домаќинство има повеќе регрути-

обврзници, двегодишен рок може да им се определи 
само на една половина односно на помалиот број од 
нив, ако нивниот број е непарен. 

Член 34 
За единствен хранител на семејството, во сми-

сла на овој закон, се смета регрут-обврзник односно 
војник, ако во семејството чиј член е тој и со кое 
живеел во заедничко домаќинство до повикувањето 
на служење на воениот рок или го издржувал, не-
ма ни еден друг член способен за стопанисување 
и ако доходот од земјоделство или друг приход на 
тоа семејство не го надминува износот што го утвр-
дува Сојузниот извршен совет. 

Како членови на семејството од ставот 1 на овој 
член се сметаат: брачниот другар, децата (брачни 
и вонбрачни, посвоени, пасиночиња), родителите 
(татко, мајка, очув, маштеа) и посвоителот, дедото 
и бабата, прадедото и прабабата, браќата РГ сестри-
те на регрутот-обврзник односно војникот. 

Посвоителот и посвоените деца се сметаат за 
членови на семејството на регрутот-обврзник од-
носно војникот ако е посвојувањето извршено нај -
доцна на една година пред повикувањето на регру-
тот-обврзник на служење на воениот рок. 

Како неспособни за стопанисување се сметаат 
членовите на семејството на регрутот-обврзник од-
носно војникот што во време на поднесувањето на 
барањето и донесувањето на решението по барање-
то за признавање својството на единствен хранител 
на семејството: 

1) не наполниле осумнаесет години возраст, како 
и оние што наполниле осумнаесет години возраст но 
се наоѓаат на редовно школување, и тоа: до напол-
нетата дваесет и трета, година возраст — ако се на 
редовно школување во гимназија или стручни у-
чилишта, а до наполнетата дваесет и седма година 
возраст — ако се на редовно школување на виша 
или висока школа, уметничка академија или ф а -
култет; 

2) машките членови на семејството постари од 
шеесет години а женските членови на семејството 
постари од педесет и пет години, а помладите — 
ако се од воената лекарска комисија огласени како 
неспособни за стопанисување постојано или над 
две години; 

3) мајка, ако има едно или повеќе деца помла-
ди од седум години. 

Одредбата од точката 1 на ставот 4 од овој член 
не се однесува на брачниот другар на регрутот-об-
врзник односно војникот. 

Промените во семејството настанати со раски-
нување на заедничкото домаќинство, или со споју-
вање на домаќинствата, или со отуѓување на имо-
тот со КОИ се стекнува условот за признавање на 
својството единствен хранител на семејството, се 
земаат предвид ако се извршени на една година 
пред повикување на регрутот-обврзник на служење 
на воениот рок. 

По исклучок од ставот 6 на овој член, проме-
ните настанати во семејствотото со одење и рас-
кинување на заедничкото домаќинство поради ста-
пување во брак, се земаат предвид независно од 
времето кога настанале. 
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Член 35 
Од обврската за служење на воениот рок во Ју -

гословенската народна армија се ослободуваат: 
1) лица постојано неспособни за воена служба; 
2) лица неспособни за воена служба во мирно-

времена состој ба; 
3) лица што ќе се здобијат со југословенско др-

жавјанство со природување или врз основа на ме-
ѓународни договори, ако во земјата чии државјани 
биле го отслужиле воениот рок, односно ако напол-
ниле дваесет и седум години возраст. 

Член 36 
Служењето на воениот рок им се одлага на ба-

рање на регрут-обврзник: 
1) на ученици на гимназија и стручни учили-

шта, на редовно школување — до завршувањето 
на школувањето, а најдоцна до крајот на годината 
во која наполнуваат дваесет и три години возраст; 

2) на ученици што завршиле средно поморско 
училиште — до завршувањето на пловидбениот 
стаж на бродови, а најдоцна до крајот на годината 
во која наполнуваат дваесет и четири години воз-
раст; 

3) на студенти на виши и високи школи, умет-
нички академии и факултети, на редовно школу-
вање, како и на студенти на факултети и на нив 
рамни училишта што се школуваат на трет степен 
на наставата (постдипломски студии) — до завршу-
вањето на школувањето, а најдоцна до крајот на 
ноември на календарската година во која напол-
нуваат дваесет и седум години возраст; 

4) на единствен хранител на семејство — за вре-
мето додека е единствен хранител, а најдоцна до 
крајот на ноември на календарската година во која 
наполнува дваесет и седум години возраст; 

5) на половината односно поголемиот дел ре-
грути-обврзници (ако нивниот број е непарен) што 
се членови на едно домаќинство, ако еден или по-
веќе членови од тоа домаќинство се упатуваат или 
веќе се наоѓаат на служење на воениот рок — за 
времето додека тој член односно другата половина 
на членовите од тоа домаќинство не го отслужат 
воениот рок или не бидат од други причини от-
пуштена од Југословенската народна армија, а на ј -
доцна до крајот на ноември на календарската го-
дина во која наполнуваат дваесет и седум години 
возраст; 

6) на регрут-обврзник поради смрт или- тешка 
болест во семејството, или поради елементарна не-
погода, ако семејството со неговото упатување на 
служење на воениот рок би било доведено во те-
шка положба — за времето додека постојат тие 
причини, а најмногу за една година. 

На регрутите-обврзници од точ. 1, 2 и 3 на 
ставот 1 од овој член им се одлага служењето на 
воениот рок за наредната година ако барањето за 
одлагање служењето на воениот рок го поднесат 
до надлежниот општински орган на управата до 
крајот на текуштата календарска година, а на ре-
грутите-обврзници од точ. 4 и 5 став 1 на овој член 
ако ова барање му го поднесат на надлежниот оп-
штински орган на управата во рок од осум дена 
од денот на приемот на известувањето или позивот 
од тој орган за упатување на служење на воениот 
рок, Регрутите-обврзници од ставот 1 на овој член 
се должни кон ова барање да поднесат докази 
Потребни за одлагање служењето на воениот рок. 

Регрутите"обврзници што според одредбите на 
овој член го користат правото на одлагање служе-
њето на воениот рок се' должни во рок од осум 
дена по настанатата промена да го известат над-
лежниот општински орган на управата за наста-
натата промена поради која го губат тоа право. 

Член 37 
Служењето на воениот рок може, по исклучок, 

да се одложи најмногу за една година, на барање 
на регрутот-обврзник, од особено оправдани семејни 

или други причини, според прописите што ги до-
несува државниот секретар за народна одбрана. 

Член 38 
Служењето на воениот рок може на војникот, 

на негово барање, да му се прекине поради смрт 
или тешка болест во семејството или поради еле-
ментарна непогода, поради што семејството би било 
доведено во тешка положба ако тој војник би бил 
задржан на служење на воениот рок — за вре-
мето додека постојат тие причини, а најдолго за 
една. година. 

Член 39 
Служењето на воениот рок му се прекинува: 
1) на војник што во текот на служењето на во-

ениот рок ќе стане привремено неспособен за воена 
служба; 

2) на војник што во текот на служењето на 
воениот рок ќе. биде правосилно осуден од воениот 
суд на казна затвор или строг затвор, додека не ја 
издржи казната или додека не биде пуштен на у -
словен отпуст; 

3) на војник што во текот на служењето на во-
ениот рок ќе биде правосилно осуден на казна за -
твор над шест месеци или на казна строг затвор, 
за кривично дело сторено пред стапувањето на 
служење на воениот рок, додека не ја издржи каз-
ната или не биде пуштен на условен отпуст. 

По исклучок од одредбата на точката 3 од ста-
вот 1 на овој член, служењето на воениот рок нема 
да му се прекинува на војник правосилно осуден 
на безусловна казна затвор до две години, или ма-
лолетнички затвор до две години, или строг затвор 
од една година, за кривично дело сторено пред 
стапувањето на служење на воениот рок, на кого 
до завршувањето на служењето на воениот рок не 
му преостанува повеќе од шест месеци. 

Ако лицето од точката 1 на ставот 1 на овоЈ 
член повторно стане способно за воена служба пред 
наполнетите дваесет и седум години возраст, а не 
ги исполнува условите од членот 41 на овој закон, 
ќе се упати на дослужување на воениот рок. 

Лицата од точ. 2 и 3. на ставот 1 на овој член 
ќе го продолжат служењето на воениот рок по из-
држаната казна затвор односно по пуштањето на 
условен отпуст. 

Член 40 
Служењето на воениот рок може да се прекине 

поради привремена неспособност само еднаш. ВОЈ-
НИК на кого и вторпат би требало да му се прекине 
служењето на воениот рок поради привремена не-
способност, се преведува во резервен состав, без 
оглед на тоа колку време поминал во служење на 
воениот рок. Вакво лице подлежи на повторен ле-
карски преглед кога тоа ќе се нареди, заради оце-
нување на способноста за служба во резервен 
состав. 

Член 41 
Лицата на кои им е прекинато служењето на 

воениот рок според чл. 38 и 39 став 1 точка 1 од 
овој закон, нема да се упатуваат на дослужување 
на воениот рок и ќе се смета дека ја регулирале 
обврската за служење на воениот рок ако отслу-
жиле, и тоа: 

1) како војници што служат едногодишен воен 
рок — најмалку девет месеци; 

2) како војници што служат осумнаесетмесечен 
воен рок — најмалку дванаесет месеци; 

3) како војници што служат двегодишен воен 
рок — најмалку осумнаесет месеци. 

' Лицата од ставот 1 на овој член се преведуваат 
во резервниот состав со денот на прекинувањето на 
служењето на воениот рок во Југословенската на-
родна армија. ^ 

Член 42 
Лице на кое му е прекинато служењето на 

воениот рок од причините наведени во членот 38 
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или 39 на овој закон, а што не ја регулирало об-
врската за служење на воениот рок во смисла на 
членот 41 од овој закон, повторно станува регрут-
-обврзник и подлежи на обврските од членот 15 на 
овој закон. 

Член 43 
Војник што во текот на служењето на воениот 

рок ќе стане постојано неспособен за воена служ-
ба, се отпушта од Југословенската народна армија 
и му престанува воената обврска (член 5). 

Војник што во текот на служењето на воениот 
рок ќе стане неспособен за воена служба во мир-
новремена состојба, се отпушта од Југословенската 
народна армија и се преведува во резервниот со-
став со денот на отпуштањето од служењето на 
воениот рок. 

Член 44 
Времето што питомец на воено училиште за ак-

тивни подофицери, офицери или воени службени-
ци ќе го помине во военото училиште, се смета како 
служење на воениот рок. 

На питомецот од ставот 1 на овој член на кого 
ќе му се прекине школувањето, не му се смета во 
служење на воениот рок првата година на шко-
лување во военото училиште. ' 

Член 45 
Лицата што ќе завршат училиште за милицио-

нери во траење од најмалку три години, се смета 
дека ја регулирале обврската за служење на во-
ениот рок. 

Член 46 
Не се смета^ во служење на воениот рок времето 

што војникот ќе го помине: 
1) на издржување казна затвор или строг за-

твор поради кривично дело; 
2) на издржување една или повеќе дисциплин-

ски казни на затвор над триесет дена поради дис-
циплински грешки; 

3) на лекување и боледување поради повреда 
или друго онеспособување предизвикано со наме-
ра да ја избегне воената служба или да биде рас-
пореден на полесна должност, ако таа намера е 
утврдена со правосилна пресуда на воениот суд; 

4) во самоволно оддалечување или бегство од 
Југословенската народна армија што траело нај -
малку дваесет и четири часа. 

1 
Член 47 

По отслужувањето на воениот рок војникот ста-
нува војник-обврзник, резервен подофицер или ре-
зервен офицер. 

Г л а в а IV 

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ 

Член 48 
На обврската за служење во резервен состав 

во Југословенската народна армија и територијал-
ната одбрана подлежат воените обврзници: 

1) што го отслужиле воениот рок; 
2) што ја регулирале обврската за служење на 

воениот рок на друг начин, а според одредбите на 
овој закон; 

3) жените што според одредбите на овој закон 
подлежат на обврската за служење во резервен 
состав. 

Член 49 Ѕ 
Обврската за служење во резервен состав трае 

од завршувањето на служењето на воениот рок, 
односно од регулирањето на обврската за служење 
на воениот рок на друг начин, до крајот на годи-
ната во која војникот-обврзник или резервниот 
подофицер наполнува педесет и пет години возраст, 
а за резервен офицер или резервен воен службеник 

— до крајот на годината во која тој наполнува 
шеесет години возраст. 

Жените што според одредбите на овој закон 
подлежат на обврската за служење во резервен 
состав можат да бидат повикани на воена служба 
од почетокот на годината во која наполнуваат де-
ветнаесет години возраст до крајот на годината 
во која наполнуваат четириесет години возраст, а 
жените-резервни офицери и жените-воени служ-
беници — до крајот на годината во која наполну-
ваат педесет години возраст. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, на воена 
служба нема да се повикуваат: жена чиј брачен 
другар е повикан на воена служба; вдовици, раз-
ведени и немажени жени, ако имаат дете помладо 
од петнаесет години; жена чиј брачен другар не е 
повикан на воена служба, ако има дете помладо 
од десет години, и бремени жени. 

Во случај на непосредна воена опасност и во 
воена состојба врховниот командант може да го 
продолжи траењето на обврската во резервен со-
став за мажи резервни офицери и резервни воени 
службеници, што се постари од шеесет години. 

Член 50 ^ 
Војници-обврзници и резервни под офицери мо-

жат да бидат повикани на воена вежба и на други 
форми военостручна обука (курсеви и сл.) до на-
полнети четириесет и пет години возраст, а ре- v  
зервни офицери и резервни воени службеници до 
наполнети педесет години возраст. 

Воените вежби, како и курсевите што се сметаат 
како воена вежба, можат за време траењето на во-
ената обврска вкупно да изнесуваат: за војниците-
-обврзници, резервните подофицери и резервните 
воени службеници до шест месеци, а за резервните 
офицери до дванаесет месеци. Една воена вежба 
или курс може да трае најдолго два месеца. 

Врховниот командант може, по исклучок од ст. 
1 и 2 на овој член, да нареди да се повикаат на 
воена вежба: 

1) војници-обврзници, резервни под офицери и 
резервни воени службеници, што се постари од 
четириесет и пет години; 

2) резервни офицери што се постари од пе-
десет години; 

3) лица во резервен состав што веќе извршиле 
воени вежби во траење од шест односно дванаесет 
месеци. 

Врховниот командант може да нареди да се 
задржат на воена вежба и лицата во резервен со-
став непосредно по отслужувањето на воениот рок. 

Член 51 
Воени вежби, курсеви и други форми на во-

еностручна обука со лицата во резервен состав се 
организираат и се изведуваат во единиците и уста-
новите на Југословенската народна армија и во 
единиците и службите на територијалната одбрана, 
во здруженијата на резервните офицери и подо-
фицер^ како и во други стручни организации што 
ќе ги определи државниот секретар за народна од-
брана. 

Резервните офицери и подофицери се должни 
да се одзоват на позивот за посетување на воено-
стручната обука што надлежните воени единици и 
установи на Југословенската народна армија ја 
спроведуваат преку здруженијата на резервните 
офицери и подофицери, според програмата за обука 
за резервни офицери и подофицери. 

Времето што лицата во резервен состав ќе го 
поминат на военостручна обука во здруженијата на 
резервните офицери и подофицери и во други стру-
чни организации, се признава како извршување на 
воена вежба. Како извршување на воена вежба се 
признава и времето што лицата во резервен состав 
ќе го поминат како наставници по обука за од-
брана и заштита, ако за таа работа не примаат на--
доместок, како и времето што лицата во резервен 
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состав ќе го поминат на вежба во единиците на 
територијалната одбрана. 

Шест часа поминати на обука наведена во ста-
вот 2 на овој член се сметаат како еден ден воена 
вежба. 

Член 52 
Воените обврзнипи што отслужиле воен рок а 

имаат воен распоред во единица на милиција, мо-
жат да бидат повикани на воена вежба, курсеви 
и други форми на военостручна обука во единиците 
на милицијата. 

Старешината на републичкиот односно покра-
инскиот орган на внатрешните работи ги повикува 
воените обврзници од ставот 1 на овој член на во-
ена вежба, курсеви и други форми на военостручна 
обука во единиците на милицијата и решава за 
нивните барања за одлагање на воената вежба од-
носно обука. 

Воената вежба, курсевите и другите форми на 
военостручна обука извршени во единиците на ми-
лицијата се изедначуваат, во смисла на овој закон, 
со воената вежба во единиците на територијалната 
одбрана. 

Член 53 
На лицата во резервен состав, по потреба, им 

се определува и соопштува воениот распоред. 
Податоците од воениот распоред се воена, тајна. 

Член 54 
На лице во резервен состав што е во работен 

однос му припаѓа за време на воена служба надо-
месток во височина на просечниот месечен личен 
доход за последните три месеци пред повикувањето 
на воена служба, ако е тоа за него поповолно. 

На лице во резервен состав што остварува пра-
во на пензија или прима паричен надоместок пора-
ди привремена незапосленост, му припаѓа пензија 
односно паричен надоместок и за времето на вр-
шењето на воената служба. 

Лицата во резервен состав, членовите на прет-
ставнички тела и на нивните органи на постојани 
должности и избраните лица на постојани долж-
ности во општествени и задружни организации, ко-
мори и сл., ако тоа им е единствено или главно 
занимање и ако примаат постојана месечна награда 
за својата работа, се изедначуваат со лицата во 
работен однос во поглед правата на принадлежно-
сти за време на воената служба во Југословенската 
народна армија. 

На лице во резервен состав што не е во рабо-
тен однос му припаѓа за време на воената служба 
паричен надоместок во износ што ќе го пропише 
Сојузниот извршен совет. 

На лице во резервен состав за време на вое-
ната служба во Југословенската народна армија му 
припаѓа плата според чинот односно класата што 
ја има. Ако на тоа лице личниот доход, пензијата 
и сл. му е поголема од платата според чинот од-
носно класата, му припаѓа разликата помеѓу висо-
чината на платата што ја прима и височината на 
личниот доход, пензијата и сл. 

Надоместоците предвидени со одредбите на овој 
член им се исплатуваат на товар на претсметката на 
Државниот секретаријат за народна одбрана на сите 
лица повикани за вршење воена служба во Југосло-
венската народна армија, а на лицата повикани за 
вршење воена служба во територијалната одбрана 
— на товар на средствата на органот што ги повикал. 

На лицата во резервен состав повикани на во-
ена вежба, курс или друга военостручна обука, не 
им припаѓа надоместокот предвиден со одредбите 
на овој член ако воената вежба, курсот или друга 
военостручна обука се изведува во местото на ж и -
веење односно престојување и во деновите--односно 
времето кога не се работи. 

Член 55 
Вршењето на воена вежба му се одлага на ли-

це во резервен состав, на негово барање, од след-
ните причини: 

1) ако е болно; 

2) ако од неговото домаќинство во исто време 
се повикуваат на воена вежба два или повеќе чле-
на, или некој од нив веќе се наоѓа на воена служба; 

3) ако во времето на повикувањето на воена 
вежба се наоѓа на школување и ако со одењето на 
вежба би било спречено да ја заврши учебната 
година; 

4) ако поради смрт или тешка болест во дома-
ќинството, или поради елементарна непогода, дома-
ќинството на повиканото лице би било доведено во 
тешка положба со неговото оддење на воена вежба; 

5) ако непосредно пред одењето или во вре-
мето на одењето на воена вежба настапила смрт во 
домаќинството или во семејството на повиканото 
лице. 

Ако во местото на живеење или престојување 
на повиканото лице што е во резервен состав вла-
дее заразна болест, вршењето на воена вежба на 
тоа лице му се одлага се додека трае заразната 
болест. 

По исклучок, може да се одложи вршењето на 
воена вежба поради неодложни потреби на служ-
бата ако тоа го побара надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница или работната или 
друга организација ка ј кои е запослено повиканото 
лице во резервен состав. 

Кога одлагање на воена вежба се бара поради 
причините од ставот 1 на овој член, вршењето на 
воена вежба ќе се одложи, и тоа: во случајот од 
точката 1 на ставот 1 — до следното повикување 
по оздравување на повиканото лице; во случајот 
од точката 2 на ставот 1 — додека еден член од-
носно другата половина членови на домаќинството 
на повиканото лице не се вратат од воена вежба 
односно воена служба; во случајот од точката 3 
на ставот 1 — до почнувањето на училишниот рас-
пуст; во случајот од точката 4 на ставот 1 — додека 
повиканото лице не ги среди приликите во семеј-
ството, а најдолго за време до една година; во слу-
чајот од̂  точката 5 на ставот 1 — до следното по-
викување на воена вежба. 

Ако одлагање на воена вежба се бара поради 
причините од ставот 2 на овој член, вршењето на 
воена вежба може да се одложи за време до една 
година. 

Барањето за одлагање на воена вежба му се 
поднесува на надлежниот општински орган на уп-
равата во рок од осум дена од денот на приемот 
на позивот за воена вежба, а ако одлагањето се 
бара поради причините од точ. 1, 4 и 5 на ставот 1 
на овој член, барањето може да се поднесе кога ќе 
настане причината поради која се бара одлагање 
на воената вежба. 

Член 56 
Лице во резервен состав ка ј кое во здравстве-

ната состојба дошло до промена од влијание врз 
неговата способност за воена служба може, по свое 
барање или по позив од надлежниот општински 
орган на управата односно военотериторијалниот 
или воениот орган, да биде упатено на лекарски 
преглед и оценување на способноста за служење во 
резервен состав. 

Оцена за способноста односно неспособноста за 
служење во резервен состав за лицата од ставот 1 
на овој член дава военолекарската комисија. 

Неспособноста за воена служба на жена-воен 
обврзник ја утврдува, на нејзино барање, лекар-
ската комисија чии'членови ќе ги определи над-
лежниот општински орган на управата. 

Г л а в а V 
ПОСТАПКА 

Член 57 
Решенија во врска со извршувањето на воената 

обврска донесуваат, под условите предвидени со 
овој закон, надлежните општински органи на упра-
вата, овластените старешини на воените единици и 
установи и регрутната комисија. 

Регрутната комисија одлучува за способноста на 
регрутот-обврзник за воена служба. 
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Старешината на положба командант на самосто-
ен баталјон, командант на полк или на него рамна 
-или повисока положба, донесува решенија во врска 
со регулирањето на воената обврска на војниците 
од воената единица односно установа со која ко-
мандува односно раководи. 

Надлежниот општински орган на управата до-
несува решенија за признавање својството на един-
ствен хранител, за измена на траењето на воениот 
рок на војниците, како и други решенија во врска 
со извршувањето на воена обврска на регрутите-об-
врзници и лицата во резервен состав, освен решени-
јата од ст. 2 и 3 на овој член. 

Член 58 
Воениот обврзник има право да изјави жалба , 

против првостепеното решение во рок од петнаесет 
дена, и тоа против решението на регрутната комиси-
ја — од денот на соопштувањето на решението, а 
против решението на старешината на воената еди-
ница односно установа и надлежниот општински ор-
ган на управата — од денот на доставувањето на ре-
шението. Жалбата му се предава на органот што 
го донел решението односно на органот што ја фор-
мирал регрутната комисија. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Решение по жалба донесува, и тоа: по жалба на 
решение на регрутна комисија — во военотеритори-
јалниот орган што ја формирал таа комисија, по жал-
ба на решение на старешина на воена единица од-
носно установа — непосредно повисокиот воен старе-
шина, а по жалба на решение на надлежниот оп-
штински орган на управата — надлежниот репуб-
лички односно покраински орган на управата. 

Член 59 
За поднесоци и прилози, како и за решенија и 

жалби, во врска со воената обврска, не можат да 
се воведуваат ниту наплатуваат такси. 

Г л а в а VI 

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗ-
НИЦИ ЗА ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 60 
Одобрение на воен обврзник за патување во 

странство на привремен или постојан престој му 
издава надлежниот општински орган на управата. 

Како привремен престој во странство, во смисла 
на овој закон, се смета престој до десет години, а 
како постојан престој во странство — иселување од 
земјата или престој подолг од десет години. 

Ако тоа го бараат интересите за одбрана на 
земјата, СОЈУЗНИОТ извршен совет може да им го 
забрани патувањето во странство на воените обврз-
ници од определени годишта. 

Член 61 
Одобрение за патување во странство на привре-

мен престој нема да му се издаде на регрут-об-
врзник: 

1) ако му е доставен позив за служење на вое-
ниот рок; 

2) ако е против него поведена кривична постап-
ка поради кривично дело неодзовање на позив и из-
бегнување на воена служба, или поради кривично 
дело избегнување на воена служба со онеспособува-
ње или измама; 

3) ако му е доставен поединечен позив или е об-
јавен општ позив за регрутирање или за системат-
ски лекарски преглед пред регрутирање, или позив 
пред упатување на служење на воениот рок; 

4) ако му е доставено писмено известување дека 
во рок од два месеца ќе му биде упатен позив за 
служење на воениот рок. 

Одобрение за патување во странство на посто-
јан престој нема да му се издаде на регрут-обврзник 

во случаите предвидени во точ. 1 и 2 на ставот 1 на 
овој член. 

Член 62 
На војник не може да му се издаде одобрение 

за патување во странство на постојан престој. 
На резервен офицер, подофицер и воен службе-

ник им се забранува стапување во служба на стран-
ски оружени сили или засновање на каков и да е 
работен однос со тие сили, без претходно одобрение 
од државниот секретар за народна одбрана или во-
ениот старешина кого тој ќе го овласти. 

Член 63 
На лице во резервен состав нема да му се издаде 

одобрение за патување во странство на привремен 
или постојан престој: 

1) ако му е доставен позив за воена вежба; 
2) ако против него се води кривична постапка 

поради кривично дело неодзовање на позив и из-
бегнување на воена служба, или поради кривично 
дело избегнување на воена служба со онеспособу-
вање или измама. 

Член 64 
На регрут-обврзник или лице во резервен со-

став што со семејството се иселува од Југославија 
или сака да се исели од Југославија и отпатува ка ј 
родителите што постојано живеат во странство, ќе 
му се одобри патување на постојан престој во стран-
ство и кога му е доставен позив за служење на во-
ениот рок или за воела вежба. 

Член 65 
Регрут-обврзник или лице во резервен состав 

што престојува постојано или привремено подолго 
од една година во странство, должно е да му се при-
јави на надлежното југословенско дипломатско од-
носно конзуларно претставништво заради воведува-
ње во воената евиденција. 

Регрут-обврзник или лице во резервен состав 
што отпатувало во странство на постојан престој 
должно е да му се пријави на надлежното југосло-
венско дипломатско односно конзуларно претстав-
ништво во рок од три месеци од денот на доаѓањето, 
а регрут-обврзник или лице во резервен состав што 
ќе отпатува во странство на привремен престој по-
долг од една година — во рок од триесет дена од 
денот на доаѓањето во земјата за која му е одобрен 
привремен престој. 

Кога југословенски државјанин што постојано 
престојува во странство, ќе наполни седумнаесет го-
дини возраст должен е во рок од една година по 
наполнувањето на седумнаесет години возраст да му 
се пријави на надлежното југословенско дипломат-
ско односно конзуларно претставништво заради во-
ведување во воената евиденција. 

Член бб 
Регрут-обврзник кој од одобрен постојан престој 

во странство ќе се врати во земјата на постојан 
престој или ќе дојде на привремен престој подолг 
од една година пред истекот на годината во која 
наполнува дваесет и седум години возраст, се упа-
тува на служење на воениот рок, ако е способен за 
воена служба. 

Регрут-обврзник на кого му е одобрен постојан 
престој во странство не се упатува на служење на 
воениот рок кога ќе дојде во земјата на привремен 
престој пократок од една година, како ниту регрут-
-обврзник што ќе се врати во земјата по наполнети 
дваесет и седум години возраст, освен ако ја избегну-
вал воената обврска. 

Член 67 
Воен обврзник што не ќе постапи според одред-

бите на членот 65 од овој закон или што по истекот 
на привремениот престој во странство не ќе се вра-
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ти во земјата, ќе се смета во смисла на овој закон 
дека је избегнува воената обврска. 

Г л а в а VII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок 
воен обврзник (регрут-обврзник или лице во резер-
вен состав), ако без оправдана причина не се одзове 
на позив од надлежниот општински орган на упра-
вата во времето и во местото што се означени во 
поединечниот односно општиот позив — за регру-
тирање, систематски лекарски преглед и други прег-
леди и испитувања што ќе ги пропише државниот 
секретар за народна одбрана, како и за отслужу-
вање на воениот рок, воена вежба, или военостручна 
обука која се спроведува преку здружението на ре-
зервните офицери и подофицери и стручните орга-
низации и која се признава како извршување на 
воена вежба во смисла на членот 51 од овој закон, 
или за друга воена служба. 

Член 69 
Со парична казна до 400 динари или со казна 

затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок 
регрут-обврзник или лице во резервен состав: 

1) ако во пропишаниот рок не му ги пријави на 
надлежниот општински орган на управата ка ј кого 
се води во воената евиденција настанатите промени 
од членот 12 ст. 1 и 2 и членот 36 став 3 на овој 
закон; 

2) ако во рокот пропишан во членот 65 став 
или 3 на овој закон, по доаѓање во странство на по-
стојан престој или привремен престој подолг од ед-
на година не му се пријави на надлежното југосло-
венско дипломатско односно конзуларно претстав-
ништво; 

3) ако ја изнесе воената книшка од Југославија 
(чл. 11 став 4) или не му ја предаде воената книшка 
на надлежниот општински орган на управата пред 
одење во странство на постојан престој (член И 
став 5). 

Член 70 
Со парична казна до 5 ООО динари ќе се казни 

за прекршок работна или друга организација: 
1) ако не го извести надлежниот општински ор-

ган на управата дека работник што го избегнува 
регрутирањето, служењето на воениот рок или вр-
шењето на некоја друга воена служба се наоѓа за-
шилен во таа организација - штом ќе дознае за 
тоа избегнување; 

2) ако во пропишаниот рок не му го пријави на 
надлежниот општински орган на управата исчезну-
вањето на воен обврзник што се наоѓал запослен во 
таа организација (член 13 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или во друга 
организација со парична казна до 500 динари. 

Член 71 
Приватен работодавец што ќе стори прекршок 

од членот 70 став 1 на овој закон ќе се казни со па-
рична казна до 3.000 динари. 

Член 72 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок член на семејството на воениот обврзник 
со кој овој живее во заедничко домаќинство, ако 
во пропишаниот рок не му го пријави на надлеж-
ниот општински орган на управата исчезнувањето 
на воениот обврзник (член 13 став 2). 

Г л а в а VIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Времето поминато во Народноослободителната 

војска и Партизанските одреди на Југославија и на 
организирана работа во Народноослободителната бор-
ба, како и времето поминато во текот на Втората 
светска војна во сојузничките армии или странските 
-оружени формации на ослободителните движења, а 
кое според досегашните прописи е признавано како 
служење на воен рок, се признава и според овој 
закон во време на служење на воениот рок. 

Член 74 
Времето поминато на служба во Народната ми-

лиција, а кое според порано важечките прописи е 
признавано како служење на воен рок, се признава 
и според овој закон во време на служење на воениот 
рок. 

Член 75 
Војници што се наоѓаат на служење на воениот 

рок во Југословенската народна армија и регрути-
-обврзници на кои им е прекинато служењето на во-
ениот рок, го служат воениот рок во траење опреде-
лено со прописите што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Регрути-обврзници на кои им е определено тра-
ењето на воениот рок според одредбата од ставот 1 
на ОВОЈ член, а кои до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон не се упатени на служење на вое-
ниот рок во Југословенската народна армија, го слу-
жат воениот рок во траење определено со овој за-
кон. 

Одредбите на членот 41 од овој закон се одне-
суваат и на лицата на кои им е прекинато служе-
њето на воениот рок до денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 76 
Регрути-обврзници на кои според порано важеч-

ките прописи им е одложено служењето на воениот 
рок до наполнување на дваесет и осум години воз-
раст како на редовни студенти на факултети и дру-
ги школи рамни на факултетите, на кои редовното 
школување трае десет семестри или повеќе, ќе се 
упатат на служење на воениот рок во годината во 
која наполнуваат дваесет и осум години возраст. 

Член 77 
Се овластува државниот секретар за народна од-

брана да донесе поблиски прописи: за повикување 
на воените обврзници за вршење и во врска со вр-
шењето на воената обврска; за правото на превоз со 
јавните сообраќајни средства и за надоместокот на 
патните трошоци во врска со патувањето заради вр-
шење на воената обврска; за начинот на водење 
воена евиденција на воените обврзници; за воената 
книшка и нејзиното издавање на воените обврзници; 
за лекарските и други прегледи и испитувања на 
воените обврзници заради утврдување способноста 
за воена служба; за условите за определување на 
регрутите-обврзници во родовите и службите и за 
избор за питомци на училиштата за резервни офи-
цери на Југословенската народна армија; за начинот 
на регрутирање и формирање и работата на регрут-
ните комисии во мир и во војна; за издавање одо-
бренија за патувања во странство на привремен или 
постојан престој на регрути-обврзници; за времето 
и начинот на упатувањето на служење на воениот 
рок; за начинот на определувањето на воениот рок 
на единствен хранител; за одлагање служењето на 
воениот рок; за прекинување служењето на вое-
ниот рок; за повикување на воена вежба и одлагање 
на воената вежба; за единиците и установите над-
лежни за организирање стручна обука преку здру-
женијата на резервните офицери и подофицери, ка-
ко и за условите за признавање на военостручната 
настава што ја организираат и изведуваат здруже-
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ни јата на резервните офицери и под офицери и дру-
гите организации — како извршување воена вежба 
на лицата во резервен состав, и за начинот 
на вршење исплати на надоместокот на лицата во 
резервен состав за време на воена служба во Југо-
словенската народна армија. 

Член 78 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Правилникот за извршување на воената об-

врска („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/57 и 1/62); 
2) Правилникот за воената евиденција и за на-

чинот на регулирање на воената обврска на југо-
словенските државјани што живеат во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/60); 

3) Наредбата за пречките во поглед на воената 
обврска за патувања во странство на обврзниците-
-регрути заради постојан престој и за издавање о-
добренија за тие патувања („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/65); 

4) Наредбата за ограничувањата за издавање о-
добренија заради патување и привремен престој во 
странство на обврзниците-регрути („Службен лист 
на СФРЈ", бр 31/67); 

5) одредбите на другите прописи што се во спро-
тивност со овој закон. 

Член 79 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

85. 

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 ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ 
ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗ-

НАТА СКУПШТИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за изборните единици за избор на пра-
теници за Сојузната скупштина, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 
11 февруари 1969 година и на седницата на Органи-
зационо-политичкиот собор од 12 февруари 1969 го-
дина. 

ПР бр. 777 
13 февруари 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 
ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИ-

ЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Член 1 
Во Законот за изборните единици за избор на 

пратеници за Сојузната скупштина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63, 5/65 и 7/67) членот 1 се менува и 
гласи: 

„Изборот на пратеници за Општествено-политич-
киот собор и за соборите на работните заедници на 

Сојузната скупштина се врши во изборните едини-
ци утврдени со овој закон." 

Член 2 
Во членот 2 се вршат следните измени и допол-

ненија: 
1) уводната реченица се менува и гласи: 
„За изборот на пратеници за Општествено-поли-

тичкиот собор и за соборите на работните заедници 
на Сојузната скупштина се утврдуваат следните из-
борни единици:"; 

2) во точката 40 по зборот: „Петковиќ" се дода-
ваат запирка и зборот: „Плоче"; 

3) во точката 47 по зборот: „Забок" се додаваат 
запирка и зборовите: „Клањец, Запрешиќ"; 

4) точ. 48 до 51 се менуваат и гласат: 
„48) Изборна единица Загреб I, која опфаќа дел 

од територијата на град Загреб, и тоа градските 
подрачја Чрномерец и Трешњевка; 

49) Изборна единица Загреб II, која опфаќа дел 
од територијата на град Загреб, и тоа градските под-
рачја Центар, Реметинец и Трње; 

50) Изборна единица Загреб III, која опфаќа де.ц 
од територијата на град Загреб, и тоа градските 
подрачја Максимир, Медвешчак и Пешченица; 

51) Изборна единица Велика Горица, која ги оп-
фаќа териториите на општините Дуго Село, Јастре-
барско, Самобор, Сесвете, Велика Горица и Зелина."; 

5) точ. 55 и 56 се менуваат и гласат: 
„55) Изборна единица Скопје I, која опфаќа дел 

од територијата на Општината на град Скопје, и тоа 
од десната страна на реката Лепенец, почнувајќи од 
границата со Општината Качаник до нејзината уто-
ка во реката Вардар, а оттаму по десната страна на 
реката Вардар до границата со Општината Титов 
Велес и до населените места на таа страна; 

56) Изборна единица Скопје И, која опфаќа дел 
од територијата на Општината на град Скопје, и тоа 
од левата страна на реката Лепенец, почнувајќи од 
границата со Општината Качаник до нејзината утока 
во рената Вардар, а оттаму по левата страна на ре-
ката Вардар до границата со Општината Титов Ве-
лес и до населените места на таа страна."; 

6) точ. 61 до 70 се менуваат и гласат: 
„61) Изборна единица Мурска Собота, која ги 

опфаќа териториите на општините Горња Радгона, 
Лендава, Љутомер и Мурска Собота; 

62) Изборна единица Марибор, која ги опфаќа 
териториите на општините Дравоград, Марибор, Рад-
ље об Драви, Равне на Корошкем и Словењ Градец; 

63) Изборна единица Птуј, која ги опфаќа те-
риториите на општините Ленарт, Ормож, ПтуЈ, Сло-
венска Бистрица и Словенске Коњице; 

64) Изборна единица Цеље, која ги опфаќа тери-
ториите на општините Цеље, Мозирје, Белење и 
Жален; 

65) Изборна единица Кршко, која ги опфаќа те-
риториите на општините Брежице, Кршко, Лашко, 
Севница, Шентјур при Цеље и Шмарје при Јелшах; 

66) Изборна единица Љубљана I, која ги опфаќа 
териториите на општините Храстник, Л итн ја, Љуб-
љана Бежиград, Љубљана Центар, Љубљана Мосте-
-Поље, Трбовље и Загорје об Сави; 

67) Изборна единица Љубљана II, која ги опфа-
ќа териториите на општините Церкница, Идрија, 
Љубљана Шишка, Љубљана Вич-Рудник, Логатец и 
Врхника; 

68) Изборна единица Ново Место, која ги опфаќа 
териториите на општините Чрномељ, Гросупље, Ко-
чевје, Метлика, Ново Место, Рибница и Требње; 

69) Изборна единица Крањ, која ги опфаќа те-
риториите на општините Домжале, Јесенице, Кам-
шик, Крањ, Радовљица, Шкофја Лока и Тржич; 

70) Изборна единица Копер, која ги опфаќа те-
риториите на општините Ајдовшчина, Илирска Бис-
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трица, Изола, Нова Горица, Копер, Пиран, Постојна, 
Сежана и Толмин."; 

7) во точката 77 зборот: „Книќ" и запирката се 
бришат; 

8) во точката 78 по зборот: „Рековац" се додаваат 
запирка и зборот: „Книќ"; 

9) во точката 80 по зборовите: „Горњи Милано^ 
вац" се додаваат запирка и зборот: „Ивањица"; 

10) во точката 82 по зборот: „Крушевац" намес-
то зборот: „и" се става запирка, а по зборот: „Вар-
варин" се брише точката и се додаваат зборовите: 
„и Ражањ"; 

11) во точката 88 зборот: „Ражањ," се брише; 
12) во точката 105 збирот: „Ивањица," се брише; 
13) во точката 109 по зборот: „Богатиќ наместо 

зборот: „и" се става запирка, а по зборот: „Шабац" 
се брише точката и се додаваат зборовите: ,,и Вла-
димирци"; 

14) во точката 110 по зборот: „Осечина" наместо 
запирката се става зборот: „и", а зборовите: „и 
Владимирци" се бришат; 

15) насловите над точ. 25, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 
45 и 47 се бришат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

86. 
Врз основа на членот 217 стар 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 ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧ-

КИТЕ СПИСОЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за избирачките списоци, што го у-
свои Сојузната скупштина, нз седницата на Сојуз-
ниот собор од 11 февруари 1969 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 12 
февруари 1969 година. 

ПР бр 776 
13 февруари 1969 година 

Белград 

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

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

ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

Член 1 
Во Законот за избирачките списоци („Службен 

лист на СФРЈ", бр 5/65) во членот 5 по ставот 2 
се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 

„За евидентирање на избирачкото право на сту-
дентите на факултетите, уметнички академии, високи 
и виши школи, односно на учениците на средни учи-
лишта, за избор на членови на соборите на работните 
заедници на општинските собранија, кога тоа право 
им е признаено со републички закон, се составува 
избирачки список на студентите односно избирачки 
список на учениците на средните училишта. 

Кога е со републички закон определено прате-
ниците за соборите на работните заедници на репуб-

личкото собрание непосредно да ги избираат работ-
ните луѓе од соодветната област на трудот и други 
граѓани определени со републичкиот закон, избирач-
кото право на работните луѓе и на другите граѓани 
што ќе ги определи законот, за избор на пратеници 
на тие собори се евидентира во избирачките списо-
ци согласно со републичките прописи." 

Член 2 
Во членот 39 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Во случај на распишување избори за членови 

на соборите па работните заедници на општинското 
собрание, се составува избирачки список на студен-
тите и избирачки список на учениците на средните 
училишта." 

Во досегашниот став 4, кој станува нов став 5, 
зборовите: „според одредбите од ст. 1 до 3" се заме-
нуваат со зборовите: „според одредбите од ст. 1 
ДО 4". 

Член 3 
Во членот 40 став 2 по зборовите: „или од други 

работни заедници" се додаваат запирка и зборовите: 
„избирачкиот список на студентите односно избирач-
киот список на учениците на средните училишта". 

Член 4 
По членот 50 се додаваат нов оддел и два нови 

члена, кои гласат: 

„4. Избирачки список на студентите и избирачки 
список на учениците на средни училишта 

Член 50а 
Во избирачкиот список на студентите за избор 

на членови на соборите на работните заедници на 
општинското собрание се запишуваат редовните сту-
денти на факултети, уметнички академии, високи и 
виши школи. 

Во избирачкиот список на учениците на средни 
училишта за избор на членови на соборите на ра-
ботните заедници на општинското собрание се за-
пишуваат редовните ученици на гимназии, учите л-
ски школи, школи за воспитувачи, школи за квали-
фикувани работници во стопанството, уметнички 
школи и други средни училишта. 

Студентите и учениците од ст. 1 и 2 на овој 
член се запишуваат во избирачкиот список на сту-
дентите односно во избирачкиот список на учени-
ците на средните училишта само ако имаат општо 
избирачко право. 

Член 506 
Избирачки список на студентите односно изби-

рачки список на учениците на средните училишта 
се составува за секој факултет, уметничка академи-
ја, висока или виша школа, како и за секое средно 
училиште, и тоа според седиштето на факултетот, 
академијата односно школата. 

Ако седиштето на организацијата на здружен 
труд во состав на школата се наоѓа надвор од под-
рачјето на изборната единица која го опфаќа мес-
тото во кое е седиштето на школата, се составува по-
себен избирачки список на студентите односно по-
себен избирачки список на учениците на средните 
училишта за таа организација на здружен труд. 

Комисијата за изработка на избирачкиот список 
на студентите односно на избирачкиот список на у-
чениците на средните училишта ја формира и прет-
седателот и членовите на таа комисија ги именува 
советот на школата од редот на студентите односно 
учениците на средните училишта." 

,Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 



Среда, 19 февруари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈГ Број 8 - Страна 213 

' 87. 

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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за измена на Основниот 
закон за судските такси, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 
11 февруари 1969 година и на седницата на Ор-
ганизационо-политичкиот собор од 12 февруари 
1969 година. 

ПР бр. 771 
13 февруари 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 ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СУД-

СКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Основниот закон за судските такси („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65) чл. 7в и 7г се бришат. 

Член 2 
Додека општествено-политичките задници, во 

смисла на членот 76 од Основниот закон за судски-
те такси, не донесат прописи и тарифа за судските 
такси, ќе се применува тарифата што важела до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

88. 

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 ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ 

НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за дополнение на За-
конот за интересните стопи на фондовите во сто-
панството, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 
30 јануари 1969 година. 

ПР бр. 769 
12 февруари 1969 година 

Белград 

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

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕС-
НИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН^ 

СТВОТО 

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, 30/6Ѕ. 
50/68 и 5/69) во членот 2 по ставот 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

,.Интересот уплатен за 1968 година на сред-
ствата на деловниот фонд што служат за вршење 
на дејноста на земјоделството и дејноста на рибар-
ството (одредба под 4 став 1) им се отстапува на 
стопанските организации што ги вршат тие дејно-
сти, со тоа што износот на остапениот уплатен ин-
терес да го внесат во својот деловен фонд." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден ОД 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"и 

89. 
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 ИЗМЕ-
НА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗА-
ЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена на Законот 
за стопите на амортизацијата на основните средства 
на работните организации, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 
февруари 1969 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 30 јануари 1969 година. 

ПР бр. 768 
12 февруари 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за стопите на амортизацијата на ос-

новните средства на работните организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68 и 50/68) во чле-
нот 3 став 1 во редниот број 15 под а) во одредбите 
под (2) и (а) зборовите: „за 1967 и 1968" се замену-
ваат со зборовите: „за 1967, 1968, 1969 и 1970". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
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90, 

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 ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖ-

БАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА 
ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на Програмата за модерниза-
ција на службата за безбедност на воздушната 
пловидба, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 
година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор од 12 февруари 1969 година. 

ПР бр. 770 
13 февруари 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШ-

НАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
За финансирање на набавките и работите според 

Програмата за модернизација на службата за без-
бедност на воздушната пловидба во периодот од 1969 
до 1978 година, се обезбедуваат средства во вкупен 
Износ од 128,750.000 динари. Од овој износ ќе се 
обезбедат 52,250.000 динари во девизи за набавка 
на опрема и 76,500.000 динари за градежни работи, 
монтажа и царински давачки. 

Од вкупниот износ на средствата од ставот 1 
на овој член федерацијата во сојузниот буџет обез-
бедува износ од 105,250.000 динари, од што во де-
визи 28,750.000 динари, без обврска за враќање. 

Износот од 23,500.000 динари во девизи го обез-
бедува Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба од надоместоците што се наплатуваат за во-
дење на воздухоплови. 

Член 2 
Програмата за модернизација на службата за 

безбедност на воздушната пловидба, според која 
финансирањето на набавките и работите се врши 
според одредбите на овој закон, опфаќа: 

1) набавка на телекомуникациона опрема за 
аеродроми; 

2) набавка на навигациона опрема за аеродро-
ми и воздушни патишта; 

3) набавка на радарски уреди за аеродроми и 
воздушни патишта; 

4) обезбедување на напојување на сите клучни 
уреди со електрична енергија; 

5) изградба на градежни објекти за сместување 
на опрема и стручни екипи; 

6) стручно оспособување на нови работници за 
работа во службата за водење на воздухоплови. 

Член 3 
Модернизација на службата за безбедност на 

воздушната пловидба, според членот 2 на овој за-
кон, се врши врз основа на инвестиционата програ-
ма изработена во согласност со Програмата за мо-
дернизација на службата за безбедност на воздуш-
ната пловидба од 1969 до 1974 година, што е обја-
вена кон овој закон и сочинува нејзин составен 
дел. 

Член 4 
За набавка на опремата од членот 2 точ. 1 до 4 

на овој закон може да се склучи договор за кредит 
во странство — до износ од 52,250.000 динари, со 
рок за враќање до 10 години. 

Договорот за кредит од ставот 1 на овој член 
го склучува од името на федерацијата директо-
рот на Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба во границите на овластувањата добиени од 
Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Средствата од членот 1 став 2 на овој закон 

ќе ги обезбеди федерацијата во сојузните буџети 
за одделни години, и тоа: 

1) за 1969 година 6,000.000 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

2) за 1970 година 21,000.000 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

3) за 1971 година 25,000.000 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

4) за 1972 година 26,000.000 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

5) за 1973 година 7,791.500 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

6) за 1974 година 7,958.500 динари, од што во 
девизи 2,875.000 динари; 

7) за 1975 година 2,875.000 динари, во девизи; 
8) за 1976 година 2,875.000 динари, во девизи; 
9) за 1977 година 2,875.000 динари, во девизи; 

10) за 1978 година 2,875.000 динари, во девизи. 

Член 6 
АКО средствата обезбедени во сојузниот буџет за 

модернизација на службата за безбедност на воз-
душната пловидба во одделна година не бидат во 
целост потрошени во таа година, се пренесуваат за 
истите намени во наредната година. 

Член 7 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на работите на модернизација на службата 
за безбедност на воздушната пловидба утврдени со 
овој закон ќе ги врши Сојузната управа за цивил-
на воздушна пловидба. 

Член 8 
За извршувањето на работите и потрошокот на 

средствата за модернизација на службата за без-
бедност на воздушната пловидба Сојузната управа 
за цивилна воздушна пловидба е должна секоја 
година, до крајот на февруари, да поднесе извештај 
до Сојузната скупштина. 

Член 9 
Работите на модернизација на службата за без-

бедност на воздушната пловидба што се финанси-
раат според одредбите од овој закон, ќе почнат по 
влегувањето во сила на овој закон, а ќе завршат 
до 31 декември 1974 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ОД 1969 

ДО 1974 ГОДИНА 

А. Модернизација на техничката база 

1. Модернизацијата на Службата за безбедност 
на воздушната пловидба ќе се изврши во годишни 
етапи, и тоа почнувајќи од 1969 година па до 1974 
година. 

2. Работите и акциите од оваа програма ќе се 
извршат по години и тоа: 

1969 година: 1) Изработка на проекти за воведу-
вање нова опрема; 

2) Склучување на странски заем за 
набавка на опрема; 

3) Монтажа на NON-Break агрегати 
на меѓународните аеродроми; 

4) Почетокот на монтажните работи за 
поставување телекомуникациона и 
радио-навигациона опрема на воз-
душните патишта и на новите од-
носно модернизираните аеродроми 
Сараево, Задар, Пула, Риека, 
Охрид, Приштина, Тиват и Ж а б -
љак (VHF примопредаватели, NDB, 
VOB, DME, ILS, инсталации во 
технички трактови); 

5) Градежни работи за сместување на 
опремата и службите на аеродро-
мите и воздушните патишта. 

1970 година: 1) Продолжение на монтажните рабо-
ти за поставување на телекомуни-
кациона и радио-навигациона опре-
ма на воздушните патишта и но-
вите односно модернизираните ае-
родроми Сараево, Задар, Пула, Ри-
ска, Охрид, Приштина, Тиват и 
Жабљак (VHF примопредаватели, 
NDB, VOR, DME, ILS, инсталацрш 
во технички трактови); 

2) Градежни работи за сместување на 
уредите и службите; 

3) Почеток на реконструкцијата на 
мрежата за напојување на аеродро-
мите како и на мрежата на аеро-
дромите за постојните меѓународ-
ни аеродроми; 

4) Почеток на монтажните работи за 
поставување надзорни радари во 
Белград и Загреб. 

1971 година: 1) Монтажни работи за поставување 
телекомуникациони и радио-нави-
гациони средства на воздушните 
патишта и аеродромите Риека, Ох-
рид, Тиват, Приштина; 

2) Монтажа на надзорни радари во 
Белград и Загреб; 

3) Подготвителни работи за монтажа 
на автоматски телепринтерски 
центар во Белград; 

4) Реконструкција на мрежата за на-
појување на меѓународните аеро-
дроми; 

5) Градежни работи за сместување на 
уредите и службите. 

1972 година: 1) Монтажа на автоматски телеприч-
терски центар во Белград; 

2) Монтажа на секундарни радари и 
пренос на радарска слика помеѓу 
центрите. 

1973 година; 1) Адаптација на техничките тракто-
ви и инсталации во истите во со-
гласност со барањата на зголеме-
ниот сообраќај на постојните ае-
родроми. 

1974 година: 1) Завршување на сите работи. При-
ем и контрола на функционира-
њето на изградените објекти и у-
реди. 

1975 до 1978 
година: 1) Отплатување на странските кре-

дити. 

Б. Програма на обуката и стручното усовршување 
на новите работници 

Се предвидува обука на нови стручни кадри, 
според следната динамика: 

За Контролата 
на летањето 

За Техничката 
служба 

1969 година 27 25 
1970 it 24 21 
1971 а 18 17 
1972 it 

11 
9 

1973 „ 10 8 
1974 м 15 7 
1975 if 10 8 
1976 it 11 10 
1977 fP 17 6 
1978 it 12 4 

91. 
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 ЗАБРА-
НА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНА РОДЕЗИЈА 

Се прогласува Законот за забрана на одржува-
ње и воспоставување економски односи со Јужна 
Родсзија, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 30 
јануари 1969 година. 

ПР бр. 772 
12 февруари 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. PL 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТА-
ВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНА РО-

ДЕЗИЈА 

Член 1 
На домашни правни и физички лица им се за-

бранува промет на сите видови стоки ^ с к л а д и -
рани или складирани) и услуги, како и одржување 
и воспоставување други економски односи со прав-
ни и физички лица од Јужна Родезија. 

Исто така на домашни правни и физички лица 
им се забранува застапување или какво и да е по-
средување за стоки по потекло од Јужна Родезија 
со правни и физички лица на која и да е друга 
земја. 
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Член 2 
Се забранува превозните средства од Јужна Ро-

дезиЈа да користат Југословенски луки, пристани-
шта, аеродроми и друмови, како и југословенските 
превозни средства да користат луки, пристаништа, 
аеродроми и друмови на Јужна РодезиЈа. Физички 
лица со патна исправа од Јужна Родезија не мо-
жат ниту да влезат во Југославија ниту транзитно 
да поминат низ неа, освен ако таквото патување е 
во тесна врска со хуманитарни разлози предвидени 
во членот 3 од овој закон. 

На бродови и авиони од југословенска регис-
трација (па и на оние чартирани). како и на суво-
земни превозни средства им се забранува и превоз 
на стоки за луки и аеродроми на други земЈи, ако 
од придружните документи се гледа дека таквите 
стоки ќе бидат реекспортирани за Родезија. 

Југословенските воздухопловни и бродски ком-
пании не можат да им вршат резервации ниту да 
им продаваат комбинирани превозни исправи ниту 
на странски државјани кои од југословенски пре-
возни средства ќе го продолжат патот за Јужна 
Родезија со некое странско превозно средство. 

Член 3 
Одредбите на чл 1 и 2 од овој закон нема да 

се применуваат ако се во прашање: исклучително 
медицински материјали, опрема за училишта и дру-
ги воспитни установи, како и прехранбени продук-
ти наменети за хуманитарни цели. 

Член 4 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап работна организа-
ција или друго правно лице ако стори некое од 
забранетите дејствија од членот 1 или 2 на овој 
закон. 

За кое и да е дејствие од ставот 1 на овој член 
ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 800 до 2.000 динари и одговорното лице во ра-
ботната организација или во друго правно лице. 

Член 5 
Со парична казна од 800 до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин ако стори некое од 
забранетите дејствија од членот 1 или 2 на овој 
закон, 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-

ја ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за ра-
ботите на промет на стоки и услуги и за други еко-
номски односи на кои се однесува забраната според 
одредбите на овој закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

92. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 
2 став 1, во врска со членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници, Сојузната скупштина, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од И февруари 1969 
година и на седницата на Соборот на народите од 11 
февруари 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1. Во Сојузната изборна комисија се именуваат; 
1) за претседател Тихомир Јаниќ, судија на Вр-

ховниот суд на Југославија, 

за заменик претседател Јосип Студии, судија на 
Врховниот суд на Југославија, 

2) за секретар Бошко Кецман, советник во Слу-
жбата на Сојузната скупштина, 

за заменик секретар Божо Чеклиќ, советник во 
Службата на Сојузната скупштина, 

3) за член Борислав Личеноски, заменик на со-
јузниот јавен обвинител, 

за заменик Золтан Биро, судија на Врховниот 
стопански суд, 

4) за член д-р Ана Јурин-Жилиќ, доцент на 
Правниот факултет во Белград, 

за заменик Љупчо Мировски, судија на Врхов-
ниот суд на Југославија, 

5) за член Слобода Селиќ, општествено-политич-
ки работник во Сојузната конференција на ССРНЈ, 

за заменик Трајко Трајковски, општествено-по-
литички работник во Сојузната конференција на 
ССРНЈ, 

6) за член Михаило Лековиќ, општеетвено-поли-
тички работник во Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, 

за заменик Мато Хорватиќ, секретар на Сојуз-
ниот одбор на СЗБНОВ, 

7) за член Душан Гламочак, член на Претседа-
телството на ЦК на С О Ј У З О Т на младината на Југо-
славија, 

за заменик Виктор Мусар, секретар на Органи-
зационата комисија на ЦК на Сојузот на младината 
на Југославија. 

2 Досегашните членови на Сојузната изборна 
комисија и нивните заменици, што не се именувани 
со оваа одлука, се разрешаваат од должноста во 
Сојузната изборна комисија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1175 
12 февруари 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. 

93. 

Врз основа на членот 18 од Законот за сојузни-
от буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5 0 / 6 8 ) , С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 

1969 ГОДИНА 

1. На работните организации и самостојните ор-
ганизации — правни лица во составот на работните 
организации, што се занимаваат со производство на 
волна сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители им се исплатува пре-
мија за количините на мерино или полумерино вол-
на од домашно производство продадени и испора-
чани од 1 јануари до 31 декември 1969 година на 
работни организации или самостојни организации 
— правни лица во составот на работните организа-
ции, како и за количините на мерино или полуме-
рино волна што во тој период самите ги прерабо-
тиле. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 
kg испрана волна изнесува: 

Динари 
1) за волна мерино I класа 7,60 
2) за волна полумерино 1а класа 7,00 
3) за волна полумерино 16 класа 6,50 
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3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1969 година за интервенции во стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за стопанс-
тво да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, поблиски прописи за начинот и постап-
ката за остварување на премијата од оваа одлука 
и да ја утврди документацијата што корисниците 
на премијата треба да ја поднесат кон барањето за 
премија. 

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

Р. п. бр. 20 
13 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

94. 

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 
буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПА-
МУК ВО 1969 ГОДИНА 

1. На работните организации што се занимаваат 
со производство на суров памук или вршат откуп 
на суров памук од индивидуални производители, им 
се исплатува премија за количините на суров па-
мук продадени и испорачани од 1 јануари до 31 де-
кември 1969 година Па работните организации што 
се занимаваат со преработка на памук, како и за 
количините на суров памук што во тој период ги 
преработиле во своите погони. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 
kg суров памук изнесува: 

Динари 
1) за памук I класа 0,60 
2) за памук II класа 0,55 
3) за памук III класа 0,50 
3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се 

исплатува од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1969 година за интервенции во стопанството. 

4. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, поблиски прописи за начинот и по-
стапката за остварување на премијата од оваа од-
лука и да ја утврди документацијата што корисни-
ците на премијата треба да ја поднесат кон бара-
њето за премија. 

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

Р. п. бр. 21 
13 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

95. 

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ КО-
ГА КОРИСТАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕ-
ДИТИ ИЛИ ДАВААТ ГАРАНЦИИ ЗА ТАКВИ КРЕ-
ДИТИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ЦРНАТА1 

МЕТАЛУРГИЈА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ОД 3,2 
МИЛИОНИ ТОНИ СУРОВ ЧЕЛИК i 

ј 
1. Странските кредити од земјите со кои Југо-

славија има клириншки начин на плаќање и гаран-
циите за таквите кредити за понатамошен развој на 
црната металургија во Југославија преку програ- ' 
мата од 3,2 милиони тони суров челик, не ја това- ! 
рат височината на износот определен со посебни 
сојузни прописи до кој овластените банки можат да; ! 
користат кредити во странство и да даваат гаран- ј 
ции по кредитни работи со странство. 

2. Овластената банка што користи странски 
кредит или дава гаранции за странски кредит од 
точката 1 на оваа одлука должна е за сето време на 
траењето на обврските по тие работи да држи не-
ангажиран дел девизи од соодветен квалитет од 
својот кредитен фонд и девизи депонирани ка ј неа 
со отказен рок подолг од една година, и тоа во ви-
сочина од 1% од износот на обврската односно ос-
татокот на обврската по кредитот што самата го 
користи или за кој дала гаранција. 

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

Р. п. бр. 22 
13 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

96. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредитни-

те работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
ПРЕДЛОЗИ ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ОДНОСНО ПОДДРШКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАН-

СКИ КРЕДИТИ 

1. За користење странски кредити по основ на 
меѓудржавни спогодби по кои е неопходна гаран-
ција на федерацијата или поддршка на определени 
програми, Сојузниот извршен совет и поднесува 
предлози на Сојузната скупштина за давање гаран-
ција или им дава поддршка на барања, што се во 
согласност со развојната политика утврдена со Оп-
штествениот план на развојот на Југославија од 
1966 до 1970 година, според одредбите на оваа одлука. 

2. Сојузниот извршен совет ќе поднесува пред-
лози за давање гаранција на федерацијата или ќе 
им дава поддршка на определени програми, кога: 

1) постојат комплексни развојни програми усо-
гласени врз основа на договори помеѓу сродни про-
изводителски организации и други заинтересирани 
групации на работни организации во поглед на раз-
војната политика и поделбата на трудот, чија реа-
лизација претставува крупен зафат не само во раз-
мерите на определена дејност туку и на стопанство-
то во целост, со. кои се постига оптималност на ка-
пацитетите и остварување на девизи потребни за 
отплатување на странски кредит и за кои дале под-



Страна 256 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сред et, 19 февруари 1969 

дршка Сојузната стопанска комора и Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

2) постои усогласена конструкција на финан-
сирањето на програмите од одредбата под 1 на оваа 
точка. 

3. По странските кредити од точката 1 на оваа 
одлука Сојузниот извршен совет поднесува пред-
лози за давање гаранција на федерацијата односно 
им дава поддршка на определени развојни програ-
ми за инвестирање во: електростопанството; инду-
стријата на нафта; металургијата; базната хемија; 
крупните објекти во областа на сообраќајот (првен-
ствено во изградбата на магистрални сообраќајни-
ци), водостопанството и мелиорационите системи; 
определените гранки и групации на индустријата 
за преработка на метали (електронската индустрија, 
бродоградбата, индустријата за производство на 
процесна опрема'и индустријата на возила); земјо-
делството и туризмот, ако се исполнети условите од 
точката 2 на оваа одлука. 

Сојузниот извршен совет може да поднесе пред-
лог за давање гаранција на федерацијата односно 
да им даде поддршка на определени програми и за 
намените што не се наведени во ставот 1 на оваа 
точка и да одлучи кои услови од точката 2 на оваа 
одлука мораат да бидат исполнети односно да оп-
редели други услови. 

4. Согласно со Резолуцијата за економската по-
литика и мерките за натамошна реализација на Оп-
штествениот план на развојот на Југославија од 
1966 до 1970 година Сојузниот извршен совет ќе им 
даде определен приоритет на барањата за давање 
гаранција на федерацијата односно поддршка на 
програмите за инвестирање во стопански недовол-
но развиените републики и краишта. 

5. При поднесување предлог за давање гаран-
ција Сојузниот извршен совет ќе и предложи на 
Сојузната скупштина давањето на гаранцијата да 
го услови со обврска на корисникот на странскиот 
кредит дека во потполност ќе ги намири обврските 
по добиениот странски кредит, како и со обврска на 
овластената деловна банка односно општествено-
-политичката заедница дека таа, ако корисникот не 
ја намири својата обврска по кредитот, самата во 
договорените рокови ќе ја намири таа обврска од 
сопствените средства. 

6. Отплатувањето на странските кредити од то-
чката 3 на оваа одлука што се користат за инвес-
тиции во сообраќајници, водостопанство и мелиора-
ционите системи, се врши на начинот определен во 
Одлуката за условите за склучување заеми ка ј Ме-
ѓународната банка за обнова и развој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/68), а отплатувањето на стран-
ските кредити за другите намени од точката 3 на 
оваа одлука се врши според важечките прописи. 

7. Барањата за давање гаранција на федераци-
јата по странски кредити односно за давање поддр-
шка на определени програми, му се поднесуваат на 
Сојузниот секретаријат за стопанство.. 

Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогод-
ба со Сојузниот завод за стопанско планирање и Со-
јузниот секретаријат за финансии, а по прибавено 
мислење од Сојузната стопанска комора, ќе утврди 
КОИ барања ги исполнуваат условите пропишани со 
оваа одлука и тие барања ќе му ги поднесува на 
Сојузниот извршен совет. 

8. Сојузниот извршен совет ги определува ро-
ковите до кои можат да се поднесуваат барања за 
давање гаранција односно поддршка според оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 23 
29 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с, р. 

97. 

Врз основа на членот 22, во врска со членот 38 
од Законот за формирањето и општествената кон-
трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 
23/67 и 40/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ ОД УВОЗ 

1. Ако е мерката на непосредна општествена 
контрола на цените во поглед на формирањето на 
цените во прометот на големо и на мало (определени 
цени, маржи, разлика во цените, ценовници и сл.) 
пропишана за стоки произведени во Југославија, 
истата мерка се применува и врз цените во проме-
тот на такви стоки од увоз, како ка ј работната ор-
ганизација што увезува такви стоки, така и во по-
натамошниот промет на т и е стоки. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за маржите во 

прометот на стоки од увоз („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/67). 

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

Р. п. бр. 24 
13 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

98. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ^ ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ 

НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА 
ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопански-
те организации за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 
41/68, 49/68 и 54/68) во точката 2 одредбата под 13 
се менува и гласи: 

„13) Здружено претпријатие ФАП Фамос, Бел-
град,". 

Во одредбата под 50 точката се заменува со за-
пирка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои 
гласат: 

„51) „Уљаник", Пула, 
52) „Хеминд", Белград, 
53) „Братство", Нови Травник,". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 9002 
13 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

др Васил Гривчев, с. р. 
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99. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна ко?лисиЈа про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ 

ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 
СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ 

1. Одделни дејствија според Законот за избор на 
сојузни пратеници ќе се вршат според обрасците бр. 
1 до 45, кои се отпечатени кон ова упатство и се не-
гов составен дел. 

2. Обрасците од точката 1 на ова упатство задол-
жително се употребуваат при вршење на дејствијата 
за кои се пропишани. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за обрасците за 
вршење одделни дејствија според Законот за изборот 
на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/63, 9/65 и 8/67). 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА РА-
БОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ Н А СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 1 

Записник за работата на кандида-
т с к а т а конференција за изборна-
та единица, одржана заради пред-
лагање и утврдување на канди-
датите за избор на пратеници на 
Општествено-политичкиот собор, 
Стопанскиот собор, Просветно-кул-
турниот собор и Социјално-здрав-
ствениот собор (член 51 од Законот 
за избор на сојузни пратеници)"8) 

Работено на 19 година 
во . 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА , 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ И УТВРДУ-
ВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР, СТОПАНСКИОТ СОБОР, ПРОСВЕТНО-
-КУЛТУРНИОТ СОБОР И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-

СТВЕНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА1) 

1. Кандидационата конференција ја започна ра-
ботата во часот. 

2. Кандидационата конференција се одржува 
за Изборната единица - - - - - - - - - . 

(да се означи редниот број и 

називот на изборната единица) 

3. Седницата на Кандидационата конференција 
ја свика претседателот на Општинската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
во 

(да се означи седиштето на општината) 
4. Седницата на Кандидационата конференција 

ја отвори , претседател на 
(име и презиме) 

Општинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ во . 

5. По отворањето на седницата на Кандидацио-
ната конференција се премина кон избор на прет-
седателство на Кандидационата конференција. 
Конференцијата едногласно — со мнозинство гла-
сови — ги избра за членови на претседателството: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3) итн. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

Кандидационата конференција потоа го избра 
за записничар 

(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 

6. Претседавачот утврдува дека на седницата 
присуствуваат (со букви: -

) членови на Кандидациона-
та конференција, а дека се избрани вкупно 
(со букви: ) членови на 
Кандидационата конференција. 

7. Претседавачот утврдува дека е присутно мно-
зинството од членовите на Кандидационата конфе-
ренција и дека Конференцијата може полноважно 
да решава, па објавува дека седницата е свикана 
заради предлагање и утврдување на кандидатите 
за избор на пратеници за Општествено-политичкиот 
собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот 
собор и Социјално"здравствениот собор на Сојузна-
та скупштина.1) 

(Бидејќи не е присутно мнозинството од члено-
вите на Кандидационата конференција, седницата е 
одложена и закажана за 19 година 
во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција. 

8. На предлог од претседавачот, Кандидационата 
конференција го утврди следниот 

Д н е в е н р е д 

1) Запознавање со предлозите за кандидати 
за сојузни пратеници што се истакнати во преткан-
дидационата постапка за:1) 

— Ошптествено-политичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Просветно-културниот собор, и 
— Социјално-здравствениот собор; 
2) Предлагање кандидати за избор на пратени-

ци за:1) 
-г, Општествено-политичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Просветно-културниот собор, и 
— Социјално"здравствениот собор; 
3) Утврдување на листата на кандидатите за 

пратеници за кои се гласа за:1) 
— Општествено-политичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Просветно-културниот собор, и 
— Социјално-здравствениот собор; 
4) Гласање за кандидатите; 
5) Заклучок. 
9. По ова се мина кон запознавање со предло-

зите за кандидати за пратеници што се истакнати 



Страна 256 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сред et, 19 февруари 1969 

во преткандидационата постапка (член 48 став 1 од 
Закон за избор на сојузни пратеници). 

За кандидати за пратеници е предложено вкуп-
но, и тоа:1) за Општествено-политичкиот собор -

; за Стопанскиот собор ; за Прос-
ветно-културниот собор ; и за Социјално-
-здравствениот собор . 

10. По запознавањето со предлозите за канди-
датите што се истакнати во преткандидационата по-
стапка, се мина кон предлагање кандидати од стра-
на на членовите на Кандидационата конференција. 

Од страна на членовите на Кандидационата 
конференција вкупно е предложено кандидати за 
пратеници, и тоа:1) за Општествено-политичкиот 
собор ; за Стопанскиот собор ; за 
Просветно-културниот собор и за Социјално-
-едравствениот собор r . 

11. По завршеното предлагање на кандидатите 
составена е листа на кандидатите за кои Кандида-
ционата конференција гласа. 

Во листата на кандидатите внесени се канди-
датите што ги предложија одделни членови на 
Кандидационата конференција, а чиј предлог го 
поддржаа најмалку една десетина од сите членови 
ва Кандидационата конференција, и тоа:1) 

Претседавачот го објаснува начинот на гласа-
њето, а потоа со прозивка по списокот му предава 
на секој член на Кандидационата конференција 
гласачко ливче (листа на кандидатите) и ги пови-
кува да пристапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на Кандидационата конференција, па и тие 
гласаа. 

Вкупно гласаа членови. 
Гласањето е завршено во часот. 
14. Откако гласањето е завршено, претседавачот 

со двајцата членови на Кандидационата конферен-
ција пристапува кон утврдување на резултатите на 
гласањето. За таа цел најпрвин ги пребројува не-
употребените гласачки ливчиња и утврдува дека ги 
има (со букви: ), па ги 
става во посебна обвивка што ја затвора. 

15. По ова се пристапи кон отворање на ку-
тијата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секој собор посебно, и тоа 
за секој кандидат за одделен собор поодделно. 

(По ова се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња, и тоа за секој кандидат поо-
дделно)2). 

По завршеното пребројување утврдено е, и тоа:1) 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) : , итн. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) 

1) 
(име и презиме, занимање, место на живеење 

и област на трудот во која е запослен односно 
на која ќ припаѓа) 

-, итн. 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

1) кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) 
гласови; ѕ 

2) кандидатот 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: 
гласови. 

(име и презиме, занимање, место на живеење 
и област на трудот во која е запослен односно 

на која и припаѓа) 
2) , итн. 

(име и презиме, занимање, место на живеење 
и област на трудот во која е запослен односно 

на која и припаѓа) 

ЗА ПРОСВЕТНО" КУЛТУРНИОТ СОБОР 
доби 
гласови. 

(име и презиме) 
(со букви: 

итн. 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) кандидатот -
(име и презиме) 

доби (со букви: ) 
гласови; 
2; кандидатот -

итн 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) 
(име и презиме, занимање, место на живеење 

и област на трудот во која е запослен односно 
на која и припаѓа) 

2) ( итн. 
(име и презиме, занимање, место на живеење 
и област на трудот во која е запослен односно 

на која и припаѓа) 
12. По составувањето на листата на кандидатите 

претседавачот соопштува дека е потребно да се 
изберат два члена на Кандидационата конферен-
ција со чија помош ќе раководи со гласањето за 
кандидатите. 

По овој предлог избрани се: 
1) 

(име и презиме) ' 
2) 

(име и презиме) 
Потоа претседавачот соопшти дека ја прекину-

ва работата на Кандидационата конференција за-
ради подготвување за гласање за кандидатите, па 
продолжетокот на работата на Кандидатската 
конференција го закажа за часот. 

13. Кандидатската конференција ја продолжи 
работата во :часот, 

(име и презиме) 
(со букви: ) 

(име и презиме) 
(со букви: ) 

: итн. 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: -—) 
гласови; 
2) кандидатот 

(име и презиме) 
доби (со букви: ) 
гласови; 

итн. 
Во текот на утврдувањето на резултатите на 

гласањето не се случи никаква неправилност.8) 
16. Претседавачот јавно го соопшти резултатот 

на гласањето и објави дека во смисла на членот 50 
став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници 
за пратеничките кандидати на Кандидационата 

1) кандидатот 

доби 
гласови; 
2) кандидатот 

доби 
гласови. 
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конференција за Изборната единица 
се прифатени следните од предложените кандида-
ти, и тоа: 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 
1) кандидатот , итн. 

(име и презиме) 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
1) кандидатот -

(име и презиме, место на живеење, адреса на станот) 

Записничар Претседавач, 

Членови на Конференцијата: 
(што му помагаа на претседавачот) 

1) 
2) 

ДИДАТУРАТА на Кандидационата конференција за 
избор на пратеници за 

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на 
19 година за Изборната единица 

Предлогот на кандидатурата е утврден на сед-
ницата на Кандидационата конференција за Из-
борната единица , што е одр-
жана на 19 година во местото 

(име и презиме) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
1) кандидатот , итн. 

(име и презиме) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
1) кандидатот , итн. 

Кандидационата конференција ги утврди за 
кандидати: 
1) 

(име и презиме и место на живеење) 
2) -, итн. 

(име и презиме) 
17. Кандидационата конференција заклучи да 

состави предлог на кандидатурата, во смисла на 
членот 52 од Законот за избор на сојузни пратени-
ци, и тоа за секој собор посебно4), а за потписници 
на кандидатурата се овластени следните членови 
на Кандидационата конференција, и тоа: 
1) 

(име и презиме, место на живеење, адреса на станот) 

2) 

3) 

(име и презиме и место на живеење) 
Кон овој предлог го приложуваме записникот 

за работата на Кандидационата конференција за 
Изборната единица , 
како и изјави на кандидатите за согласување за 
кандидирање.1) 

Овластени членови на Кандидационата конферен-
ција: 

1) 

(име и презиме, место на живеење, адреса на станот) 
18. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-

вачот објави дека работата на кандидационата кон-
ференција е завршена. 

Работата на седницата е завршена во часот. 

2) 

3) 

(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса 
на станот) 

(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса 
на станот) 

(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса 
на станот) 

Овој записник се води во 5 примероци. 
1) Ако во смисла на членот 18 став 1 од Законот за 

избор на СОЈУЗНИ пратеници се одржува посебна канди-
дациона конференција за одделен од овие собори, да се 
прецртаат називите на соборите за кои не се врши кан-
дидирање на пратеници. 

2) Ако се одржува посебна кандидациона конферен-
ција за некој од соборите на Сојузната скупштина, ОВОЈ текст 
во загради останува а треба да се прецрта претходниот 
став. ѕ) Ако се случила некаква неправилност, или ако има 
некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот. 4) Ако се одржува посебна кандидациона конферен-
ција за некоЈ од соборите на Сојузната скупштина, да се 
прецртаат зборовите: ,.и тоа за секоЈ собор посебно". 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР И СОБОРИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНА-
ТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 2 
Предлог на кандидатурата на кан-
дидационата конференција за из-
борната единица за избор на пра-
теници за Општествено-политич-
киот собор и соборите на работните 
заедници на Сојузната скупштина 
(Член 53 од Законот за избор на 
сојузни пратеници) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА -

Во смисла на членот 53 од Законот за избор на 
сојузни пратеници поднесуваме ПРЕДЛОГ НА КАН-

Записникот за работата на Кандидационата конфе-
ренција и изјавите на кандидатите за согласување на кан-
дидирање се приложуваат само кон предлогот на кан-
дидатурата што и се поднесува на надлежната општинска 
изборна комисија, а по еден примерок од предлогот на 
кандидатурата им се доставува веднаш и на претседате-
лите на општинските собранија на подрачјето на изборна-
та единица, заради разгледување на собирите на изби-
рачите односно собирите на работните луѓе од соодвет-
ната област на трудот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 3 
1 Записник за работата на собирот 

на избирачите одржан заради 
разгледување на предлогот на 
кандидати на Кандидационата 
конференција за изборната е-
диница, како и заради пред-
лагање кандидати за избор на 
пратеници за Општествено-поли-
тичкиот собор на Сојузната скуп-
штина (член бб од Законот за из-
бор на сојузни пратеници) 
Работено на 19 година 
во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
ОДРЖАН ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕД-
ЛОГОТ НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДАЦИО-
НАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА , КАКО И ЗАРАДИ 
ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 

СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— часот. 1. Собирот ја започна работата во — 

2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се означи селото, населбата, а во градовите блокот, 
улицата итн. за која се одржува собирот) 

3. Собирот го свика претседателот на Собранието 
на општината , а поканата на 
собирот е објавена со оглас од 19 година. 
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(Собирот го свика Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица , а поканата на соби-
рот е објавена со огласот од 19 година)1). 

4. Собирот го отвори , 
претседател — одборник — на Собранието на 
општината f). 

5. По отворањето на собирот се премина кон из-
бор на претседателство на собирот, па собирот едно-
гласно — со мнозинство гласови — ги избра за 
членови на претседателството: 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
2) - -

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
3) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
Собирот потоа го избра за записничар 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра: 

и -
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
Претседавачот утврдува дека на собирот се при-

сутни (со букви: ) 
избирачи, а дека според потврдата 

(да се наведе ор-

ганот на општинското собрание што ја издаде потврдата) 
од бр. на подрачјето за кое 
се одржува собирот има 
избирачи запишани во избирачкиот список. 

Претседавачот потоа ја објасни целта на свику-
вањето на собирот и начинот на неговата работа, 
па за таа цел ги прочита чл. 57 до 65 од Законот 
за избор на сојузни пратеници. 

7. На предлог од претседавачот собирот потоа 
го утврди следниот 

Д н е в е н р е д 

1) Извештај на претставникот на Кандидациона-
та конференција за Изборната единица 
за кандидатите за избор на пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор на Сојузната скупштина; 

2) Разгледување на предлозите на кандидатите 
за избор на пратеници за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина што ги утврди 
Кандидационата конференција за Изборната едини-
ца . 

8. Потоа претставникот на Кандидационата кон-
ференција поднесе извештај и 

(име и презиме) 
ги запозна избирачите дека Кандидационата кон-
ференција за Изборната единица 
ги утврдила следните кандидати за избор на пра-
теници за Општествено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина, и тоа: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
2) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
3) ? итн, 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

9. Бидејќи на собирот е присутен потребниот 
број избирачи во смисла на членот 61 став 2 од 
Законот за избор на сојузни пратеници, претседава-
чот објавува дека собирот може полноважно да 
решава. 

По завршеното разгледување на предлогот на 
кандидатите утврден од Кандидационата конферен-
ција, претседавачот објави дека немало предлози 
дл не се прифати кандидатурата на поодделни кан-
дидати. 

Сред et, 19 февруари 1969 

(Од страна на избирачите е предложено, со под-
дршка од најмалку девет избирачи, да не се прифати 
кандидатурата на , 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат утврден од Кандидационата конференци-
ја.8) 

? итн. 
Потоа се премина кон гласање. Гласањето е вр-

шено со дигање на рака. 
Со пребројување на гласовите е. утврдено дека 

против кандидатурата на кандидатот 
(име и презиме и 

гласа вкупно избирачи. 
место на живеење) 

j итн. 
По гласањето претседавачот објави дека мно-

зинството од избирачите присутни на собирот се 
изјаснија да се прифати — да не се прифати кандида-
турата на 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат утврден од Кандидационата конференци-
ја4). 

10. Претседавачот потоа ги повика избирачите 
со гласање да се изјаснат дали собирот на избира-
чите ќе предлага нови кандидати. 

По гласањето претседавачот објави дека соби-
рот на избирачите со мнозинство гласови се изјасни 
да не се предлагаат нови кандидати, па го заклучи 
собирот5). ' 
(По гласањето претседавачот објави дека собирот 
на избирачите со мнозинство гласови се изјаснил 
да се предлагаат и нови кандидати)'). 

Собирот на избирачите потоа продолжи со ра-
бота со следниот дневен ред: 

1) Предлагање на кандидати за избор на прате-
ници за Општеетвено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина за Изборната единица 

2) Утврдува-ње на кандидатите. 
11. По ова се премина на предлагање кандидати 

од страна на избирачите. 
Од страна на избирачите се предложени за 

пратенички кандидати, со поддршка од најмалку 
четири други избирачи, следните лица за кои со-
бирот гласа7). 
1) , 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) , 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3) 1 ИТн. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

По завршеното предлагање на пратеничките 
кандидати се премина кон претрес на предлогот на 
кандидатите што влегуваат во листата за која со-
бирот гласа, и тоа по редот по кој се предложени. 

12. Откако претресот е завршен се премина на 
гласање за секој предлол^ен кандидат посебно, и 
тоа по редот по кој се предложени кандидатите. 
Гласањето е вршено со дигање рака. 

По завршеното пребројување на гласовите за 
секој од предложените кандидати, е утврдено, и тоа: 

1) кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови, 
2) кандидатот доби 

(име и џрезиме) 
(со букви: ) гласови, 

3) кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови, 
, итн. 

13. Претседавачот јавно го соопшти резултатот 
на гласањето и објави дека во смисла на членот 65 
став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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за кандидати на собирот на избирачите се прифа-
тени следните од предложените кандидати, и тоа: 

1) кандидатот 
(име и презиме, занимање и 

а место на живеење) 
2) кандидатот , итн. 

(име и презиме, занимање и 
место на живеење) 

Во текот на работата на собирот на избирачите 
не се случи никаква неправилност8). 

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека е собирот завршен. 

(Бидејќи на собирот на избирачите не е при-
сутен бројот на избирачите потребен во смисла на 
членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, собирот е одржан со присутниот број 
избирачи и го разгледуваше предлогот на кандида-
тите утврден од Кандидационата конференција за 
Изборната единица )9) 

Работата на собирот е завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 
1) 
2) 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на избирачите кој е одржан на 
19 година во местото - , за 
подрачјето : 

Собирот за избирачите ги утврди за канидати: 
1) 

(име и презиме и меето на живеење) 
2) 

(име и презиме и место на живеење) 
Кон овој предлог го прилагаме записникот за 

работата на собирот на избирачите.1) 

Членови на претседателството на Собирот на изби-
рачите: 

1) 
(име и презиме, занимање, место на живеење и 

адреса на станот) 

(име и презиме, занимање, место на живеење и 
адреса на станот) 

(име и презиме, занимање, место на живеење и 
адреса на станот) 

3) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
Ј) Ако собирот го свикала општинска изборна коми-

сија, да се прецрта претходниот став. г)^Ако собирот го свикала општинска изборна коми-
сија, собирот го отвора лицето што го определила оваа ко-
м и н а . 3) Ако за предлогот да не се прифати кандидатурата 
на одделен кандидат утврден од кандидационата конфе-
ренција не дале поддршка најмалку девет други избирачи, 
предлогот нема да се внесе во записникот. 

4) Ако има предлози да не се прифати кандидатурата 
на одделен кандидат утврден од кандидационата конфе-
ренција, да се прецрта претходниот став. Ако нема такви 
предлози, да се прецрта овој текст во загради. 

') Во овој случај да се прецрта наредниот текст за-
клучно со точката 13 став 1. в) Ако собирот на избирачите со мнозинство гласови 
се изјасни да се предлагаат и нови кандидати, да се 
прецрта претходниот став. 

') Ако за предлогот за кандидат не дале поддршка 
намалку четири други избирачи, предложеното лице нема 
да се внесе во записникот. 

') Ако се случила некаква неправилност, или ако има 
некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

') Ако собирот на избирачите е одржан во смисла на 
членот 56 од Законот за избор на сојузни пратеници, овој 
текст во загради останува, а треба да се прецрта прет-
ходниот текст под точ. 9 до 14. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 4 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на избирачите за избор на 
пратеници за Општествено-поли-
тичкиот собор на Сојузната скуп-
штина (член 68 од Законот за из-
бор на сојузни пратеници) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА 

Во смисла на членот 68 од Законот за избор на 
сојузни пратеници воднесуваме ПРЕДЛОГ НА КАН-
ДИДАТУРАТА на собирот на избирачите за избор 
на пратеници за Општествено-политичкиот собор 
на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на -
19 година за Изборната единица 

') Предлогот на кандидатурата на собирот на избира-
чите и се поднесува на потврда на надлежната изборна 
комисија во еден примерок, најдоцна на 15 дена пред де-
нот на изборите. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 5 
Записник за работата на собирот 

нa работните луѓе одржан заради 
разгледување на предлогот на 
кандидатите на Кандидационата 
конференција за изборната едини-
ца, како и заради предлагање 
кандидати за избор на пратеници 
за соборите на работните заедници 
на Сојузната скупштина (член 80 
во врска со членот 66 од Законот 
за избор на сојузни пратеници) 
Работено на 
година во -

-19-

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 
ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДА-
ЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА . КАКО И 
ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР 
НА ПРАТЕНИЦИ ЗА : ') 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Собирот ја започна работата во 
2. Собирот се одржува за 

часот. 

(да се означат називите 

на работни!е организации односно на работните заедница) 
3. Собирот го свика 

свикувачот на собирот) 
јавена на 19 

(име и презиме и СВОЈСТВО на 
-, а поканата на собирот а об-

година. 
(Собирот го свика Општинската изборна коми-

сија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица , а поканата на 
собирот е објавена 19 година.)2) 

4. Собирот го отвори3) 
(име и презиме на претставни-

кот на работната организација односно на раководителот 

што го свикал) 
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5. По отворањето на собирот се премина кон 
избор на претседателство на собирот, па собирот 
едногласно — со мнозинство на гласови — ги избра 
за членови на претседателството' 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 

3) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

за кандидатите за изоор на 
пратеници за на 

(да се означи соборот) 
Сојузната скупштина; 

2) Разгледување на предлогот на кандидатите 
за избор на пратеници за на 

(да се означи соборот) 
Сојузната скупштина што го утврди Кандидацио-
ната конференција за Изборната единица . 

8. Потоа претставникот на Кандидационата кон-
ференција поднесе извештај и 

(име и презиме) 
ги запозна работните луѓе дека Кандидационата 
конференција за Изборната единица 
ги утврди следните кандидати за избор на прате-
ници за на Сојузната скуп-

(да се означи соборот) 
штима, и тоа: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3) -, итн. 

Потоа се премина кон гласање. Гласањето е вр-
шено со дигање рака. 

Со пребројување на гласовите е утврдено дека 
против кандидатурата на кандидатот 

(име и презиме 

и место на живеење) 
работни луѓе. 

гласале вкупно 

, итн. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

За заверувачи на записникот собирот ги избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избара 

- и 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
6. Претседавачот утврдува дека на собирот се 

присутни (со букви: ) 
работни луѓе, а дека вкупниот број на работните 
луѓе што имаат право на учество на собирот изнесу-
ва 

Претседавачот потоа ја објасни целта на свику-
вањето на собирот и начинот на неговата работа, 
па за таа цел ги прочита чл. 59 до 65 и 75 до 78 од 
Законот за избор на сојузни пратеници. 

7. На предлог на претседавачот собирот потоа го 
утврди следниот 

Д н е в е н р е д 

1) Извештај на претставникот на К а н д и д а т с -
ката конференција за Изборната единица 

, итн. 
По гласањето претседавачот објави дека мно-

зинството од работните луѓе присутни на собирот 
со јзјаснија да се прифати — не се прифати канди-
датурата на 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат утврден од Кандидационата конферен-
ција5). 

10. Претседавачот потоа ги повика работните 
луѓе да се изјаснат со гласање дали собирот ќе 
предлага нови кандидати. 

По гласањето претседавачот објави дека соби-
рот на работните луѓе со мнозинство гласови се 
изјаснил да не се предлагаат нови кандидати, па 
го заклучи собирот6). 

(По гласањето претседавачот објави дека собирот 
на работните луѓе со мнозинство гласови се изјас-
нил да се предлагаат и нови кандидати.)7) 

Собирот на работните луѓе потоа ја продолжи 
работата со следниот дневен ред: 

1) Предлагање кандидати за избор на пратеници 
за на Сојузната скупшти-

н а се означи соборот) 
на за Изборната единица ; 

2) Утврдување на кандидатите. 
11. По ова се премина кон предлагање канди-

дати од страна на работните луѓе. 
Од страна на работните луѓе за пратенички 

кандидати, со поддршка од најмалку четири други 
работни луѓе, предложени се следните лица за кои 
собирот гласа:8) 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 

3) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
итн. 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

9. Бидејќи на собирот се присутни потребниот 
број работни луѓе во смисла на членот 80, во врска 
со членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, претседавачот објавува дека собирот мо-
же полноважно да решава. 

По завршеното разгледување на предлогот на 
кандидатите утврден од Кандидационата конфе-
ренција, претседавачот објави дека немало предлози 
да не се прифати кандидатурата на одделни канди-
дати. 

(Од страна на работните луѓе предложено е, со 
поддршка на најмалку девет работни луѓе, да не 
се прифати кандидатурата на 

(име и презиме и место 

на живеење) 
кандидат утврден од Кандидационата конферен-
ција.4) 

итн. 

По завршеното предлагање на пратеничките 
кандидати се премина кон претрес на предлогот 
на кандидатите што влегуваат во листата за која 
собирот гласа, и тоа по редот по кој се предложени. 

12. Откако претресот заврши, се премина кон 
гласање за секој предложен кандидат посебно, и 
тоа по редот по кој се предложени кандидатите. 
Гласањето е вршено со дигање рака. 

По завршеното пребројување на гласовите за 
секој од предложените кандидати, утврдено е, и тоа: 

1) кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови; 
2) кандидатот доби 

(име и презиме) 
- (со букви: ) гласови; 

3) кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови; 
, итн. 

13. Претседавачот јавно го соопшти резултатот 
на гласањето и објави дека во смисла на членот 
80, во врска со членот 65 од Законот за избор на 
сојузни пратеници, за кандидати на собирот на 
работните луѓе се прифатени следните од предло-
жените кандидати, и тоа: 

1) кандидатот , 
(име и презиме, занимање и 

место на живеење) 

(име и презиме, занимање и 
место на живеење) 

2) кандидатот итн. 
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Во текот на работата на собирот на избирачите 
не се случи никаква неправилност9). 

14. Откако дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. 

(Бидејќи на собирот на работните луѓе не се 
присутни потребниот број избирачи во смисла на 
членот 80, во врска со членот 61 став 2 од Законот 
за избор на сојузни пратеници, собирот е одржан 
с-л присутниот број избирачи и го разгледуваше 
предл010т на кандидатите утврден од Кандидацио-
ната ко-нференција за Изборната единица 

toV 

Работата на собирот е завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 
1) 

2) 

%) Да се означи соборот на работните заедници на 
Сојузната скупштина за кој се одржува собирот. 

2) Ако собирот го свикала општинска изборна коми-
сија, да се прецрта претходниот став 3) Ако собирот го свикала општинска изборна коми-
сија, собирот го отвора лицето што го определила оваа 
комисија. 4) Ако на предлогот да не се прифати кандидатурата 
на одделен кандидат утврден од кандидационата конфе-
ренција не дале поддршка најмалку девет други избирачи, 
предлогот нема да се внесе во записникот. 5) Ако би имало предлози да не се прифати кандида-
турата на поодделен кандидат утврден од кандидационата 
конференција, останува овој текст во загради, а треба да 
се прецрта претходниот став. Ако не би имало такви 
предлози, треба да се прецрта текстот во загради. в) Во ОВОЈ случад треба да се прецрта наредниот текст, 
заклучно со точката 13 став 1. 7) Ако собирот на работните луѓе со мнозинство гла-
сови се изјасни да се предлагаат и нови кандидати, треба 
да се прецрта претходниот став. 8) Ако на предлогот за кандидатот не дале поддршка 
најмалку четири други избирачи, предложеното лице нема 
да се внесе во записникот. 

Ако се случила некоја неправилност, или ако има 
некои приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

") Ако е собирот на работните луѓе одржан во смисла 
на членот 56 од Законот за избор на СОЈУЗНИ пратеници 
овој текст во загради останува, а треба да се прецрта 
претходниот текст под точ. 9 до 14. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 6 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на работните луѓе во работ-
ната организација (работната за-
едница) за избор на пратеници за 
Сојузната скупштина (член 80, во 
врска со членот 68 од Законот за 
избор на сојузни пратеници) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНА-
ТА ЕДИНИЦА 

Во смисла на членот 80, во врска со 
членот 68 од Законот за избор на сојузни прате-
ници, поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА КАН-
ДИДАТУРАТА на собирот на работните луѓе за из-
бор на пратеници за1) 
на Сојузната скупштина, за Изборната единица 

, за изборите што ќе се одржат на 
19 година. 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на работните луѓе што е одржан на 
19 година во 

(назив на работната организација од-
2) в о в 

носно на работната заедница) (да се означи местото) 

Собирот на работните луѓе ги утврди за кан-
дидати: 

1) , 
(име и презиме и место на живеење) 

2) . ? и т н . 
(име и презиме и место на живеење) 

Кон овој предлог го прилагаме записникот за 
работата на собирот на работните луѓе3). 

Членови на претседателството на собирот на 
работните луѓе: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

О Треба да се означи соборот за кој се поднесуѕа 
предлогот на кандидатурата. г) Ако е собирот одржан и за работните луѓе од други 
работни организации односно работни заедници, треба да 
се означи за кои организации односно заедници е одржан 
собирот. 

3) Предлогот на кандидатурата се поднесува на потвр-
да до надлежната општинска изборна комисија, во еден 
примерок, најдоцна на 15 дена пред денот на изборите. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 7 
Предлог на листата на кандидатите 
на републичката односно покраин-
ската конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ 
за избор на пратеници за Соборот 
на народите (член 82 од Законот за 
избор на сојузни пратеници) 

ДО ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
РАБОТНИОТ НАРОД НА 

Во смисла на членот 82 од Законот за избор на 
сојузни пратеници доставуваме ПРЕДЛОГ НА ЛИС-
ТАТА НА КАНДИДАТИТЕ на Републичката -
Покраинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на 
за изборите на пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина. 

Предлогот на листата на кандидатите е составен 
на седницата на Републичката — Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на 1 , што е одржана 
на 19 година во . 

Кандидати на Републичката — Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на се: ( 

1) , 
(име и презиме и место на живеење) 

2) , 
(име и презиме и место на живеење) 

3) , ИТН.1) 
(име и презиме и место на живеење) 

Бр. 
н а 19 година 
во 

Републичка — Покраинска конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на 

Секретар, Претседавач, 

(М. П.) 

Предлогот на листата на кандидатите на покраин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз мора да 
содржи најмалку 10 кандидати, а предлогот на листата 
на кандидатите на републичката конференција на Соци-
Јалистичкиот СОЈУЗ мора да содржи најмалку 20 кандидати. 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 8 
Записник за работата на општин-
ската кандидациона конференција 
одржана заради утврдување на ли-
стата на кандидатите за избор на 
пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина (член 89 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 
Работено на 19 
година во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДА-
ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОПШТИНА , 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТА-
ТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИ-
ЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 
1. Општинската кандидациона конференција 

почна со работа во часот. 
2. Општинската кандидациона конференција се 

одржува за општина . 
3. Седницата на општинската кандидациона 

конференција ја свика претседателот на Општин-
ската конференција на Социјал етичкиот сојуз на 
работниот народ во . 

4. Седницата на Општинската кандидациона 
конференција ја отвори , прет-
седател на Општинската конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ 
во . 

5. По отворањето на седницата на Општинската 
кандидациона конференција се мина на избор на 
претседателство на Конференцијата, па Конфе-
ренцијата едногласно — со мнозинство гласови — 
ги избра за членови на претседателството: 

1) , 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) , 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3) , итн. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

Општинската кандидациона конференција потоа 
го избра за записничар - -

(име и презиме, занимање и 
место на живеење) 

6. Претседавачот утврдува дека на седницата 
присуствуваат (со букви: ) 
членови на Општинската ка,ндидациона конферен-
ција, а дека се избрани вкупно (со букви: 

на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
за избор на пратеници за Соборот 

на народите на Сојузната скупштина; 
2) Предлагање други кандидати за избор на 

пратеници за Соборот на народите на Сојузната 
скупштина; 

3) Утврдување на листата на кандидатите за 
пратеници за Соборот на народите, за кои се гласа; 

4) Гласање за кандидатите. 
9. По ова се мина на разгледување на предлог-

-листата на кандидатите на Републичката — Покра-
инската конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

Од страна на Републичката — Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ предложени се: 

1) -

2) 

3) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
, итн. 

(име и презиме и место на жевеење) 
10. По разгледувањето на наведениот предлог 

на листата на кандидатите, се мина на предлагање 
кандидати од страна на членовите на Општинската 
кандидациона конференција. 

Од страна на одделни членови на Општинската 
кандидациона конференција вкупно се предложени 

кандидати за пратеници за Соборот 
на народите. 

Покрај кандидатите предложени од Републич-
ката — Покраинската конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ , 
во листата на кандидатите внесени се и оние кан-
дидати што ги предложија одделни членови на Кон-
ференцијата, а чиј предлог го поддржаа најмалку 
една десетина членови на Кандидационата конфе^ 
ренција, и тоа: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) -, итн. 

-) членови на Општинската 
кандидациона конференција. 

7. Претседавачот утврдува дека е присутно мно-
зинството на членовите на Општинската кандида-
циона конференција и дека Конференцијата може 
полноважно да решава, па објавува дека седницата 
е свикана заради разгледување предлог-листата на 
кандидатите на Републичката — Покраинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ и утврдување на кандида-
тите за избор на пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина. 

(Бидејќи не е присутно мнозинство членови на 
Општинската кандидациона конференција, седни-
цата е одложена и закажана за 
19— година во часот). 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Општинската кандидациона конферен-
ција. 

8. На предлог од претседавачот Општинската 
кандидациона конференција го утврди следниот 

Д н е в е н р е д 
1) Разгледана на предлог-листата на кандида-

тите на Републичката — Покраинската конференција 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
(Бидејќи од страна на членовите на Општинска-

та конференција не е предложен ниеден кандидат, 
односно предложени се вкупно канди-
дати но ниеден предлог не е поддржан од најмалку 
една десетина членови на Конференцијата, заклу-
чено е да се пристапи кон гласање за кандидатите 
што ги предложи Републичката — Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ .)1) 

11. Претседавачот потоа соопштува дека е пот-
ребно да се изберат два члена на Општинската кан-
дидациона конференција со чија помош ќе го рако-
води гласањето за кандидатите. 

По овој предлог избрани се: 
1) 

(име и презиме) 
2) 

(име и презиме) 
Потоа претседавачот соопшти дека ја прекину-

ва работата на Општинската кандидациона конфе-
ренција заради подготвување за гласање за канди-
датите, па продолжувањето на Конференцијата го 
закажа за - часот. 

12. Конференцијата ја продолжи работата во 
часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласа-
њето, а потоа со прозивка по списокот му предава 
на секој член на Конференцијата гласачко ливче 
(листа на кандидатите) и ги повикува да пристапат 
кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на Општинската кандидациона конферен-
ција, па и тие гласаа. 

Вкупно гласаа : - членови. 
Гласањето е завршено во часот. 
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13. Откако гласањето заврши, претседавачот со 
двајца членови на Конференцијата пристапува кон 
утврдување на резултатот од гласањето. За таа цел 
најпрво ги пребројува неупотребените гласачки 
ливчиња и утврдува дека ги има (со 
букви: ), па ги става во 
посебна обвивка, што ја затвора. 

14. По ова се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачки ливчиња, и тоа за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување утврдено е, и тоа: 
1) кандидатот 

(име и презиме) 
доби (со букви: ) гласови; 
2) кандидатот 

(име и презиме) 
доби (со букви: ) гласови; 
3) кандидатот 

(име и презиме) 
доби (со букви: ) гласови. 

, итн. 

Во текот на утврдувањето на резултатот од гла-
сањето не се случила никаква неправилност2). 

15. Претседавачот јавно соопшти дека во смисла 
на членот 86 став 1 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, врз основа на резултатот од гласањето, 
за пратенички кандидати на Општинската канди-
дациона конференција за општина 
се прифатени следните од предложените кандида-
ти, и тоа: 

1) кандидатот -
(име и презиме) 

2) кандидатот 
(име и презиме) 

3) кандидатот , итн. 
(име и презиме) 

16. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека работата на Општинската канди-
дациона конференција е завршена. 

Работата е завршена во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на конференцијата 
(што му помагаа на претседавачот): 

1) : 
2) 

Ако кандидационата конференција не предложи 
други кандидати, останува ОВОЈ текст во загради, а треба 
да се прецрта претходниот текст под точката 10. 2) Ако се случила некоја неправилност, или ако има 
некои приговори, тоа овде ќе се внесе во записникот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 9 
Предлог-листа на кандидати за 
пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина (член 86 
став 2 од Законот за избор на со-
јузни пратеници) 

ДО РЕПУБЛИЧКАТА - ПОКРАИНСКАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ 
ПРАТЕНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА - СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПО-

КРАИНА 

Во смисла на членот 86 став 2 од Законот за 
избор на сојузни пратеници поднесуваме на потвр-
да ПРЕДЛОГ-ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ за из-
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бор на пратеници за Соборот на народите на Сојуз-
ната скупштина, кој ќе се одржи на 
19 година на заедничка седница на сите собори 
на Собранието на Социјалистичка Република — Со-
цијалистичка Автономна Покраина . 

Предлог-листата на кандидатите е утврдена на 
седниците на општинските кандидациони конфе-
ренции на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род , што се одржани во 

општини. 
(да се означи бројот на општини) 

Од страна на потребниот број општински кан-
дидациони конференции (член 86 став 1) утврдена е 
следната предлог"листа на кандидатите, и тоа1): 

1) , 
(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

3) итн. 
(име и презиме и место на жевеење) 

Кон овој предлог ги прилагаме: 
1) записниците за работата на сите општински 

кандидациони конференции, и 
2) писмените изјави на наведените кандидати за 

согласување да бидат кандидирани. 

Бр. 
19— година 

во 

Републичка — Покраинска конфе-
ренција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ 

Секретар, Претседател, 

(М.П.) 

Редоследот на кандидатите се утврдува според чле-
нот 86 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 10 
Изјава за согласување за канди-
дирање за пратеник (член 52 став 
4, член 86 став 2 и член 90 став 3 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

И З Ј А В А 

Изјавувам дека сум согласен да бидам канди-
диран за пратеник за 

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 

(во Социјалистичка Република 
— Социјалистичка Автономна Покраина1) 

на изборите што ќе се одржат на 
19—— година. 

Во , на 19— година. 

-) 
(потпис) 

АКО изјавата ја дава кандидатот за пратеник за 
Соборот на народите, треба да се прецртаат зборовите: 
„во Изборната единица". 2) Под потписот треба да се означат во загради името 
и презимето и местото на живеење. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈГ 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 11 
Потврда за приемот на предлог-
-кандидатурата (чл. 53, 68 и 80 од 
Законот за избор на сојузни пра-
теници) 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека 

1) 
на 19 година во часот и 
поднесоа на оваа Комисија предлог-кандидатура на 
Кандидационата конференција за Изборната еди-
ница — на собирот на избирачите — собирот на ра-
ботните луѓе во 2) 

за кандидати: 
1) 

(име и презиме) 
2) , итн. 

(име и презиме) 
Предлог-кандидатурата е поднесена за избор на 

цратеници за 
(да се означи соборот) 

на Сојузната скупштина, за изборите што ќе се одр-
жат на 19— година. 

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници за Изборната единица 

во , на 19— 
година, бр. . 

Претседател (секретар), 

(М.П.) 
Ако предлогот на кандидатурата го поднесува кан-

дидациона конференција, треба да се наведат имињата и 
презимињата на овластените членови на кандидационата 
конференција. Ако е предлогот на кандидатурата подне-
сен од страна на собирот на избирачите односно собирот 
на работните луѓе, треба да се наведат имињата и пре-
зимињата на членовите на претседателството на собирот. г) Да се означи местото во кое е одржана кандида-
ционата конференција, односно местото или подрачјето, 
работната организација односно работната заедница за 
кода е одржан собирот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 12 
Решение за потврдување на кан-
дидатурата на кандидационата 
конференција — собирите на из-
бирачите односно собирите на ра-
ботните луѓе за избор на пратени-
ци за Сојузната скупштина (чл. 91 
и 102 од Законот за избор на со-
јузни пратеници) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури на Кандидационата кон-
ференција за изборната единица , 
на собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на пратеник за -

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 

, откако утврди дека 
за оваа кандидатура гласало мнозинството на при-
сутните членови на Кандидационата конференција 
— дека оваа кандидатура ја предложиле 
собири на избирачите — собири на работните луѓе 
со вкупно избирачи — работни луѓе 
—, што опфаќаат најмалку една десетина од вкуп-
ниот број на избирачите запишани во избирачкиот 
список на подрачјето на изборната единица — кои 
опфаќаат најмалку една петтина на сите работни 
луѓе во работните организации односно работните 

заедници во областа :—, 
кои претставуваат најмалку една третина од собирите 
на избирачите — собирите на работните луѓе, како и 
дека таа во се им одговара на законските услови, 
Општинската изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници за Изборната единица 1 , 
врз основа на членот 91 односно членот 102 во врска 
со членот 91 од Законот за избор на сојузни пра-
теници 

Р Е Ш А В А 

Се потврдува кандидатурата на Кандидацио-
ната конференција за Изборната единица , 
на собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — за кандидатот: -

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на пратеници за 

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина за Изборната единица 

Редоследот на кандидатите во предлогот на 
кандидатура утврден е од страна на Кандидациона-
та конференција во смисла на членот 52 став 2 од 
Законот за избор на сојузни пратеници, та оваа 
кандидатура е 

(прва, втора итн.) 
по ред — од кандидатурите на Кандидационата 
конференција. 

(Последниот предлог на кандидатура од собир 
на избирачи — собир на работните луѓе, потребен 
во смисла на членот 93 став 3 од Законот за избор 
на сојузни пратеници за утврдување на кандида-
турите, примен е на потврда на 19 
година во часот, та оваа кандидатура е 

по ред — од кандидатурите 
(прва, втора итн.) 

на собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе.)1) 

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници за Изборната единица -
Во , на 19 година, 
бр. . 

Секретар, Претседател, 

Член, 

4) Ако е кандидатурата предложена од страна на со-
бири на избирачи односно собири на работните луѓе, тре-
ба да се прецрта претходниот став. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 13 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива пред-
лог-кандидатурата од формални 
причини (член 90 став 4 и член 80 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од Кандидационата кон-
ференција за Изборната единица — 
на собирите на избирачите — собирите на работ-
ните луѓе — за кандидатот 

(име и презиме и место на 
за избор на пратеници за 

живеење) (да се означи 
на Сојузната скупштина за Изборната 

соборот) 
единица , 
откако утврди дека оваа кандидатура не е подне-
сена во со закон пропишаниот рок — дека подно-
сителите на предлог-канидатурата по покана од 
оваа Комисија не ги отстранија формалните недо-
статоци во предлог-кандидатурата - дека во за-
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конскиот рок не е доставена изјава од кандидатот 
дека се согласува да биде кандидиран, Општинска-
та изборна комисија за избор на сојузни пратеници 
за Изборната единица , 
врз основа на одредбата на членот 90 став 4 од За-
конот за избор на сојузни пратеници 

Р Е Ш А В А 

Се одбива предлог-кандидатурата на Кандида-
т с к а т а конференција за Изборната единица 

на собирите на избирачите — 
собирите на работните луѓе — за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
теник за 

за избор на пра-

вца се означи соборот) 
на Сојузната скупштина. 

О б р а з л о ж е н и е 

(Според одредбите на членот 68 став 1 односно 
членот 80, во врска со членот 68 од Законот за из-
бор на сојузни пратеници, предлог-кандидатурата и 
се поднесува на надлежната општинска изборна 
комисија најдоцна на 15 дена пред денот определен 
за избор на пратеници, што значи дека предлогот 
на кандидатурата мораше да биде поднесен најдоц-
на на 19 година. Бидејќи 
овој предлог на кандидатура и е поднесен на оваа 
Комисија на 19 година во 
часот, т. е. по рокот определен со законот, та од таа 
причина предлогот требаше да се одбие.) 

(При разгледз^вањето па овој предлог на кан-
дидатура Општинската изборна комисија утврди де-
ка ТОЈ содржи недостатоци кои се состојат во тоа 
што .) 

(да се наведат недостатоците) 
(Во смисла на членот 90 став 2 од Законот за 

избор на сојузни пратеници, оваа Комисија ги по-
вика подносителите на предлог-кандидатурата да ги 
отстранат споменатите недостатоци во рок од три де-
на, што на подносителите им е соопштено на 

19 година. Бидејќи подносите-
лите во оставениот им рок не ги отстранија недоста-
тоците во предлогот на кандидатурата, од таа при-
чина предлогот требаше да се одбие.) 

(Во смисла на членот 90 став 3 од Законот ла 
избор на сојузни пратеници, оваа Комисија го пови-
ка кандидатот да достави писмена изјава до исте-
кот на рокот за потврдување на кандидатурата дека 
се согласува да биде кандидиран, што на канди-
датот му е соопштено на 19 
година. Бидејќи кандидатот не достави писмена из-
јава за согласување да биде кандидиран до 
- 19 година, кога 
истече рокот за доставување на изјавата, од таа 
причина предлогот требаше да се одбие.) 

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници за Изборната единица . 
Во , на 1 9 — - година 

Бр. 
Секретар, Претседател, 

Член, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
.ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 14 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се утврдува дека 
не се исполнети условите за пот-
врда на кандидатура (член 92 од 
Законот за избор на СОЈУЗНИ пра-
теници) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од Кандидационата кон-
ференција за Изборната единица 
- собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — за кандидатот 

(име и презиме и место на жи-
за избор на пратеник за 

веење) (да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина за Изборната единица 

, откако утврди дека не 
е исполнет условдт од членот 50 став 1 (член 69 
став 3), (член 78 став 3) — зашто се стекнаа усло-
вите од членот 69 став 2 (член 78 став 2) од Законот 
за избор на сојузни пратеници, Општинската из-
борна комисија за избор на СОЈУЗНИ пратеници за 
Изборната единица , врз 
основа на членот 92 од тој закон 

Р Е Ш А В А 

Се утврдува дека не се исполнети законските 
услови за потврдување на кандидатурата на Кан-
дидационата конференција за Изборната единица 

— собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе — за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 

О б р а з л о ж е н и е 

Според членот 50 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници кандидат на кандидационата 
конференција за изборната единица станува кан-
дидатот за кого гласало мнозинството од присутните 
членови на конференцијата. Бидејќи на седницата 
на Кандидационата конференција за Изборната 
единица учествуваа 
членови, а за кандидатот 
гласааа членови, не се испол-
нети условите за потврдување на кандидатурата. 

(Според членот 69 став 3 (член 78 став 3) од 
Законот за избор на сојузни пратеници кандидат на 
собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — станува кандидатот чија кандидатура е 
прифатена на собирите на избирачите — собирите 
на работните луѓе — што опфаќаат најмалку една 
десетина од вкупниот број на избирачите што се 
запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица — кои опфаќаат најмалку 
една петтина од сите работни луѓе во работните ор-
ганизации односно работните заедници — кои прет-
ставуваат најмалку една третина од собирите на 
избирачите — собирите на работните луѓе. 

Кандидатот предложен е 
од страна на собири на избирачите — 
собири на работните луѓе — кои опфаќаат 
запишани избирачи — работни луѓе во работните 
организации односно работните заедници во областа 

Поука за правен лек: — Против ова решение 
подносителите на кандидатурата можат да се жалат 
до Врховниот суд на 

(да се означи републиката одно-
во рок од 48 часа од часот на 

ено покраината). 
приемот на решението. Жалбата и се предава на 
оваа Комисија. 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на предлогот на кандидатурата. 

Бидејќи вкупниот број на собирите на избира-
чите — собирите на работните луѓе — на Изборна-
та единица изнесува 
со избирачи — работни луѓе, а него-
вата кандидатура не е прифатена на собирите на 
избирачите кои опфаќаат најмалку една десетина 
од вкупниот број на избирачите запишани во из-
бирачките списоци на подрачјето на односната из-
борна единица — кои опфаќаат најмалку една пет-
тина од сите работни луѓе во р а б о т н и т е организации 
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односно работните заедници во областа 
кои преставуваат најмалку една 

третина од собирите на избирачите — собирите на 
работните луѓе, не се исполнети условите за потвр-
дување на оваа кандидатура.) 

(Според членот 69 став 2 (член 78 став 2) од За-
конот за избор на сојузни пратеници кандидатот за 
пратеник за Општествено-политичкиот собор (некој 
од соборите на работните заедници) кого го утврди-
ла кандидационата конференција за изборната е-
диница престанува да биде кандидат ако против 
неговата кандидатура се изјаснило мнозинството на 
собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — кои опфаќаат повеќе од една половина на 
вкупниот број на избирачите запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на односната из-
борна единица — кои опфаќаат повеќе од една по-
ловина од вкупниот број' на работните луѓе запи-
шани во избирачките списоци. 

Бидејќи вкупниот број на запишаните избира-
чи — работните луѓе — изнесува , а 
против кандидатурата на именуваниот се изјаснило 
мнозинството на собири л а избирачите — 
собири на работните луѓе, кои опфаќаат 
избирачи запишани во избирачките списоци — ра-
ботни луѓе запишани во избирачките списоци -
на подрачјето на односната изборна единица, не се 
исполнети условите за потврдување на оваа канди-
датура.) 

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници, за Изборната единица 
Во , 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правен лек: — Против ова решение 
подносителите на предлог-кандидатурата можат да 
се жалат до Врховниот суд на 

(да се означи 
во рок од 48 часа 

републиката односно покраината) 
од часот на приемот на ова решение. Жалбата и 
се предава на оваа Комисија. 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на предлог-кандидатурата. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 15 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива пред-
лог-кандидатурата поради тоа што 
кандидатот не може според зако-
нот да.биде избиран за пратеник 
(член 90 став 1 односно член 102 
во врска со членот 90 став 1 од 
Законот за избор на сојузни пра-
теници) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од Кандидационата кон-
ференција за Изборната единица 
— собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе 

(да се означат собирите на избирачите собирите 
за кап-

ка работните луѓе што го предложиле кандидатот) 
дидатот 

(име и презиме и место на" живеење) 
за избор на пратеник за 

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина за Изборната единица 
- ? откако утврди дека тој 
кандидат не може според законот да биде избиран 
за пратеник, Општинската изборна комисија за из-
бор на сојузни пратеници за Изборната единица 

, врз основа на членот 90 став 
1 (член 102, во врска со членот 90 став 1) од За-
конот за избор на сојузни пратеници 

Р Е Ш А В А 

Се одбива предлог-кандидатурата на Кандида-
цпоиата конференција за Изборната единица 

собирот на избирачите — со-
бирот на работните луѓе 

(да се означат собири!е па 

избирачите собирите на работните луѓе што го предло-
з а кандидатот -

жиле кандидатот) (име и презиме 
- - за избор на пратеник за 
и место на живееше) 

на Сојузната скупштина 
(да се означи соборот) 

за Изборната единица . 

О б р а з л о ж е н и е 

Бидејќи предложениот кандидат -
не може според законот да биде избиран за пра-
теник за поради тоа што 

(да се означи соборот) 
не ги исполнува условите предвидени во членот 

t) од Законот за избор на сојузни пра-
теници за избор за тој Собор, затоа што 

2), па поради тоа предлог-кандидату-
рата требаше да се одбие. 

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
ни пратеници за Изборната единица % 
Во , 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правен лек: — Против ова решение 
подносителите па кандидатурата можат да се жалат 
до Врховниот суд на 

(да се означи републиката од-
в 0 рок од 48 часа од часот на 

носно покраината) 
приемот на решението. Жалбата и се предава на 
оваа Комисија. 

Ј) Да се внесе соодветниот член. г) Да се внесат фактите поради што не се исполнети 
условите за кандидатура. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА 

Образец бр. 16 
Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на пратеник за Опште-
ствено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина (член 94 став 
1 од Законот за избор на сојузни 
пратеници)" 

О Г Л А С 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица , 
врз основа на членот 94 став 1 од Законот за избор 
на сојузни пратеници, ја потврди кандидатурата на 
кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за Изборната единица за избор 
на пратеник за Општествено-политичкиот собор на 
Сојузната скупштина што ќе се одржи на 
1 9 — - година. 

Кандидатурата е предложена од Кандидациона-
та конференција за Изборната единица 
- (од собирите на избирачите)1). 
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Кандидатурата е по ред од 
страна гна Кандидационата конференција (собирите 
на избирачите). 

Општинска изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 
Во 1 19 година, бр. -

Секретар. Претседател, 

Член, 

') Ако е предлогот на кандидатурата поднесен од 
Кандидационата конференција да се прецрта текстот во 
загради, а ако предлозите на кандидатура се поднесени 
од собирите на избирачите да се прецртаат зборовите: 
„Кандидационата конференција за Изборната единица". 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 17 

Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на пратеник за соборите 
на работните заедници на Сојуз-
ната скупштина (член 102 во врс-
ка со членот 94 став 1 од Законот 
за избор на сојузни пратеници) 

О Г Л А С 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 

, врз основа на членот 102, во врска 
со членот 94 став 1 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, ја потврди кандидатурата на кандидатот 

за Изборната еди-
(име и презиме и место на живеење) 
ница за избор на пратеник за 

- на Сојузната скупштина, 
19 година. кој ќе се одржи на 

Секретар, Претседател, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 18 
Оглас на листата на потврдени 
кандидатури за избор на пратеник 
за Општествено-политичкиот со-
бор на Сојузната скупштина (член 
100 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници за Изборната единица 
^ врз о-снова на членот 100 став 1 од 

Законот за избор на сојузни пратеници, објавува 
дека за Изборната единица 
се потврдени кандидатурите за избор на пратеник 
за Општествено-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина, за изборот кој ќе се одржи на 
19 година, и тоа: 
1) за кандидатот 

(име и презиме и место 
живеење) 

2) за кандидатот итн. 
(име и презиме и место на 

живеење) 
Општинска изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници за Изборната единица  
Во , 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Кандидатурата е предложена од Кандидациоиа-
та конференција за Изборната единица -
(собирите на работните луѓе во работните органи-
зации и работните заедници)2). 

Кандидатурата е по ред 
од страна на Кандидационата конференција (соби-
рите на работните луѓе). 

Општинска изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица . 
Во e 19 година, бр. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 19 
Оглас на листата на потврдени 
кандидатури за избор на пратени-
ци за соборите на работните заед-
ници на Сојузната скупштина 
(член 102 во врска со членот 100 
став 1 од Законот за избор на со-
јузни пратеници) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници за Изборната единица 
, врз основа на членот 102, во врска со 

членот 100 став 1 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, објавува дека за Изборната единица 

се потврдени кандида-
турите за избор на пратеници за соборите на ра-
ботните заедници на Сојузната скупштина, за избо-
рот КОЈ ќе се одржи на ; 19 година, 
и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) за кандидатот -

2) за кандидатот 

Член, 

(име и презиме и место на 
живеење) 

(име и презиме и место на 
живеење) 

-, итн. 

Ј) Треба да се означи соборот за кој се дава огласот. 
') Ако е предлогот на кандидатурата поднесен од 

кандидациона конференција да се прецрта текстот во 
загради, а ако предлозите на кандидатурите се поднесени 
од собирите на работните луѓе да се прецртаат зборо-
вите: „Кандидацоната конференција за Изборната еди-
ница“ 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) за кандидатот 1 
(име и презиме и место на 

живееше) 
2) за кандидатот , итн. 

(име и презиме и место на 
живеење) 
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ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) за кандидатот -
(име и презиме и место на 

живеење) 
2) за кандидатот -, итн. 

(име и презиме и место на 
живеење) 

Општинска изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица -

Во 
Секретар, 

19- година, бр. — 
Претседател, 

Член. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 20 
Потврда за прием на предлог-
-листата на кандидати за избор 
на пратеници за Соборот на наро-
дите (член 86 став 2 од Законот 
за избор на сојузни пратеници) 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека Републичката — Покраин-

ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ и го поднесе на 
оваа Комисија на : 19 година 
во часот следниов предлог на листата на 
кандидати, и тоа: 

1) (име и презиме) 
2) 

3) 
(име и презиме) 

ИТН. 
(име и презиме) 

Предлогот на листата на кандидати поднесен е 
за изборот на пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на 
19 година. 

Предлогот на листата на кандидати поднесен е 
под бр. од 19 година. 

Републичка — Покраинска изборна 
комисија за избор на сојузни прате-
ници на СР - САП 

на - 19 година, бр. 
Претседател (секретар), 

(М. П.) 

Во 

публичката — Покраинската изборна комисија за 
избор на сојузни пратеници на СР — САП  

-, врз основа на членот 103 став 2, 
во врска со членот 88 став 1 од Законот за избор на 
сојузни пратеници 

Р Е Ш А В А 

Се потврдува следната листа на кандидатите 
за пратеници за Соборот на народите на Сојузната 
скупштина, и тоа: 

1) 

2) 

3) 

(име и презиме и место на живеење) 
1 

1име и презиме и место на живеење) 
t 

итн. 
(име и презиме и место на живеење) 

Предлогот на наведената листа на кандидатите 
примен е на потврдување на 19 година 
во часот. 

Републичка — Покраинска изборна 
комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР — САП -

Во на 19 година, бр. -

Секретар, Претседател, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 21 
Решение за потврдување на пред-
логот на листата на кандидати за 
пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина (член 103 
став 2, во врска со членот 88 став 
1 од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

Врз, основа на разгледувањето на примениот 
предлог на листата на кандидати за пратеници за 
Соборот на народите на Сојузната скупштина, што 
го поднесе Републичката — Покраинската конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ под бр. од 
19 година, а откако утврди дека оваа листа на 
кандидати ја предложија потребниот број општин-
ски каедидациони конференции на територијата 
на СР — САП , како и дека пред-
логот во се им одговара на законските услови, Ре-

Членови: 

(МП.) 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 22 
Решение на републичката — по-
краинската изборна комисија за 
одбивање на кандидатурата на о-
дделни или сите кандидати за 
пратеници за Соборот на народите 
на Сојузната скупштина (член 105 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

Врз основа на разгледувањето на примениот 
предлог на листата на кандидатите за пратеници за 
Соборот на народите на Сојузната скупштина, што 
го поднесе Републичката — Покраинската конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ под бр. од 
19 година, а откако утврди дека не се испол-
нети законските услови за потврдување на канди-
датурата на , 

(име и презиме и место на живеење) 
Републичката — Покраинската изборна комисија 
за избор на сојузни пратеници на СР — САП 

врз основа на членот 105 
од Законот за избор на сојузни пратеници 

Р Е Ш А В А 

Се одбива предлогот на кандидатурата за кан-
дидатот 

(име и презиме и место на живеење) 

О б р а з л о ж е н и е 

Според членот 86 став 1 од Законот за избор 
на сојузни пратеници кандидат за п,ратеник за Со-
борот на народите станува оној кандидат што ќе 
добие мнозинство гласови на присутните членови 
на општинските кандидациони конференции, и тоа 



Среда, 19 февруари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈГ Број 8 - Страна 213 

најмалку во една третина општини на територијата 
на односната република или покраина. 

Кандидатот 
доби мнозинство гласови на присутните членови на 

општински кандидацио-
ии конференции. 

Бидејќи на територијата на СР - САП 
- има општини, не 
се исполнети условите за потврдување на оваа кан-
дидатура, па предлогот требаше да се одбие. 

Републичка — Покраинска изборна 
комисија за избор на сојузни прате-
ници на СР - САП 

Во , 19 година, бр. . 

Секретар, Претседател, 

Членови: 

(М. П.) 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на предлогот на кандидатурата. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 23 
Гласачко ливче за избор на прате-
ници за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина 
(член 111 од Законот за избор на 
сојузни пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Избор на пратеници за Опште-
ствено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина 
одржан на 19 година. 

Изборна единица 
1. Кандидат -— 

(име и презиме) 

2. Кандидат 

3. Кандидат -

(име и презиме) 

итн. 
(име и презиме) 

(М.П.) 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 24 
Записник за работата на избирач-
киот одбор спроти денот на избо-
рите (член 112 од Законот за из-
бор на сојузни пратеници) 
Работено на 
година во — 

19-

З А П И С Н И К 

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото 
место бр. во , 
Изборна единица — 
за избор на пратеници за Општествено-политички-
от собор на Сојузната скупштина. 

Избирачкиот одбор се состана во 
часот во зградата — просторијата - определена за 
гласање, и тоа: претседателот — заменикот на 
претседателот — на Избирачкиот одбор 

членот на одборот 
и членот — заменикот на членот — на Избирачкиот 
одбор , — сите 
назначени со решение на Општинската изборна 
комнен 1 а во бр. . 

Од претставниците на кандидатите на состано-
кот присуствуваат: - , 
кчко претставници на кандидатите , 
според уверението на Општинската изборна коми-
сија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица од -
19 година, бр. . 

Записникот го води 
(да се означи името на членот 
на Избирачкиот одбор што го 
води записникот) 

Избирачкиот одбор се увери дека просторијата 
во која ќе се врши гласаше е доволно пространа 
и дека може добро да се затвори, како и дека во 
чеа има заградени простори 

(еден, два итн ) 
каде што избирачите ќе ги пошшуваат гласачките 
ливчиња. 

Од општинскиот орган надлежен за работите 
на општата управа во 
примени се на реверс: 

1) кутија за гласање; 

2) гласачки ливчиња 

3) заверен извод од постојаниот избирачки ели 
сок за избирачкото место бр. 
потврден од Општинската комисија за избирачки 
списоци во под бр. 

4) заверен оглас за потврдување на кандидату 
рата бр. за кандидатот 

заверен оглас за потврдување на кандидатуара 
бр. з а кандидатот 

5) од други изборни материјали 

Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кути-
јата за гласање и се увери дека е исправна, кути-
јата е поставена на местото на кое ќе се врши 
гласање. Пред кутијата за гласање се поставени 
огласи на кандидатурите така што да се добро 
видливи, и тоа по оној ред по кој се наведени 
кандидатите во гласачкото ливче. 

Пред излегувањето од просторијата за гласаат 
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини про-
зорци и внатрешни пристапи. 

Евентуални забелешки: 

Избирачкиот одбор ја заврши работата во 
часот. 

Член на 
Избирачкиот одбор 

записничар, 

Претседател на 
Избирачкиот одбор, 

Член на Избирачкиот одбор, 

Претставници на кандидатите: 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 25 
Записник за работата на Избирач-
киот одбор на денот на изборите 
(член 122 од Законот за избор на 
сојузни пратеници) 
Работено на 19 
година во 
3 А П И С НИ К 

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото 
место бр. , во -, 
Изборна единица , за 
избор на пратеник на Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина. 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседател — заменик на претседател -

член — заменик на член -
и член — заменик на член 

Од претставниците на кандидатите се присутни: 
, како претставници 

на кандидатите 
Записникот го води 

(да се означи името и презимето 

За време на гласањето 

Гласањето траеше до 
- 2 ) . 

според овој извод гласале вкупно 
(со букви' избирачи, за 
колку избирачи е тоа обележено и во изводот од 
избирачкиот список; дека врз основа на потврди 
гласале вкупно (со букви: 

) избирачи што не се 
воведени во изводот од избирачкиот список за ова 
избирачко место. Според тоа, на ова избирачко мес-
то гласале вкупно (со букви: 

-) избирачи. 

часот и тогаш 
Избирачкиот одбор нареди да се затвори избира-
лиштето. Избирачите што се затекнаа во зградата 
— дворот — пуштени се да гласаат, така што гла-
сањето заврши во часот. 

III. Утврдување на резултатот на гласањето 
Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор 

најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и утврди дека ги има , па ги стави 
во посебна обвивка, која ја затвори и запечати. 

По ова Избирачкиот одбор утврди: дека во 
изводот од избирачкиот список за ова избирачко 
место се воведени - -
(со букви: ) избирачи; дека 

По ова се пристапи кои отворање на кутијата 
за гласање и кон пребројување на дадените гласо-
ви според гласачките ливчиња за секој кандидат 
посебно, на следниот начин: претседателот на Из-
бирачкиот одбор ги вади од кутијата за гласање 
едно по едно гласачките ливчиња и од секое ливче 
го чита името на кандидатот за кого избирачот 
гласал и ги издвојува ливчињата што се неважеч-
ки. Членот на Избирачкиот одбор 
бележи за секој кандидат посебно колку гласови 
добил, како и колку имало ливчиња што се про-
гласени за неважечки. Секое прочитано ливче прет-
седателот му го предаде на членот на Избирачкиот 
одбор . 

По завршеното пребројување Избирачкиот од-
бор утврди, и тоа: 

1) кандидатот —' 
доби — (со букви: 

-) гласови; 

на членот на Избирачкиот одбор што го води записникот) 
I. Пред почетокот на гласањето 
Точно во 7 часот пред просторијата за гласање 

се состанаа горе именуваните членови на Избирач-
киот одбор и претставници на кандидатите. 

' Избирачкиот одбор утврди дека просториите за 
гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за 
гласање, гласачките ливчиња, како и сите матери-
јали примени на реверс, па најде се во иста состој-
ба како што беше оставено вчера. Потоа Избирач-
киот одбор се увери дека кутијата за гласање е 
празна, па објави дека се пристапува кон гласа-
ње.1) 

II. Гласање 
Избирачите се пуштени во просторијата во ко-

ја се гласа. 
За сето време на гласањето членовите на Из-

бирачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач 
како се гласа, а на неписмените избирачи што го 
бараа тоа им се прочитани имињата на сите кан-
дидати. Гласањето е вршено за сето време во пот-
полн ред. 

Во смисла на членот 120 од Законот за избор 
на сојузни пратеници гласаа следните избирачи 
што не се воведени во изводот од избирачкиот 
список за ова избирачко место: 
1) ^ 0 0 потврда од 

органот надлежен за работите на општата упра-
ва на Собранието на општината во , 

. бр. ; 
2 ) , со потврда од 

органот надлежен за работите на општата упра-
ва на Собранието на општината во 

- бр. 

2) кандидатот 
доби (со букви: -

) гласови; 

3) неважечки гласачки ливчиња имаше-
итн 

При утврдувањето на резултатот на гласањето 
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на 
гласовите дадени по изводот од избирачкиот список 
и врз основа на потврди, од една страна, и бројог 
на гласовите по гласачките ливчиња, од друга 
страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број на гласови дадени според изводот од избирач-
киот список и врз основа на потврди, од една стра-
на, и бројот на гласовите според гласачките лив-
чиња, од друга страна, Избирачкиот одбор, во сми-
сла на членот 123 став 5 од Законот за избор на со-
јузни пратеници, резултатот на гласањето го утврди 
според гласачките ливчиња.)3) 

На барање на , претставник 
(презиме и име) 

на кандидатот -, им е издаде-
на потврда за резултатот на гласањето4). 

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност. 

5) 
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 

јавно резултатот на гласањето пред зградата во 
кој-а се гласало. 

Работата на Избирачкиот одбор е заклучена 
во часот. 

Записничар — Претседател 
член на Избирачкиот на Избирачкиот 

одбор, одбор, 
Член на Избирачкиот одбор, 

Претставници на кандидатите: 

Ако Избирачкиот одбор утврди некои промени, ќе 
го прецрта текстот што не одговара и ќе за констатира 
најдената состојба. 

2)Овде треба да се внесат сите настани во текот на 
гласањето и односните одлуки на Избирачкиот одбор, со-
гласно чл. 114 до 116 и 118 до 122 од наведениот закон. ѕ) Ако настане ваков случај, текстот на претходниот 
став ќе се прецрта. 4) АКО некој од претставниците на кандидатите барал 
издавање на наведената потврда, ќе се забележи неговото 
име, во противно текстот ќе се прецрта. 5) АКО се случила некоја неправилност, или ако има 
некои приговори од членовите на Избирачкиот одбор или 
од претставниците на кандидатите во поглед правилноста 
на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот.. 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 26 
Записник за работата на Избирач-
киот одбор на денот на гласањето 
во воени единици односно воени 
установи и на речни и поморски 
бродови на трговската морнарица 
(чл. 132 и 135, во врска со членот 
122 од Законот за избор на сојуз-
ни пратеници) 
Работено на 19 
година во 

З А П И С Н И К 

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото 
место бр. во Воена пошта бр. 
на поморски, речен брод на трговската морнарица 

за избор на пратеници 
(назив на бродот) 

за Општествено-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина. 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседател — заменик претседател 

, член — заменик на член 
, член — заменик на член 

Записникот го води 
(презиме и име на членот на 

Избирачкиот одбор што го води записникот) 

I. Пред почетокот на гласањето 

Точно во 7 часот пред просториите за гласаше 
се состанаа горе именуваните членови на Избирач-
киот одбор. Откако Избирачкиот одбор утврди дека 
просториите за гласање, гласачките ливчиња и дру-
гите материјали се во исправна состојба, објави 
дека се пристапува кон гласање. 

И. Гласање 

Избирачите се пуштени во просторијата во која 
се гласа. 4 

За сето време на гласањето членовите на Изби-
рачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач како 
се гласа, а на неписмените избирачи што тоа го 
бараа им се прочитани имињата на кандидатите во 
нивната изборна единица. Гласањето е вршено за 
сето време во потполн ред. 

Гласањето траеше до часот и тогаш 
Избирачкиот одбор нареди да се затвори избира-
лиштето. 

III. Доставување на гласачките ливчиња до оп-
штинските изборни комисии 

Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор 
пристапи кон отворање на кутијата за гласање. 

По тоа Избирачкиот одбор утврди: 
1) дека во избирачкиот список за воената еди-

ница односно воената установа се запишани 
избирачи, а дека од нив гласале 

„ избирачи; 
2) дека во изводот од избирачкиот список за 

избирачкото место на имало 
(назив на бродот) 

воведено избирачи, а дека од тоа 
гласале избирачи. 

Обвивките со гласачките ливчиња, што се адре-
сирани па иста општинска изборна комисија, ста-
вени се во една поголема обвивка и доставени до 
надлсжната општинска изборна комисија. 

Избирачкиот одбор го определи -
(презиме и име) 

претседател на Избирачкиот одбор (член на Изби-
рачкиот одбор) лично да и ги предаде на поштата 
сите обвивки со гласачките ливчиња, и тоа како 
препорачани пратки. 

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не 
си случи никаква неправилност -

(ако се случила некоја 

неправилност тоа ќе се внесе овде во записникот) 
Раб,отата на Избирачкиот одбор е заклучена во 

часот. 

Записничар — Претседател 
член на Избирачкиот на Избирачкиот 

одбор, одбор, 

Член на Избирачкиот одбор, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 27 
Записник за примопредавањето на 
изборните акти 

Работено на 1 9 — - година 
во 

З А П И С Н И К 

ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕТО НА ИЗБОРНИТЕ 
АКТИ 

Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. 
на Изборната единица , 

преку својот претседател — член 
(д-а се означи името 

и презимето и својството на лицето што ги предава актите) 

ги предаде изборните акти 
(да се означи името и прези-

, кој е 
мето и својството на лицето што ги прима актите) 
овластен од Општинската изборна комисија за избор 
на сојузни пратеници за Изборната единица -

да ги прима за Комисијата из-
борните акти од избирачките одбори. 

Изборните акти се состојат од: 

Предал за Избирачкиот 
одбор — претседател 
(член) на Избирачкиот 

одбор, 

Примил за Општинската 
изборна комисија — прет-
седател на Општинската 
изборна комисија, 
(По овластување од Оп-
штинската изборна коми-

сија), 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 28 

и членот 
Од претставниците на кандидатите присуству-

ваат: како претставници 
на кандидатите . 

1. Во Изборната единица 
за избор на пратеник за Општествено-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина кој е одржан на 

19 година, оваа Ко-
мисија ги потврди кандидатурите, и тоа на: 
1) кандидатот 

2) кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

итн. 
(име и презиме и место на живеење) 

Записник на Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни пра-
теници за утврдување на резулта-
тот на изборите на пратеници за 
Општествено-политичкиот собор 
на Сојузната скупштина (член 142 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 
Работено на 19— година 
во 

З А П И С Н И К 

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРОТ 
НА ПРАТЕНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
ОДРЖАН НА 19 ГОДИНА 

Присутни на состанокот од страна на Комисија-
та: претседателот , секретарот 

за кандидатот 
(со букви: ) 

за кандидатот 
(со букви: ), 

неважечки ливчиња имаше 
(со букви: 

гласови 

гласови 

Вкупно гласале во целата Изборна единица 
(со букви: ). 

6. Според наведениот резултат Општинската из-
борна комисија утврдува дека со апсолутно мно-
зинство, во смисла на членот 139 став 1 — дека 
со мнозинство гласови во смисла на членот 139 став 
3 од Законот за избор на сојузни пратеници за пра-
теник за Општествемо-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 

е избран 

-1). 
(место на живеење) 

Секретар, 

(име и презиме) 

Претседател, 

Член, 

Претставници на кандидатите: 

2. Комисијата ги прими изборните акти од изби-
рачките одбори на: 
избирачкото место бр. во , 
избирачкото место бр. во , 

, итн. 
3. Според изводите од избирачките списоци, во 

Изборната единица има 
вкупно (со букви: ) 
запишани избирачи. 

По прегледот на изборните акти и по преброју-
вањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди 
дека резултатот на изборите на одделни избирачки 
места бил, и тоа: 

Ј) Ако во изборот учествувал само еден кандидат што 
добил апсолутно мнозинство, ќе се остават соодветните 
места, а другите ќе се прецртаат. 

АКО ВО изборот учествувал само еден кандидат, па 
Комисијата утврди дека не го добил мнозинството во 
смисла на членот 139 од наведениот закон односно дека 
два или повеќе кандидати со најголем број гласови до-
биле ист 6poj гласови, ќе се забележи во записникот дека 
ниеден кандидат не е избран за пратеник, а текстот на 
точката 5 ќе се прецрта. 

\ к о ВО изборот учествувале два или повеќе кандида-
ти, ќе се прецрта првата алтернатива во точката 5 и 
ќе се остави текстот во загради. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

Образец бр. 29 
Уверение за изборот на пратеник 
за Сојузната скупштина (член 143 
став 2 и член 173 став 1 од Зако-
нот за избор на сојузни пратеници) 

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 

, врз основа на резултатот на 
изборите одржани на 
година, издава 

19-
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а Гласале за 
кандидатот 

4. Комисијата ги прими гласачките ливчиња на 
лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот 
рок односно на воена вежба и гласачките ливчиња 
на членовите на посада на поморски и речни бро-
дови на трговската морнарица, па по пребројување-
то утврди дека има вкупно гласачки 
ливчиња, а од тоа дека гласале за: 

I кандидат - f 
И кандидат , 

III кандидат . 
5. Според резултатите од сите избирачки места, 

во целата Изборна единица за одделни кандидати 
дадени се гласови, и тоа: 

У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 
е избран за пратеник 

(да се означи соборот) 
Сојузната скупштина во Изборната единица — 

Ова уверение му се издава на именуваниот-ната 
— врз основа на членот 143 став 2 — членот 173 став 
1 од Законот за избор на сојузни пратеници. 
Во , 19 година, Бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Ре
д.

 
бр

о 
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ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 30 
Гласачко ливче за избор на пра-
теници за соборите на работните 
заедници на Сојузната скупштина 
на седницата на изборното тело 
(член 161 став 2 од Законот за из-
бор на сојузни пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избор на пратеници за со-
борите на работните заед-
ници на Сојузната скуп-
штина одржан на 

-19- година 
Изборна единица 

I. ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
1) кандидат 

(име и презиме) 
2) кандидат 

3) кандидат 
(име и презиме) 

итн. 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

II. ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) кандидат 

2) кандидат 

3) кандидат , итн. (име и презиме) 

III. ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ-СОБОР 
1) кандидат 

2) кандидат' 

3) кандидат , итн. 
(име и презиме) 

(М. П.) 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ .ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 31 
Гласачко ливче за избор на пра-
теници за некој од соборите на 
работните заедници на Сојузната 
скупштина на седницита на по-
себното изборно тело (член 161 
став 3 од Законот за избор на со-
јузни пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избор на пратеници за — 

на 
(да се означи соборот) 
Сојузната скупштина одр-
жан на 
година 

Изборна единица — 

1) кандидат 

2) кандидат 

3) кандидат 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 
(М. П.) 

итн. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 32 
Записник за работата на седница-
та на изборното тело за избор на 
пратеници за соборите на работ-
ните заедници на Сојузната скуп-
штина (член 166 од Законот за из-
бор на сојузни пратеници) 
Работено на 19 година 
во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ИЗБОРНОТО 
ТЕЛО ВО ОПШТИНАТА , 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА 

-1) НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 

1. Седницата на изборното тело ја свика претсе-
дателот на Собранието на општината , 
во рокот определен во членот 156 став 1 од Законот 
за избор на сојузни пратеници. 

(Седницата ја свика Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица ). 

2. Седницата ја отвори 

2) 

3) 

претседател на Собранието на општината во 
во часот2). 

3. По отворањето на седницата се пристапи кон 
избор на претседателство, па изборното тело едно-
гласно — со мнозинство гласови — ги избра за чле-
нови на претседателството: 

1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) Изборното тело потоа го избра за записничар 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
4. Претседавачот утврдува, врз основа на спи-

сокот на одборници^ на Општинското собрание и 
списокот на избраните делегати, дека на седницата 
присуствуваат ' 
(со букви: ) одборници и 
(со букви: ) делегати. Според 
списокот има одборници на Општинското собрание 

(со букви: ), 
а избрани делегати 
(со букви: 

Од претставниците на кандидатите присуству-
ва: како претставник 
на кандидатот 

, итн. 
5. Претседателот утврдува дека е присутно мно-

зинството на одборниците на Општинското собрание 
и мнозинството од избраните делегати, та седницата 
на изборното тело може полноважно да решава, 
па објавува дека оваа седница е свикана заради 
избор на пратеници за О на Сојуз-
ната скупштина за Изборната единица 

6. Претседавачот објавува дека се примени: 
1) кутии за гласање (со букви: 

2) гласачки ливчиња (со букви: 

3) заверени огласи за потврдување на кандида-
турите, и тоа:3) 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
1) за кандидатот — 

(име и презиме) 
на кандидатурата 

2) за кандидатот 
(име и презиме) 

број 

број 

на кандидатурата -, итн. 
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ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) за кандидатот 
(име и презиме) 

на кандидатурата 
2) за кандидатот 

(име и презиме) 

број 

број 

на кандидатурата итн. 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
V за кандидатот број 

(име и презиме) 
на кандидатурата 

2) за кандидатот 
(име и презиме) 

број 

на кандидатурата 
Претседавачот известува дека за пратеници мо-

жат да бидат избирани само наведените кандидати, 
чии кандидатури се потврдени од Општинската 
изборна комисија за избор на сојузни пратеници за 
Изборната единица . 

7. Претседавачот со прозивка по списокот им 
предава на одделни членови на изборното тело гла-
сачко ливче и ги повикува да пристапат кон гла-
сање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на изборното тело, па и тие гласаа. 

Вкупно гласаа членови на 
изборното тело. 

Гласањето заврши во часот. 

t 4) 
Откако гласањето заврши, претседавачот со 

двајца членови на претседателството пристапува 
кон утврдување на резултатот на гласањето. За таа 
цел најпрвин ги пребројува неупотребените гласач-
ки ливчиња и утврдува дека ги има 
(со букви: ), па ги става во по-
себна обвивка, која ја затвора. 

8. Потоа претседавачот утврдува дека во списо-
кот на членовите на изборното тело се воведени 
вкупно (со букви: ), 
а дека гласале вкупно (со букви: 

-) членови. 
9. По ова се пристапи кон отворање на кутијата 

за гласање и кон пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секој собор посебно, и тоа за 
секој кандидат за одделен собор поединечно; 

По завршеното пребројување е утврдено, и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
1) кандидатот 

(со букви: -
2) кандидатот 

(со букви: -

(име и презиме) 
доби 

(име и презиме) 

— ) гласови, 
доби 

-) гласови. 
итн. 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
1) кандидатот доби -

(име и презиме) 
(со букви: -

2) кандидатот 

(со букви: -

гласови. 

(име и презиме) 
доби 

-) гласови. 
, итн. 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
1) кандидатот 

(со букви: -
2) кандидатот 

(со букви: -

(име и презиме) 
- доби 

(име и презиме) 

— ) гласови, 
доби — - -

гласови. 
, итн. 

Во смисла на членот 123 став 4 од Законот за 
избор на сојузни пратеници прогласени се за нева-
жечки (со бутеви: 

-) гласачки ливчиња. 
При утврдувањето на резултатот на гласањето 

не се појави разлика помеѓу вкупниот број гласови 
дадени по списокот на членовргге на изборното тело, 
од една страна, и бројот на гласовите по гласачките 
ливчиња, од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број гласови дадени по списокот на членовите на 
изборното тело, од една страна, и бројот на гласо-
вите по гласачките ливчиња, од друга страна, прет-
седавачот, во смисла на членот 123 став 5 од За-
конот за избор на сојузни пратеници, резултатот на 
гласањето го утврди по гласачките ливчиња.)5) 

Во текот на утврдувањето на резултатот на гла-
сањето не се случи никаква неправилност6). 

10..Претседавачот го соопшти јавно резултатот 
на гласањето, па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во 
часот. 

Записничар, 

1) 
2) 
3) 

Членови на 
претседателството, 

1) Да се означат соборите - собор за кој се избираат 
- се избира пратеникот. г) Ако седницата за свикала општинска изборна ко-
мисија, седницата ја отвора лицето што го определила 
оваа комисија. 

ѕ) Ако се одржува седница на посебно изборно тело 
за избор на пратеници за некој од соборите на работните 
заедници на Сојузната скупштина, во понатамошниот 
текст непотребното да се прецрта. 

4) Овде се внесуваат сите евентуални настани во те-
кот на гласањето и соодветните одлуки на претседател-
ството. 

5) Ако настане ваков случај, текстот на претходниот 
став ќе се прецрта. 6) Ако се случила некоја неправилност, или ако има 
некои приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО-
БОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 33 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдувањето на ре-
зултатот на изборот на пратеници 
за соборите на работните заедници 
на Сојузната скупштина (член 171 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 
Работено на 
во 

19- година 

З А П И С Н И К 

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА ЗА 
УТВРДУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБО-
РИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНИТЕ ТЕЛА ВО 
ОПШТИНИТЕ НА 19 ГОДИНА 

На состанокот од страна на Комисијата се при-
сутни: претседателот , секретарот 

членот 
Од претставниците на кандидатите присуству-

ваат: - како претстав-
ници на кандидатите  
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1. Во Изборната единица 
за избор на пратеници за соборите на работните 
заедници на Сојузната скупштина, што е одржан 
во изборните тела во општините 
на 19 година, оваа комисија ги 
потврди кандидатурите, и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) на кандидатот 

2) на кандидатот 

(име и презиме и место на 
живеење) 

(име и презиме и место на 
живеење) 

- , ИТН. 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) на кандидатот 

2) на кандидатот 

(име и п р е з и р и место на 
живеење) 

(име и презиме и место на 
живеење) 

- , ИТН. 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) на кандидатот 

2; на кандидатот 

(име и презиме и место на 
живеење) 

(име и презиме и место на 
живеење) 

-, итн. 

2. Комисијата ги прими изборните акти од из-
борните тела од општините, и тоа: -

(да се наведат сите 

општини од подрачјето на изборната единица) 

По прегледот на изборните акти и преброју-
вањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди 
дека резултатот на изборите во одделни изборни 
тела во општините е следниот: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) Во изборното тело во општината -
беа вкупно (со букви: 
членови, а на седницата присуствуваа -

Гласаа (со букви: 

од тоа: 
за кандидатот - -гласови 

-, за кандидатот 
гласови 

неважечки гласачки ливчиња имаше 
2) Во изборното тело во општината 

беа вкупно 
-) членови, а 

итн. 
неважечки гласачки ливчиња имаше -

Во изборните тела во општините 

сите општини од подрачјето на изборната единица) 
вкупно (со букви: 
членови. 

Гласаа (со букви: 

од тоа: 
за кандидатот 
за кандидатот 

-) членови на изборните тела, а 

гласови 
гласови 

неважечки гласачки ливчиња имаше 
-, итн. 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) Во изборното тело во општината 
беа вкупно (со букви: 

суствуваа -
Гласаа 

членови, а на седницата при-

(со букви: 
) членови на изборното тело, а од тоа: 

за кандидатот гласови , 
за кандидатот гласови , 

итн. 
неважечки гласачки ливчиња имаше 

2) Во изборното тело во општината -
беа вкупно (со букви: 

авуваа 
-) членови, ,а на седницата присус-

Гласаа (со букви: 
) членови на изборното тело, а од тоа: 

за кандидатот гласови , 
за кандидатот гласови , 

итн. 
неважечки гласачки ливчиња имаше 

Во изборните тела во општините -
(да се наведат сите 

беа 
општини од подрачјето на изборната единица) 
вкупно (со букви: 

членови. 
Гласаа (со букви: 

членови на изборните тел а,а од тоа: 
за кандидатот гласови 
за кандидатот - гласови 

неважечки гласачки ливчиња имаше 

ЗА СОЦИЈА ЛНО-3 ДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) Во изборното тело во општината 
беа вкупно (со букви: 

-) членови на изборното тело, а 

членови, а на седницата присуствуваа 7 
Гласаа (со букви: 

членови на изборното тело, а од тоа: 
за кандидатот гласови 
за кандидатот гласови 

итн. 
неважечки гласачки ливчиња имаше 

2) Во изборното тело во општината 
беа вкупно (со букви: 

(со букви: 
на седницата присуствуваа . 

Гласаа (со букви: 
) членови на изборното тело, а од тоа: 

за кандидатот гласови , 
за кандидатот гласови , 

членови, а на седницата присуствуваа 
Гласаа (со букви: 

членови на изборното тело, а од тоа: 
за кандидатот гласови 
за кандидатот гласови 

итн 
неважечки гласачки ливчиња имаше 

Во изборните тела во општините 
(да се наведат 

беа 

(да се наведат 
беа 

сите општини од подрачјето на изборната единица) 
вкупно: (со букви: ) членови. 

Гласаа (со букви: ) 
членови на изборните тела, а од тоа: 
за кандидатот гласови -, 
за кандидатот гласови -, 

-, итн. 
неважечки гласачки ливчиња имаше 
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3. Според наведените резултати, а врз основа на 
членот 170 од Законот за избор на сојузни прате-
ници, Комисијава утврдува дека во изборните тела 
во општините се избрани за пратеници во Изборната 
единица , и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

(име и презиме и место на живееле) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

(име и презиме и место на живеење) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, Претседател, 

Член, 

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 34 
Предлог на избирачите — работ-
ните луѓе — за свикување собир на 
избирачите — собир на работните 
луѓе, заради поднесување предлог за 
свикување собири на избирачите — 
собири на работните луѓе, заради 
поведување постапка за отповик 
на сојузен пратеник (член 191 став 
2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА 

(До претседателот на работничкиот совет на работ-
ната организација !) 2) 

Во смисла на членот 191 став 2 од Законот за 
избор на сојузни пратеници предлагаме да се свика 
собир на избирачите за подрачјето 

(да се означи се-

лото, населбата, а во градовите подрачјето на градот, 
собир на работните луѓе за 

улицата итн.) 

(да се означи работната организација односно работната 
2) 

заедница за која се одржува собирот на работните луѓе) 
заради поднесување предлог за свикување собири 
на избирачите (собири на работните луѓе)2) заради 
поведување постапка за отповик на пратеникот на 

- нак Сојузната скупштина 
(да се означи соборот) 

- , избран во Из-
(име и презиме и место на живеење) 
борната единица на 
- 19 година. 

19 година 
Во 

Предлагачи: 

(Следуваат потписи најмалку од 50 избирачи 
настанети на подрајчето за кое се предлага одржу-
вање на собир или потписи на 50 работни луѓе 
од работните организации односно работните заед-

Сред et, 19 февруари 1969 

ници за кои се предлага одржување на собир. По-
крај секој потпис мора да биде означено во загради 
името и презимето, местото на живеењето и адресата 
на станот на потписникот, а ако предлогот го под-
несуваат работните луѓе, се става уште и називот на 
рпботната организација односно на работната заед-
ница во која е предлагачот запослен или зачленет.) 

О Да се означи соодветниот орган на управувањето 
на работната организација односно соодветниот функци-
онер. 

2) ОВОЈ текст во загради ќе се прецрта ако е во пра-
шање отповик на пратеник на Општествено-политичкиот 
собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на собо-
рите на работните заедници ќе се прецрта претходниот 
текст што се однесува на собирот на избирачите. 

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 35 

Записник за работата на собирот 
на избирачите — собирот на ра-
ботните луѓе, одржан заради под-
несување предлог за свикување 
собири на избирачите — собири на 
работните луѓе, заради поведување 
постапка за отповик на сојузен 
пратеник (член 191 став 2 од Зако-
нот за избор на сојузни прате-
ници) 
Работено на 19 
година во 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ОДРЖАН ЗА-
РАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА СВИКУВА-
Њ Е СОБИРИ НА ИЗБИРАЧИТЕ - СОБИРИ НА 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ЗАРАДИ ПОВЕДУВАЊЕ ПО-
СТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА 

НА СОЈУЗНАТА СКУП-
(да се означи соборот)) 

ШТИНА 

1. Собирот почна со работа во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето на 

(да се 

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на 
— за 

градот, улицата итн. за кое се одржува собирот) 

(да се означи работната организација односно работната 
1), 

заедница за КОЈ а де одржува собирот на работните луѓе) 
заради поднесување предлог за свикување собири 
На избирачите — собири на работните луѓе, заради 
поведување постапка за отповик на пратеникот 

, избран за 
(име и презиме и место на живеење) 

на Сојузната скупштина, 
(да се означи соборот) 

на изборите одржани на 19 година 
во Изборната единица . 

3. Собирот е свикан врз основа на предлог од 
избирачите — работните луѓе, а го свика претседа-
телот на општинското собрание — претставникот на 
работната организација — раководителот на работ-
ната заедница — за која се одржува собирот односно 
општинската изборна комисија2). 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник на општинското собрание 
во — овластениот претставник 
на работната организација односно раководителот 
на работната заедница3). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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5. По отворањето на собирот се премина на избор 
на претседателство на собирот, па собирот едно-
гласно — со мнозинство гласови — ги избра за чле-
нови на претседателството: 

и , 
(име и презиме и место на живеење) 

2) : , 
(име и презиме и место на живеење) 

3) . 
„ (име и презиме и место на живеење) 

Собирот потоа го изб,ра за записничар 
(име и 

презиме и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра - ц 

(име и презиме и место на живеење) (име и презиме 

и место на живеење) 
6. Претседавачот утврдува дека на собирот се 

присутни (со букви: ) 
избирачи — работни луѓе — а дека спрема потврдата 

(де се наведе органот на општинското собрание што за 
' бр. од : 

издал потврдата) 
на подрачјето за кое се одржува собирот има 
избирачи запишани во избирачкиот список — а дека 
вкупниот број на работните луѓе што имаат право 
на учество на собирот изнесува 2). 

Бидејќи на собирот е присутен бројот на изби-
рачите — работните луѓе потребен, во смисла на 
членот 191 став 2 од Законот за избор на сојузни 
пратеници, за неговото одржување, претседавачот 
објавува дека собирот може да се одржи. 

Претседавачот потоа објасни зошто е свикан со-
бирот, па предложи и собирот усвои како единствена 
точка од дневниот ред поднесување предлог за сви-
кување собири на избирачите — собири на работ-
ните луѓе, на подрачјето на изборната единица за-
ради поведување постапка за отповик на пратеникот 

избран за 
(име и презиме) (да се означи соборот) 

на Сојузната скупштина. 
Потоа од името на изби-

еше и презиме) 
раните — работните луѓе што го поднеле предло-
гот за одржување на собирот ги изложи причините 
поради кои е поднесен предлогот, па е отворена 
дискусија во која учествуваа избирачи 
- работни луѓе. 

По завршената дискусија претседавачот го стави 
предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — од-
биен — со мнозинство гласови — едногласно. Гла-
сањето е вршено со дигање рака и со пребројување 
на гласовите. 

По гласањето претседавачот соопшти дека пред-
лбгот за свикување собири на избирачите — собири 
на работните луѓе — заради поведување постапка за 
отповик е усвоен, и дека предлогот се поднесува 
поради тоа што именуваниот пратеник1) 

— дека предлогот за свикување собири на избира-, 
чите — собири на работните луѓе — заради поведу-
вање постапка за отповик е одбиен. 

Предлогот за свикување собири на избирачите 
- собири на работните луѓе, заради поведување по-
стапка за отповик ќе го состави претседателството 
на собирот5), 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. 

Собирот ја заврши работата во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 

') ОВОЈ текст ќе се прецрта ако е во прашање отпо-
вик на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако 
е во прашање отовиќ на пратеник на соборите на работ-
ните заедници ќе се1 прецрта претходниот текст што се 
однесува на собирот на избирачите. 

2) Треба да се прецрта текеот што не одговара. а) Ако собирот го свикача општинска изборна коми-
сија, во записникот ќе се внесе името и презимето и 
местото на живеење на претставникот на општинската из-
борна комисија што го отворил собирот. 

4) Да се наведат причините поради кои се предлага 
отповикот. 5) Предлогот се поднесува писмено, до надлежната 
општинска изборна комисија. 

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 36 
Предлог на членовите на општин-
ското собрание — собирот на изби-
рачите — собирот на работните 
луѓе за свикување собири на изби-
рачите — собири на работните лу-
ѓе, заради поведување постапка за 
отповик на сојузен пратеник (член 
192 став 1 односно член 193 став 1 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ, ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА ' 

Во смисла на членот 192 став 1 — членот 193 став 
1 од Законот за избор на сојузни пратеници, под-
несуваме предлог за свикување собири на избирачите 
— собири на работните луѓе на подрачјето на избор-
ната единица, заради поведување постапка за отпо-
вик на пратеникот 

(име и презиме и место на живеење) 
избран за на Сојузната скуп-

(да се означи соборот) 
штина во Изборната единица . 

Предлог поднесуваме поради тоа што 
1). 

19 година 
во 

Предлагачи: 

(Следуваат потписи на мнозинството членови од кое 
и да е општинско собрание од подрачјето на избор-
ната единица во која е избран пратеникот чиј отпо-
вик се предлага. Покрај секој потпис мора да биде 
означено во загради неговото име и презиме и место 
на живеење). 

(Следуваат потписи на членовите на претседа-
телството на собирот.) 

(Кои предлогот на собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе — мора да се приложи 
записникот за работата на собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе —, кој решил да се под-
несе предлог за свикување собири на избирачите — 
собири на работните луѓе, заради поведување постап-
ка за отповик.) 

') На ова место треба да со наведат конкретните при-
чини поради кон се поднесува предлогот за свикување 
собири на избирачите - собири на работните луѓе, заради 
поведување постапка за отповик. 
ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 37 
Записник за работата на собирот 
на избирачите — собирот на ра-
ботните луѓе, одржан за поведу-
вање постапка за отповик на со-
јузов пратеник (член 197 од За-
конот за избор на солзни прате-
ници) 
Работено на 19 
година во 
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З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ - ОДРЖАН 
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА 
ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНАТА 

(да се означи соборот) 
СКУПШТИНА 

1. Собирот почна со работа во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се 

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на 
- — за 

градот, улицата итн. за кое се одржува собирот) 

(да се означи работната организација односно работната 
. 1), 

заедница за која се одржува собирот на работните луѓе) 
за поведување постапка за отповик на пратеникот избран за 
(име и презиме и место на живеење) 

н а Сојузната скупштина, на 
(да се означи соборот) 
изборите одржани на 19 година 
во Изборната единица . 

3. Собирот е свикан врз основа на предлогот од 
одборници на Собранието на 

(да се наведе број) 
општина врз основа на пред-
логот од собирите на избирачите — собирите на ра-
ботните луѓе 

(да се наведат собирите што го поднеле 
- , а го свика претседателот на Општин-
предлогот) 
ското собрание — претставникот на работната орга-
низација — раководителот на работната заедница за 
која се одржува собирот односно општинската из-
борна комисија2). 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник на Собранието на општина 
овластен претставник на ра-

ботната организација односно раководител на ра-
ботната заедница3). 

5. По отворањето на собирот се мина на избор 
на претседателство на собирот, па собирот едноглас-
но— со мнозинство гласови — ги избра за членови 
на претседателството: 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
Собирот потоа го избра за записничар 

(име и 

презиме и место на живеење) 
За заверувате на записникот собирот ги избра 

и 

(име и презиме и место на живеење) (име и презиме 

и место на живеење) 
6. Претседавачот утврдува дека на собирот се 

присутни (со букви: ) 
избирачи — работни луѓе,2) дека според потврдата 

(да се наведе органот на општинското собрание што ^а 
б р . ОД 

издал потврдата) 
на подрачјето за кое се одржува собирот има 
избирачи запишани во избирачкиот список, а дека 
вкупниот број на работните луѓе што имаат право 
да учеств,уваат на собирот изнесува 2). 

Бидејќи на собирот е присутен бројот на изби-
рачите —работните луѓе — потребен, во смисла на 
членот 191 став 2 од Законот за избор на сојузни 

пратеници, за неговото одржување, претседавачот 
објавува дека може да се одржи собирот. 

Претседавачот потоа објасни поради шго е сви-
кан собирот, па предложи и собирот усвои како е-
гспиствена точка на дневниот ред претресување на 
прашањето за поведување постапка за отповик на 
пратеникот избран за 

(наде и презиме) 
на Сојузната скупштина, 

(да се означи соборот) 
Потоа -

(да се означи името и презимето и во кое свој-
ги изло-

ство тоа лице ги излага причините за отповик) 
жи причините поради кои е поднесен предлог за 
поведување постапка за отповик, за што е отворена 
дискусија во која учествуваа избирачи -
работни луѓе. 

По завршената дискусија претседавачот го ста-
ви предлогот на гласање, па е предлогот усвоен — 
одбиен — со мнозинството гласови — едногласно. 
Гласањето е вршено со дигање рака и пребројување 
на гласовите. 

По гласањето претседавачот соопшти дека е 
предлогот за поведување постапка за отповик усво-
ен, а дека се предлага отповик поради тоа што име-
нуваниот пратеник4) -
— дека е предлогот за поведување постапка за от-
повик одбиен. 

Предлогот за отповик ќе го состави претседа-
телството на собирот.5) 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека е собирот завршен. 

Собирот ја заврши работата во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот, 

Ј) ОВОЈ текст ќе се прецрта ако е во прашање отповик 
на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е 
во прашање отповик на пратеник на собор на работните 
заедници ќе се прецрта претходниот текст KOI се одне-
сува на собирот на избирачите. 2) треба да се прецрта текстот кој не одговара. 8) Ако собирот го свикала општинска изборна коми-
сија, во записникот ќе' се внесат името и презимето и 
местото на живеењето на претставникот на општинската 
изборна комисија KOI ГО отворил собирот. 4) Да се наведат причините поради кои се предлага 
отповикот. 5) Предлогот се поднесува писмено преку надлеж-
ната општинска изборна комисија до Сојузната изборна 
комисија. 

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 38 
Предлог на собирот на избирачи-
те — собирот на работните луѓе, 
за "Отповик на сојузен пратеник 
(чл. 99 и 188 од Законот за избор 
на сојузни пратеници) 
Работено на 19 
година во 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА ЗА СОЈУЗ-
НАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА . 

Б е л г р а д 
Во смисла на членот 198 од Законот за избор на 

сојузни пратеници поднесуваме предлог од собирот 
на избирачите — собирот на работните луѓе, за от-
повик на пратеникот во -

(да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина 

(име и презиме и место на 
избран во Изборната единица 

живеење) 
на изборите одржани на . 
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Собирот на избирачите — собирот на работните 
луѓе — кој го предлага отповикот одржан е за под-
рачјето на -

(да се означи селото, населбата, а во градо-

вите подрачјето на градот, улицата итн. за КОЈ е одр-
за 

жан собирот) (да се означи работната организа-

циза односно работната заедница за Koja се одржува со-

бирот на работните луѓе) 
Отповикот на именуваниот пратеник се предлага 

поради тоа што 2). 
Кон предлогот го прилагаме записникот за ра-

ботата на собирот. 

Ј) ОВОЈ текст ќе се прецрта ако е во прашање отповик 
на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е во 
прашање отповик на пратеник на соборот на работните за-
едници ќе се прецрта претходниот текст КОЈ се однесува 
на собирот на избирачите. г) На ова место да се наведат конкретните причини 
поради кои се предлага отповикот. ѕ) Покрај потписот мора со печатни букви да се ис-
пише името и презимето, занимањето и местото на живее-
њето на секој потписник на предлогот (членови на прет-
седателството на собирот). 

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН 
ПРАТЕНИК 

Образец бр. 39 
Оглас за определување на гласа-
ње за отповик на сојузен прате-
ник (член 205 односно член 214 од 
Законот за избор на сојузни пра-
теници) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници, за Изборната единица 
, врз основа на членот 205 — 

членот 214 од Законот за избор на сојузни прате-
ници о б ј а в у в а дека Сојузната изборна комисија 
со решение бр. од 19 година 
распиша 

ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК 

на пратеникот од 
(име и презиме) (место на живеење) 

избран за 
(да се означи соборот) 

на Сојузната скупштина, во Изборната единица 
на изборите одржани на 

19 година. 
Според наведеното решение, гласањето за отпо-

викот ќе се изврши на определените избирачки ме-
ста во Изборната единица на седниците на телата 
кои се формираат во смисла на членот 213 од За-
конот за избор на сојузни пратеници, во општините 

(да се означат општините на подрачјето на изборната 
единица) 

на 19 година. 
Општинска изборна комисија за избор на со-

јузни пратеници, за Изборната единица 

Во 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Број 8 - Страна 213 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 40 
Гласачко ливче за гласање за от-
повик на пратеник во Општестве-
но-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина (член 207 од Законот 
за избор на сојузни пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Изборна единица— 

За гласање за отповик на пратеникот 
од , избран за 

(име и презиме) (место на живеење) 
Општествено-политичкиот собор на Сојузната скуп-
штина на изборите одржани на 
19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИК 

ПРОТИВ ОТПОВИК 
(М. П ) 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 41 
Записник за работата на избирач-
киот одбор на денот на гласањето 
за отповик на пратеник во Оп-
штествено-политичкиот собор на 
Сојузната скупштина (член 208 од 
Законот за избор на сојузни пра-
теници) 

З А П И С Н И К 
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото 
место бр. во на Изборната 
единица за гласањето за от-
повик на пратеникот 

(име и презиме 
од , избран за Општествено-

(место на живеење) 
-политичкиот собор на Сојузната скупштина на 
изборите одржани на 19 година. 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседателот — заменик претседател 
член — заменик на член , 
член — заменик на член . 

Во работата на Избирачкиот одбор присуствува: 
како претставник 

на пратеникот за чиј отповик се гласа. 
Записникот го води 

(да се означи името и презимето 

на членот на избирачкиот одбор што го води записникот) 

1. Пред почетокот на гласањето 
Точно во часот пред пладне пред про-

сторијата за гласање за отповик се состанаа горе 
именуваните членови на Избирачкиот одбор и прет-
ставникот на пратеникот за чиј отповик се гласа. 

Избирачкиот одбор утврди дека просториите за 
гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за 
гласање, гласачките ливчиња и сиот материјал при-
мен на реверс, па најде се во иста состојба како што 
е вчера оставено. Потоа Избирачкиот одбор се увери 
дека кутијата за гласање е празна, па објави дека 
се пристапува кон гласање. 

(Евентуални забелешки. Ако Избирачкиот одбор 
утврди некои промени, ќе го прецрта соодветниот 
текст и ќе ја констатира најдената состојба.) 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Членови на претседа-
телството:3) 

Претседавач на собирот 
на избирачите — работ-

ните луѓе3), 
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2. Гласање 

Избирачите-гласачите — се пуштени во просто-
ријата во која се гласа. 

За време на гласањето членовите на Избирач-
киот одбор му објаснуваа на секој избирач како се 
гласа, а на неписмените избирачи кои тоа го бараа 
им е прочитано името на пратеникот за ЧИЈ отповик се 
гласа. Гласањето е вршено за сето време во пот-
полн ред. 

Во смисла на членот 212, а во врска со членот 
120 од Законот за избор на сојузни пратеници, гла-
саа следните избирачи кои не се воведени во изводот 
од избирачкиот список за ова избирачко место а се 
запишани во избирачкиот список на подрачјето на 
Изборната единица за 
која се врши отповик: 
1) 
по потврда на Собранието на општината 

бр. од 19 година 
2) 
по потврд-а на Собранието на општината 

бр. од 19 година 
За време на гласањето 

Гласањето траеше до 
бирачкиот одбор нареди зградата да се затвори. 

Избирачите што се затекнале во зградата — дворот 
— пуштени се да гласаат, така што гласањето е 
завршено во часот. 

3. Утврдување на резултатот на гласањето 
По завршеното гласање, Избирачкиот одбор 

најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и утврди дека ги има , па ги стави 
во посебна обвивка, ја затвори и запечати. 

По тоа Избирачкиот одбор утврди дека во из-
водот од избирачкиот список за ова избирачко место 
се воведени (со букви: ) 
избирачи, дека на ова избирачко место гласале 

(со букви: 

По завршеното пребројување Избирачкиот одбор 
утврди: 

1) за отповик гласале 
(со букви: ); 

2) против отповик гласале 
(со букви: ). 

Со ова работата на Избирачкиот одбор е заклу-
чена во часот. 

Член — записничар, Претседател 
на Избирачкиот одбор, 

Член, 

Претставник на пратеникот за чиј отповик 
се гласа, 

часот и тогаш Из-

- ) 
избирачи, за колку избирачи е тоа обележено и на 
изводот од избирачкиот список, а дека по потврди 
гласале (со букви: ) 
избирачи. 

По ова со пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на гласачките ливчиња 
со кои се гласало за отповик и гласачките ливчиња 
со кои се гласало против отповик, и тоа на след-
ниот начин: претседателот на Избирачкиот одбор вади 
од кутијата за гласање едно по едно гласачко ливче 
и од секое ливче чита дали избирачот гласал за 
отповик или против отповик и ги одвојува ливчи-
њата што се неважечки. Членот на Избирачкиот 
одбор бележи посебно колку гласо-
ви имало за отповик а колку против отповик, како 
и колку имало ливчиња што се прогласени за не-
важечки. Секое прочитано ливче претседателот му 
го предаде на членот на Избирачкиот одбор 

') Овде да се внесат сите настани во текот на гласа-
њето, како и одлуките на Избирачкиот одбор донесени 
во смисла на одредбите од чл. 114, 115, 118, 119, 121 и 122, во 
врска со членот 212 од Законот за избор на СОЈУЗНИ пра-
теници. г) Ако претставникот на пратеникот за чиј отповик 
се гласа не барал да му се издаде наведената потврда 
или ТОЈ не присуствува на состанокот, ОВОЈ текст да се 
прецрта. ѕ) Ако се случила некоја неправилност, или ако има 
некои приговори од членовите на Избирачкиот одбор или 
од претставникот на кандидатот во поглед на правилноста 
на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-^ 
ШТИНА 

Образец бр. 42 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдувањето на ре-
зултатот на гласањето за отповик 
на пратеник во Општествено-по-
литичкиот собор на Сојузната 
скупштина (член 209 од Законот 
за избор на сојузни пратеници) 
Работено на 19 година 
во 

З А П И С Н И К 
На Општинската изборна комисија за избор на 

сојузни пратеници, за Изборната единица , 
за утврдувањето на резултатот на гласањето за от-
повик на пратеникот 

(име и презиме) 
во Општествено-од 

(место на живеење) 
-политичкиот собор на Сојузната скупштина, избран 
на изборите одржани во Изборната единица 

на 19 година. 
Од страна на Комисијата се присутни: претсе-

дателот , секретарот 
и членот . 

Од страна на пратеникот за чиј отповик се гла-
са, присуствува како негов претставник 

Во смисла на членот 207 став 4 од наведениот 
закон за неважечки се прогласени 
(со букви: — — - - ) 
гласачки ливчиња. 

На барање од претставникот на пратеникот за 
чиј отповик се гласа, издадена му е потврда за ре-
зултатот на гласањето2). 

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност 

3). 
Претседателот на Избирачкиот одбор јавно го 

објави резултатот на гласањето за отповикот пред 
зградата во која е вршено гласањето. 

1. Комисијата го прими материјалот за изврше-
ното гласање за отповик на горе именуваниот пра-
теник од Избирачкиот одбор: 

По разгледувањето на материјалот за изврше-
ното гласање за отповикот, Комисијата утврди дека 
резултатот на гласањето на одделни избирачки ме-
ста бил, и тоа: 

Реден Избирачко Вкупно Гласале од Неважечки Гласале Гласале 
број меето запишани запишаните гласачки за против 

избирачи избирачи ливчиња отповик отповик 

2. Според резултатите на гласањето на сите из-
бирачки места во Изборната единица, гласале вкуп-
но (со букви: ) 
избирачи. Од овој број гласале: 

1) за отповик (со букви: 
2) против отповик (со букви: ) 

избирачи, 
3) неважечки ливчиња имаше 

(со букви: ). 
Вкупниот број избирачи запишани во избирач-

киот список во целата изборна единица изнесува 
- (со букви: ). 
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Според овој резултат на гласањето, Општинска-
та изборна комисија врз основа на членот 209 став 
1, во врска со членот 26 став 1 од Законот за избор 
на сојузни пратеници, утврдува дека пратеникот 

од -
(име и презиме) (место на живеење) 

е отповикан — не е отповикан. 
Секретар, Претседател, 

Член, 

Претставник на пратеникот 
за чиј отповик се гласало, 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 43 
Гласачко ливче за гласање за от-
повик на пратеник на соборите на 
работните заедници на Сојузната 
скупштина (член 216 од Законот за 
избор на сојузни пратеници) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Изборна единица 

За гласање за отповик на пратеникот 
од 

(име и презиме) (место на живеење) 
избран за на Сојузната 

(да се означи соборот) 
скупштина на изборите одржани на 
19 година. 

Г л а с а м : 

ЗА ОТПОВИК 
ПРОТИВ ОТПОВИК 

(М. П.) 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 44 
Записник за работата на седницата 
и претседателството на телото што 
одлучува за отповикот на пратеник 
на соборите на работните заедници 
на Сојузната скупштина (член 217 
од Законот за избор на сојузни 
пратеници) 
Работено на 19 година 
во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА И ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА ТЕЛОТО ШТО ОДЛУЧУВА ЗА 
ОТПОВИК НА ПРАТЕНИКОТ ') 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА, ЗА ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА ВО ОПШТИНАТА 

1. Седницата на телото што одлучува за отпо-
викот ја свика претседателот на Собранието на оп-
штината во рокот предвиден во 
членот 156 став 1 од Законот за избор tiа сојузни 
пратеници. 

(Седницата ја свика Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната 
единица , а поканата за сед-
ницата им е доставена на членовите на телото што 
одлучува за отповикот на 19 
година.) 
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2. Седницата ја отвори 
претседател на Собранието на општината 
в о часот.2) 

3. По отворањето на седницата се премина кон 
избор на претседателство, па ова тело едногласно 
— со мнозинство гласови — ги избра за членови на 
претседателството: 
и , 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
2) , 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
3) . 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

За записничар е избран 
(име и презиме, занимање 

и место на живеење) 
4. Претседавачот утврдува врз основа на спи-

сокот на одборниците на Општинското собрание и 
списокот на избраните делегати, дека на седницата 
присуствуваат (со букви: ) 
одборници и (со букви: 

) делегати. Според списокот одбор-
ници на Општинското собрание има 
(со букви: ), а избрани деле-
гати (со букви: 

). 
На седницата присуствува 

како претставник на пратеникот за чиј отповик се 
гласа. 

5. Претседателот утврдува дека е присутно мно-
зинството на одборници на Општинското собрание 
и мнозинството на избраните делегати, та седница-
та може полноважно да решава, па објавува дека 
оваа седница е свикана заради отповик на пратени-
кот Ј) на Сојузната скуп-
штина за Изборната единица . 

6. Претседавачот објавува дека се примени: 
1) кутија за гласање; 
2) гласачки ливчиња (со букви: 

); 
3) заверен оглас за определување на гласањето 

за отповик на пратеникот -(име и презиме) 
избран во на Сојузната 
скупштина, во Изборната единица 
на изборите одржани на 19 година. 

7. Претседавачот со прозивка по списокот им 
предава на одделните членови на телото што одлу-
чува за отповикот гласачко ливче и ги повикува да 
пристапат кон гласање за отповикот. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на телото што одлучува за отповикот, па 
и тие гласаа. 

а). 

Вкупно гласале членови. 
Гласањето е завршено во часот. 
Откако гласањето е завршено, претседавачот со 

членовите на претседателството пристапува кон ут-
врдување на резултатот на гласањето. За таа цел 
најпрвин ги пребројува неупотребените гласачки 
ливчиња и утврдува дека ги има 
(со букви: ) па ги става во 
посебна обвивка, која ја затвора. 

8. Потоа претседавачот утврдува дека во списо-
кот на членовите на телото што одлучува за отпо-
викот се воведени (со букви: 

) членови. 
9. По ова е пристапено кон отворање на кути-

јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња. 

По завршеното пребројување утврдено е дека 
за отповик на пратеникот -

(име и презиме) 
гласале (со букви: ) 
членови, а против отповик 
(со букви: ) членови. 
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Во смисла на членот 207 став 4 од Законот за 
избор на сојузни пратеници, за неважечки се про-
гласени (со букви: 

-) гласачки ливчиња. 

Членови: 
1) 
2) 

1) Во телото што одлучува за отповикот во оп-
штината според списокот 
имало вкупно 

При утврдувањето на резултатот на гласањето 
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гла-
совите дадени по списокот на членовите на телото 
што одлучува за отповик, од една страна, и бројот 
на гласовите по гласачките ливчиња, од друга 
страна. 

(Бидејќи се појавила разлика помеѓу вкупниот 
број на гласовите дадени по списокот на членовите 
на телото што одлучува за отповикот, од една стра-
на, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од 
друга страна, претседателството, во смисла на чле-
нот 123 став 5 од Законот за избор на сојузни пра-
теници, резултатот на гласањето го утврди по гла-
сачките ливчиња.)4) 

Во текот на утврдувањето на резултатот на гла-
сањето не се случи никаква неправилност.5) 

10. Претседателот го објави резултатот на гла-
сањето, па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата е завршена во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

Од тоа гла-сале: 
за отповик -

-) членови. 
(со букви: 

(со букви: 

(со букви: 
-), против отповик 

ливчиња имаше 
-), а неважечки 
— (со букви: — 

Вкупно гласале (со букви: 

Според резултатот на гласањето, за отповик во 
оваа општина гласале — не гласале — мнозинство 
на сите членови на телата што одлучува за отпо-
викот. 

2) Во телото што одлучува за отповикот во оп-
штината според списокот 
имало вкупно 

Од тоа гласале: 
за отповик -

-) членови. 
(со букви: 

(со букви: 
ливчиња имало 

-), против отповик 
(со букви: 

-), а неважечки 
(со букви: 

Вкупно гласале (со букви: 

Да се означи соодветниот собор. г) Ако седницата за свикала општинска изборна коми-
сија, седницата за отвора лицето што го определила оваа 
комисија. ѕ) Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот 
на гласањето и соодветните одлуки на претседателството. 4) Ако настане ваков случај, текстот на претходниот став 
ќе се прецрта. 5) АКО се случила некоја неправилност (или ако има 
некои приговори), тоа ќе се внесе овде во записникот. 

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА 

Образец бр. 45 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување на ре-
зултатот на гласањето за отповик 
на пратеник на соборите на ра-
ботните заедници на Сојузната 
скупштина (член 218 од Законот за 
избор на сојузни пратеници) 
Работено на 19 година 
во 

Според резултатот на гласањето, за отповик во 
оваа општина гласале — не гласале — мнозинството 
од сите членови на телото што одлучува за отпо-
викот. 

2. Според напред наведените резултати на гла-
сањето во сите општини на подрачјето на Изборната 
единица за отповик гласала 
— не гласале — мнозинство од сите членови на 
телото што одлучува за отповикот во секоја од 
општините од подрачјето на наведената изборна 
единица. 

Според овој резултат на гласањето, Општин-
ската изборна комисија, врз основа на членот 218 
став 1, во врска со членот 26 став 2 од Законот за 
избор на сојузни пратеници, утврдува дереа прате-
никот од 

(име и презиме) (место на живеење) 
е отповикан — не е отповикан. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Претставник на пратеникот 
за чиј отповик се гласало, 

З А П И С Н И К 
На Општинската изборна комисија за избор на 

сојузни пратеници, за Изборната единица 
, за утврдувањето на резултатот 

на гласањето за отповик на 
(име и презиме) 

од - пратеник на (место на живеење) (да се означи соборот) 
на Сојузната скупштина, избран на изборите во 
Изборната единица на 
19 година. 

Од страна на Комисијата на состанокот се при-
сутни: претседателот , 
секретарот и членот 

Од страна на пратеникот - -
за чиј отповик се гласало присуствува како прет-
ставник . 

1. Од претседателството на секое од телата што 
одлучувале за отповикот во општините 

, на подрачјето на Изборната единица 
-, Комисијата го прими ма-

теријалот за извршеното гласање за отповик на горе 
именуваниот пратеник и од записникот за работата 
на овие тела утврди: 

100. 
Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 

избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИ-

ТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
1 Во републичките изборни комисии за избор на 

сојузни пратеници се именуваат: 
I. во Социјалистичка Република Босна и Херце-

говина: 
1) за претседател Ненад Петровиќ, претседател 

на Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за за-
меник-претседател Хусеин Хаџисмаиловиќ, судија 
во Врховниот суд на Босна и Херцеговина; 

2) за секретар Доброслав Иванишевиќ, републич-
ки секретар во Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, а за заменик-секретар Днеџ-
мудин Ал агиќ, републички секретар за општа уп-
рава и правосудство; 
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3) за член Иван Бригиќ, член на Извршниот 
одбор на Републичката конференција на социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Хер-
цеговина, а за заменик Алија Авдиќ, директор на 
Републичкиот завод,, за социјално осигурување; 

4) за член Бесима Терзиќ, судија на Врховниот 
суд на Босна и Херцеговина, а за заменик Милан 
Авлијаш, член на Претседателетвото на СОЈУЗОТ на 
младината на Босна и Херцеговина; 

5) за член Иван Цвитковиќ, член на Претседа-
телството на Сојузот на младината на Босна и Хер-
цеговина, а за заменик Вељко Милидраг, раководи-
тел на Заедничките внатрешни служби на Републич-
киот совет на Сојузот на синдикатите на Југослави-
ја за Босна и Херцеговина; 

6) за член Цвико Јовановиќ, судија на Врховни-
от суд на Босна и Херцеговина, а за заменик Суљо 
Музур, секретар на Републичкиот одбор на Син-
дикатот на работниците на индустријата и рудар-
ството на Босна и Херцеговина; 

7) за член Злата Божиќ, општештвено-политич-
ки работник во Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија за Босна и Херцеговина, 
а за заменик Александар Ташиќ, правник, секретар 
на Комисија во Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Босна и Херцеговина; 

II. во Социјалистичка Република Црна Гора; 

1) за претседател Анте Малишиќ, судија на 
Врховниот суд на Црна Гора, а за заменик Никола 
Томиќ, судија на Врховниот суд на Црна Гора; 

2) за секретар Љубо Секулиќ, секретар на Зако-
новадно-правната комисија на Собранието на СР 
Црна Гора, а за заменик Радивое Љумов иќ, прав-
ник од Титоград; 

3) за член Милош Чоловиќ, судија на Врховниот 
суд на Црна Гора, а за заменик Божидар Мартино-
виќ, правник во Републичкиот секретаријат за труд, 
здравство и социјална заштита; 

4) за член Вучета Девиќ, секретар на Органи-
зационо-политичкиот собор на Собранието на СР 
Црна Гора, а за заменик Станко Косовиќ, началник 
на Бирото за претставки и поплаки на Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора; 

5) за член Милорад Распоповиќ, член на Репуб-
личката конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Црна Гора, а за заменик 
Душан Обреновиќ, огпнтеотвено-политички работ-
ник во Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора; 

6) за член Филип Вучетиќ, член на Републички-
от совет на Сојузот на синдикатите на Југославија 
за Црна Гора, а за заменик Гргур Дабовиќ, член на 
Претседателството на Републичкиот совет на Со-
јузот на синдикатите на Југославија за Црна Гора; 

7) за член Момчило Јововиќ, секретар на Прет-
седателството на Сојузот на младината на Црна Го-
ра, а за заменик Невенка Вучиниќ, работничка во 
претпријатието „Радоје Дакиќ"; 

III. во Социјалистичка Република Хрватска: 

1) за претседател д-р Дражен Сесардиќ, претсе-
дател на Врховниот сурд на Хрватска, а за заме-
ник Мате Вечерина, судија на Врховниот суд на 
Хрватска; 

2) за секретар д-р Божидар Па ја, советник во 
Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, а за 
заменик Стево Цвијановиќ, секретар на Комисија-
та на Саборот на СР Хрватска за избор и имену-
вања; 

3) за член Бранко Думаниќ, помош н и к - секрет а р 
на Саборот на СР Хрватска, а за заменик Милош 
Џебро, началник на Управата за кадровски работи 
на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска; 

4) за член Мато Орешиќ, член на' Извршниот 
одбор на Републичката конференција на Социјал 
листичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска, 
а за заменик Андрија Валент, секретар на Комиси-
јата за општествено-политичка ' активност во избо-
рите за собраниски и самоуправни тела на Републи-
чката конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Хрватска; 

5) за член Алберт Антоловиќ, секретар на Ре-
публичкиот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија за Хрватска, а за заменик Васо Прода-
новиќ, претседател на Републичкиот одбор на Синди-
катот на земјоделско-прехранбените и тутунските 
работници на Хрватска; 

6) за член Милица Трбовиќ, секретар на Конфе-
ренцијата за општествена активност на жените на 
Хрватска, а за заменик Паула Хумек, член на Прет-
седателството на Конференцијата за општествена 
активност на жените на Хрватска; 

7) за член Божо Бабиќ, член на Претседател-
ството на Републичката конференција на Сојузот 
на младината на Хрватска, а за заменик Јадранка 
Селаковиќ, член на Претседателството на Републич-
ката конференција на Сојузот на младината на Хр-
ватска; 

IV. во Социјалистичка Република Македонија: 

1) за претседател Киро Никовски, судија на 
Врховниот суд на Македонија, а за заменик Мане 
Хаџи Пецев, судија на Врховниот суд на Маке-
донија; 

2) за секретар Никола Алексовски, општестве-
но-политички работник во Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија, а за заменик Владо Црвенковски, 
советник во Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација во Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија; 

3) за член Томе Пулејков, судија на Окружниот 
суд во Скопје, а за заменик Никола Конески, со-
ветник во Секретаријатот за законодавство и орга-
низација во Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија; 

4) за член Перо Липковски, судија на Вишиот 
стопански суд на Македонија, а за заменик Лазо 
Лабачевски, советник во Собранието на СР Маке-
донија; 

5) за член Зоге Груевски, член на Извршниот 
одбор на Републичката конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија, а за заменик Братољуб Раичковиќ, судија на 
Окружниот суд во Скопје; 

6) за член Милорад Антевски, член на Секре-
таријатот на Републичкиот совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија за Македонија, а за заме-
ник Кирил Чавдар, советник во Републичкиот се-
кретаријат за правосудство; 

7) за член Љубиша Баратлија , работник во 
Претседателството на Сојузот на младината на Ма-
кедонија, а за заменик Даница Анастасова, секретар 
на Одборот за земјоделство на Републичкиот собор 
на Собранието на СР Македонија; 

V. во Социјалистичка Република Словенија: 

1) за претседателот Матеј Долиичар, судија на 
Врховниот суд на Словенија, а за заменик Хснрик 
Кужник, судија на Врховниот суд на Словенија; 

2) за секретар др Костја Конвалинка, помошник 
-секретар за законодавство во Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија а, а за заменик Маријан 
ПриЈатељ, помошник републички секретар за пра-
восудство и општа управа; 

3) за член Јоже Бертонцељ, шеф на документа-
цијата на Собранието на СР Словенија, а за заме-
ник Јоже Кавчич, секретар на Кадровската коми-
сија на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Словенија; 
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4) за член Стана Брезар, стручен соработник 
на Уставниот суд на СР Словенија, а за заменик 
Јелка Печар, работник во Собранието на општина 
Љубљана—Мосте—Поље; 

5) за член д-р Франц Петрич, помошник-секре-
тар на Собранието на СР Словенија, а за заменик 
Петар Дулар, директор на Заводот „Магистрат", 
Љубљана; 

6) за член д-р Јоже Жабкар, претседател на 
Окружниот суд во Копер, а за заменик Трауди Кла-
дивар-Кресе, адвокат од Љубљана; 

7) за член Силво Шивиц, директор на Вишата 
управна школа во Љубљана, а за заменик д-р 
Александар Радован, доцент на Правниот факултет 
во Љубљана; 

VI. во Социјалистичка Република Србија: 

1) за претседател Милорад Достаниќ, претседа-
тел на Врховниот суд на Србија, а за заменик Јо-
зефина Маргетиќ, судија на Врховниот суд на Ср-
бија; 

2) за секретар Душан Арангел овиќ, судија на 
Врховниот суд на Југославија, а за заменик Милан 
Дамјановиќ, специјален советник во Собранието на 
СР Србија; 

3) за член Рефки Даути, претседател на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на градежните работ-
ници на Србија, а за заменик Иван Гаиќ, член на 
Редакцијата на новинско-издавачкото претпријатие 
„Туристичка штампа", Белград; 

за член Милорад Митровиќ, претседател на 
Комисијата за политички и организациони праша-
ња на Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Србија, а за 
заменик Ференц Хегедиш, судија на Врховниот суд 
на Србија — Одделение во Нови Сад; 

5) д-р Димитрие Првановиќ, научен соработник 
на Институтот за општествени науки во Белград, а 
за заменик Богољуб Лацковиќ, секретар на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците на 
индустријата и рударството на Србија; 

6) д-р Воислав Симовиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Белград, а за заменик Алек-
сандар Златиќ, уредник на внатрешната рубрика 
на Радио-Белград; 

7) за член Мирјана Сапунџиќ-Матиќ, судија на 
Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови 
Сад, а за заменик д-р Павле Николиќ, доцент на 
Правниот факултет во Белград. 

2. Досегашните членови на републичките из-
борни комисии за избор на сојузни пратеници и 
нивните заменици, што не се именувани со ова ре-
шение, се разрешуваат од должноста ве републич-
ката изборна комисија. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 10 
12 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с р. 

101. 

Врз основа па членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр 3/69), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОКРАИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

1. Во покраинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници се именуваат: 

I во Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово: 

1) за претседател Рамадан Враниќи, претседател 
на Одделението на Врховниот суд на Србија во 
Приштина, а за заменик претседател Настас Белица-
ревиќ, судија на Врховниот суд на Србија — Одде-
ление во Приштина; 

2) за секретар Мехмед Добарџиќ, секретар на 
Покраинскиот собор па Собранието на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово, а за заменик сек-
ретар Радмила Јаребиќ, стручен соработник во Пок-
раинскиот секретаријат за организација и општа 
управа, Приштина; 

3) за член Џевдет Паласка, судија на Врхов-
ниот суд на Србија — Одделение во Приштина, а за 
заменик Сулејман Даладаку, претседател на Опш-
тинскиот собор на Собранието на општина Пришти-
на; 

4) за член Неби Гаши, општествено-политички 
работник во Покраинската конференција на Сојузот 
на комунистите во Приштина, а за заменик Рифат 
Османи, асистент на Правно-економскиот факултет 
во Приштина; 

5) за член Назми Јунику, претседател на Окруж-
ниот суд во Приштина, а за заменик Љубомир Бу-
латовиќ, судија на Окружниот суд во Приштина; 

6) за член Радмила Попадиќ, судија на Окруж-
ниот суд во Приштина, а за заменик Шахдане Ада-
ни, судија на Општинскиот суд во Приштина; 

7) за член Новица Аксиќ, помошник: на покра-
инскиот јавен правобранител во Приштина, а за за-
меник Хабиб Хашани, претседател на Општинскиот 
суд во Приштина; 

II. во Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 

1) за претседател Милутин Будаков, судија на 
Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови Сад, 
а за заменик претседател др Јожеф Хајблајн, судија 
на Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови 
Сад; 

2) за секретар Никола Byјантовиќ, директор на 
Вишата школа за управа и социјален труд, Нови 
Сад, а за заменик секретар Јован Старчев, помош-
ник-директор на Заводот за јавна управа во Нови 
Сад; 

3) за член д-р Бранка Васиљевиќ, лекар на Дет-
ската клиника во Нови Сад, а за заменик Горѓе Цр-
венкови^ референт во Покраинскиот секретаријат 
за стопанство во Нови Сад; 

4) за член Миша Стојановиќ, претседател на Со-
ветот за задругарство во Покраинската стопанска 
комора во Нови Сад, а за заменик Данило Николи-
чин, директор на Претпријатието „Хидросонда" во 
Нови Сад; 

5) за член Јожсф Вицеи, уредник за увозни из-
данија во Заводот за издавање учебници во Нови 
Сад, а за заменик Богдан Росиќ, секретар на Покра-
инскиот комитет на Сојузот на младината на Војво-
дина во Нови Сад; 
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6) за член Јурај Спевак, директор на Изда-
вачкиот сектор во Издавачкото претпријатие „Обзор" 
во Нови Сад, а за заменик Слободан Загорчиќ, пот-
претседател на Покраинскиот одбор на Синдика-
тот на работниците на индустријата и рударството 
во Нови Сад; 

7) за член Витомир Малетин, директор на По-
краинскиот завод за запослување, Нови Сад, а за 
заменик Десимирка Мандиќ, секретар на Секцијата за 
активност на жените во Покраинската конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ за 
Војводина. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето ЕО „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 11 
12 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

102. 

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија доне-
сува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

1. Во општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници се именуваат: 

I. во Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина: 

1) Изборна единица Бања Лука, со седиште на 
општинската изборна комисија во Бања Лука: 

за претседател Халид Коленовиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Бања Лука, а за заменик Вукашин 
Чулиќ, судија на Општинскиот суд во Бања Лука; 

за секретар Рајко Кузмановиќ, началник на Се-
кретаријатот за општествени служби на Собранието 
на општина Бања Лука, а за заменик Родољуб Ко-
вачевиќ, началник на Секретаријатот за инспекци-
ски работи на Собранието на општина Бања Лука; 

за член Салих Вишиќ, општински јавен право-
бранител во Бања Лука, а за заменик Адем Медиќ, 
помошник на окружниот јавен обвинител во Бања 
Лука; 

2) Изборна единица Босанска Градишка, со се-
диште на општинската изборна комисија во Босан-
ска Градишка: 

за претседател Воислав Вукашиновиќ, судија на 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Босанска Градишка, а за за-
меник Богољуб Враниќ, претседател на Општинскиот 
суд во Босанска Градишка; 

за секретар Рајко Дејановиќ, општински судија 
за прекршоци во Босанска Градинска, а за заменик 
Гуро Башиќ, работник во Собранието на општина 
Босанска Градишка; 

за член Ѓуро Крчмар, началник на Секретарија-
тот за инспекциски работи на Собранието на општи-
на Босанска Градишка, а за заменик Мирко Стру-
ниќ, работник во Собранието на општина Босанска 
Градишка; 

3) Изборна единица Јајце, со седиште на општин-
ската изборна комисија во Ја јце: 

за претседател Емина Зачирагиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Јајце, а за заменик Вера Делиќ, 
судија на Општинскиот суд во Јајце; 

за секретар Мухамед Капетановиќ, секретар на 
Собранието на општина Јајце, а за заменик Драгица 
Лациќ, работник во Собранието на општина Јајце; 

за член Сеад Дедиќ, општински јавен правобра-
нител во Јајце, а за заменик Зденка Бојчетиќ, ра-
ботник во Собранието на општина Јајце; 

4) Изборна единица Приедор, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Приедор: 

за претседател Мира Љубичиќ-Зографска, прет-
седател на Општинскиот суд во Приедор, а за за-
меник Вилим Матијаш, претседател на Општинскиот 
суд во Босански Нови; 

за секретар Хусеин Војниковиќ, секретар на Со-
бранието на општина Приедор, а за заменик Муста-
фа Чоралиќ, секретар на Собранието на општина 
Босанска Дубица; 

за член Рајко Тубин, секретар на Собранието на 
општина Босански Нови, а за заменик Сулејман 
Гаиибеговиќ, секретар на Општршската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
во Приедор; 

5) Изборна единица Сакски Мост, со седиште на 
општинската изборна комисија во Сански Мост: 

за претседател _Љyбинкo, Оцокољевиќ, претсе-
дател на Општинскиот суд во Сански Мост, а за за-
меник Милена Кондиќ, судија на Општинскиот суд 
во Сански Мост; 

за секретар Бајазид Топаловиќ, секретар на Со-
бранието на општина Сански Мост, а за заменик 
Ибро Јакуповиќ, работник во Собранието на општи-
на Сански Мост; 

за член Ахмед Шахмиќ, работник во Собранието 
на општина Сански Мост, а за заменик Hero Балиќ, 
работник во ШИП ,,Сана'4, Сански Мост; 

6) Изборна единица Бихаќ, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Бихаќ: 

за претседател Махмут Чорак, претседател на 
Окружниот суд во Бихаќ, а за заменик Анте По-
љак, судија на Окрулшиот суд во Бихаќ; 

за секретар Мирко Бобан, секретар на Собрани-
ето на општина Бихаќ, а за заменик Милан Варош, 
работник во Собранието на општина Бихаќ; 

за член Данко Мамонтов, судија на Општин-
скиот суд во Бихаќ, а за заменик Јован Зељковиќ, 
секретар на Службата на општественото книговод-
ство во Бихаќ; 

7) Изборна единица Босански Брод, со седиште 
на општинската изборна комисија во Босански Брод: 

за претседател Јерко Главаш, судија на Општин-
скиот суд во Босански Брод, а за заменик Петар 
Старчевиќ, судија на Општинскиот суд во Босански 
Брод: 

за секретар Рудолф Флас, општински судија за 
прекршоци во Босански Брод, а за заменик Нурија 
Плеханџиќ, работник во Собранието на општина Бо-
сански Брод; 

за член Петар Ласиќ, работник во Собранието на 
општина Босански Брод, а за заменик Илија Бари-
шиќ, работник во Собранието на општина Босански 
Брод; 

8) Изборна единица Добој, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Добој: 

за претседател Рамиз Омерагиќ, судија на Окру-
жниот суд во Добој, а за заменик Анатолие Марсов, 
судија на Окружниот суд во Добој; 

за секретар Перо Кријам, началник во Собрани-
ето на општина Добој, а за заменик Недељко Илиќ, 
началник во Собранието на општина Добој; 

за член Мидхат Демировиќ, работник во Собра-
нието на општина ДО6ОЈ, а за заменик Милорад И-
вошевиќ, судија на Општинскиот суд во Добој; 
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9) Изборна единица Маглај, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Маглај: 

за претседател Мирослав Лазаревиќ, судија на 
Општинскиот суд во Маглај, а за заменик Нурија 
Чејван, судија на Општинскиот суд во Маглај; 

за секретар Фахир Лошиќ, началник во Собра-
нието на општина МаглаЈ, а за заменик Миладин Не-
диќ, секретар на Станбеното претпријатие во Ма-
гла ј; 

за член Фрањо Баришиќ, социолог во Фабриката 
„Натрон" во Маглај, а за заменик Марија Штрбац, 
економист во Фабриката „Патрон" во Маглај; 

10) Изборна единица Ливно, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Ливно: 

за претседател Милутин Радовановић претседа-
тел на Општинскиот суд во Ливно, а за заменик Пе-
тар Шесто, судија на Општинскиот суд во Л И Е Н О ; 

за секретар Драшко Крушац, работник во Со-
бранието на општина Лиено, а за заменик Сеад Ше-
ремет, општински судија за прекршоци во Ливно; 

за член Миле Краварушиќ, претседател на Оп-
штинскиот синдикален совет во Ливно, а за заме-
ник Тадија Курбаша, началник на Секретаријатот 
за инспекциски работи на Собранието на општина 
Ливно; 

11) Изборна единица Мостар, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Мостар: 

за претседател Љубо Прљета, претседател на 
Окружниот суд во Мостар, а за заменик Боро Куља-
нин, судија на Окружниот суд во Мостар; 

за секретар Мирослав Шулентиќ, секретар на 
Собранието на општина Мостар, а за заменик Аган 
Казазиќ, началник на Секретаријатот за општи ра-
боти на Собранието на општина Мостар; 

за член Нарциса Калајџиќ, работник во Со-
бранието на општина Мостар, а за заменик Среќко 
Куртовиќ, работник во Собранието на општина Мо-
стар; 

12) Изборна единица Требиње, со седиште на 
општинската изборна комисија во Требиње: 

за претседател Муневера Спаховиќ, судија на 
Општинскиот суд во Требиње, а за заменик Васо 
Куртовиќ, судија на Општинскиот суд во Требиње; 

за секретар Јово Мискин, секретар на Собра-
нието на општина Требиње, а за заменик Раде Об-
радовиќ, работник во Собранието на општина Тре-
бино; 

за член Душан Видачиќ, работник во Собрани-
ето на општина Требиње, а за заменик Светозар 
Чучковиќ, работник во Собранието на општина Тре-
бино; 

13) Изборна единица Центар Сараево, со седи-
ште на општинската изборна комисија во Сараево: 

за претседател Хусеин Човрк, претседател на 
Општинскиот суд I во Сараево, а за заменик Воис-
лав Милидраг, судија на Општинскиот суд I во Са-
раево; 

за секретар Мехмед Пајт, шеф на Управата на 
приходите на Собранието на општина Центар Са-
раево, а за заменик Бранко Миленковиќ, работник: 
во Собранието на општина Центар Сараево; 

за член Љубомир Урошевиќ, шеф на правна-
та служба во Претпријатието „Велетрговина", Са-
раево, а за заменик Марко Мандиќ, работник во 
Собранието на општина Центар Сараево; 

14) Изборна единица Горажде, со седиште на 
општинската изборна комисија во Горажде: 

за претседател Мурат Имамовиќ, претседател 
на Општинскиот суд во Горажде, а за заменик Бо-
гољуб Зечевиќ, судија на Општинскиот суд во Го-
ражде; 

за секретар Новица Терзиќ, секретар на Собра-
нието на општина Горажде, а за заменик Омер 
Сијерчиќ, правник во Претпријатието на хемиска-
та и цементната индустрија, Витковиќ^; 

за член Душан Нинковиќ, началник на Секре-
таријатот за општа управа на Собранието на оп-
штина Фона, а за заменик Алија Голиќ, секретар 
на Собранието на општина Рогатица; 

15) Изборна единица Ново Сараево, со седиште 
на општинската изборна комисија во Сараево: 

за претседател Карло Осона, судија на Окруж-
ниот стопански суд во Сараево, а за заменик Ненад 
Мирниќ, судија на Окружниот стопански суд во 
Сараево; 

за секретар Вељко Мандрапа, секретар на Со-
бранието на општина Ново Сараево, а за заменик 
Божидар Ѓедовиќ, работник во Собранието на оп-
штина Ново Сараево; 

за член Дане Жигиќ, пензионер од Сараево, а 
за заменик Хусо Омановиќ, пензионер од Сараево; 

16) Изборна единица Високо, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Високо: 

за претседател Муфид Терзиќ, претседател на 
Општинскиот суд во Високо, а за заменик Ненад 
Јовановиќ, судија на Општинскиот суд во Високо; 

за секретар Влајко Баиќ, началник на Се-
кретаријатот за финансии на Собранието на оп-
штина Високо, а за заменик Зоран Беатовиќ, прав-
ник во Кожарскиот комбинат, Високо; 

за член Мухамед Ханџиќ, приправник на Оп-
штинскиот суд во Високо, а за заменик Драгица 
Маркотиќ, работник во Собранието на општина Ви-
соко; 

17) Изборна единица Зеница, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Зеница: 

за претседател Тихомир Бабовиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Зеница, а за заменик Џафер Та-
хирбеговиќ, судија на Општинскиот суд во Зеница; 

за секретар Грлимир Јоњиќ, работник во Со-
бранието на општина Зеница, а за заменик Стра-
хиња Вуиќ, работник во Собранието на општина 
Зеница; 

за член Вук Марјановиќ, секретар на Општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ во Зеница, а за заменик Салко 
Заимовиќ, работник во Собранието на општина Зе-
ница: 

18) Изборна единица Биељина, со седиште на 
општинската изборна комисија во Биељина: 

за претседател Милан Јовановиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Биељина, а за заменик Милан 
Перковиќ, судија на Општинскиот суд во Биељина; 

за секретар Хашим Салихбеговиќ, началник на 
Секретаријатот за финансиски работи на Собрани-
ето на општина Биељина, а за заменик Малиша 
Миловиќ, работник во Собранието на општина Би-
ељина; 

за член Данило Ристиќ, работник во Општин-
скиот синдикален совет во Биељина, а за заменик 
Осман Хаџиќ, секретар на Земјоделската задруга 
во Биељина; 

19) Изборна единица Брчко, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Брчко: 

за претседател Јеврем Недиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Брчко, а за заменик Наум Беус, 
судија на Општинскиот суд во Брчко; 

за секретар Радивое Црногорац, началник на 
Секретаријатот за финансии на Собранието на оп-
штина Брчко, а за заменик Драго Михајловиќ, ра-
ботник во Собранието на општина Брчко; 

за член Мустафа Дедиќ, началник на Секре-
таријатот за стопанство на Собранието на општи-
на Брчко, а' за заменик Матија Стевиќ, директор 
на Претпријатието „Житопромет", Брчко; 

20) Изборна единица Тузла, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Тузла; 
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за претседател Вехид Бегиќ, претседател на Оп-
штинскиот суд во Тузла, а за заменик Милош Ста-
нимировиќ, судија на Окружниот суд во Тузла; 

за секретар Екрем Пашиќ, работник во Собра-
нието на општина Тузла, а за заменик Весна Ни-
колиќ, работник во Собранието на општина Тузла; 

за член Едуард Ричка, работник во Собранието 
на општина Тузла, а за заменик Витомир Тешиќ, 
работник во Собранието на општина Тузла; 

21) Изборна единица Зворник, со седиште на 
општинската изборна комисија во З Б О Р Н И К : 

за претседател Јагош Баиќ, претседател на Оп-
штинскиот суд во З Б О Р Н И К , а за заменик Алија Е-
фендиќ, судија на Општинскиот суд во З Б О Р Н И К ; 

за секретар Раде Дејановиќ, секретар на Собра-
нието на општина З Б О Р Н И К , а за заменик Расим 
Сарајлија, работник ЕО Собранието на општина 
З Б О Р Н И К ; 

за член Мирјана Обреновиќ, работник во Собра-
нието на општина З Б О Р Н И К , а за заменик Рајко Бу-
бало, правник во претпријатието ШИК „Јадар", 
З Б О Р Н И К ; 

II. во Социјалистичка Република Црна Гора: 

22) Изборна единица Иванград, со седиште на 
општинската изборна комисија во Иванград: 

за претседател Драгомир Лекиќ, претседател на 
Општинскиот суд во Иванград, а за заменик Ксе-
нија Петриќ, судија на Општинскиот суд во Иван-
к а д; 

за секретар Борислав Вукашиновиќ, началник 
на Одделението за општа управа и општествени 
служби на Собранието на општина Иванград, а за 
заменик Радивое Лабудовиќ, работник во Општин-
ската конференција на Сојузот на комунистите во 
Иванград; 

за член Радисав Миќовиќ, претседател на Оп-
штинскиот совет на Сојузот на синдикатите во И-
ванград, а за заменик Владимир Лутовац, директор 
на Работничкиот универзитет во Иванград; 

23) Изборна единица Никшиќ, со седиште на 
општинската изборна комисија во Никшиќ: 

за претседател Радован Гукановиќ, судија на 
Општинскиот суд во Никшиќ, а за заменик Дими-
трие Нешовиќ, судија на Општинскиот суд во Ник-
шиќ; 

за секретар Милутин Бјелогрлиќ, дипломиран 
правник, пензионер од Никшиќ, а за заменик Ви-
дое Крстаиќ, дипломиран правник, пензионер од 
Никшиќ; 

за член Милутин Пешаљ, пензионер од Нок-
шиќ, а за заменик Радован Кривокапиќ, дипломи-
ран правник, работник во Собранието на општина 
Никшиќ; 

24) Изборна единица Титоград, со седиште на 
општинската изборна комисија во Титоград: 

за претседател Марко Марковиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Титоград, а за заменик Слободан 
Ѓуретиќ, судија на Општинскиот суд во Титоград; 

за секретар Ѓоргие Костиќ, началник во Собра-
нието на општина Титоград, а за заменик Дими-
трие Ќулафиќ, работник во Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи, Титоград; 

за член Јагош Дедиќ, работник во Собранието 
на општина Титоград, а за заменик Саво Божовиќ, 
работник во Собранието на општина Титоград; 

III. во Социјалистичка Република Хрватска: 

25) Изборна единица Бјеловар, со седиште на 
општинската изборна комисија во Бјеловар. 

за претседател Спасое Раѓеновиќ, претседател 
на Окружниот суд во Бјеловар, а за заменик Ми-
хајло Малчиќ, судија на Окружниот суд во Б је -
ловар; 

за секретар Владо Ковачиќ, општински јавен 
обвинител во Бјеловар, а за заменик Милан Богади, 
судија на Окружниот суд во Бјеловар; 

за член Душан Рајковиќ, судија на Окружниот 
суд во Бјеловар, а за заменик Анте Абрамовиќ, су-
дија на Окружниот стопански суд во Бјеловар; 

26) Изборна единица Копривница, со седиште 
на општинската изборна комисија во Копривница: 

за претседател Воислав Кучековиќ, претседател 
на Општинскиот суд во Копривница, а за заменик 
Б л а ж Љубиќ, судија на Општинскиот суд во Ко-
привница; 

за секретар Андрија Ковач, дипломиран прав-
ник, секретар на Собранието на општина Коприв-
ница, а за заменик Маријан Бишкуп, општински ја-
вен правобранител во Копривница; 

за член Бошко Савиќ, претседател на Општин-
скиот синдикален совет во Конривница, а за за-
меник Душанка Цвииќ, дипломиран правник, ра-
ботник во Собранието на општина Копривница; 

27) Изборна единица Вировитица, со седиште 
на општинската изборна комисија во Вировитица: 

за претседател Мирко Косановиќ, претседател 
на Општинскиот суд во Вировитица, а за заменик 
Владимир Горник. судија на Општинскиот суд во 
Вировитица; 

за секретар Здравко Јакелиќ, дипломиран прав-
ник, референт во Секретаријатот за управни рабо-
ти и управен надзор im Собранието на општина 
Вировитица, а за заменик Плато Цабунац, рефе-
рент во Секретаријатот за управни работи и упра-
вен надзор на Собранието на општина Вировитица; 

за член Иван Диенка, дипломиран правник, 
раководител на Службата за правна помош на Со-
бранието на општина Вировитица, а за заменик 
Младен Чералинац, референт во Секретаријатот за 
управни работи и управен надзор на Собранието на 
општина Вировитица; 

28) Изборна единица Госпиќ, со седиште на 
општинската изборна комисија во Госпиќ: 

за претседател Васо Вујновиќ, претседател на 
Окружниот суд во Госпиќ, а за заменик Гојко т а -
шиќ, судија на Окружниот суд во Госпиќ; 

за секретар Драго Будимлија, секретар на Шум-
ското стопанство во Госпиќ, а за заменик Петар 
Купрешанин, началник на Одделението за стопан-
ство и финансии на Собранието на општина Го-
спиќ; 

за член Јаков Дошен, општински судија за пре-
кршоци во Госпиќ, а за заменик Анкица Митро-
виќ, референт за труд и работни односи во Собра-
нието на општина Госпиќ; 

29) Изборна единица Карловац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Карловац: 

за претседател Богдан Јериниќ, претседател на 
Окружниот суд во Карловац, а за заменик Младен 
Гудер, судија на Окружниот суд во Карловац; 

за секретар Бранко Петрушиќ, дипломиран прав-
ник, секретар на Собранието на општина Карловац, 
а за заменик Ивица Иванковиќ, референт во З а -
водот за план и статистика во Карловац; 

за член Мирко Мишиќ, дипломиран правник, 
шеф на Заедничките служби на Собранието на оп-
штина Карловац, а за заменик Никола Медвед, 
референт во Секретаријатот на Собранието на оп-
штина Карловац; 

30) Изборна единица Кашице, со седиште на 
општинската изборна комисија во Нашице: 

за претседател Иван Бениќ, претседател на 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Нашице, а за заменик Предраг 
Вечек, судија на Општинскиот суд во Нашице; 
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за секретар Жарко Позниќ, секретар на Собра-
нието на општина Нашиде, а за заменик Владо Ду-
даш, шеф на Службата за правна помош на Собра-
нието на општина Нашиде; 

за член Јакоб Шарчевиќ, началник на Ста-
ницата за јавна безбедност во Нашиде, а за за-
меник Јосип Михаљ евиќ, работник во Собранието 
на општина Нашице; 

31) Изборна единица Осиек, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Осиек: 

за претседател Милојко Бошњак, претседател 
на Општинскиот суд во Осиек, а за заменик. Ма-
ринко Периќ, судија на Општинскиот суд во 0 -
сиек; 

за секретар Стјепан Орданиќ, општински јавен 
правобранител во Осиек, а за заменик Бошко К а -
таниќ, адвокат од Осиек; 

за член Владо Мишљеновиќ, дипломиран пра-
вник, работник во Претпријатието „Салонија", 0 -
сиек, а за заменик Никола Галовиќ, текстилен тех-
ничар во Претпријатието „Тико", Осиек; 

32) Изборна единица Славонски Брод, со седи-
ште на општинската изборна комисија во Славон-
ски Брод: 

за претседател Мато Јапунџиќ, претседател на 
Општинскиот суд во Славонски Брод, а за заменик 
Мирослав Ругле, судија на Општинскиот суд во 
Славонски Брод; 

за секретар Јуре Стругар, секретар на Бирото 
на Собранието на општина Славонски Брод, а за 
заменик Миле Божиќ, секретар на Општинскиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците на 
НОВ во Славонски Брод; 

за член Владо Матошевиќ, раководител на по-
гон во Претпријатието „Гуро Ѓаковиќ", Славонски 
Брод, а за заменик Хилда Петровиќ, работничка во 
Претпријатието „Пионир", Славонски Брод; 

33) Изборна единица Славонска Пожега, со се-
диште на општинската изборна комисија во Сла-
вонска Пожега: 

за претседател Јаков Заниновиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Славонска Пожега, а за заменик 
Жељко Тир, судија на Општинскиот суд во Сла-
венска Пожега; 

за секретар Ивица Мартинез дипломиран прав-
ник, секретар на Собранието на општина Славонска 
Пожега, а за заменик Станко Јовановиќ, дипломи-
ран правник од Славонска Пожега; 

за член Душан Ќосиќ, работник во Собранието 
на општина Нова Градишка, а за заменик Иван 
Марачиќ, работник во Собранието на општина Но-
ва Градишка; 

34) Изборна единица Винковци, со седиште на 
општинската изборна комисија во Винковци: 

за претседател Фране Беламариќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Винковци, а за заменик Марко 
Цврковиќ, судија на Општинскиот суд во Винковци; 

за секретар Матко Куна, секретар на Собра-
нието на општина Винковци, а за заменик Емилија 
Јавор, работник во Собранието на општина Вин-
ковци^ 

за член Петар Димиќ, директор на Вишата зем-
јоделска школа во Винковци, а за заменик Јосип 
Кроло, работник во Претпријатието „Градител,", 
Винковци; 

35) Изборна единица Пула, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Пула: 

за претседател Радое Филиповиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Пула, а за заменик Звонимир Нај -
д а т , судија на Окружниот суд во Пула; 

за секретар Надан Периќ, дипломиран правник 
во Собранието на општина Пула, а за заменик Ж е љ -
ко Банчиќ, дипломиран правник во Претпријатието 
на хемиската индустрија „Industrochem", Пула; 

за член К л аудио Микуљан, дипломиран прав-
ник во Истарските јагленокопи Раша, а за заменик 
Стелио Продан, дипломиран правник во Собрание-
то на општина Умаг; 

36) Изборна единица Цриквеница, со седиште 
на општинската изборна комисија во Цриквеница: 

за претседател Никола Жупан, претседател на 
Општинскиот суд во Цриквеница, а за заменик Ма-
рио Бабаровиќ, судија на Општинскиот суд во Цри-
квеница; 

за секретар Илија Марковиќ, секретар на Со-
бранието на општина Цриквеница, а за заменик И-
ван Шкиљан, референт во Собранието на општина 
Цриквеница; 

за член Јосип Калањ, правник, пензионер од 
Цриквеница, а за заменик Милан Матаија, работ-
ник во Собранието на општина Цриквеница; 

37) Изборна единица Риека, со седиште на 
општинската изборна комисија во Риека: 

за претседател Иван Лончар, претседател на 
Општинскиот суд во Риека, а за заменик Драго-
слав Чиковиќ, судија на Општинскиот суд во Риека; 

за секретар Стјепан Бубањ, секретар на Соци-
јално-здравствениот собор на Собранието на општи-
на Риска, а за заменик Антон Солдатиќ, работник 
во Комуналниот завод за социјално осигурување, 
Риека; 

за член Вукашин Грба, дипломиран правник во 
Фабриката за коноп, Риска, а за заменик Еразмо 
Шкробоња, пензиониран офицер на ЈНА, од Риека; 

38) Изборна единица Петриња, со седиште на 
општинската изборна комисија во Петриња: 

за претседател Анте Бркиќ, судија на Општин-
скиот суд во Петриња, а за заменик Марија Срб-
љанин-Плеше, судија на Општинскиот суд во Пе-
трино; 

за секретар Никола Б о ј ч е в и ќ , работник во 
Собранието на општина Петриња, а за заменик И-
ван Црнковиќ, работник во Собранието на општина 
Петриња; 

за член Мара Цревар, пензионер од Петриња, 
а за заменик Драгутин Павичиќ, работник на Пе-
дагошката академија во Петриња; 

39) Изборна единица Сисак, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Сисак: 

за претседател Бранко Кошутиќ, претседател 
на Окружниот суд во Сисак, а за заменик Иван 
Павуновиќ, судија на Окружниот суд во Сисак; 

за секретар Младен Шимек, секретар на Оп-
штинскиот собор на Собранието на̂  општина Си-
сак, а за заменик Звонко Црнковиќ, референт во 
Општинската управа Сисак; 

за член Зденко Маракозиќ, директор на Служ-
бата за општи работи во Рафинеријата на нафта, 
Сисак, а за заменик Драган Ѓустебек, секретар на 
Регионалниот синдикален совет Сисак; 

40) Изборна единица Дубровник, со седиште на 
општинската изборна комисија во Дубровник: 

за претседател др Јосип Царевиќ, претседател 
на Окружниот суд во Дубровник, а за заменик др 
Анте Бабиќ, судија на Окружниот суд во Дубров-
ник; 

за секретар Кармело Лулиќ, работник во Со-
бранието на општина Дубровник, а за заменик Ан-
те Русковиќ, судија на Општинскиот суд во Ду-
бровник; 

за член Иво Михочевиќ, работник во Општин-
ската конференција на Сојузот на комунистите на 
Хрватска во Дубровник, а за заменик Шпиро Ан-
дриќ, директор на Основното училиште „Иван Гун-
дулиќ" во Дубровник; 
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41) Изборна единица Сињ, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Сињ: 

за претседател Милан Милутиновиќ, претседа-
тел на Општинскиот суд во Сињ, а за заменик Анка 
Ружиќ, судија на Општинскиот суд во Сињ; 

за секретар Петар Веиќ, работник во Претпри-
јатието „Далматинка", Сињ, а за заменик Миљенко 
Модриќ, пензионер од Сињ; 

за член Стипан Буљан, претседател на Општин-
скиот одбор на С О Ј У З О Т на здруженијата на борци-
те на НОВ во Сињ, а за заменик Мирослав Радиќ, 
дипломиран правник во Собранието на општина 
Сињ; 

42) Изборна единица Сплит, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Сплит: 

за претседател Јосип Кошта, претседател на 
Окружниот суд во Сплит, а за заменик Иво Бук-
теница, судија на Окружниот суд во Сплит; 

за секретар Иван Димиќ, работник во Собра-
нието на општина Сплит, а за заменик Иво Грбиќ, 
правник во Собранието на општина Сплит; 

за член Паве Драгоевиќ , член на Општин-
скиот синдикален совет во Сплит, а за заменик Ву-
кашин Котур, приправник во Општинскиот суд 
во Сплит; 

43) Изборна единица Шибеник, со седиште на 
општинската изборна комисија во Шибеник: 

за претседател Петар Штрбиниќ, претседател на 
Општинскиот суд во Шибеник, а за заменик Анте 

'Шпрљаи, судија на Општинскиот суд во Шибеник; 
за секретар Славко Матиќ, општински судија 

за прекршоци во Шибеник, а за заменик Анте Ро-
ра, општински судија за прекршоци во Шибеник; 

за член Иво Троскот, работник во Општинскиот 
комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска во 
Шибеник, а за заменик Миќо Секулиќ, работник во 
Собранието на општина Шибеник; 

44) Изборна единица Задар, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Задар: 

за претседател Младен Манојловић претседател 
на Окружниот суд во Задар, а за заменик Шиме 
Фабулиќ, судија на Окружниот суд во Задар; 

за секретар Иван Малетиќ, работник во Собра-
нието на општина Задар, а за заменик Стипе Лон-
гин, општински судија за прекршоци во За дар; 

за член Иван Калеб, општински судија за пре-
кршоци во Задар, а за заменик Марко Зубчиќ, ра-
ботник во Собранието на општина Задар; 

45) Изборна единица Чаковец, со седиште на 
општинската изборна комисија во Чаковец: 

за претседател Вилим Кадоиќ, претседател на 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Чаковец, а за заменик Звонко 
Вертуш, судија на Општинскиот суд во Чаковец; 

за секретар Јосип Кожиќ, секретар на Собрани-
ето на општина Чаковец, а за заменик Саво Тома-
новиќ, ОПШТИНСКИ јавен правобранител во Чаковец; 

за член Славко Шафариќ, раководител на и-
мотно-правната служба во Собранието на општи-
на Чаковец, а за заменик Славко Канцијан, се-
кретар на Собранието на општина Лудбрег; 

46) Изборна единица Вараждин, со седиште на 
општинската изборна комисија во Вараждин: 

за претседател Јосип Беламариќ, претседател 
на Окружниот суд во Вараждин, а за заменик Дра-
гиќ Бунчиќ, претседател на Општинскиот суд во 
Нови Мароф; 

за секретар Драгутин Новко, началник на Се-
кретаријатот за буџет и општа управа на Собра-
нието на општина Вараждин, а за заменик Фрањо 
Чретни, начелник на Одделнието за буџет и општа 
управа на Собранието на општина Иванец; 

за член Јосип Голубиќ, секретар на Општин-
скиот одбор на Црвен крст во Нови Мароф, а за 
заменик Стојам Зубер, началник на Секретаријатот 
за народна одбрана на Собранието на општина Ва-
раждин; 

47) Изборна единица Крапина, со седиште на 
општинската изборна комисија во Забок: 

за претседател Мирко Матејаш, претседател на 
Општинскиот суд во Забок, а за заменик Драгутин 
Томашковиќ, судија на Општинскиот суд во Доња 
Стубица; 

за секретар Јанко Марковиќ, секретар на Со-
бранието на општина Забок, а за заменик Алојз 
Козина, аналитичар во Заводот за план во Крапина; 

за член Иван Шути, секретар на Собранието на 
општина Златар Бистрица, а за заменик Стјепан 
Врѓука, директор на Претпријатието „Столар" во 
Доња Стубица; 

48) Изборна единица Загреб I, со седиште на 
општинската изборна комисија во Загреб: 

за претседател Марко Саблиќ, претседател на 
Општинскиот суд II во Загреб, а за заменик Иван 
Павичиќ, судија на Општинскиот суд II во За-
греб; 

за секретар Рифат Делиќ, помошник"директор 
на Претпријатието „Аутоматеријал", Загреб, а за 
заменик д-р Милан Коморски, работник во Собра-
нието на град Загреб; 

за член Стево Бубан, работник во Собранието 
на град Загреб, а за заменик Андрија Галовиќ, ра-
ботник во Собранието на град Загреб; 

49) Изборна единица Загреб И, со седиште на 
општинската изборна комисија во Загреб: 

за претседател Милорад Ронкулин, претседател 
на Општинскиот суд I во Загреб, а за заменик 
Иванка Десница, судија на Општинскиот суд I во 
Загреб; 

за секретар Славко Трумбиќ, правник во Со-
бранието на град Загреб, а за заменик Иван Том-
љеновиќ, работник во Собранието на град Загреб; 

за член Стипе Наглиќ, работник во Собранието 
на град Загреб, а за заменик Гојко Личина, работ-
ник во Собранието на град Загреб; 

50) Изборна единица Загреб III, со седиште на 
општинската изборна комисија во Загреб: 

за претседател Прерад Tope, судија на Општин-
скиот суд III во Загреб, а за заменик Крешимир 
Муса, судија на Општинскиот суд I во Загреб; 

за секретар Рефика Шувалиќ, работничка во 
Собранието на град Загреб, а за заменик Бранко 
Нишевиќ, работник во Собранието на град Загреб; 

за член Неда Крпан, работник во Собранието на 
град Загреб, а за заменик Душан Вилендиќ, работ-
ник во Собранието на град Загреб; 

51) Изборна единица Велика Горица, со седи-
ште на општинската изборна комисија во Велика 
Горица: 

за претседател Бранко Змаевиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Велика Горица, а за заменик д-р 
Васо Калениќ, судија на Општинскиот суд во Ве-
лика Горица; 

за секретар Иван Иванчиќ, работник во Собра-
нието на општина Велика Горица, а за заменик Зо-
рица Зрнчиќ, работник во Комуналното претпри-
јатие, Велика Горица, 

за член Мијо Радиќ, работник во Собранието 
на општина Велика Горица, а за заменик Мијо 
Трупчевиќ, работник во Собранието на општина 
Велика Горица; 



Страна 256 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сред et, 19 февруари 1969 

IV. во Социјализира Република Македонија: 

52) Изборна единица Битола, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Битола: 

за претседател Александар Талевски, судија 
на Окружниот суд во Битола, а за заменик Диоген 
Хаџи Коста, судија На Окружниот суд во Битола; 

за секретар Јосиф Христовски, шеф на Служ-
бата за правна помош на Собранието на општина 
Битола, а за заменик Сотир Петровски, правен ре-
ферент во Собранието на општина Битола; 

за член Никола Стефановски, заменик на ок-
ружниот јавен обвинител во Битола, а за заменик 
Владо Балтовски, работник во Општинскиот син-
дикален совет, Битола; 

53) Изборна единица Куманово, со седиште на 
општинската изборна комисија во Куманово: 

за претседател Светозар Максимовски, судија 
на Општинскиот суд во Куманово, а за заменик 
Џемаил Османи, судија на Општинскиот суд во 
Куманово; 

за секретар Трајан Петровски, секретар на Со-
бранието на општина Куманово, а за заменик Алек-
сандар Ралиќ, началник на Одделението за орга-
низација и општа управа на Собранието на општи-
на Куманово; 

за член Трајко Димитриевски, судија на Оп-
штинскиот суд во Куманово, а за заменик Еленко 
Ќумурџиски, општински судија за прекршоци во 
Куманово; 

54) Изборна единица Охрид, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Охрид: 

за претседател Никола Зафировски, судија на 
Општинскиот суд во Охрид, а за заменик Михајло 
Симоновски, судија на Општинскиот суд во Охрид; 

за секретар Ѓуладин Ѓуладиноски, дипломиран 
правник во Собранието на општина Охрид, а за 
заменик Никола Ристевски, шеф на Општиот от-
сек во Собранието на општина Охрид; 

за член Никола Рилковски, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Охрид, а за заменик 
Благој Кичеец, правен референт во Собранието на 
општина Охрид; 

55) Изборна единица Скопје I, со седиште на 
општинската изборна комисија во Скопје: 

за претседател Тодор Деспотов, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија, а за заменик Тодор 
Андроски, судија на Окружниот суд во Скопје; 

за секретар Јонче Крстевски, работник во Собра-
нието на град Скопје, а за заменик Ристо Дика, 
работник во Собранието на град Скопје; 

за член Мугбуил Бејзат, судија на Окружниот 
суд во Скопје, ѕ за заменик Блаже Паневски ра-
ботник во Собранието на град Скопје; 

56) Изборна единица Скопје II, со седиште на 
општинската изборна комисија во Скопје: 

за претседател Славе Петровски, судија на Вр-
ховниот суд на Македонија, а за заменик Благоја 
Ноневски, судија на Окружниот суд во Скопје; 

за секретар Витомир Јордановски, работник во 
Собранието на град Скопје, а за заменик Јах ја Ос-
мани, работник во Собранието на град Скопје; 

за член Павле Арсенски, судија на Окружниот 
суд во Скопје а за заменик Борче Спировски, су-
дија на Окружниот суд во Скопје; 

57) Изборна единица Штип I, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Штип: 

з^ претседател Петар Чучурски, судија на Ок-
ружниот суд во Штип, а за заменик Љубен Велков, 
судија на Окружниот суд во Штип; 

за секретар Трајко Кошевалиски, пензионер од 
Штип, а за заменик Методи Панев, општински су-
дија за прекршоци во Штип; 

за член Димко Николов, секретар на Собрани-
ето на општина Штип, а за заменик Димитар Ра-
баџиски, работник во Комуналниот завод за соци-
јално осигуруваше, Штип; 

58) Изборна единица Штип И, со седиште на 
општинската изборна комисија во Струмица: 

за претседател Александар Токарев, судија на 
Општинскиот суд во Струмица, а за заменик Ни-
кола Јаков, судија на Општинскиот суд во Стру-
мица; 

за секретар Кирил Семенковски, секретар на 
Трговското претпријатие „Нама", Струмица, а за 
заменик Никола Андонов, дипломиран правник воч 
Собранието на општина Струмица; 

за член Живко Иванчев, дипломиран правник 
во Собранието на општина Струмица, а за заменик 
Никола Устапетров, работник во Трговското прет-
пријатие „Задругар", Струмица; 

59) Изборна единица Тетово, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Тетово: 

за претседател Крсто Попоски, судија на Оп-
штинскиот суд во Тетово, а за заменик Загорка Бел-
коска, судија на Општинскиот суд во Тетово; 

за секретар Мире Закоски, директор на Комер-
цијалната банка во Тетово, а за заменик Неџбедин 
Бесими, помошник-секрстар на Собранието на оп-
штина Тетово; 

за член Дестан Сулејмани, претседател на Оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија во Гостивар, 
а за заменик Ангеле Ангелевски, работник во Со-
бранието на општина Гостивар; 

60) Изборна единица Титов Велес, со седиште 
на општинската изборна комисија во Титов Велес: 

за претседател Димитар Солев, претседател на 
Општинскиот суд во Титов Велес, а за заменик 
Крум Мајсторов, судија на Општинскиот суд во 
Титов Велес; t 

за секретар Страхил Карталов, дипломиран 
правник во Собранието на општина Титов Велес, а 
за заменик Петар Еминов, дипломиран правник, на-
чалник на Одделението за општа управа на Собра-
нието на општина Гевгелија; 

за член Драган Тренчев, дипломиран правник, 
секретар на Автотранспортното претпријатие, Титов 
Велес, а за заменик Мишко Мишев, дипломиран 
правник во Собранието на општина Неготино; 

V. во Социјалистичка Република Словенија: 

61) Изборна единица Мурска Собота, ро седиште 
на општинската изборна комисија во Мурска Со-
бота: 

за претседател Матуш Вендел, судија на Ок-
ружниот суд во Мурска Собота, а за заменик Луд-
в и г Горњец, судија на Општинскиот суд во Мурска 
Собота; 

за секретар Мартин Винчец, секретар на Соб-
ранието на општина Мурска Собота, а за заменик 
Алексаидер Певец, работник во Собранието на оп-
штина Мурска Собота; 

за член Жига Верен, работник во Собранието 
на општина Мурска Собота, а за заменик Милош 
Ержен, работник во Собранието на општина Мур-
ска Собота; 

62) Изборна единица Марибор, со седиште на 
општинската изборна комисија во Марибор: 

за претседател д-р Рудолф Мартинец, судија на 
Окружниот суд во Марибор, а за заменик Радослав 
Јаворник, судија на Окружниот суд во Марибор; 

за секретар Нада Павлинич, работник во Со-
бранието на општина Марибор, а за заменик Среч-
ко Миклавжич, работник во Собранието на општи-
на Марибор; 
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за член Вили Подрекар, работник во Собрани-
ето на општина Марибор, а за заменик Мојца Гаш-
пер, работник во Собранието на општина Марибор; 

63) Изборна единица Птуј, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Птуј: 

за претседател Владимир Бан, претседател на 
Општинскиот суд во Птуј, а за заменик Карел Ра ј -
ниш. судија на Општинскиот суд во ПтуЈ; 

за секретар Иван Pay, секретар на Собранието 
на општина Птуј, а за заменик Франц Вод, помош-
ник-секретар на Собранието на општина Птуј; 

за член Миха Коларич, секретар на Општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Словенија во Птуј, а за заме-
ник Макс Рубин, работник во Собранието на оп-
штина Птуј; 

64) Изборна единица Цеље, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Цеље: 

за претседател Зденко Павлина, претседател на 
Општинскиот суд во Цеље, а за заменик Јелка 
Вртачник, судија на Општинскиот суд во Цеље; 

за секретар Оскар Наглав, секретар на Собра-
нието на општина Цеље, а за заменик Иван Еин-
фалт, работник во Собранието на општина Цеље; 

за член Аница Кукович, работник во Собра-
нието на општина Цеље, а за заменик Нова Ир-
шчич, работник во Собранието на општина Цеље; 

65) Изборна единица Кршко, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Кршко: 

за претседател Јанко Пиберник, претседател на 
Општинскиот суд во Кршко, а за заменик Милош 
Медвед, судија на Општинскиот суд во Кршко; 

за секретар Цвето Бевк, секретар на Собранието 
на општина Кршко, а за заменик Владимир Вогринц, 
општински судија за прекршоци во Кршко; 

за член Руди Друшкович, работник во Собрани-
ето на општина Кршко, а за заменик Маријан Жиб-
рет, работник во Собранието на општина Кршко; 

66) Изборна единица Љубљана I, со седиште на 
општинската изборна комисија во Љубљана: 

за претседател Јоже Балох, претседател на Оп-
штинскиот суд I во Љубљана, а за заменик Михаела 
Сотлер-Лаврич, судија на Општинскиот суд I во 
Љубљана: 

за секретар Ева Наглич, секретар на Собранието 
на општина Љубљана Центар, а за заменик Љубо 
Брезигар, работник во Собранието на општина Љу-
бљан Центар; 

за член Вилма Шега, учителка од Љубљана, а 
за заменик Андреј Борц, работник во Претприја-
тието „Југотехника" во Љубљана; 

67) Изборна единица Љубљана II, со седиште на 
општинската изборна комисија во Љубљана: 

за претседател Милко Добравец, судија на Ок-
ружниот суд во Љубљана, а за заменик Марија 
Метлика-Павчек, судија на Општинскиот суд I во 
Љубљана; 

за секретар Јоже Горник, работник во Собрание-
то на општина Љубљана Вич-Рудник, а за заменик 
Јанез Јагодин, работник во Собранието на општина 
Љубљана Вич-Рудиик; 

за член Душан Јелушич, правник на Службата 
за правна помош на Собранието на општина Љуб-
љана Вич-Рудник, а за заменик Бого Огрин, работ-
ник во Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија; 

68) Изборна единица Ново Место, со седиште на 
општинската изборна комисија во Ново Место: 

за претседател Руди Јереб, претседател на Оп-
штинскиот суд во Ново Место, а за заменик Тоне 
Трункељ, судија на Окружниот суд во Ново Место; 

за секретар Јоже Сухадолник, работник во Со-
бранието на општина Ново Место, а за заменик Иван 
Текстор, работник во Собранието на општина Ново 
Место; 

за член Франц Шали, стручен соработник на 
Општинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Словенија во Ново Мес-
то, а за заменик Франц Смолич, работник во Со-
бранието на општина Ново Место; 

69) Изборна единица Крањ, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Крањ: 

за претседател д-р Марјан Огризек, судија на Ок-
ружниот суд во Крањ, а за заменик А Л О Ј З Марлот, 
судија на Окружниот суд во Крањ; 

за секретар Павле Зупанчич, секретар на Со-
бранието на општина Крањ, а за заменик Тоне Пер-
не, работник во Собранието на општина Крањ; 

за члена Вид Погачник, работник во Собранието 
на општина Крањ, а за заменик Иван Оман, работ-
ник во Собранието на општина Крањ; 

70) Изборна единица Копер, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Копер: 

за претседател Павел Гром, претседател на Оп-
штинскиот суд во Копер, а за заменик Зорка Бра-
дарич, судија на Општинскиот суд во Копер; 

за секретар Драго Водопивец, работник во Со-
бранието на општина Копер, а за заменик Владо 
Гергољ, работник во Собранието на општина Копер; 

за член Алберт Приможкч, воспитувач во Дет-
скиот дом во Копер, а за заменик Леандер Цуња, а -
налитичар во Меѓуопштинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Сло-
венија во Копер; 

VI. во Социјалистичка Република Србија: 

71) Изборна единица Белград I — Чукарица, со 
седиште на општинската изборна комисија во Бел-
град: 

за претседател Душан ѓорѓевиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Белград, а за заменик Душан Ком-
нениќ, судиja на Окружниот суд во Белград; 

за секретар Марин Фабрис, секретар на Собра-
нието на општина Чукарица, а за заменик Симеун 
Дрљача, началник на одделението за Собрански ра-
боти на Собранието на општина Чукарица; 

за член Зоран Сабљаревиќ, шеф на отсекот за 
собраниски работи на Собранието на општина Ч у б -
рица, а за заменик Радосав Лукиќ, правен рефе-
рент во одделението за собраниски работи на Собра-
нието на општина Чукарица; 

72) Изборна единица Белград II — Стари град, 
со седиште на општинската изборна комисија во 
Белград: 

за претседател Драган Глигориевиќ, претседател 
на Окружниот стопански суд во Белград, а за за-
меник Момчило Прерадовиќ, претседател на Првиот 
општински суд во Белград; 

за секретар Сретен Јовановиќ, секретар на Соб-
ранието на општина Стари град, а за заменик Ми-
каина Савиќ, помошник-секретар на Собранието на 
општина Стари град; 

за член Миленко Придрашки, секретар на Оп-
штинската конференција но Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Србија, Стари град, а за за-
меник Душан Димитриевиќ, претседател на Град-
скиот одбор на Синдикатот на работниците на ус-
лужните дејности, Белград; 

73) Изборна единица Белград III — Вождовац со 
седиште на општинската изборна комисија во Бел-
град: 

за претседател Боривое Петковиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Белград, а за заменик Лепосава 
Срзентиќ, судија на Петтиот општински суд во Бел-
град; 
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за секретар Бранка Блечиќ, секретар на Собра-
нието на општина Вождовац, а за заменик Имре Ју -
хас, директор на Претпријатието за производство на 
обувки „Петар Велебит", Белград; 

за член Предраг Николиќ, јавен обвинител на 
Окружното јавно обвинителство во Белград, а за 
заменик Живка Трифуновиќ, шеф на Отсекот за 
здравствени служби на Собранието на општина 
Вождовац; 

74) Изборна единица Белград IV — Врачар, со 
седиште на општинската изборна комисија во Бел-
град: 

за претседател Миодраг Нешковиќ, судија на 
Окружниот суд во Белград, а за заменик Милош 
Виданвиќ , судија на Третиот општински суд во 
Белград; 

за секретар Босиљка Тимотиевиќ, помошник-
-секретар на Собранието на општина Врачар, а за 
заменик Вучиќ Савовиќ, советник во Собранието на 
општина Врачар; 

за член Петар Поповиќ, пензионер од Белград, 
а за заменик Мирко Познановиќ, правник во Тргов-
ското претпријатие „Горица" во Белград; 

75) Изборна единица Белград V — Земун, со се-
диште на општинската изборна комисија во Земун: 

за претседател Душанка Стефановиќ, судија на 
Четвртиот општински суд во Белград, а за заменик 
Ратко Бокун, судија на Четвртиот4 општински суд 
во Белград; 

за секретар Станое Ракиќ, правник во Собра-
нието на општина Земун, а за заменик Радомир Ру-
мениќ, началник на Одделението за комунални и 
станбени работи на Собранието на општина Нов 
Белград; 

за член Душан Ѓокиќ, дипломиран правник, ре-
ферент во Собранието на општина Земун, а за за-
меник Коста Радуновиќ, дипломиран правник во Со-
бранието на општина Нов Белград; 

76) Изборна единица Белград VI — Звездара, со 
седиште на општинската изборна комисија во Бел-
г р а д : ^ . 

за претседател Драгомир Стојановиќ, судија на 
Третиот општински суд во Белград, а за заменик 
Вукадин Драгиќевиќ, судија на Третиот општински 
суд во Белград; 

за секретар Милош Сретеновиќ, заменик на оп-
штинскиот јавен правобранител на општина Звез-
дара, а за заменик Слободан Мандиќ, јавен право-
бранител на општина Палилула; 

за член Драгица Ѓукиќ, секретар на Собранието 
на општина Звездара, а за заменик Момчило Кова-
чевиќ, секретар на Собранието на општина Пали-
лула; 

77) Изборна единица Аранѓеловац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Аранѓеловац: 

за претседател Гаврило Михајловиќ, претседа-
тел на Општинскиот суд во Аранѓеловац, а за заме-
ник Драгутин Весовиќ, судија на Општинскиот суд 
во Аранѓеловац; 

за секретар Данило Пантелиќ, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Аранѓеловац, а за 
заменик Томаш Стевовиќ, правник во Собранието 
на општина Аранѓеловац; 

за член Милорад Скочаиќ, директор на Цента-
рот за социјална работа во Аранѓеловац, а за заме-
ник Добривое Марковиќ, работник во Претприја-
тието „Венчац" во Аранѓеловац; 

78) Изборна единица Крагуевац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Крагуевац: 

за претседател Добривое Симиќ, претседател на 
Окружниот суд во Крагуевац, а за заменик Андрија 
Марковиќ, судија на Окружниот суд во Крагуевац; 

за секретар Топлица Цветановиќ, началник на 
Одделението за управно-правни работи на Собрание-
то на општина Крагуевац, а за заменик Томислав 

Станоевиќ, судија на Општинскиот суд во Крагу-
евац: 

за член Живорад Миличевиќ, директор на Гра-
фичкото претпријатие „Никола Николиќ" во Кра-
гуевац, а за заменик Вукоман Драмиќанин, секре-
тар на Општинскиот синдикален совет во Крагу-
евац; 

79) Изборна единица Светозарево, со седиште на 
општинската изборна комисија во Светозарево: 

за претседател Петар Рашков, претседател на 
Окружниот суд во Светозарево, а за заменик Вук 
Славковиќ, судија на Окружниот суд во Светоза-
рево; 

за секретар Радашин Станковиќ, правник во Со-
бранието на општина Светозарево, а за заменик Јез-
димир Стојановиќ, правник во Собранието на општи-
на Светозарево; 

за член Јован Беадер, правник во Собранието на 
општина Светозарево, а за заменик Адам Крстев, 
дипломиран правник во Собранието на општина Све-
тозарево; 

80) Изборна единица Чанак, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Чанак: 

за претседател Синиша Дилпариќ, судија на Ок-
ружниот суд во Чачак, а за заменик Илија Дмитро-
виќ, судија на Општинскиот суд во Горни Мила-
новац; 

за секретар Данило Ковачевиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Горни Милановац, а за заменик 
Милован Гавриловиќ, судија на Општинскиот суд 
во Чачак; 

за член Радисав Ковачевиќ, претседател на Оп-
штинскиот суд во Гуна, а за заменик Станко Цвет-
ковиќ, дипломиран правник во Претпријатието „Ми-
лан Благоевиќ" во Лучани; 

81) Изборна единица Кралево, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Кралево: 

за претседател Миломир Давидовиќ, судија на 
Окружниот суд во Кралево, а за заменик Никола 
Диков, судија на Општинскиот суд во Кралево; 

за секретар Стеван Белиќ, дипломиран правник, 
правен референт во Дрвниот комбинат „Јасен", Кра-
лево, а за заменик Новак Радоњиќ, дипломиран 
правник, началник на Секретаријатот за собраниски 
работи, општествени служби и општа управа на Со-
бранието на општина Кралево; 

за член Милијан Живковиќ, правник, управник 
на Домот на општествените организации во Кралево, 
а за заменик Драгослав Тотиќ , дипломиран прав-
ник, секретар на Занаетчиското претпријатие „Кеч 
рамика" во Кралево; 

82) Изборна единица Крушевац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Крушевац; 

за претседател Добривое Јевтиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Крушевац, а за заменик Добривое 
Живановиќ, претседател на Општинскиот суд во 
Варварин; 

за секретар Станимир Обрадовиќг дипломиран 
правник, началник на Секретаријатот за општестве-
на дејност и општи работи на Собранието на општи-
на Крушевац, а за заменик Момир Кркиќ, работник 
од Ќиќевац; 

за член Златибор Живоиновиќ, секретар на Оп-
штинскиот одбор на здружението на Сојузот на бор-
ците на НОВ во Крушевац, а за заменик Борисав 
Цветковиќ, член на Општинскиот синдикален савет 
во Крушевац; 

83) Изборна единица Нови Пазар, со седиште на 
општинската изборна комисија во Нови Пазар: 

за претседател Нухо Меховиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Нови Пазар, а за заменик Ненад 
Шекуларац, судија на Општинскиот суд во Нови 
Пазар; 
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за секретар Бранка Бијорац, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Нови Пазар, а за 
заменик Шефќет Ќатовиќ, правник, вршител на 
должноста секретар на Собранието на општина Д е -
ница; 

за член Богдан Мијушковиќ, дипломиран прав-
ник, секретар на Собранието на општина Нови Па-
зар, а за заменик Мико Прекиќ, правник во Собра-
нието на општина Тутин; 

ч. 
84) Изборна единица Трстеник, со седиште на 

општинската изборна комисија во Трстеник: 
за претседател Драгољуб Црномарковиќ, судија 

на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Трстеник, а за заменик То-
мислав Стојановиќ, судија на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во 
Александровац; 

за секретар Адам Радовановић правник во Со-
бранието на општина Трстеник, а за заменик Ж и -
воин Чукурановиќ, дипломиран правник во Собра-
нието на општина Врњачка Бања; 

за член Љубинко Чабровиќ, дипломиран инже-
нер по агрономија, секретар на Општинската конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Србија во Трстеник, а за заменик Радомир 
Милетиќ, работник во Земјоделската задруга во 
Милутовац; 

85) Изборна единица Лесковац, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Лесковац: 

за претседател Марко Миличевиќ, претседател 
на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Лесковац, а за заменик Мом-
чило Стојановиќ, судија на Општинскиот суд во 
Лесковац; 

за секретар Светислав Тасиќ, дипломиран прав-
ник, началник на Одделението за општествени служ-
би на Собранието на општина Лесковац, а за заме-
ник Предраг Димитриевиќ, дипломиран правник, ре-
ферент во Собранието на општина Лесковац; 

за член Раде Спасиќ, референт во Заводот за 
социјален труд во Лесковац, а за заменик Никола 
Адамовиќ, професор, директор на Просветно-педа-
гошкиот завод во Лесковац; 

86) Изборна единица Владичин Хан, со седиш-
те на општинската изборна комисија во Владичин 
Хан: 

за претседател Боривое Новковиќ, претседател 
на Општинскиот суд во Владичин Хан, а за заменик 
Александар Милосављевић судија на Општинскиот 
суд во Владичин Хан; 

за секретар Трифун Илиќ, работник во Општин-
скиот суд во Владичин Хан, а за заменик Живоин 
Раденковиќ, работник во Одделението за внатрешни 
работи на Собранието на општина Владичин Хан; 

за член Станое Станоевиќ, работник во Земљо-
Делско-индустрискиот комбинат „Делишес" во Вла-
дичин Хан, а за заменик Часлав Марковиќ, работ-
ник во Собранието на општина Бладичин Хан; 

87) Изборна единица Врање, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Врање: 

за претседател Живоин Станојковиќ, претседа-
тел на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Врање, а за заменик 
Миливое Златковиќ, судија на Окружниот суд во 
Врање; 

за секретар Владимир Динов, началник на Од-
делението за собраниски работи на Собранието на 
општина Врање, а за заменик Божидар Стојановиќ, 
работник во Заводот за урбанизам и комунална из-
градба, Врање; 

за член Божидар Илиќ, работник во Земљодел-
ско-трговскиот комбинат, Врање, а за заменик Ми-
лутин Милосављевић директор на Општиот сектор 
на Памучниот комбинат во Врање; 

88) Изборна единица Алексинац, со седиште па 
општинската изборна комисија во Алексинац: 

5а претседател Станко Цветковиќ, претседател 
На Општинскиот суд во Алексинац, а за заменик 

Лазар Михајловиќ, судија на Општинскиот суд во 
Алексинац; 

за секретар Чедомир Гурѓевиќ, шеф на Служба-
та за правна помош на Собранието на општина А-
лексинац, а за заменик Божидар Цакиќ, судија на 
Општинскиот суд во Сврлиг; 

за член Петар Марковиќ, шеф на Отсекот за 
општи работи на Собранието на општина Сокобања, 
а за заменик Бранко Крстиќ, работник во Работнич-
киот универзитет во Алексинац; 

89) Изборна единица Ниш, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Ниш: 

за претседател Бошко Ѓорѓевиќ, претседател на 
Окружниот суд во Ниш, а за заменик Тихомир Сто-
јадиновиќ, судија на Окружниот суд во Ниш; 

за секретар Драгор Николиќ, началник на Се-
кретаријатот за општи работи на Собранието на оп-
штина Ниш, а за заменик Станимир Живковиќ, за-
меник на општинскиот јавен правобранител во Ниш; 

за член Вукое Илиќ, потпретседател на Општин-
скиот синдикален совет во Ниш, а за заменик Ста-
ное Ивковиќ, секретар на Музичката школа „Др 
Воислав Вучковић во Ниш; 

90) Изборна единица Пирот, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Пирот: 

за претседател Димитрие Ќирлиќ, претседател 
на Окружниот суд во Пирот, а за заменик Ненад 
Јовановиќ, судија на Окружниот суд во Пирот; 

за секретар Десимир Петровиќ, работник во Со-
бранието на општина Пирот, а за заменик Иван 
Денчев, работник во Собранието на општина Ди-
митровград; 

за член Јордан Игњатовиќ, работик во Собра-
нието на општина Бабушница, а за заменик Горѓе 
Симиќ, работник во Собранието на општина Бабуш-
ница; 

91) Изборна единица Прокупље, со седиште на 
општинската изборна комисија во Прокупље: 

за претседател Властимир Николиќ, судија на 
Окружниот суд во Прокупље, а за заменик Мирослав 
Поповиќ, судиja на Општинскиот суд во Прокупље; 

за секретар Воислав Здравковиќ, работник во 
Собранието на општина Прокупље, а за заменик 
Витко Бојовиќ, шеф на Испоставата на Заводот за 
запослување на работници во Куршумлија; 

за член Андрија Драгутиновиќ, работник во Оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Србија, Житораѓа, а за 
заменик Мирослав Јовановиќ, работник во Одделе-
нието за внатрешни работи на Собранието на оп-
штина Блаце; 

92) Изборна единица Банка Паланка, со седиште 
на општинската изборна комисија во Банка Паланка: 

за претседател Јован Коларов, претседател на 
Општинскиот суд во Банка Паланка, а за заменик 
Воислав Матиќ, судија на Општинскиот суд во Бач-
ка Паланка; 

за секретар Стеван Паниќ, правник во Собрани-
ето на општина Банка Паланка, а за заменик Бран-
ко Вучковић дипломиран правник во Собранието 
на општина Банка Паланка; 

за член Жарко Лукиќ, секретар на Општинскиот 
комитет на Сојузот на комунистите на Србија, Цан-
ка Паланка, а за заменик Стеван Маѓар, помошник 
директора на Комерцијалната банка во Банка Па-
ланка; 

93) Изборна единица Бечеј, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Бечеј: 

за претседател Шандор Серда, претседател на 
Општинскиот суд во БечеЈ, а за заменик Љубомир 
ВуЈасиновиќ, судија на Општинскиот суд во Бечеј; 

за секретар Ненад Карабаш, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Бечеј, а за заменик 
Добрила Јовановиќ, дипломиран правник, референт 
во Собранието на општина Бечеј; 
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за член Шандор Брада, одборник на Собранието 
на општина Бечеј, а за заменик Добросав Поповиќ, 
одборник на Собранието на општина Бечеј; 

94) Изборна единица Нови Сад, со седиште на 
општинската изборна комисија во Нови Сад: 

за претседател Звонимир Штајнер, претседател 
на Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Пе-
тар Шокиќ, судија на Окружниот суд во Нови Сад; 

за секретар Бела Пинтер, општински судија за 
прекршоци во Нови Сад, а за заменик Драгутин 
Ѓуричиќ, началник на Секретаријатот за инспек-
циски работи на Собранието на општина Нови Сад; 

за член Јован Черевицки, директор на сектор во 
Транспортното претпријатие „Војводина", Нови Сад, 
а за заменик Мирјана Урошевиќ, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Нови Сад; 

95) Изборна единица Панчево, со седиште на 
општинската изборна комисија во Панчево: 

за претседател Јован Попадиќ, судија на Окруж-
ниот суд во Панчево, а за заменик Драган Адамо-
виќ, судија на Окружниот суд во Панчево; 

за секретар ѓорѓе Марковиќ, началник на Се-
кретаријатот за финансии на Собранието на општи-
на Панчево, а за заменик Миливое Драгичевиќ, ра-
ботник во Собранието на општина Панчево; 

За член Петар Лацку, директор на Основното у -
чилиште во Алибунар, а за заменик Бели Марти-
н е з работник во Земјоделската задруга во Дебе-
лина; 

96) Изборна единица Вршац, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Вршац: 

за претседател Милан Пеиќ, судија на Општин-
скиот суд во Вршац, а за заменик Николае Гилезан, 
судија на Општинскиот суд во Вршац; 

за секретар Драган Гавриловиќ, дипломиран 
правник во Општинскиот суд во Вршац, а за заме-
ник Радомир Живаљевиќ, дипломиран правник во 
Општинскиот суд во Вршац; 

за член Слобадан Бељин, работник во Собрани-
ето на општина Бела Црква, а за заменик Борисав 
Вукотиќ, работник во Собранието на општина Ковин; 

97) Изборна единица Петровац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Петровац: 

за претседател Милован Перовиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Петровац, а за заменик Јелен Ми-
ленковиќ, судија на Општинскиот суд во Петровац; 

за секретар Воислав Труиќ, началник на Одде-
лението за финансии на Собранието на општина Пе-
тровац, а за заменик Живота Рајковиќ, општински 
судија за прекршоци во Петровац; 

за член Стојан Аќимовиќ, пазарен инспектор во 
Собранието на општина Петровац, а за заменик Бо-
жидар Младеновиќ, земјоделски инспектор во Со-
бранието на општина Петровац; 

98) Изборна единица Пажаревац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Пожаревац: 

за претседател Димитрие Шукљевиќ, претседа-
тел на Окружниот суд во Пожаревац, а за заменик 
Милија Младеновиќ, претседател на Окружниот 
стопански суд во Пожаревац; 

за секретар Бvдимиp Добошаревиќ, работник во 
Собранието на општина Пожаревац, а за заменик 
Будимир Трифуновиќ, работник во Собранието на 
општина Пожаревац; 

за член Александар Буковиќ, пензионер од По-
жаревац, а за заменик Радиша Ранковиќ, работник 
во Стопанската^ банка во Пожаревац; 

99) Изборна единица Смедерево, со седиште на 
општинската изборна комисија во Смедерево: 

за претседател Танасие Ранковиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Смедерево, а за заменик Душан 
Ѓориќ, судира на Окружниот суд во Смсдерево; 

за секретар Миодраг Јоргаќиевиќ, дипломиран 
правник, началник на Секретаријатот за управно-
-правни и заеднички работи на Собранието на оп-
штина Смедерево, а за заменик Милош ВујачЈ^ќ, 
дипломиран правник во Собранието на општина 
Смедерево; 

за член Данило Шулејиќ, шеф на Кадровската 
служба на Претпријатието „Херој Срба" во Смеде-
рево, а за заменик Милан Качаревиќ, високвалифи-
куван работник во Претпријатието „Фаграм", Сме-
дерево; 

100) Изборна единица Рума, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Рума: 

за претседател Сава Иваниќ, претседател на Оп-
штинскиот суд во Рума, а за заменик Славица Ле-
погиќ, судија на Општинскиот суд во Рума; 

за секретар Дивна Павловиќ, дипломиран прав-
ник во Собранието на општина Рума, а за заменик 
Никола Тртица, судија на Општинскиот суд во Рума; 

за член Александар Адамовиќ, дипломиран ин-
женер, раководител на аналитичко-планскиот сек-
тор на Земјоделско-индустрискиот комбинат, погон 
„Срем" во Рума, а за заменик Никола Марковиќ, ра-
ботник во Фабриката за чевли „Фрушка Гора" во 
Рума; 

101) Изборна единица Сремска Митровица, со се-
диште на општинската изборна комисија во Сремска 
Митровица: 

за претседател Душан Остоиќ, претседател на 
Општинскиот суд во Сремска Митровица, а за за-
меник Милица Ковачевиќ, судија на Општинскиот 
суд во Сремска Митровица; 

за секретар Душан Гршиќ, началник на Одделе-
нието за управно-правни работи на Собранието на 
општина Сремска Митровица, а за заменик Јован 
Бељански, началник на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општина Сремска Митро-
в и ч ; 

за член Милан Недељковиќ, самостоен рефе-
рент во Одделението за општи и технички работи 
на Собранието на општина Сремска Митровица, а 
за заменик Станко Домазет, работник во Управата 
за приходи на Собранието на општина Сремска Мит-
ровица; 

102) Изборна единица Сента, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Сента: 

за претседател Ласло Ханак, судија на Општин-
скиот суд во Сента, а за заменик Коломан Балаж-
-Пири, претседател на Општинскиот суд во Сента; 

за секретар Бранислав Јововиќ, секретар на Со-
бранието на општина Сента, а за заменик Илеш 
Добо, секретар на Собранието на општина Кањижа; 

за член Золтан Шереги, началник на Одделението 
за општа управа и општествени служби на Собрани-
ето на општина Сента, а за заменик Антал Јухас, 
секретар на Собранието на општина Банка Топола; 

103) Изборна единица Сомбор, со седиште на оп-
штинска изборна комисија во Сомбор: 

за претседател Ненад Божиќ, претседател на 
Окружниот суд во Сомбор, а за заменик Часлав 
Вучковиќ, судија на Окружниот суд во Сомбор; 

за секретар Драган Батало, секретар на Собра-
нието на општина Сомбор, а за заменик Петар Ре-
лиќ началник на Секретаријатот за организација и 
општи работи на Собранието на општина Сомбор; 

за член Иван Пробојчевиќ, директор на Основ-
ното училиште „Братство-единство" во Чонопља, а 
за заменик Ками по Пете, директор на Службата на 
општественото книговодство во Сомбор; 
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104) Изборна единица Суботица, со седиште на 
општинската изборна комисија во Суботица: 

за претседател Иван Тиквички, претседател на 
Окружниот суд во Суботица, а за заменик Иштван 
Хорват, судија на Окружниот суд во Суботица; 

за секретар Недељко Варош, началник на Одде-
лението за Собраниски и општи работи на Собрани-
ето на општина Суботица, а за заменик Михајло Ба -
лант , шеф на Отсекот за сметководство на Собра-
нието на општина Суботица; 

за член Марко Пеиќ, директор на Службата на 
општественото книговодство во Суботица, а за заме-
ник Јосип Шариќ, директор на Шумското стопан-
ство во Суботица; 

105) Изборна единица Приеполе, со седиште на 
општинската изборна комисија во Приеполе: 

за претседател Србољуб Марковиќ, претседател 
на Општинскиот суд во Приеполе, а за заменик 
Михаило Томановиќ, судија на Општинскиот суд во 
Приеполе, 

за секретар Милија Бојовиќ, општински судија 
за прекршоци во Приеполе а за заменик Милош 
Пузовиќ, референт за просвета и култура на Со-
бранието на општина Приеполе; 

за член Хусо Мушовиќ, секретар на Општинска-
та конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ во Приеполе, а за заменик Петар 
Шќепановиќ, управник на Детскиот интернат во 
Приеполе; 

106) Изборна единица Титово Ужице, со седиште 
на општинската изборна комисија во Титово Ужице: 

за претседател Милиќ Томановиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Титово Ужице, а за заменик Вла-
димир Пауновиќ, судија ,на Окружниот суд во Тето-
во Ужице; 

за секретар Радован Крстиќ, заменик на општин-
скиот јавен обвинител во Титово Ужице, а за заме-
ник Обрад Марковиќ, шеф на Отсекот за сузбивање 
на криминалитетот во Секретаријатот за внатрешни 
работи на Собранието на општина Титово Ужице; 

за член Милош Пауновиќ, началник на Секре-
таријатот за внатрешни работи на Собранието на 
општина Титово Ужице, а за заменик Јован Остоиќ, 
директор на Новинската установа „Вести" во Тито-
во Ужице: 

107) Изборна единица Лазаревац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Лазаревац: 

за претседател Петар Ѓуровиќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Лазаревац, а за заменик Бранко 
Стојановиќ, судија на Општинскиот суд во Лаза-
р е в а ^ 

за секретар Милое Марјановиќ, дипломиран 
правник во Собранието на општина Лазаревац, а за 
заменик Драгиша Недељковиќ, дипломиран правник 
во Здравствениот дом во Лазаревац; 

за член Андреа Јанковиќ, работник во Собрани-
ето на општина Лазаревац, а за заменик Живорад 
Лазаревиќ, работник во Собранието на општина Ла-
заревац; 

108) Изборна единица Лозница, со седиште на 
општинската изборна комисија во Лозница: 

за претседател Вукашин Станишиќ, судија на 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Лозница, а за заменик Влас-
тимир Матиќ, судија на Општинскиот суд во Лоз-
ница; 

за секретар Милун Радивоевиќ, директор на 
секторот за кадри на РТБ „Зајача" во Лозница, 
а за заменик Љубомир Попадиќ, дипломиран прав-
ник, работник во Секретаријатот за финансии на 
Собранието на општина Лозница; 

за член Милан Поповиќ, дипломиран правник, 
правен референт во Шумското стопанство „Вора-

ња", Лозница. а за заменик Јован Рамчевиќ , ди-
пломиран правник, секретар на Претпријатието 
ФАЌ во Лозница; 

109) Изборна единица Шабац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Шабац: 

за претседател Сретен Величковиќ, претседател 
на Окружниот суд во Шабац, а за заменик Андрија 
Симиќ, судија на Окружниот суд во Шабац; 

за секретар Владета Матиќ, началник на Секре-
таријатот за управно-правни работи на Собрание-
то на општина Шабац, а за заменик Богољуб Гла-
довиќ, дипломиран правник, началник на Одделе-
нието за управно-правпи и инспекциски работи на 
Собраните на општина Богатиќ, 

за член Витомир Виторовиќ, судија на Општин-
скиот суд во Богатиќ, а за заменик Матија Југо-
виќ, судија на Општинскиот суд во Шабац; 

НО) Изборна единица Валево, со седиште на 
општинската изборна комисија во Валево: 

за претседател Радослав Ќосиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Валево, а за заменик Александар 
Ранковиќ, судија на Окружниот суд во Валево; 

за секретар Драгољуб Максиќ, дипломиран 
правник, референт во Секретаријатот за управно^ 
-правни работи на Собранието на општина Валево, 
а за заменик Велибор Савиќ, референт во Собрани-
ето на општина Валево; 

за член Велимир Лазаревиќ, секретар на Оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот Со-
јуз на работниот народ во Валево, а за заменик' 
Василие Радовиќ, пензионер од Валево; 

111) Изборна единица Неготин, со седиште на 
општинската изборна комисија во Неготин: 

за претседател Радоица Лековиќ, судија на Ок-
ружниот суд во Заечар, а за заменик Ѓорѓе Божи-
новиќ, судија на Општинскиот суд во Неготин; 

за секретар Љубисав Негоициќ, судија на Оп-
штинскиот суд во Неготин, а за заменик Божидар 
Милиќевиќ, работник во Собранието на општина 
Неготин; 

за член Драгутин Стајковиќ, работник во Со-
бранието на општина Неготин, а за заменик Дра-
гиша Мониќ, работник во Собранието на општина 
Неготин; 

112) Изборна единица Заечар, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Заечар: 

за претседател Шпиро Буковиќ, претседател на 
Окружниот суд во Заечар, а за заменик Драган Су-
ботиќ, судија на Окружниот суд во Заечар; 

за секретар Бранислав Богосављевић дипломи-
ран правник во Собранието на општина Заечар, а за 
заменик Светлана Војводиќ, дипломиран правник 
во Собранието на општина Ззечар; 

за член Зоран Ковани, лекар во Заводот за 
здравствена заштита во Заечар, а за заменик Ми-
одраг Петковиќ, директор на Претпријатието за 
прикажување филмови ,.Тимок" во Заечар; 

113) Изборна единица Кикинда, со седиште на 
општинската изборна комисија во Кикинда: 

за претседател Стеван Коиќ, претседател на 
Општиннскиот суд во Кикинда, а за заменик Вида 
Мариновиќ, судија на Општинскиот суд во Ки-
кинда; 

за секретар Томислав Бркл^ач, директор на Ко-
муналниот завод за социјално осигурување во Ки-
кинда, а за заменик Александар Хевчуг, работник 
во ИГМ „Тоза Марковиќ" во Кикинда; 

за член Никола Вукиќ, работник во Собранието 
на општина Кикинда, а за заменик Иштван Венуш, 
директор на Земјоделската задруга во Сајан; 
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114) Изборна единица Зрењанин, со седиште на 
општинската изборна комисија во Зрењанин: 

за претседател Томислав ѓурѓевиќ, судија на 
Окружниот суд во Зрењанин, а за заменик Петар 
Павковиќ, судија на Окружниот суд во 3 реља ни н; 

за секретар Миливој Козловачки, работник во 
Собранието на општина Зрењанин. а за заменик 
Константин Велисављев, работник во Собранието 
ца општина Зрењанин; 

за член Милка Бига, член на Извршниот од-
бор на Општинската конференција на Социјалисти-
чкиот сојуз на работниот народ во Зрењанин, а за 
заменик Томислав Терзиќ, управник на Интернатот 
на средните и средните стручни училишта во Зрс-
њанин; 

115) Изборна единица Гњилане, со седиште на 
општинската изборна комисија во Гњилане: 

за претседател Светислав Трајковиќ, претсе-
дател на Општинскиот суд во Гњилане, а за заме-
ник Бајрам Кадриу, судија на Општинскиот суд во 
Гњилане; 

за секретар Џеват Хаљиљи, заменик на јавниот 
обвинител во Гњилане, а за заменик Миливое Цвет-
ковиќ, инспектор на трудот во Собранието на оп-
штина Гњилане; 

за член Влада Трумпиќ, директор на Комер-
цијалната банка во Гњилане, а за заменик Берат 
Рамиќ, правник во Собранието на општина Гњи-
лане; 

116) Изборна единица Косовска Митровица, со 
седиште на општинската изборна комисија во Ко-
совска Митровица: 

за претседател Аслан Барути, судија на Оп-
штинскиот суд во Косовска Митровица, а за за-
меник Горѓе Божовиќ, судија на Општинскиот суд 
во Косовска Митровица; 

за секретар Миладин Јовановиќ, дипломиран 
правник, пензионер од Косовска Митровица, а за 
заменик Мељек Морина, правник во Собранието 
на општина Косовска Митровица; 

за член Бајрам Абдуљи, општински судија за 
прекршоци во Косовска Митровица, а за заменик 
Драган Поповиќ, секретар на Средното медицинско 
училиште во Косовска Митровица; 

117) Изборна единица Пеќ, со седиште на оп-
штинската изборна комисија во Пеќ: 

за претседател Азиз Тигањи, судија на Окруж-
ниот суд во Пеќ3 а за заменик Војо Ковачевиќ, су-
дија на Општинскиот суд во Пеќ; 

за секретар Миомир Пауновиќ, работник во Со-
бранието на општина Пеќ, а за заменик Џеват Бе-
легу, работник во Собранието на општина Пеќ; 

за член Рустем Кастрати, директор на Општин-
скиот завод за запослување работници во Пеќ, а 
за заменик Лазар Петровиќ, работник во Општин-
скиот синдикален совет во Пеќ; 

118) Изборна единица Приштина, со седиште 
на општинската изборна комисија во Приштина: 

за претседател Миодраг Врбица, судија на Ок-
ружниот суд во Приштина, а за заменик Зеќир 
Говори, истражен судија на Општинскиот суд во 
Приштина; 

за секретар Љатиф Красниќи, секретар на Со-
бранието на општина Приштина, а за заменик Зо-
ран Табаковиќ, работник во Собранието на општи-
на Приштина; 

за член Љон Прѓеѓај, судија на Покраинскиот 
совет за прекршоци во Приштина, а за заменик 
Милорад Томановиќ, судија на Општинскиот суд 
во Приштина; 

119) Изборна единица Призрен, со седиште на 
општинската изборна комисија во Призрен: 

за претседател Лирана Масар, судија на Ок-
ружниот суд во Призрен, а за заменик Миодраг 
Главниќ, судија на Општинскиот суд во Призрен; 

за секретар Рефки Дана, референт за работни 
односи во Собранието на општина Призрен, а за 
заменик Назлие Далаука, секретар на Општинскиот 
синдикален совет во Призрен; 

за член ѓорѓе Младеновиќ, директор на Основ-
ното училишта „Емин Д у р а к у во Призрен, а за 
заменик Бехајдин Целина, референт во Општин-
скиот одбор на Сојузот на здруженијата на бор-
ците на НОВ во Призрен; 

120) Изборна единица Урошевац, со седиште на 
општинската изборна комисија во Урошевац: 

за претседател Хољиљ Иљази, претседател на 
Општинскиот суд во Урошевац, а за заменик Урош 
Томовиќ, судија на Општинскиот суд во Урошевац; 

за секретар Душан Максимовиќ, референт во 
Собранието на општина Урошевац, а за заменик 
Сали Хасани, управник на Филијалата на Заводот 
за социјално осигурување во Урошевац; 

за член Рамадан Меља ми, секретар на Фабри-
ката за масло „Милан Зечар'' во Урошевац, а за 
заменик Драгољуб Амановиќ, просветно-педагошки 
советник во Просветно-педагошкиот завод во Уро-
шевац. 

2. Досегашните членови на општинските избор-
ни комисии и нивните заменици, што не се имену-
вани со ова решение, се разрешуваат од должно-
ста во тие комисии. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 12 
12 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката И од Одлуката за ос-

новањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА 
ПРОТОКОЛОТ 

Се разрешува Мирко Милутиновиќ од должноста 
шеф на Протоколот на Претседателот на Републи-
ката, поради одење на нова должност. 

Р. бр. 20 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 11 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63 и 1^66), Претседателот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ 

За шеф на Протоколот на Претседателот на Ре-
публиката во положба на помошник сојузен секре-
тар се назначува Владо Шестан, досегашен амба-
садор на СФРЈ во Пакистан. 

Р бр. 21 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република 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 МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Маличевић Хамида Ћемал, пешадиски пост. 
водник; Маловић Ђоке Драгољуб, санитетски пост. 
водник; Маринковиќ Владимира Љубомир, артиле-
риски пост. водник; Мартиновски Ангела Милош, 
пешадиски пост. водник; Медвед Фрање Мартин, 
пешадиски пост. водник; Мичић Стојана Тихомир, 
пост. водник на АБХ одбрана; Милачић Давида 
Петар, пост. водник на финансиска стужба; Мила-
нов Круме Војо, артилериски пост. водник; Мила-
новић Ранђела Раденко, пост. водник на финансис-
ка служба; Миленковиќ Драгутина Будимир, пеша-
диски пост. водник; Миленковић Николе Душан 
пост. водник на оклопни единици; Миленковиќ! 
Младена Миодраг, инженериски пост. водник; Ми-
лић Новице Јован, артилериски пост. водник; Ми-
лосављевић Стојадина Властимир, артилериски 
пост. водник; Милошевић Луке Велими,р, пост. вод-
ник на административна служба; Миловановић Ра-
дојка Војислав, пешадиски пост. водник; Митрић 
Василија Новак, пешадиски пост. водник; Митрић 
Мирка Рајко, технички пост. водник; Митровић 
Радича Живадин, пост. водник на админиетративна 
служба; Младеновић Миленка Момчило, пост. вод-
ник на финансиска служба; Младеновић Мите Стан-
ко, пост. водник на финансиска служба; Младено-
вић Видосава Томислав, артилериски пост. водник; 
Николић Среје Добросав, артилериски пост. водник; 
Николић Милана Драгољуб, технички пост. водник; 
Николић Ђуре Лазар, пост. водник на администра-
тивна служба; Николовски Диме Стојан, интендан-
тски пост. водник I кл. Нинко^ић Малете, Бранко, са-
нитетски пост. водник; Павићевић Радивој а Божур, 
пост. водник на сообраќајна служба; Пернар Јосипа 
Јосип, технички пост. водник; Петровски Серафим 
Мијалчо, пост. водник на оклопни единици; Попо-
вић Јована Миливоје, пешадиски пост. водник; 

Познановић Стојана Матија, пост. водник на 
сообраќајна служба; Првуловић Александра Мом-
чило, интендански пост. водник; Радевић Јована 
Миливоје, артилериски пост. водник; Радмиловић 
Анте Душан, артилериски пост. водник. Ранђеловић 
Љубомира Новица, пост. водник на финансиска слу-
жба; Савић Миле Мићо, пешадиски пост. водник; 
Серафимовски Димко Љупче, пешадиски пост. вод-
ник; Симић Владимира Милорад, пост. водник на 
оклопни единици; Соврић Божидара Совро, пост. 
водник за врска; Спасовски Ђорђе Благоје, постар 
водник на оклопни единици; Спировски Стојче Бо-
шко, пост. водник на административна служба; 
Станковић Благоје Крсто, пост водник на админи-
стративна служба; Станковић Перута Петар, пеша-
диски пост. водник; Станковић Драгомира Ранђел, 
пост. водник на административна служба; Стефа-
новиќ Добривоја Синиша, пешадиски пост. водник; 
Стефановић Ранђела Велибор, пост. водник на 
административна служба; Стојановић Милосава Во-
јислав, интендански пост. водник; Стошић Младена 
Момир, пешадиски пост. водник; Шахмановић Заје 
Шаћир, технички пост водник; Шеговић Душана 
Ртдивоје, артилериски пост водник; Шимуновић Гр-

ге Јосип, артилериски постар водник; Шпољарић 
Марка Стипе, пешадиски поет. водник; Шуњеварић 
Нена да Милорад, артилериски пост. водник; Тасић 
Томе Станиолав, пешадиски пост. водник; Тодоро-
вић Боривоја Милован, пост водник за врска; Вељ-
ковић Борисава Добривоје, интендански пост, вод-
ник; Вукадиновић Добросава Љубомир, пост. вод-
ник на оклопни единици; Вукадиновић Петра Јо-
ван, пост водник на административна служба; Ву-
кашиновић Јована Станко, артилериски пост. вод-
ник; Живанчевић Милете Живадин, технички пост. 
водник; Жујовић Веселина Богољуб, артилериски 
пост. водник; 

Асановић Исаила Ђорђе, пешадиски водник I 
кл.; Бајић Михајла Драгољуб, технички водник I 
кл.; Басара Петра Милан, технички водник I кл.; 
Белотић Ђорђа Живорад, водник I кл. за врска; 
Бојић Миј ата Здравко, водник I кл. за врска; Бра-
иновић Анте Матија, водник I к л. на сообраќајна 
служба; Брус Рудолфа Рудолф, водник I кл. на ок-
лопни единици; Бухов Ристе Панде, инженерски 
водник I кл.; Бујић Војина Слободан, водник I кл. 
на оклопни единици; Булатовић Марка Вукосав^ 
водник I кл. на административна служба; Цапан 
Томе Мирко, инженерски водник I кл.; Дакић Мир-
ка Максим, пешадиски водник I кл.; Димић Ђуре 
Ненад, технички водник I кл.; Драгић Душана Ми-
лан, артилериски водник I кл.; Дубајић Ђуре Ду-
шан, технички водник I кл.; Ђаковић Раде Слобо-
дан, водник I кл. за врска; Ђурин Пере Ратко, вод-
ник I кл. на оклопни единици; Ђуришић Владимира 
Илија, инженерски водник I кл.; Филиповић Јефте 
Саво, пешадиски водник I кл.; Фук Петра Влади-
мир, водник I кл. за врска; Гавриловић Гаврила 
Србољуб, водник I кл на АБХ одбрана; Георгиев-
ски Трајан Александар, водник I кл. на оклопни 
единици; Гобељић Драге Велимир, артилериски 
водник I кл.; Гојковић Борисава Владета, пешади-
ски водник I кл.; Готић Мирка Богдан, санитетски 
водник I кл.; ГруЈић Саве Ђенисије, водник I кл. 
за врска; Грујић Богољуба Велисав, артилериски 
водник I кл.; Илић Чедомира Драгослав, водник I 
кл. за врска; Јањићевић Милана Бранислав, воз-
духопловнотехнички водник I кл.; Јанковић Томе 
Милош, технички водник I кл ; 

^ Јовановић Петра Драгутин, водник I кл. за вр-
ска; Јовановић Секуле Миливоје, водник I кл. на 
финансиска служба; Јовановић Обрена Мирослав; 
водник I кл. на финансиска служба; Јовановић Ми-
лорада Живадин, артилериски водниве I кл.; Јови-
чић Тешмана Богдан, технички водник I кл.; Карић 
Војне лава Живадин, инженериски водник I кл.; Ке-
сиќ Милорада Мирко, водник I кл. на оклопни еди-
ници; Кесић Стеве Раде, технички водник I кл.; 
Клицов Николе Никола, водник I кл. на АБХ од-
брана; Контрец Фрање Антон, технички водник I 
кл. Корач Јована Бранко, инженериски водник I кл.; 
Косановић Кристијан Јосип, водник I кл. на АБХ 
одбрана; Косовац Петра Неђо, интендански водник 
I кл.; Костић Милоја Војин, пешадиски водник I 
кл.; Лазаревић Љубомира Властимир, технички 
водник I кл ; Мартиновић Јована Богдан, артиле-
риски водник I к л ; Мицевски Михајло Диско, ин-
женерски водник I кл.; Михаиловић Душана Бори-
воје, пешадиски водник I кл.; Мијатовпћ Пантелије 
Милован, технички водник I кл.; Милић Чедомира 
Петар, водник I кл. на финансиска служба; Мило-
сављевић Јована Томислав, технички водник I кл.; 
Миоковић Миле Љубомир, водник I кл. на оклопни 
единици; Мирковић Гавре Арап, инженериски вод-
ник I кл.; Митић Милорада Светислав, пешадиски 
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водник I кл.; Николић Драѕојла Гојко, водник I кл. 
за врска; Ненадовић Здравка Милољуб, пешадиски 
водник I кл.; Николић Јована Миленко, артилери-
ски водник I кл.; Николић Милана Милоје, арти-
лериски водник I кл.; Нинковић Стевана Бошко, ар-
тилериски водник I кл.; Остојић Гојка Милоје, тех-
нички водник I к л.; 

Пајић Љубана Богдан, технички водник I кл.Ј 
Панић Глигорија Михајло, пешадиски водник I кл.; 
Пераћ Лазе Душан, технички водник I кл.; Печен-
ковић Мехмеда Звонко, водник I кл. на админи-
стративна служба; Прерад Будимира Славко, вод-
ник I кл. на административна служба; Радаковић 
Илије Перо, технички водник I кл.; Радивојевић 
Трајка Добривоје, пешадиски водник I кл.; Ребац 
Николе Ивица, технички водник I кл.; Реџовић Та-
иба Сафет, пешадиски водник I кл.; Савковић Пе-
тра Боривоје, водник I кл. на оклопни единици; 
Секуловић Мира Радивој е, артилериски водник I 
кл.; Симић Станка Миладин, водник I кл. за врска; 
Спасојевић Светомира Милорад, технички водник I 
кл.; Средојевић Миладина Милета, пешадиски вод-
ник I кл.; Станић Марка Коста, пешадиски водник 
I кл.; Станојевић Милована Слободан, пешадиски 
водник I кл.; Стефановић Томе Бранислав, техни-
чки водник I кл.; Сувајац Вида Љубо, технички 
водник I кл.; Татаревић Властимира Драгић, тех-
нички водник I кл.; Томаш Петра Марио, артиле-
риски водник I кл.; Томашевић Аксеније Драган,-
инженериски водник I кл.; Топић Агана Ибрахим, 
артилериски водник I кл.; Тричковић Станка До-
бривоје, пешадиски водник I кл.; Трнинић Милана 
Милорад, водник I кл. на финансиска служба; Тута 
Јерка Марко, артилериски водник I кл.; Ургл Ане 
Ернест, пешадиски водник I кл.;" Урошевић Љубо-
мира Томислав, пешадиски водник I кл.; Воркапић 
Пере Милош, технички водник I кл.; Вуковајац Јо-
ве Бранко, воздухопловнотехнички водник I кл.; 
Здравковић Тихомира Светислав, водник I кл. за 
врска; Живковић Витомира Светолик, артилериски 
водник I кл.; Ерјавец Јоже Рајко, пешадиски вод-
ник; Јашарагић Абида Велија, артилериски водник; 
Калинић Петра Петар, водник за врска; Кушић Ма-
те Стјепан, пешадиски водник; Лешић Матије Ми-
лан, артилериски водник; Марјановић Гај е Петар, 
водник на оклопни единици; Медаковић Мане Ђуро, 
пешадиски водник; Мијатовић Драге Крсман, вод-
ник за врска; Младеновић Светомира Властимир, 
пешадиски водник; Орешковић Ивана Иван, водник 
на оклопни единици; 

за особно истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држање 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Таталовић Душана Дмитар, артилериски пост. 
водник; Дракула Богдана, Раде, технички водник I 
кл.; Јелковић Николе Павао, инженериски водник I 
кл.; Тасић Војислава Слободан, артилериски водник 
I кл.; Црнобрња Саве Душан, водник за врска; Ду-
раковић Младена Слободан, технички водник; Фи-

руловић Мирослава Мирослав, технички водник; 
Олујић Миле Стеван, водник на сообраќајна слу-
жба. 

Бр. 169 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

f f 83. Закон за народната одбрана — — — 209 
84. Закон за воената обврска — — — — 228 

85. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за изборните единици за избор на 
пратеници за Сојузната скупштина — — 237 

86. Закон за измени и дополненија на За-
конот за избирачките списоци — — — 238 

, 87. Закон за измена на Основниот закон за 
судските такси — — — — — — — 239 

88. Закон за дополнение на Законот за ин-
тересните стопи на фондовите во стопан-
ството — - — — — — — — — 239 

89. Закон за измена на Законот за стопите 
на амортизацијата на основните средства 
на работните организации — — — — 239 

90. Закон за обезбедување средства за ф и -
нансирање на Програмата за модерни-
зација на службата за безбедност на воз-
душната пловидба ,— — — — — — 240 

91. Закон за забрана на одржување и вос-
поставување економски односи со Јужна 
Родезија — — — — — — — — 241 

92. Одлука За именување претседател и чле-
нови на Сојузната изборна комисија - 242 

93. Одлука за определување премија за вол-
на во 1969 година — — — — — — 242 

94. Одлука за определување премија за су-
ров памук во 1969 година — — — — 243 

95. Одлука за обврските на овластените 
банки кога користат определени странски 
кредити или даваат гаранции за такви 
кредити за понатамошен развој на цр-
ната металургија преку програмата од 3,2 
милиони тони суров челик — — — — 243 

.96. Одлука за критериумите и начинот за 
давање предлози за гаранција на феде-
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публичките изборни комисии — — — 272 

101. Решение за именување членови на по-
краинските изборни комисии — — — 274 

102. Решение за именување членови на оп-
штинските изборни комисии — — — 275 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1 Пошт. фаж ZH 
- Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. 
Печат на Београдскиот графички завод, Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. II 


