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A  Saerb Szocialista Köztársasági Szkupstina kép
viselőinek választásáról szóló választójogi törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szikupstina 
a Köatássasági Tanács és a PoliiMkai-Szervezésí Ta
nács 1989. február 13-án tartott ülésén elfogadott, 
érvényessé nyilvánítom,

KSz 17. szám 
1969. február 14.
Beograd

MI!»S Minié, s. k. 
a Szkupstina elnöke

A SZER!» SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE

I. F e j e z e t  

AL APRE MDE LKEZÉSEK

1. Cikk
A Saart) Szocialista Köztársasági Szikupstina (a 

további szövegben Szikupstina) képvisetlőiiniek válasz
tása ás visszahívása a jelen törvényben előírt módon 
és eljárás szertant történik.

2. Ciikik
A Köztörsaisági Tanácsiba 120 képviselő válasz

tandó.
A Gazdaságii, a Közcktiatás-Kulturálisügyi, az 

Egészségügyi-Népjólétpolitikai és a Politikai-Szer
vezési Tanácsba (a további szövegben munkaközös- 
ségi tanácsok) 80-80 képviselőt választanak.

3. Cikk
A Szkupstina valamennyi tanácsának képviselőit 

miniden negyedik évben választják.
Egymást követően kétszer többnél senki sem le

het a Szikupstina 'képviselője.
A pótválaszitásckon a képviselőt azon képviselő 

mandátumának lejáriáig választják, akinek helyébe 
kerüli, és a mandátum lejárta után egymásután két
szer lehelt még a Szikupstina képiselője.

4. OSktk
A válaaztőjogosullt polgáraik a képviselőiket a 

Köztársasági Tanácsba általános, egyanlő és közvet
len választójog alapján választják. A munkaközös- 

^ségi tanácsok képviselőit a községi szkupstina vá
lasztmányi tagjaiból, a munkaiszjervazetek és a tár

sult iMuinfaa nps szervezetei munkaközösségeinek, 
vtaliaminit a jelein törvényben meighaitározoitit m egfe
lelő tevékenységi ágaik munkaközösségeinek deile- 
gátiusiaűbál álló választási testület választja, a vá- 
lasztóeigység területéről.

5. Giíkfe
Miinden vádasztójogosult pdlgár részit vielhet <a 

Köztársasági Tanács képvisalőiinelk választásában és 
képviselőként beválasztható ebbe a tanácsiba.

8. Cilkik
A Gazdasági Tanács képviselőjévé való választ- 

hatosáig! joggal írendeiifcezmek: a munkaszervezet, vagy 
más munkaközösség dolgozói, a munkaszervezet, 
munkaközösség irányító szervének tagjai a terme
lési ágaikban, közlekedés és távközlési szolgálatiban, 
kereslted elemb en, vendégi áíóiparb an, kis iparban, 
kommunális tevékenységekben, bankrendszerben, 
könyv és lapkiadó válíefiiatcknál, valamint egyéb gaz
dasági ágakban, továbbá a gazdaság terén tudomá
nyos kutató tevékenységgel foglalkozó munkaszeir- 
vazeltelk dolgozói és e szervezetek irányító szerveinek 
tágjai, a gazdaság területén lévő társult munkaszer
vezetek irányító szerveinek tagjai, a földművesek —1 
a földműves-szövetkezetek' vagy más munkaszerve
zetek tagjai és a mezőgazdasági tevékenységgel akti
vein foglalkozó családtagijaik, a szövetkezettel, ililetv® 
más munkaszervezettel tartós kooperációs viszony
ban lévő földművesek, akik a szövetkezet illetve más 
munkaszervezet statútumának értelmiében megbatá
rozott jogokkal rendelkeznek a szövetkezeit, illetve 
más munkaszervezet irányító szerveinek választását 
illetően, továbbá a kisiparosak — az iparkamara tag
jai —, a mezőgazdasági, ipari vagy más munkaszer
vezeten kívüli dolgozók, valamint a gazdaságiban 
foglalkoztatott dolgozóik szakszervezetének funkcio
náriusai.

7. Ciikik
A Közoktatás és Kulturügyi Tanács képviselőjévé 

való választhatóság! joggal rendelkeznek: az oktatás
ügy, a tudomány, a művészet és más kultúr téren 
valamint a testnevelés téréin működő munkaszerve
zetek, vagy más munkaközösségek dolgozói, valamint 
az ilyen munkaszervezetek és más munkaközösségek 
irányító szerveinek tagjai, — a lap és .könyvkiadó 
vállalatck kivételével —, az említett területen kívüli 
munkaszervezetek kiadótanácsainak, vagy más meg
felelő irányító szerveinek tagjai, önálló tudományos 
dolgozók, szabad művészek, vagy más egyéni kulitúr- 
dcligozók, rendes egyetemi hallgatók, a művészért! 
akadémiáik, a fő és felső iskolák rendes hallgatói, 
rendes középielkclái tanulók, akik az iskola statútu
mának értelmében ilyen jelleggel bírnak, a közokta
tás, a tudomány, a művészet és a kultúra egyéb 
ágaiban működő munkaszervezetek egyesületeiiiniek 
irányító szerveiben működő tagok, a művelődési kö
zösség irányító szerveinek tagjai, valamint az emlí
tett tevékenységi ágakban foglalkoztatott dolgozók 
szakszervezetének funkcionáriusai.

8. Cikk
Az Egészségügy i-Népjálétpoliitifcai Tamiáas képvi

selőjévé való választhatóság! joggal tnanidiellteznielk: az 
egészségűgyi-inépjólétpoiliitilkiai szolgálat Ikroraléjbieiti mű
ködő muiákiasaEirvaaeibdk, vagy más mwnfcalkioaoisisiétíjete



dolgozói, az egészségügyi és népjólétpoliitikai téren 
működő munkaszervezeteik, vagy más munkaközössé
gek irányító szervernek tagjai, valamint az egészség
ügyi és népjolétpo'itikei téren tudományos kutató
munkája tokkal foglalkozó munkaszervezetek dolgo
zói és azok irányító szerveinek tagjai, az egészségügyi 
és oépjólétpolitákaá szolgálatok munkaszervezetei 
egyesülete irányító szerveinek tagjai, a társad alom- 
biztosítási s2)kupsiti:sMi tagjai, valamint az e téren fog- 
Mkoztatott dolgozók szaikszervezeteinsk funkcioná
riusai.

9. Cikk
A Politikai-Szervezési Tanács képviselőjévé való 

választ hatósági joggal rendelkeznek: az állami szer
vek, a társadalom-politikai szervezetek és a jelen tör
vény 6., 7. és 8. cikkében fel nem sorolt egyesületek 
dolgozói; mindem munkaszervezet, vagy más munka
közösség irányító szervének tagjai; a munkaszerve
zetek egyesületei irányító szerveinek tagjai, vala
mint a társadalom-politikai szervezetek, vagy egye
sületek funkcionáriusai, amelyek tevékenysége ki
terjed a társadalom-politikai rendszer területén fel
merülő kérdésekre.

10. Cikk
A jelen törvény 7., 8., 9. és 10. cikkében előirt 

feltételekkel rendelkező polgár beválasztható a mun
kaközösségek megfelelő tanácsába, amennyiben általá
nos választójoggal rendelkezik.

11. C ik k
A köztársasági szerv kinevezett funkcionáriusa 

és dolgozója, valamint a Szerb Alkotmányvédő Bíró
ság vagy más köztársasági bíróság bírája egyidejűleg 
nem lehet köztársasági képviselő.

Amennyiben az előző bekezdésben említett funk
cionáriust, dolgozót, vagy bírót, megválasztják köztár
sasági képviselőnek, funkciója, illetve munkaviszonya 
megszűnik, a képviselői mandátum verifikálása után.

12. cikk
Szerbia dolgozó népének szocialista szövetsége (a 

további szövegben szocialista szövetség) a szkupsti- 
nai képviselőválasztásokkal és a köztársasági képviselők 
jelölésével és a jelöltek véglegesítésével kapcsolatos 
társadalom-politikai tevékenység alapvető hordozója és 
szervezője. A Szocialista Szövetség a választásokkal 
kapcsolatos szerepének megvalósításával, biztosítja a 
polgárok aktív részvételét a jelölésekben és a köztár
sasági képviselők választásában, továbbá választójo
gaik realizálásában.

A Szocialista Szövetség, együttműködve más tár- 
•adalcm-pcilitikai és egyéb szervezetekkel, megszer
vezi a társadalom-politikai tevékenység olyan formáit, 
»melyek lehetővé teszik a dolgozók és más polgá
rok legszélesebb kezdeményezésének kibontakozását 
és közvetlen részvételüket a jelöltek előterjesztésében, 
a köztársasági képviselőjelöltekre vonatkozó javasla
tok megvitatásában. A Szocialista Szövetség megis
merteti a választókkal a javasolt jelöli beket és politi
kai tevékenységével biztosítja a jelölésekkel kaposo- 
tatos mércékre, a javasatokra és a jelöltek végjege- 
eítésére vonatkozó lehető legszélesebb társadalmi 
megbeszéléseket.

13. Cikk
A köztársasági képviselők választását választó- 

egységek szerint bonyolítják le.
A választóegységet egy, vagy több község terü

lete, vagy egy község területének része képezi. A 
község területének része nem társulhat más község 
területeve!!, vagy más község területének egy részé
vel egy váilasizitóegységbe.

A választóegységek szabály szerint azonos számú 
lakost ölelnek fel. A lakosság számát a legutóbbi 
•épeaámdátás adatainak elapjám állapítják meg.

A vádasatóeigységek törvénnyel áliltapítandók meg.

14. Cikk
A  kép viselőv állasat ásokk ai kapcsolatos minden 

egyes vátosztóegységibetn a Köztársasági Tanácsiba 
egy képviselőt választanak, míg a munkaközösségi ta
nácsokba a képviselőválasztásokkal kapcsolatos válasz
tóegységek mindegyikében egy-egy képviselő válasz
tandó minden egyes tanácsba.

Egyazon személy csak egy választóegységben le
het képviselőj előlit.

Egyazon személy e Szkupstina csak egy tanácsába 
jelölhető képviselőnek.

15. Cikk
A köztársasági képviselőválasztásokat a Köztár

sasági Szkupstina elnöke írja ki.
A képviselőválasztásokat e képviselők mandátu

mának lejártától számított legkésőbb 15 nappal előbb 
kell lebonyolítani.

A  Szkupstina egyes tanácsai feloszlettásáaak ese
tén, a választásokat a tanács feloszlatásától számított 
legkésőbb 15 napon belül ki keM írni.

A választások kiírása és a képviselőválasztá:ck 
lebonyolítása közötti időszak nem lehet hosszabb 
két hónapnál, sem pedig rövidebb egy hónapnál.

A váSasBtáscfe kiírásáról szóló határozat kihk'de- 
Ijndő a Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Köz
lönyében.

16. Cikk
A képviisetőváílasztásckat a Köz társasági Ta

nácsba vasárnap kell lebonyolítani, a Köztársaság 
egész területén egyugyanazon napon.

A képviselőválasztások a munkaközösségek min
den tanácsába a Köztársaság egész területén egy
ugyanazon napon bcnyolítandók le, .......

Az általános képviselőválasztások a munkaközös
ségek tanácsaiba, a községi szkupstiinai választmányi 
tagok áltaHánas választása után folytataindók le.

A választások kiírásáról szóló határozat tartal
mazza a választások lefolytatásának időpontját, dá
tumát, valamint a választásokkal kapcsoteSos előké
születekre ellőírt határidő kezdetét.

17. Cikk
Amennyiben a képviselőválasztásokat á Köátár- 

saságii Tanácsiba ugyanazon a napon bonyolítják le 
mint a képviaelőváfessatásdkat a Szövetségi Szkups- 
tirua társadalom-politikai tanácsába, a tartományi 
szkupstina tartományi tanácsába, vagy a községi 
szkupstimák községi tanácsaiba, a választások lebo
nyolíthatók ugyanazon' a választóhelyeken, de a kép
viselőválasztásokat a Köztársasági Tanácsiba külön 
választó bizottságok vezetik és e tanáécsal kapcsola
tos választási eljárás küllőn folytatandó lé.

Ha a képviselőválasztásokat a munkaközösségi 
tanácsba azonos napba bonyolítják le a más társa
dalom-politikai közösségek munkaközösségi szkupsiii- 
náiba való választásokkal, a Szkiupsitána munkakö
zösségi tanácsába való kép visel ©választásokkal kap
csolatos választási tevékenység külön folytatandó.

Ha a köztársasági képviselőjelölések a más tár
sadalom-pcujtikaá közösségek sakupstimái tagjainak 
jelölésével azonos napon történik, a jelölést meg le
het ejteni ugyanazon a választógyülésen, illeitve a 
dolgozóik ugyanazon gyűlésein, de a jelöltek előter
jesztése és a rájuk való szavazás minden társada
lom-politikai közösség tekintetében külön végzendő.

18. Cikk
A képviselőjelölteket a Szkupstina valamennyi 

tanácsába előterjeszti és véglegesíti a Szocialista Szö
vetség jelölő értekezlete (a további szövegben: jelölő 
értekezlet). •

A képviselő} ©lelitek et a Köztársasági Tanácsba 
előterjesztik és véglegesítik a választógyűlések, míg 
a képviselőjelölteket a munkaközösségek tanácsaiba



a megfelelő tevékenységi ágaikban működő monlka- 
szerveaetak és raás muintaközösiságielk dolgozóinjaik 
gyűilésiai is.

19. Oakik
A köztársasági Iképváselőjelliölltelk végtegiasiEtóaét 

Végző jelölő értekezlet, a Köztársasági Tanács képvi
selőválasztással kapcsolatos minden, válasiztáegységira 
és a munkaközösségi tanácsokba választandó képvi
selő-választások minden vá lasató egységére meg a lakul. 
Szükség esetén megalakítható külön jelölő értekezlet a 
munkaközösségek egyes tűm ácsaira vonatkozóan.

A jelölő értekezlet munkamenetét a Szocialista 
Szövetség alapszabályzata határozza meg.

A  jelölő értekezlet munkája nyilvános.

20. Ciiklk
A jelölő értekezlet a Szocialista Szövetség alap- 

szervezeteiben, a szakszervezetekben, a harcosok egye
sületeinek szervezeteiben, az iíjúsági szervezetekben, 
és a polgároknak a Szocialista Szövetség községi vá
lasztmányai alapszabályzataiban meghatározott egyéb 
egyesületeiben és szervezeteiben közvetlenül válasz
tott delegátusokból áll.

Ha a válaszitóegységet két vagy több község ké
pezi, a Szocialista Szöveitség alapszabályzata előír
hatja, hogy a delegátusokat az említett jelölő értekez
letre saját tagjaik közül azok a községi jelölő érte
kezletek válasszák, amelyek illetékesek a Szövetségi 
Szkupstina Népek Tanácsába való képviselők válasz
tására.

A jelölő értekezletekre, a jelen cikk 1. és 2. be
kezdésének értelmiében, egy vagy több szervezet áll
tai választandó delegátusok számának meghatározá
sával kapcsolatos mércéket, valamint * delegátusok 
magválaisztásánalk módját és efljárálsált 1 Szocialista 
Szövetség alapszabályzata saabátyoiazia.

21. Oifelfc
A  Szkupstina képviselőjének atz a jelölt tekai* 

bendő, aki megszerezte a jelen törvényben eilőínt sza
vazattöbbséget.

22. Cikk
A mandátumok igazolását a Szkupstina min

den tanácsa külön végzi.
A Szitoupstiraa egyes tanácsainak faloszfaibása ese

tén, az újonnan választott bamáosnák, a miaindábu- 
mok igazolása céljából, a választások lefolytatásá
tól számíboitt 15 napán bélül össze telll üiiinii.

23. Cikk
A  köztársasági képviselő maindátuirma a válasz

tási haitárlidő letelte előtt magszűmilk:
1. A szavazati jog él vesztésével;
2. a joígerős bírósági ítélettel 6 hónapnál hosz- 

szabb börtönbüntetés, vagy más súlyosabb büinibetés 
kimondásával;

3. visszahívással;
4. ha a tanács, amelyhez a képviselő tartópille el

fogadja a képviselő lemondását;
5. ha olyan eset áll he, hogy a képviselői fumfcctió 

gyakorlása nem egyeztethető össize más funkció, il
letve munlkáviszony betöltésével.

A visszahívott képvisalő képviselői funkciója 
megszűnik, ha a Szkupstina tanácsa amelynek tagja, 
megállapítja, hogy mandátuma a visszahívás alapján 
megszűnt.

24. Oiildk
A választók visszahívhatják ars áltóailulk magva- 

liaszboibt köztársasági képvisellSt.

25. Gildk
A Szikupsbina képviselője vissaaMvottinalk teíkiia- 

teadő ha a visszahívásra a j'ölaa tarvényibaa élőfci 
válaisatók többsége szavaz ott. ,

26. Oilklk
A képviselőik választása és visszahívása íilifcoiB 

saaivia'aássalt szavazólapoikoin tömbén,iík.
A  vátaisiztólk személyesen szavaaraalk.

27. Cilik
A  választóik jegyzékébe bejegyzett polgárt a vk* 

Iiaisztásoikoin nem lőhet meigifosastanii szaivazelbi jogától 
illetve, hegy szavazzon a vlssaaihívásrál, és maim löi 
hét niegiakadiályoani abban, hogy sízaivaaziotn.

28. Cikk
A  választóik szabad elhatározási joga, váltatnánk 

9  szavazás titkossága szavatolva van.
Egyetlenegy állami s®arv, vagy faávaibailos sze* 

mély séma vonhatja a választót ielalősségra a aaaivia?« 
zásért és nem követelheti tőle, hiogy nyifattazzéöí 
áriról kire szavazott, vagy naiért nam saavazollit, fiút 
letvie, hotgy a visszahívás mellett, vagy ellene 'sízavá*! 
zobt-e.

29. Ciiklk
A  képviselőválasztások napján, valamin/t a kép

viselő visszahívásával kapcsolatos szavazás alapiján, a 
választóhelyen tilos minden agitáció.

VálaszStóhelykénit tekintendő az épüllek, aimielyban 
t szavazás fodyilk.

30. Cukik
A köztársasági képviselőválasztások ietaayodít&t 

sált valamint a visszahívásra vctnatfeoaó szavazást vJU 
Igisztásl bizottságok és szavazabszedő bizottságok irj-t 
nyitják.

^  választás lebonyolítására illetékes 3zervek teyáj* 
kenysségülklben önállóak, a törvény és A törvény álláp* 
jáin hoaoibt más előírások értelmében működnek.

A választási bizottságokat 4 évi időtartam»« alia* 
fcítják mag. i

31. Ciklk I
A képviselőjelölt, illetve a képviselő, aki/nelk 

visszahívásáról szavaznak, legkésőbb 3 nappal a vá
lasztások lebonyolítása, illetve a visszahívásiról szóló 
szavazás előtt, bejelenthet a községi választási bi
zottságnál egy-egy megbízottat, illetve annak helyet
tesét minden szavazatszedő helyen és minden vá
lasztó testületben, valamint a községi választási bi
zottságban. Csaik általános választójoggal rendelkező 
személy lehet megbízott, illetve annak helyettese.

A képviselőjelöltek, illetve a képviselők, akiknek 
visszahívásáról szavaznak, megbízottai, vagy azok he
lyettesei jogosultak jelen lenni a választást szervek 
munkájánál, illetve a visszahívásról való saavaizásiiát, 
de döntéshozatali jogúik nincs.

32. Cikk
A köztársasági képviselőválasztások lebonyolítá

sával kapcsolatos költségek fedezésére szűkiségjeis esz- 
közök a köztársasági költségvetésben biztosítandó!.^.

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett eszközöket a 
községi választási bizottságok részére a Köztársasági 
Választási Bizottság által minden választásra vonat
kozóan meghatározott egységes mércék saeiriimt biz
tosítják, szem előtt tartva az egységes, szabványsze
rű választási anyag és a választások lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásokhoz szükséges egyéb anyagi föl
tételek biztosítását. A Köztársasági Választási Bizott
ság, a köztársasági képviselőválasztások lebonyo
lítására engedélyezett eszközöket elosztja a váiasetó- 
agyisiágelkine, előírja azok haisanálabániafe módját és eA- 
lenőral aa eszfcözülk feülhasaniálásáis.



II. F e j e z e t

A VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA 
ILLETÉKES SZERVEK

33. Cikk
A  választási bizottságoik a következők:
1. Köztársasági Választási Bizottság;
2. Községi választási bizottságok.

34. Cikk
A Köztársasági Választási Bizottságot az elnöK, a 

titkár és 5 tag alkotja.
A községi választási bizottságokat az elnök, a tit

kár és egy tag alkotja.
Az elnöknek, a titkárnak és a választási bizott- 

lágok tagjainak helyetteseik vannak.

35. Cikk
A Köztársasági Választási Bizottság elnökét és 

tagjait a Szkupstina Köztársasági Tanácsa nevezi ki, 
a többi bizottságok elnökét és tagjait a Köztársasági 
Választási Bizottság nevezi ki.

A Köztársasági Választási Bizottság elnökét és 
helyettesét a Szerb Legfelsőbb Bíróság bíráinak so
raiból nevezik ki, míg a községi választási bizottsá
gok elnökei és azok helyettesei a bírák soraiból ne- 
vezendők ki.

A választási bizottságok tagjainak kinevezéséről 
szóló végzésben kijelölik a választási! bizottság szék
helyét.

A választási bizottságok összetétele és az összeté
telben eszközölt változások kihirdetendők a Szerb Szo
cialista Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

36. Cikk
A  Köztársasági Választási Bizottság:
1. Gondoskodik a választások lebonyolításának tör

vényességéről;
2. Egybehangolja a választási bizottságok tevé

kenységét és a választások lebonyolításával kapcso
latos minden kérdésben utasításokat ad azoknak;

3. Meghatározza a választási anyag egységes szab
ványát, valamint a választások lebonyolításához szük
séges más anyagi feltételeket és ellenőrzi ezen szab
ványok és feltételek teljesítését;

4. Kihirdeti a képviselőválasztások, valamint a 
visszahívásról lefolytatott szavazás eredményeit;

5. Felvilágosításokat ad a jelen törvény válasz
tási eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek gyakorlati 
alkalmazásáról;

6. Ellát egyéb feladatokat a jelen törvény rendel
kezéseinek értelmében.

A Köztársasági Választási Bizottság előírja a je
len törvény végrehajtásához szükséges nyomtatvá
nyokat.

A Köztársasági Választási Bizottság előírja a köz
ségi választási bizottság részéről hozzá felterjesztendő 
választási aktákat, továbbá azo>k felterjesztéséneik mód
ját, és elrendelheti meghatározott választási iratoknak
• községi választási bizottságnál való őrzését, meg
határozott határidőig.

37. Cikk
A községi választási bizottság:
1. megerősíti a köztársasági képviselőválasztási je

löléseket;
2. megállapítja a köztársasági képviselőválasztások 

eredményét és kihirdeti a képviselővé megválasztott 
jelölteket;

3. megállapítja a köztársasági képviselők vissza
hívásáról szóló szavazás eredményeit;

4. szavazatszedő bizottságokat alakít a Köztársa
sági Tanácsba való képviselőválasztások lebonyolítá
sára, továbbá a képviselők visszahívására vonatkozó 
Szavazás lefolytatására és kinevezi azok tagjait;

8. elvégzi a választások technikai előkészítését;

6. gondoskodik a szavazatszedő bizottságok sza
bályszerű működéséről és felügyeletet gyakorol azok 
munkája felett;

7. bizonylatot ad ki a jelöltek és a visszahívásról 
való szavazás alanyai képező képviselők megbízott
jainak és azok helyetteseinek, legkésőbb a választá
sok kitűzött napjától, illetve a képviselő visszahívá
sáról való szavazás napjától számított 48 -órán bejül;

8. közleményt ad ki a választások, illetve a visz- 
szahívásra vonatkozó szavazás eredményeiről, saját 
területén;

9. ellát egyéb feladatokat a jelen törvény rendel
kezéseinek értelmében.

Minden egyes választóegységre, községi választási 
bizottság alakul.

38. Cikk
A szavazatszedő bizottságok a szavazóhelyeken 

irányítják a Köztársasági Tanácsba való szavazás me
netét, továbbá a képviselők visszahívásáról szóló 
szavazást, és biztosítják a szavazás szabályszerű le
bonyolítását és titkosságát.

Minden szavazóhelyre ahol szavazás folyik, sza
vazatszedő bizottságok alakulnak.

A szavazóhelyeket a községi választási bizott
ság jelöli ki.

A szavazatszedő bizottság egy elnökből és két tag
ból áll. A szavazatszedő bizottság elnökének és tag
jainak helyettesei vannak.

A községi választási bizottság köteles a szavazat
szedő bizottság elnökének és tagjainak és azok helyet
teseinek kikézbesíteni a kinevezésről szóló végzést.

39. Cikk
A munkaközösségi tanácsokba való képviselővá

lasztásokat, illetve a képviselők visszahívásáról szóló 
szavazást a tagok soraiból választott választási testü
let bonyolítja le. A képviselőjelölt, illetve a képviselő, 
akinek visszahívásáról szavaznak, nem választható 
meg a választási testület elnökségének tagjává,

40. Cikk
A választási bizottság, vagy a szavazatszedő bi

zottság tagja, illetve annak helyettese csak az illető 
vátesztóegység területén élő és általános választó
joggal rendelkező személy lehet.

A választási bizottság és a szavazatszedő bizott
ságok tagjai és azok helyettesei nem lehetnek képvi
selőjelöltek. Amennyiben beleegyeznek a jelölésbe, 
megszűnik funkciójuk mint az említett szervek tagja, 
illetve helyettese.

A választási bizottság, vagy a szavazatszedő bi
zottság tagjául, illetve azok helyetteséül, nem nevez
hető ki a képviselő, akinek visszahívásáról szavaznak.

41. Cikk
A választások lebonyolítására illetékes szervek, 

illetve a visszahívásról való szavazást lebonyolító szer
vek tagjaik szavazattöbbségével határoznak.

A községi választási bizottság és a szavazatszedő 
bizottság csak teljes összetételben hozhat döntést.

42. Cikk
A községi szkupstina és más szervek kötelesek fel

adataik teljesítésében támogatni a választási bizott
ságokat és a szavazatszedő bizottságokat.

III. F e j e z e t

A JELÖLTEK ELŐTERJESZTÉSE

1. A jelölő értekezlet részéről

43. Cikk
A jelölő értekezlet ülését a Köztársasági Tanácsba 

való képviselőjelöltek előterjesztésére és véglegesíté
sére, továbbá a munkaközösségi tanácsokba való je
lölésre és a jelöltek véglegesítésére a dolgozó nép szó-



cialista szövetsége községi választmányának elnöke 
hívja össze és az értekezlet elnökségének megválasz
tásáig, vezeti annak munkáját. Az ülést a Szocialista 
Szövetség azon községi választmánya hívja össze, 
melynek területén székel a köztársasági képviselővá
lasztásokkal kapcsolatos községi választási bizottság.

A jelölő értekezlet ülése megtartható, ha a jelölő 
értekezlet tagjainak többsége jelen van.

44. Cikk
A jelölő értekezleten az értekezlet minden tagja 

jogosult egy-egy jelöltet előterjeszteni a Szkupstina 
minden egyes tanácsába képviselőnek. Ha a jelölő 
értekezlet össztagjainak legalább egytizede támogatja a 
javaslatot, akkor a jelöltet felveszik a jelöltek listá
jába, akikről szavaznak. A jelöltek neveit abc sorrend
ben jegyzik be a jelöltek listájába.

45. Cikk
A jelöltek előterjesztésének végeztével összeállít

ják a jelölőlistát.
A jelölőlistán szereplő jelöltekre való szavazás tit

kos.

46. Cikk
Az előterjesztett jelöltek közül az tekintendő a je 

lölő bizottság jelöltjének, akire az értekezlet jelenlevő 
tagjainak többsége szavazott.

Ha egy jelölt se nyeri el az ezen cikk 1. be
kezdésében említett többséget, a jelölő értekezleten 
megismétlik a köztársasági képviselőjelöltek előter
jesztését és az ezen jelöltekre való szavazást.

A szavazás végeztével az elnöklő kihirdeti a sza
vazás eredményét, valamint azt, hogy a javasolt je 
löltek közül kit fogadtak el a jelölő értekezlet jelöl
tévé.

47. Cikk
A jelölő értekezlet munkájáról jegyzőkönyv veze

tendő, amely különösen a következőket tartalmazza: 
a jelölő értekezlet ülésének illetve az ülés kezdetének 
napját, óráját és lefolytatásának helyét; melyik vá
lasztóegységre tartják meg az értekezlet ülését; a je
lölő értekezlet tagjainak összlétszámát; a jelenlevő ta
gok számát; az előterjesztett jelölteket; az elfogadott 
jelölteket és a szavazatok számát, amellyel elfogadták 
őket.

48. Cikk
A jelölő értekezlet határozatának alapján össze

állítják a jelölő javaslatot, amely a következőket tar
talmazza:

1. adatokat arról, hogy a javaslat a Köztársasági 
Tanácsra vagy melyik munkaközösségi tanácsra vo
natkozik, továbbá a választóegység és a választás idő
pontjának megjelölését;

2. feljegyzést arról, hogy a jelölő értekezlet meg
erősítette a javaslatot, valamint adatokat az értekez
let lefolytatásának helyéről és időpontjáról;

3 a jelölt családi és utónevét, és a jelölő értekez
leten elfogadott minden egyes jelölt tartózkodási helyét, 
a munkaközösségi tanácsokba való képviselőjelöltek 
tekintetében pedig, adatokat arról, hogy milyen te
vékenységi téren dolgozik, illetve milyen tevékenységi 
ághoz tartozik.

A jelölő javaslatban a jelöltek sorszáma oly mó
don állapítandó meg, hogy először a nagyobb számú 
szavazatokat nyert jelöltek nevei szerepelnek a javas
latban, míg az azonos számú szavazatot nyert jelöl
teket ábc sorrendben kell beiktatni.

A jelölő értekezlet jelölő javaslatát az értekezlet 
részéről felhatalmazott tagok írják alá.

A jelölő értekezlet jelölő javaslatához melléklendő 
az értekezlet munkájáról készített jegyzőkönyv, vala
mint a jelöltek írásbeli nyilatkozata, hogy elfogadják 
a jelölést.

49. Cikk
A jelölő értekezlet a véglegesített jelölő javasla

tot azonnal továbbítja a köztársasági képviselőválasz
tásokkal kapcsolatos illetékes községi választási bizott
sághoz, és a községi szkupstina elnökéhez, illetve a 
választóegység területéhez tartozó községi szkupstinák 
elnökeihez.

2. A választók gyűlései részéről

50. Cikk
A választók gyűléseinek az a célja, hogy meg

vitassák a jelölő értekezlet által megerősített javas
latokat a Köztársasági Tanácsba választandó képvise
lőjelöltekről, valamint az, hogy képviselőjelölteket 
terjesszenek elő ebbe a tanácsba.

A választók gyűléseit azokra a területekre vonat
kozóan folytatják le, amelyeken a községi tanácsba 
választandó községi választmányi tagok jelölését végző 
választógyűléseket tartják.

51. Cikk
A választók gyűlését azon községi szkupstina el

nöke hívja össze, amelynek területén tartják a gyű
lést. mégpedig a jelölő értekezlet lefolytatásától szá
mított 3 napon belül.

Amennyiben a községi szkupstina elnöke nem 
hívja össze a választók gyűlését a meghatározott ha
táridőn belül, a gyűlést a határidő lejártától számí
tott további 5 napon belül a községi választási bizott
ság hívja össze.

A választógyűlés összehívását szokásos módon 
ki kell hirdetni legkésőbb 3 nappal annak lefolyta
tása előtt az illető terület és a gyűlés napirendjének 
feltüntetésével.

A választógyűlések lefolytatásának időpontját és 
helyét oly módon kell meghatározni, hogy lehetővé 
váljék a választók minél nagyobb számának jelenléte.

52. Cikk
A választógyűlés, amelyen megvitatják a jelölő 

értekezlet által javasolt jelölteket, megtartható a je
lenlevő választók számával.

53. Cikk
A választógyűlésen csak azok a személyek jogo

sultak javaslattevésre és döntéshozatalra, akik sza
vazati joggal rendelkeznek és akiknek tartózkodási 
illetve lakhelyük a gyűlés lefolytatásának területén van 
és be vannak jegyezve a választók névjegyzékébe.

54. Cikk
A községi szkupstina elnöke, vagy az általa el

rendelt községi szkupstinai választmányi tag _ meg
nyitja a választók gyűlését és a gyűlés elnökségének 
megválasztásáig vezeti annak munkáját.

Ha a választók gyűlését a községi választási bi
zottság hivta össze, a gyűlést megnyitja és a gyűlés 
elnökségének megválasztásáig vezeti annak mene
tét, a községi választási bizottság által elrendelt sze
mély.

55. Cikk
A választók gyűlésének munkamenetét a gyű

lés elnöksége vezeti, amelyet a választók saját soraik
ból a gyűlésen választanak. Az elnökség elnökből és 
két tagból áll.

A  választók gyűlése saját köréből megválasztja 
a jegyzőkönyv két hitelesítőjét.

A gyűlés munkamenetéről jegyzőkönyv vezetendő, 
amelyet az elnöklő, a jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítői írnak alá.

A községi szkupstina titkára köteles biztosítani 
választógyűlés részére jegyzőkönyvvezetőt, de a gyű
lés más személyt is megválaszthat jegyzőkönyvve
zetőnek,



56. Cikk
A választőgyüiés elnökségének megválasztása után, 

az elnöklő ismerteti a gyűlés egybehívásának célját, 
munkamenete eljárási módját és e célból felolvassa 
a jelen törvény 53.-tól 61. cikkeinek rendelkezését.

Ennek megtörténtével a jelölő értekezlet képvise
lője ismerteti a választókkal azokat a képviselőjelöl
teket, akiket b jelölő értekezlet véglegesített a Köztár
sasági Tanácsba.

57. Cikk
A választógyűlésen minden választónak joga van 

■Javasolni, hogy ne fogadják el a jelölő értekezlet ré
széről véglegesített egyes jelöltek jelölését. Ha az ilyen 
javaslatot legalább 9 szavazó támogatja, akkor a gyű- 
Jés nyilvános szavazással, kézemeléssel nyilatkozik az 
illető jelöltről. A jelölés nem tekintendő elfogadottnak, 
ha a gyűlésen jelenlevő választók többsége ellene nyi
latkozik.

A választók gyűlése úgy dönthet, hogy nem fo
gadja el egyes jelöltek jelölését a Köztársasági Ta
nácsba. akiket a jelölő bizottság terjesztett elő, és csak 
akkor javasolhat új képviselőjelölteket ebbe a ta
nácsba, ha a gyűlésen jelen van a gyűlés által fel
ölelt terület választóinak legkevesebb egytizede.

58. Cikk '
Amennyiben fennállanak jelen törvény 57. cikké

ben előírt feltételek és a választók gyűlése szavazat- 
többséggel úgy dönt, hogy előterjeszt új jelölteket is, 
a gyűlés a következő napirenddel folytatja munkáját:

1. a jelöltek előterjesztése,
2. a jelöltek véglegesítése.
Ha a választógyűlés szavazattöbbséggel nem nyi

latkozik új jelöltek előterjesztése mellett, a gyűlést 
vezető elnök berekeszti a gyűlést és a gyűlés munka
menetéről készített jegyzőkönyvet eljuttatja a községi 
Választási bizottsághoz.

59. Cikk
Ha teljesítve vannak a jelen törvény 58. cikké

ben előírt feltételek, hozzálátnak a jelöltek előter
jesztéséhez.

Minden szavazó jogosult egy képviselőjelölt elő
terjesztésére. Ha a javaslatot legalább 4 szavazó tá
mogatja, akkor a jelöltet felveszik a jelöltek listájába, 
«kikről a gyűlés szavaz.

A javaslatok szóbelileg terjesztendők elő.

60. Cikk
-A jelöltek előterjesztésének végeztével megkez- 

idődik a szavazás.
A választók külön szavaznak minden előterjesz

tett jelöltre, mégpedig olyan sorrendben, ahogyan 
G jelölteket előterjesztették.

A szavazás nyilvános, kézemeléssel történik.
Szükség esetén a szavazatokat meg lehet szá

molni. Legkevesebb 5 szavazó követelheti a szavazatok 
megszámlálását.

61. Cikk
A választógyűlések jelöltjének tekintendő minden 

tóyan előterjesztett jelölt, akire a jelenlevő választók 
többsége szavazott.

A  szavazás végeztével, a gyűlést vezető elnök ki
hirdeti a szavazás eredményét, valamint azt, hogy a 
Javasolt jelöltek közül kiket fogadott el jelöltként a 
választógyűlés többsége.

A választógyűlés az elfogadott jelöltekről értesít
heti a választóegység területéhez tartozó többi válasz
tógyűléseket is.

62. Cikk
A választógyűlés munkamenetéről szóló jegyző

könyv különösen a következő adatokat tartalmazza: 
£ gyűlés lefolytatásának napját, kezdetének óráját és

helyét; s területet, amelyre a gyűlés kiterjed; ki hívta 
egybe és ki nyitotta meg a gyűlést, a gyűlés elnökségi 
tagjainak, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek családi és utónevét; a választók jegyzé
kébe bejegyzett választók összlétszámát azon a terü
leten, amelyre a gyűlés kiterjed; a jelenlévő választók 
számát, a gyűlés napirendjét; a jelölő értekezlet részé
ről, előterjesztett jelöltek családi és utónevét, akiknek 
jelölését a gyűlés nem fogadta el, valamint a választók 
számát, akik az ilyen jelölt jelölése ellen szavaztak; 
az előterjesztett jelölteket; az elfogadott jelölteket és 
a szavazatok számát, amellyel elfogadták őket; továbbá 
azt, hogy milyen módon állapították meg a szavazás 
eredményét; egyéb, a gyűlés munkamenetére jelentő
séggel bíró körülményeket; és a gyűlés berekesztésének 
időpontját.

63. Cikk
A választók gyűlése határozatának alapján ösz- 

szeállítják a jelölési javaslatot, amely a következőket 
tartalmazza:

1. feljegyzést arról, hogy a javaslat a Köztársa
sági Tanácsba való képviselőválasztásra vonatkozik, 
továbbá a választóegység feltüntetését és a választás 
időpontját;

2. feljegyzést arról, hogy a választók gyűlése meg
erősítette a javaslatot és adatokat arról, melyik he
lyen, melyik területre és mikor tartották a választó
gyűlést;

3. a választógyűlésen elfogadott minden egyes je
lölt családi és utónevét, valamint tartózkodási helyét.

A választógyűlés jelölő javaslatát a gyűlés elnök
ségének tagjai írják alá.

A választógyűlés jelölő javaslata melléklendő a vá
lasztógyűlés munkamenetéről vezetett jegyzőkönyvhöz.

64. Cikk
A választógyűlés jelölő javaslata felterjesztendő 

az illetékes községi választási bizottsághoz legkésőbb 
15 nappal a képviselőválasztások lebonyolításának ki
tűzött időpontja előtt.

A választógyűlés jelölő javaslatának aláírói a je
lölő javaslat előterjesztőjének tekintendők.

65. Cikk
A Köztársasági Tanács képviselőjelöltjének te

kintendő a jelölő értekezlet által véglegesített minden 
egyes jelölt.

A jelölő értekezlet által véglegesített képviselője
lölt a Köztársasági Tanácsba, megszűnik jelöltnek 
lenni, ha jelölése ellen nyilatkozott a választógyülése- 
ken résztvevők többsége, akik a választóegység terü
letén a választók névjegyzékébe bejegyzett választó
jogosultak összlétszámának több mint a felét képezik.

Képviselőjelöltnek tekintendő minden jelölt, aki
nek jelölését javasolták és elfogadták azok a válasz
tógyűlések, amelyeken részt vett a választóegység te
rületén a választók jegyzékébe bejegyzett választók 
összlétszámának legalább egytizede, vagy pedig, aki
nek jelölését elfogadta a választógyűlések legalább 
egyharmada, és amelyek teljesítik a jelen törvény 57. 
cikkének 2. bekezdésében foglalt feltételeket a választó
gyűlések munkáját illetően.

66. Cikk
Amennyiben a jelen törvény 65. cikke 2. bekezdé

sének értelmében a választógyűlések meghatározott 
száma a jelölő értekezlet által megerősített valameny- 
nyi jelölt jelölése ellen nyilatkozik, és a választók gyű
lésein előterjesztett jelöltek közül egy sem rendelkezik 
a jelen törvény 65. cikkének 3. bekezdésében előírt 
feltételekkel, az egész eljárás a jelöltek előterjeszté
sével kapcsolatban megismétlendő. A  jelölő értekez
let előterjeszthet új jelölteket abban az esetben is, ha 
a választógyűlések meghatározott száma az általa elő
terjesztett valamennyi jelölt jelölése ellen nyilatko
zik.



3) A dolgozók gyűléseinek részéről

67. Cikk
A dolgozók gyűléseinek az a célja, hogy megvitas

sa a munkaközösségi tanácsokba való képviselőjelölé- 
sekkel kapcsolatos javaslatokat, amelyeket a jelölő 
értekezlet megerősített és, hogy előterjesszen Kép
viselőjelölteket a munkaközösségi tanácsokba.

A dolgozók gyűlései azokra a munkaszervezetekre 
vonatkozóan tartandók (gazdasági szervezetek, földmű
vesszövetkezetek, intézmények), amelyekre kiterjed
nek a dolgozók gyűlései a községi szkupstinák munka- 
közösségi tanácsaiba választandó választmányi tag
jelöltek előterjesztésére vonatkozóan.

68. Cikk
A Gazdasági Tanácsba való képviselőjelöltek elő

terjesztése a termelési ágakban, a közlekedés és táv
közlési szolgálatban, a kereskeídelemben, a vendég
látóiparban, a kisiparban, a kommunális tevékeny
ségben, a bankrendszerben, a könyv- és lapkiadó
vállalatokban, vagy más gazdasági tevékenységekben 
fennálló munkaszervezetek és más munkaközösségek 
dolgozóinak gyűlésein eszközlendő.

A dolgozók gyűlésein való részvételre jogo
sultak a munkaszervezetben, illetve munkaközösség
nél foglalkoztatott összes dolgozók, a földművesek — 
a földművesszövetkezetek vagy más munkaszervezetek 
tagjai — és a mezőgazdasági tevékenységgel aktívan 
foglalkozó családtagjaik, illetve háztartásaik tagjai, 
valamint azok a földművesek, akik a szövetkezettel 
vagy más munkaszervezettel tartós kooperációs vi
szonyban állanak és akik, a szövetkezet, illetve más 
munkaszervezet statútumának értelmében, meghatáro
zott jogokkal rendelkeznek a szövetkezet, illetve más 
munkaszervezet irányító szervei választásának tekinte
tében, a kisiparosok — az iparkamara tagjai és a me
zőgazdasági, ipari és más dolgozók, akik munkaszer
vezeteken kívül dolgoznak.

69. Cikk
A közoktatási-kultúrügyi tanácsba választandó kép

viselőjelöltek előterjesztése a közoktatásügy, a tudo
mány, a művészet és a kultúra egyéb területein, va
lamint a testnevelés területén (elemi és középiskolák, 
fakultások, fő - és felsőiskolák tudományos intéz
mények, múzeumok, könyvtárak, színházak, akadé
miák, rádió és televízió, könyv- és lapkiadóintézmé
nyek, tájékoztatásszolgálati intézmények, tanulóottho
nok, gyermeknapközi intézmények és hasonlók) ke
retében fennálló munkaszervezetek és más munka- 
közösségek dolgozóinak gyűlésein eszközlendő.

A dolgozók gyűlésein a munkaszervezetben, il
letve munkaközösségnél részt vesznek az illető szer
vezetben, illetve közösségben foglalkoztatott dolgo
zók, míg a fakultásokon, művészeti akadémiákon, 
fő - és felsőiskolákon foglalkoztatott dolgozók gyűlésein 
részt vesznek az említett iskolák rendes egyetemi 
hallgatói is. A dolgozók gyűlésein a középiskolákban 
részt vesznek az említett iskolák általános szavazati 
joggal rendelkező rendes tanulói is.

70. Cikk
Az egészségügyi-népjóléti tanácsba választandó 

képviselőjelöltek előterjesztése az egészségvédelmi és 
szociális szolgálatok (kórházak, egészségügyi otthonok, 
egészségügyi állomások, diszpanzőrök, egészségügyi 
központok, egészségvédelmi intézetek, gyógyszertárak, 
természetes gyógyhelyek, rehabilitációs központok, szo
ciális tevékenységgel foglalkozó központok, felnőttvé
delmi otthonok, szociális kérdésekkel foglalkozó inté
zetek, társadalombiztosító intézetek stb.) keretében 
fennálló munkaszervezetek, illetve, munkaközösségek 
dolgozóinak gyűlésein eszközlendő.

71. Cikk
A Politikai Szervezési Tanácsba választandó kép

viselőjelöltek előterjesztését valamennyi munkaszer
vezetben a dolgozók gyűlésein, továbbá az állami szer
vek, a társadalom-politikai szervezetek és egyesületek 
keretében levő munkaközösségek dolgozóinak gyűlése
in végzik.

72. Cikk
A dolgozók gyűlését a munkaszervezetben a mun

kástanács elnöke, a szövetkezeti tanács elnöke, illetv» 
az irányító szerv megfelelő funkcionáriusa hívja ösz- 
sze, míg az irányító szervvel nem rendelkező munka- 
szervezet összetételében levő társult tevékenységi szer
vezetekben, a gyűlést azon társult tevékenységi szer
vezet vezetője hívja össze, amelyre vonatkozóan kü
lön gyűlést tartanak, továbbá az állami szervek, tár
sadalmi-politikai szervezetek és egyesületek munka- 
közösségében a dolgozók gyűlését az illető szerv, il
letve szolgálat vezető funkcionáriusa hívja össze (a 
gyűlés összehívója).

Amennyiben két, vagy több munkaszervezet, il
letve munkaközösség dolgozói együttes ülést tartanak, 
az ülést annak a szervezetnek, illetve munkaközösség
nek a képviselője hívja össze, amelyben az ülést tart
ják, vagy az illető szerv vagy szolgálat tevékenysé
gét vezető funkcionárius.

A dolgozók gyűlése a jelölő értekezlet lefolyta
tásától számított legkésőbb 3 napon belül egybehí
vandó.

73. Cikk
A gyűléseken való részvételre, a jelöltek előter

jesztésére és a döntéshozatalban való részvételre a dol
gozók gyűlésén a munkaszervezetben, vagy munka- 
közösségben, csak azon munkaszervezetben, illetve 
munkaközösségben foglalkoztatott dolgozók jogosultak, 
amelyekre vonatkozóan tartják a gyűlést, illetve má* 
dolgozók, akik jogosultak a gyűlésen való részvételre 
és általános szavazati joggal rendelkeznek.

A gyűlésen való részvételre, a javaslatok előter
jesztésében, valamint a döntéshozatalokban való rész
vételre a dolgozók gyűlésein, a fakultásokon, a művé
szeti akadémiákon, a fő és felsőiskolákon jogosultak 
az említett iskolák rendes egyetemi hallgatói is, akik 
általános szavazati joggal rendelkeznek, míg a dolgo
zók gyűlésein a középiskolákban az általános szavazati 
joggal rendelkező rendes tanulók is.

74. Cikk
A dolgozók gyűlését, a munkaszervezetben, illetve 

a munkaközösségben a gyűlés összehívója nyitja meg 
és vezeti a gyűlés elnökségének megválasztásáig.

Amennyiben a gyűlést a községi választási bizott
ság hívta össze, a gyűlést megnyitja és munkamenetét 
vezeti, a községi választási bizottság által elrendelt 
személy.

75. Cikk
A dolgozók gyűlésein minden dolgozó jogosult egy 

képviselőjelölt előterjesztésére. Ha a javaslatot leg
alább négy dolgozó támogatja, akkor a jelöltet felve
szik a jelöltek listájába,’ akikről a gyűlés szavaz.

76. Cikk
A dolgozók gyűlésének határozata alapján össze

állítják a jelölési javaslatot, amely a következőket tar- 
tslmBzzs *

1. feljegyzést arról, hogy melyik munkaközösségi 
tanácsra vonatkozik a javaslat, valamint feltünteti a 
választóegységet és a választás napját;

2. feljegyzést arról, hogy a javaslatot megerősí
tette a dolgozók gyűlése, valamint adatokat arról, hogy 
melyik munkaszervezetre, illetve munkaközösségre vo
natkozóan és mikor tartották a gyűlést;



3. a dolgozók gyűlésén elfogadott minden egyes 
jelölt családi- és utónevét és tartózkodási helyét, fel
tüntetve a tevékenységi ágat, amelyben dolgozik, il
letve amelyhez tartozik.

A dolgozók gyűlésének jelölő javaslatát a gyűlés^ 
elnökségének tagjai írják alá.

A dolgozók gyűlésének jelölő javaslatához mellék
lendő a dolgozók gyűléséről vezetett jegyzőkönyv.

77. Cikk
A munkaközösségi tanácsokba választandó képvi

selőjelöltnek tekintendő a jelölő értekezlet által el
fogadott minden jelölt.

A jelölő értekezlet által elfogadott jelölt a mun
kaközösségi tanácsba, megszűnik jelöltnek lenni ha je- 
löltetése ellen nyilatkozik a dolgozók gyűlésein részt 
vevő választók többsége, ha a választógyűlések kiter
jednek a választóegység területén a választók jegy
zékébe bejegyzett dolgozók összlétszámának több mint 
leiére.

Képviselőjelölt lesz továbbá minden olyan jelölt, 
akinek jelölését elfogadják a dolgozók gyűlését, ame
lyek kiterjednek a választóegység területén a válasz
tók névjegyzékébe bejegyzett dolgozók összlétszámá- 
nak legalább egyötödére, vagy pedig, akiknek jelölését 
elfogadta a gyűlések legkevesebb egyharmada.

78. Cikk
Amennyiben a jelen törvény 77. cikke 2. bekezdésé

nek értelmében a dolgozók gyűléseinek meghatározott 
száma a jelölő értekezlet által megerősített valameny- 
nyi jelölt jelölése ellen nyilatkozik, és a dolgozók gyű
lésein előterjesztett jelöltek közül egyik sem rendelke
zik a jelen törvény 77. cikkének 3. bekezdésében elő
irt feltételekkel, az egész eljárás a jelölt előterjeszté
sével kapcsolatban megismétlendő. A jelölő értekezlet 
előterjeszthet új jelölteket abban az esetben is, ha a 
dolgozók gyűléseinek meghatározott száma valameny- 
nyi előterjesztett jelölt jelölése ellen nyilatkozik.

79. Cikk
Amennyiben a jelen , törvény 67—78. cikkei nem 

rendelkeznek másképpen, a dolgozók gyűléseinek mun
kamenetét illetően alkalmazandók a jelen törvény 50 
•—64. cikkeinek rendelkezései.

IV. F e j e z e t  

A JELÖLÉS VÉGLEGESÍTÉSE

80. Cikk
A községi választási bizottság közvetlenül a jelö

lési javaslat készhezvétele után megállapítja, hogy b 
javaslat az előírt határidőn belül van-e előterjesztve 
és a jelen törvény rendelkezéseivel összhangban van-e 
összeállítva.

Amennyiben csak alaki hiányosságokat észlel, a 
bizottság a javaslat átvételétől számított legkésőbb 24 
órán belül, felszólítja a javaslat előterjesztőjét, hogy
S napon belül küszöbölje ki a hiányosságokat.

Ha a községi választási bizottság, a választók gyű
lése által beterjesztett jelölési javaslat, illetve a dolgo
zók gyűlése által beterjesztett jelölési javaslat alapján 
megállapítja, hogy az előterjesztett jelölt rendelkezik 
a jelen törvény 65., illetve 77. cikkében előírt feltéte
lekkel, 24 órán belül felszólítja a jelöltet, hogy a jelö
lés megerősítésére előírt határidő leteltéig kiidje be 
Írásbeli nyilatkozatát, hogy elfogadja a jelölést.

Ha a községi választási bizottság megállapítja, 
hogy a jelölési javaslatot beterjesztették a jelölési 
javaslat megerősítésére előírt haláridő letelte után, 
Vagy ha a jelölt nem teljesíti az ezen cikk 3. bekez
désében foglalt rendelkezést, a bizottság döntésével 
elveti a javasolt jelölést.

81. Cikk
Ha a jelölési javaslatban nem észlelnek alaki hiá

nyosságokat, illetve ha az észlelt hiányosságokat az elő
irt határidőn belül kiküszöbölik, és ha fennállnak a 
jelen törvényben előirt feltételek, a községi válasz
tási bizottság véglegesíti a beterjesztett jelölést.

82. Cikk
Ha a községi választási bizottság megállapítja, 

hogy az egyes jelöltek, vagy valamennyi jelölt tekin
tetében nem állnak fenn a jelen törvény 46.. 65. és 77. 
cikkében előírt feltételek, ezt a körülményt megindo
kolt döntésben megállapítja és a jelölés elvetéséről 
szóló végzést kikézbesíti a jelölő javaslat előterjesztő
jének.

83. Cikk
A községi választási bizottság a jelölő javaslat vég

legesítéséről szóló, vagy a jelölő javaslat elvetéséről 
szóló döntést a jelölő javaslatnak véglegesítésre való 
felterjesztésre előírt határidő leteltétől számított leg
később 48 órán belül, illetve a jelölés előterjesztőjének 
a hiányosságok kiküszöbölésére elrendelt határidő le
teltétől számított 48 órán belül hozza meg.

A javasolt jelölés megerősítéséről szóló végzésben 
feltüntetendő az illető jelölt jelölésére vonatkozó ja
vaslat elfogadásának napja és órája, valamint a jelö
lés sorrendjének száma.

A községi választási bizottság először megerősíti a 
jelölő értekezlet által elfogadott jelölést, mégpedig az" 
általa megállapított sorrendben, ezután véglegesíti a 
választógyűlések jelöléseit, illetve a dolgozók gyűlései
nek jelöléseit, amennyiben vannak ilyen jelölések, még
pedig olyan sorrendben, ahogyan azokat felterjesztet
ték a községi választási bizottsághoz.

84. Cikk
A községi választási bizottság hivatalos helyiségei

ben, minden egyes megerősített jelölési javaslatra vo
natkozóan, közvetlenül annak megerősítése után, ki
hirdeti a javaslat megerősítését. Ez a kihirdetés he
lyettesíti a jelölési javaslat megerősítésére vonatkozó 
végzés kikézbesítését.

A községi választási bizottság a jelölés megerő
sítéséről szóló végzést megküldi a Köztársasági Vá
lasztási Bizottságnak, míg a munkaközösségi taná
csokba választandó képviselőjelöltek jelölésének meg
erősítésére vonatkozó végzést megküldi 6 választó- 
egységet felölelő községi szkupstináknak is.

85. Cikk
Ha a jelölési javaslatok benyújtására előírt határ

idő leteltéig egyetlen jelölést sem nyújtottak be meg
erősítésre, vagy ha valamennyi benyújtott jelölési ja
vaslatot elvetettek, a jelölő értekezlet, illetve a válasz
tógyűlések és a dolgozók gyűlései utólagosan, de leg
később tíz nappal a választások kiírása előtt, előter
jeszthetnek új jelölteket.

86. Cikk
A jelölt, akinek jelölését 'véglegesítették, elhalá

lozásának esetén, a jelölő értekezlet, illetve a választó
gyűlés és a dolgozók gyűlése, amelyen javasolták a je
lölést, az elhalálozott jelölt helyébe új jelölt megerősí
tését terjeszthetik a községi választási bizottság elé.

Az ezen cikk első bekezdésében előirányzott el
járás alkalmazandó akkor is, ha a Véglegesített jelölő
listán feljegyzett jelölt nem teljesíti a képviselőjelöl
tekre előírt feltételeket.

Az ezen cikk 1. és 2. cikkében előirányzott jelölési 
javaslat legkésőbb tíz nappal a választások kitűzött 
határidejét megelőzően, felterjesztendő a községi vá
lasztási bizottsághoz.



87. Cikk
Minden egyes jelölt lemondhat a véglegesített je 

lölésről legkésőbb 10 nappal a képviselőválasztások .ha
táridejének kitűzése előtt. A jelölésről való lemondás 
írásban, benyújtandó az illetékes községi választási bi
zottsághoz.

A benyújtott lemondás a véglegesített jelölésről 
nem vonható vissza.

Ha a jelölt eláll a jelöléstől, a jelölés előterjesztői 
legkésőbb tíz nappal a választások határidejének ki
tűzése előtt javasolhatják a községi választási bizott
ságnak más jelölt jelölését.

88. Cikk
Ha a jelölési javaslatot elvetik, vagy ha a jelölt 

eláll a jelöléstől, vagy meghal, és ha új jelölési javas
latot nem nyújtanak be legkésőbb tíz nappal a válasz
tások lebonyolítására kitűzött határidő előtt, a válasz
tások a kitűzött napon lebonyolítandók a többi végle
gesített jelölések alapján.

Ha az ezen cikk 1. bekezdésében említett esetek
ben, nincsen egyetlen véglegesített jelölési javaslat 
sem, a választások lebonyolítandók a választások le
folytatásától számított legkésőbb 30 napon belül.

Az ezen cikk 2. bekezdésében előirányzott esetek
ben az új jelölési javaslatok benyújtandók legkésőbb 
tíz nappal a választások lebonyolítására Utólagosan 
előírt határidőt megelőzően.

Az ezen cikk 2. bekezdésében előirányzott válasz
tásokat a községi választási bizottság írja ki és rendeli 
el azok lebonyolításának napját.

89. Cikk
A jelen cikk 88—88. cikkében felsorolt esetekben 

az új jelöltek véglegesítését illetően, az illetékes köz
ségi választási bizottság az ilyen jelölési javaslatok te
kintetében legsürgősebben jár el, a jelen törvénynek 
a jelölések véglegesítésére vorfatkozó rendelkezései ér
teimében.

90. Cikk
A  községi választási bizottság legkésőbb tíz nappal 

a képviselőválasztások lebonyolítását megelőzően, 
közzé teszi valamennyi véglegesített jelölés listáját, a vá
lasztóegység valamint a tanácsok feltüntetésével, ame
lyekbe az egyes jelölteket jelölik, méghozzá a vá
lasztóegység területén levő valamennyi helységben.

A Köztársasági Választási Bizottság legkésőbb tíz 
nappal a képviselőválasztások lebonyolítására kitű
zött határidő előtt, a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében kihirdeti a jelöltek nevét, va
lamint a választóegységeket, amelyekben jelölték őket.

V. F e j e z e t

A KÉPVISELŐVÁLASZTÁS

1. Képviselőválasztás a Köztársasági Tanácsija

a) Szavazatszedő helyek és választási anyag

91. Cikk
A szavazás a képviselőválasztásokon a Köztársa

sági Tanácsba a szavazatszedő helyeken folyik, ame
lyeket az illetékes községi szerv' javaslatára a községi 
választási bizottság rendel el.

A községi választási bizottság a szavazatszedő he
lyeket A választások lebonyolításának napjától szá
mított legkésőbb 15 nap előtt határozza meg.

92. Cikk
■ , A  község területén levő -minden szavazatszedő hely 

. sorszámmal látandó el. .
Legkésőbb 5 nappal a választások lebonyolítását 

megelőzően, a községi választási bizottság a választó

egység területén levő valamennyi helységben közzé 
teszi, a kijelölt szavazatszedő helyeket, és feltünteti, 
hogy a választók közül ki, melyik szavazatszedő helyen 
szavaz.

93. Cikk
A szavazatszedő helyeket oly módon kell meghatá

rozni, hogy egy szavazatszedő helyen megközelítően 
500 bejegyzett választó szavazzon. A kórházakban, sza
natóriumokban, szülészeti klinikákon, a rokkantak ott
honaiban és hasonló intézményeknél, ahol 25-nél több 
választó van, külön szavazatszedő helyek létesíten
dők.

A szavazatszedő helyek számára biztosítandó külörs 
helyiség.

A szavazó helyiségben berendezendő legalább egy, 
de a lehetőség szerint több bekerített hely oly módon, 
hogy a helyiség többi részeiben tartózkodók ne láthas
sák, hogyan tölti ki a választó szavazólapját.

94. Cikk
A községi választási bizottság a választóegység te

rületére idejében előkészít szükséges számú szavazó
urnát és kinyomtatott szavazólapokat, valamint egyéb 
választási anyagot.

95. Cikk
Minden szavazólap a következőket tartalmazza:
1. a választóegység feltüntetését;
2. a Köztársasági Tanácsba választandó képviselő- 

jelölt családi és utónevét.
A szavazólapon feljegyzendők a jelöltek nevel 

olyan sorrenden, ahogy az illetékes községi választási 
bizottság véglegesítette jelöléseiket.

Minden jelölt neve előtt sorszám írandó be.
A községi választási bizottság minden szavazóla

pot saját pecsétjével láttamoz.

96. Cikk
Az illetékes községi szerv köteles a választást 

megelőző napon átadni a szavazatszedő bizottságnak 
a szavazáshoz szükséges. anyagot (szavazóurna, válasz- 
tólapok, kivonat a választók állandó névjegyzékéből, a 
választási bizottság falragaszai), a sZavazatózédő, Bi
zottság pedig köteles ugyanazon“ a nápón megállapí
tani, hogy a szavazáshoz szükséges előkészületek sza
bályszerűen megtörténtek-e, amiről jegyzőkönyvet keli 
készíteni.

b) ,4. szavazás

97. Cikk
A szavazás napján, reggel 7 órakor, a szavazó- 

helyiségben összeül a szavazatszedő bizottság és jegy
zőkönyvet készít az észlelt helyzetről mind a helyiség, 
mind a szavazáshoz szükséges anyag tekintetében. A 
jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság valamennyi 
tagja és a jelöltek jelenlevő megbízottjai írják alá.

A szavazatszedő bizottság elnöke közvetlenül éri
nek megtörténtével közzé teszi a szavazás kezdetét.

93. Cikk
A szavazatszedő bizottság valamennyi tagjának illet

ve helyetteseinek kötelezően jelen kell lenniök a szavazás 
egész időtartama alatt. Ha a jelöltek megbízottja el
hagyja a szavazóhelyiséget, ezt a körülményt be kell 
jegyezni a jegyzőkönyvbe, de a szavazás folytatandó 
nélküle is.

99. Cikk
A szavazatszedő bizottság elnöke, karöltve a bi

zottság többi tagjaival, gondoskodik alrend és nyuga
lom fenntartásáról a szavazás lefolytatása alatt. Szük
ség esetén az elnök kérheti a iriilícia segítségét, amely,, 
ha a szávazóhelyiségba jön az ő irányítása alatt áll.



A szavazóhelyiségbe senki sem léphet be fegyver
rel, vagy más veszélyes szerszámmal, az ezen cikk 
első bekezdésében előirányzott eset kivételével.

100. Cikk
A  szavazóhelyiségben egyidejűleg tíz személynél 

több nem tartózkodhat.
A szavazólap átadásakor, a szavazatszedő bizottság 

elnöke kötelezően tájékoztatja a választót a szavazás 
módjáról.

A szavazatszedő bizottság tagjai, a választó ké
résére, kötelesek újbóli felvilágosítást adni a szava
zás módjáról, és külön figyelmet fordítanak arra, 
hogy a választót a szavazólap kitöltésében senki se 
zavarja és hogy a szavazás titkossága teljes mérték
ben biztosítva legyen.

101. Cikk
Ha a választó átveszi a szavazólapot, eltávozik 

a szavazólap kitöltésére kijelölt helyre.
A választó csak azokra a jelöltekre szavazhat, 

akiknek neve szerepel a választólapon.
A választó csak egy jelöltre szavazhat.
Ha kitöltötte a szavazólapot, oly módon, hogy 

. bekerítette a sorszámot a jelölt neve előtt akire sza- 
, vazni kíván, a választó az összehajtott szavazólapot 

a szavazóurnába helyezi.
A szavazás megtörténtével, a választó köteles el

hagyni a szavazóhelyiséget.

102. Cikk
A választó, aki testi fogyatékosságának következ-

■ tében, vagy azért, mert nem tud írni és olvasni, nem 
szavazhat a jelen törvény 101. cikkében előírt módon, 
jogosult más személyt magával hozni a szavazat
szedő bizottság elé, aki helyette kitölti és a szavazó- 
urnába helyezi a választólapot. Erről a szavazatszedő

: bizottság dönt és ezt beiktatja a jegyzőkönyvbe.

103. Cikk
A szavazatszedő bizottság nem vonhatja meg a 

szavazásra való jogot a választók névjegyzékének ki
vonatába bejegyzett személytől, sem pedig olyan sze
mélytől, aki a jelen törvény értelmében jogosult bizony
lat alapján szavazni. Ha a szavazatszedő bizottság vala
melyik tagjának vagy a jelölt megbízottjának észre
vételei vannak az egyes választók tekintetében, ezeket 
az észrevételeket be kell jegyezni a jegyzőkönyvbe.

Ha egy választó megjelenik, hogy szavazzon, de
■ helyébe már valaki leszavazott, a szavazatszedő bizott

ság elnöke elrendeli, hogy az ilyen választó családi és 
utónevét, foglalkozását és tartózkodása helyét beje
gyezzék a szavazás menetéről felvett jegyzőkönyvbe, 
de nem engedi meg, hogy szavazzon.

104. Cikk
A választó, aki a választások lebonyolításának 

napján nem tartózkodik azon a helyen, ahol be van 
jegyezve a választók névjegyzékébe, szavazhat azon a 
helyen, ahol a választás napján tartózkodik, de csak 
á tartózkodási helyét felölelő választóegységben, még
pedig az illetékes községi szerv bizonylatának alap
ján, hogy be van jegyezve a választók névjegyzékébe.

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett bizonylat 
kiadható a választások kiírásának napjától kezdve azok 
lebonyolítását megelőző 3 napig. Az ilyen bizonylat 
kiadásakor bejegyzendő a választók névjegyzékébe, 
hogy az illető személy bizonylatot kapott.

A szavazás nenetéről készült jegyzőkönyvbe be
vezetendő minden választó családi és utóneve, aki bi
zonylat alapján szavazott és nincs bevezetve a szavazó” 
helyre érvénye« választók névjegyzékébe.

105. Cikk
A szavazás egyfolytában 19 óráig tart. A szavázat- 

•ssedő bizottság csak rendbontás esetén szakíthatja

félbe a szavazást, mindaddig, amíg a rendet helyre 
nem állítják. A szavazás megszakításának időtartama, 
valamint oka bejegyzendő a szavazás menetéről készí
tett jegyzőkönyvbe.

19 órakor a szavazóhelyiséget lezárják és ezután 
senki sem bocsátható be a szavazóhelyiségbe, de a 
szavazóhelyiségben tartózkodó választók leszavazhat
nak.. Ha a szavazás rendbontás miatt egy óránál hosz- 
szabb időre volt félbeszakítva, a szavazás a félbe
szakítás egy órát meghaladó időtartamával meghosz- 
szabbí tandó.

106. Cikk
A szavazás menetéről jegyzőkönyv vezetendő. A 

jegyzőkönyvbe be kell jegyezni minden, a szavazás me
netére fontos jelenséget. A szavazatszedő bizottság tágjai 
és a jelöltek megbízottjai követelhetik meghatározott 
tények felvételét a jegyzőkönyvbe.

A jegyzőkönyvbe bejegyzendő a választóhelyen el
követett minden olyan cselekmény, amely a jelen tör
vény, vagy pedig a büntetőjogi törvény értelmében 
büntetendő, a cselekmény elkövetői családi és utóne
vének, foglalkozásának és tartózkodási helyének fel
tüntetésével.

A  jegyzőkönyvet kötelezően aláírja a szavazat
szedő bizottság valamennyi tagja. A jegyzőkönyvet 
aláírják a jelöltek megbízottjai is, de ha nem írják 
alá, a jegyzőkönyv az ő aláírásuk nélkül is jogerős.

A szavazatszedő bizottság minden egyes tagja, il
letve a jelölt megbízottja különválaszthatja vélemé
nyét, vagy észrevételeket tehet a jegyzőkönyvre.

c) A szavazás eredményének megállapítása 
a szavazóhelyeken

107. Cikk
A szavazatszedő bizottság a szavazás befejeztével 

először megszámlálja a fel nem használt szavazóla
pokat, égy külön borítékba helyezi őket, amelyet le
zár és lepecsétel.

Ennek megtörténtével a szavazatszedő bizottság, a 
választók névjegyzéke kivonatának és a bizonylatok 
alapján, megállapítja a leszavazott választók számát. 
Ez után a szavazatszédő bizottság hozzálát a szavazó
urnák felnyitásához és a szavazatok megszámlálásá
hoz. A szavazatok megszámlálása a következő módon 
történik: a szavazatszedő bizottság elnöke egyenként 
kiveszi a szavazóurnából a választólapokat és minden 
lapról leolvassa a jelölt nevét, akire a választó szava
zott és különválasztja az érvénytelennek nyilvánított 
lapokat; a szavazatszedő bizottság egy tagja minden 
jelöltre nézve külön feljegyzi a leadott szavazatok szá
mát, valamint az érvénytelennek nyilvánított szavazó
lapok számát is; minden felolvasott lapot az elnök 
átadja a szavazatszedő bizottság másik tagjának.

Az elnök minden szavazólapot megmutat a jelölt 
megbízottjának, annak követelésére. Érvénytelennek 
nyilvánítandó az a szavazólap, amelyen több mint egy 
jelölt neve előtti sorszámot kerítettek be, a szavazó
lap, amelyre új neveket írtak rá és kerítettek ■ be, a 
ki nem töltött szavazólap, valamint a szavazólap, 
amelyen nem lehet biztosan megállapítani, hogy me
lyik jelöltre szavazott a választó.

Ha eltérés jelentkezik a választók névjegyzéké
ben megjelölt leadott szavazatok száma, illetve az ezen 
szavazatok és a bizonylat alapján leszavazott válasz
tók számának egybevetése, valamint a szavazólapok 
szerinti szavazatok száma között, a szavazólapok sze
rinti szavazás eredménye érvényes.

108. Cikk
Ha a szavazatszedő bizottság megállapítja a sza

vazás eredményét, erről jegyzőkönyvet készít, első
sorban a következő adatokkal: a választók névjegy
zékébe bejegyzett választók száma az illető szavazó



helyen; a leszavazott választók száma a választók 
névjegyzéke kivonatának alapján, a bizonylatok alap
ján leszavazott választók száma és a leszavazott vá
lasztók összezárna, az egyes jelöltekre leadott szavaza
tok száma és az érvénytelen szavazólapok száma, A 
■jegyzőkönyvbe be kell jegyezni a szavazatszedő bi
zottság tagjainak különválasztott véleményeit is.

A  jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság vala
mennyi tagja és a jelölt jelenlévő megbízottjai írják 
alá.

A szavazatszedő bizottság minden tagja és a je 
lölt megbízottja észrevételt tehet a jegyzőkönyvre vo
natkozóan.

A jelölt megbízottjainak, ha kérik, bizonylat adandó, 
ki a szavazás eredményéről.

A szavazatszedő bizottság elnöke a szavazóhelyen 
nyilvánosan kihirdeti a szavazás eredményét.

109. Cikk
A szavazatszedő bizottság a szavazatok megszám

lálása után külön borítékba teszi a jegyzőkönyvet a 
választók névjegyzékének kivonatával, a bizonylato
kat, amelyek alapján azok a választók szavaztak, akik 
nincsenek felvéve az illető választóhelyre vonatkozó 
választók jegyzékébe, a felhasznált szavazólapokat, 
valamint elkülönítve a fel nem használt szavazólapo
kat.

A szavazatszedő bizottság ez után legsürgősebben 
és a legrövidebb úton eljuttatja a választási aktákat 
tartalmazó borítékot az illetékes községi választási 
bizottsághoz, a Köztársasági Választási Bizottság ál
tal előírt módon.

110. Cikk
A szavazás eredményeinek megállapítása után, de 

legkésőbb a szavazást követő napon, a szavazástszedő 
bizottság köteles a választási anyagot visszajuttatni 
ahhoz a szervhez, amelytől kapta.

d) A szavazás eredményének megállapítása 
a válaszitóegységben

111. Cikk
A képviselőválasztások eredményét minden vá

lasztóegységben a községi választási bizottság álla
pítja meg a szavazaitszedö bizottságtól kézhezvett vá
lasztási akták alapján.

112. Cikk
Ha a választáson csiak egy jelölt lépett fel, meg

választottnak tekintendő ha elnyerte a választóegység 
területén a választók névjegyzékébe bejegyzett vá
lasztók többségének szavazatát.

Amennyiben nem szerezte meg az ezen cikk 1. 
cikkében előírt többséget, az egész választási eljárás 
megismétlendő.

Ha a választásokon résztvett két vagy több jelölt, 
a legtöbb szavazattal rendelkező jelölt tekintendő meg
választottnak képviselővé.

Amennyiben a választásokon a legtöbb szavazatot 
nyert két, vagy több jelölt azonos számú szavazatot 
kapott, az újbóli választásokon osak ezek a jelöltek 
vesznek részt. Ha az újbóli szavazás alkalmával, szin
tén azonos számú szavazatot kapnak, akkor az egész 
választási eljárás megismétlendő.

1X3. Cikk
A választási bizottság alőjőon megállapítja, hogy 

a váLasztóegységben összesen hány választó szava
zott és, hogy a jelöltek az egész választóegységben 
egyenként mennyi szavazatot kaptak, valamint meg
állapítja az érvénytelen szavazólapok számát és ezek 
alapján megállapítja, hogy a jelen törvény 112. cikké
nek értelmében a jelöltek közül lei lett megválasztva 
képviselőnek.

Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a je
lölt, aki egyedül lépett fel a választáson, nem nyeri« 
el a szükséges többséget (112. cikk 1. bekezdés), vagy 
hogy a legtöbb szavazatot nyert két vagy több jelöl* 
azonos számú szavazatot kapott (112. cikk 4. bekez
dés), kihirdeti, hogy abban a választóegységben a je
löltek közül senki sem lett megválasztva képviselővé^ 
és erről értesíti a Köztársasági Választási Bizottságot.

114. Cikk
Ha a választási bizottság a választások lebonyo

lításának alkalmával szabálytalanságokat állapít meg 
egyes szavazatszedő helyeken, vagy az egész választó
egységben, amelyek jelentős mértékben befolyásolják 
vagy befolyásolhatják a választás eredményét, azokon 
a szavazóhelyeken, amelyeken szabálytalanságok tör
téntek, illetve az egész választóegységben, megsemmi
síti a szavazást.

115. Cikk
A választási bizottság munkájáról jegyzőkönyvei: 

vezet amelybe mindenekelőtt a következőket kell be
jegyezni:

1. a jelöltek számát a választóegységben, vala
mint minden egyes jelölt családi és utónevét és tar
tózkodási helyét;

2. a választók összlétszámát és a választók szá
mát választóhelyenként; az összes leadott szavázátok 
számát, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát 
és az érvénytelen szavazólapok számát;

3. a képviselővé megválasztott jelölt, családi és 
utónevét.

A jegyzclkönyvat a választási bizottság valaimany- 
nyi tagja írja alá. A választási bizottság miiradsai 
egyes tagja jogosult külön válasz tárni véleményét és 
észrevételeiket tenni a jegyzőkönyvre. A jelölteik meg
bízottjai szintén különválaszthatják véleményűiket 6# 
tehelbnelic észrevételeiket a .jegyzőkönyvre.

A községi választási bizottság kivonatokat készít, 
az átvett jegyzőkönyvekben megállapított büntetendő 
cselekményekről a választásokon, amennyiben ilyenek 
előfordultak, és ezeket a kivonatokat eljuttatja a köz
vádlóhoz, illetve a szabálysértési szervhez, szüksége» 
eljárás megindításának céljából.

113. Cilkik
A községi választási bizottság munkája befeijaz- 

tével a községi szkupstina hirdetőtábláján közzé 
teszi, hogy a válaiztóegység területén hány választó 
van bejegyezve a választók névjegyzékéibe, hogy a 
képviselőj-elöltdk közül ki mennyi szavazatot kaipoitt 
minden egyes választóhelyen és a válasatóegyiséglban, 
kihirdeti továbbá a képviselőnek megválasztott j>aldli 
családi és utónevét, valamint az érvénytelen szavaczó- 
lapok számát. A községi választási bizottság jelenlbé- 
sében értesíti erről a választóegység területén levő 
valamennyi községi szkupstimóit, azzal, hogy a jefegi- 
tést szokásos módon közhírré tegye.

A községi választási bizottság a megválasztott je
löltnek bizonylatot ad ki arról, hogy megválasztották 
képviselőnek a Köztársasági Takácsba.

A választási eredmények megállapítása után a 
válasz tóetgységben, a községi választási bizottság leg
sürgősebben felterjeszti a Köztársasági Választási B i- 
zottághoz a választási aktákat a képviselők magva* 
lasztásáról a Köztársasági Tanácsba.

117. Ciklk
A Köztársasági Választási Bizottság közvetlenül a 

válasiztási alktáik kézihezvéteile után összeül. .A Köz
társasági Választási Bizottság, a választási aktáikalap
ján jelentést terjeszt a Köztársasági Tanács été a 
Köztársasági Tanácsba, történt képviselőválasztások 
eredményeiről, választóagységiefc szerint, és jelentésé
hez csatolja a választási aktákat.

A Köztársasági Választási Biaoittság jelentése kA- 
htadetemdő a Szart» Saodkitósta Köztársaság Hivatatas 
Közlönyé#} emu



t. Képviselőválasztás a munkaközösségek tanácsaiba

«) Vfllos2.tós és a választótestületben lefolytatott 
szavazás eredményeinek megállapítása

118. Cikk
A k ép v i s el ő választó sok a t a műnk ak <wös ségek

reteden «gyes tanácsába á községben megaiaikítotit vá- 
laszitótestület bonyolítja le.

119. Cikk
Azokban a községekben, ahol a községi szífcupsii- 

nánatk csak egy munkaközösségi tanácsa van, egy vá- 
lasz.,tótestület alakítandó a képviselőválasztásctera va
lamennyi munkaközösségi tanács tekintetében. Azok
ban a községeikben, eJhctl a községi szkupstinának két, 
vaigy több muinkaközösségli tanácsa van, külön válasz- 
tótesitület alakítandó minden olyan tevékenységi te
rületire, amelyre vonatkozóan fennáll külön munka
közösségi tanács.

120. Cikk
Ha egy választótestület etekül valamennyi mun

kaközösségi tanácsiba való képviselőválasztással kap
csolatban, a váilasztótestület a munkaközösségek ösz- 
•zes tanácsába való képviselőválasztásra a követke
zőkből áilil: a községi szkupstina tagjaiból; a gazdaság, 
a közoktatásügy, a tudomány, a művészet és a kultúra 
egyéb területein, a testnevelés, az egészségügyi és 
népjóléti szolgálat területén működő munkaszerveze
tek és más munkaközösségek munkaközösségeinek 
küldötteiből, a földművesszövetkezetek, kisiparosok
—  az iparkamara tagjai, valamint a társadalmi szer
vek, a társadalom-politikai szervezetek és egyesüle
tek munkaközösségeinek küldötteiből.

A földművesszövetkezetek küldöttei a földmű- 
vesszövetkezeti munkaiközösségek tagjainak soraiból, 
valamint a földművesek — földművesszövetkezeti ta
gok, vagy más munkaszervezetek tagjai — és mező- 
gazdasági tevékenységgel aktívan foglalkozó család
tag jalk, valamint a szövetkezettel tartós kooperációs 
viszonyban áldó földművesek soraiból választandóik.

121. Cikk
Ha a munkaközösségi tanácsokba való képviselő

választással kapcsolatos váilasztótestület külön alakul 
minden olykn tevékenységi ágra, amelyre vonatko
zóan fennáll külön munkaközösségi tanács, annyi de
legátus választandó, ahány választmányi tag’ja van a 
községi szkupstiinia munkaközösségi tanácsainak. Eze
ket a delegátusokat a megfelelő munkaterületen fog
lalkoztatott dolgozók választják saját soraikból.

Ha egy választótestület alakul: valamennyi mun
kaiközösségi tanácsba való képviselőválasztásra vo
natkozóan, a választótestületbe annyi küldöttet vá
lasztanak, ahány választmányi tagja van a községi 
szkupstina munkaközösségi tanácsainak. Ezeket a kül
dötteket a megfelelő munkaterületen foglalkoztatott 
dolgozók választják saját soraikból.

122. Cikk
Ha a munkaközösségi tanácsokba való képviselő

választással kapcsolatos váhasztótestület külön alakul 
minden olyan munkaterületre, amelyre vonatkozóan 
fennáll a munkaközösségek külön tanácsa, a községi 
szkupstina határozatával előírja, hogy a községi 
•zkupstina munkaközösségi tanácsaiba jelölt választ
mányi tagak választására alakult minden egyes vá
lasztóegység hány küldöttet választ megfelelő mun
katerületről.

Ha valamennyi munkaközösségi tanácsba való 
képviselőválasztásra vonatkozóan egy váHasztótestüiet 
alakul, minden választóegy.ségib'n, amely a községi 
•zikupstina munkaközösségi tanácsaiba jelölt választ
mányi tagok választására alakult, a megfelelő mun

katerületekről, annyi küldött választandó, ahány 
választmányi tagot választanaik a községi szkupstina 
megfelelő tanácsaiba.

123. Cikk
A gazdasági tanácsba való képviselőválasztással 

kapcsolatos választótestületet a közvetkezők képezik: 
a községi szkupstina tagjai és a gazdasági téren mű
ködő munkaszervezetek és más munkaközösségek mun
kaközösségeinek küldöttei továbbá a gazdaság terén tu
dományos kutatómunkálatokkal foglalkozó munkaszer
vezetek munkaközösségeinek küldöttei; a földműves
szövetkezetek és a kisiparosok — az iparkamara tag
jainak küldöttea.

A földművesszövetkezetek küldötteit a földműves
szövetkezetek munkaközössége, a földművesek — a 
földművesszövetkezetek tagjai —, valamint a szövetke
zettel vagy más munkaszervezettel tartós kooperációs 
viszonyban álló földművesek és háztartások mezőgaz
dasági tevékenységgel aktívan foglalkozó tagjai sorá
ból választják.

124. Cikk
A közaktatásügyi-kuttúrtamácsbe való képviselő- 

választásokra vonatkozó választótestületet a következők 
képezik: a községi szkupstina tagjai és a közoktatás, 
tudomány, művészet és a kultúra más terén, valamint 
a testnevelés terén működő munkaszervezetek és más 
munkaközösségek munkaközösségeinek küldöttei, illet
ve a fakultások, a művészeti akadémiák, fő- és felső- 
iskolák iskolafenntartó közösségeinek küldöttei.

125. Cikk
Az egészségügyi-népjóléti tanácsba való képvi

selőválasztással kapcsolatos választótestületet a követke
zők képezik: a községi szkupstina tagjai, az egészségügyi 
és szociális szolgálat keretében működő munkaszerveze
teik és más munkaközösségek munkaközösségeinek 
küldöttei, valamint az egészségügyi és szociális 
szol gála tok terén tudományos kutatásokkal foglalkozó 
munkaközösségek és munkaszervezetek küldöttei.

126. Cikk
A politikai-szervezési tanácsba való képviselő

választással kapcsolatos választótestületet a következők 
képezik: a községi szkupstina tagjai, valamennyi munka- 
szervezet és más közösségek munkaközösségeinek kül
döttei, valamint az állami szervek, társadalmi-politikai 
szervezetek és egyesületek munkaközösségeinek kül
döttei is.

127. Cikk
A küldöttek beválasztását a választótestületbe 

a dolgozók gyűlésein javasolják, amelyeket a válasat- 
mányi tagoknak a községi szkupstina munkaközösségi 
tanácsaiba való jelölése céljából hívják egybe.

A fakultások, a művészeti akadémiák, a fő és fel
sőiskolák rendes hallgatói részt vesznek a delegátu
sok előterjesztésében és választásában, az illető iskola 
dolgozóinak gyűlésén, míg az általános választójoggal 
rendelkező rendes középiskolai tanulók, a választó- 
testületbe való küldöttek előterjesztésében és vá
lasztásában, az illető iskola dolgozóinak gyűlésén 
vesznek részt. Az iskolában fogfalikoztatott dolgozók 
soraiból a választótestületbe választandó küldöttek 
száma nem le>het kevesebb az egyetemi hallgatók, il
letve tanulók soraiból választandó küldöttek számánál.

128. Cikk
Minden dolgozó jogosult egy-egy jelölt előterjesz

tésére a v ála szító test ül ötbe. Ha a javaslatot legalább 
4 dolgozó támogatja, a jelöltet felveszik a jelöltek 
'listájára, amelyről a gyűlés szavaz.

Az ezen cikk első bekezdésében említett javasla
tok szóbelileg terjesztendők elő.



A jelöltek javasolásának végeztével elkezdődik a 
szavazás.

A  dolgozók minden előterjesztett jelöltre küilön- 
külön szavaznak, mégpedig a jelöltek előterjesztésének 
Sorrendjében.

A  jelölés nyilvánosan, kézemeléssel folyik.

129. Cikk
Ha a választóeigységlben csak egy delegátust vá

lasztanak a választótestületbe, megválasztottnak te
kintendő az a jeíöíit, aki elnyerte a jelenlevő do!«3- 
zók többségéneik szavazatát, -ha pedig ikét, vagy több 
küldöttet választanak, megválasztottnak tekintendő 
az a jelölt, alki a legtöbb szavazatát kapta.

Ha a küldöttek választásában részt vesz a dol
gozók két vagy több gyűlése, a küldöttek a meg
választásáról szóló bizonylatot, a dolgozók minden 
gyűlésének megállapított eredménye alapján, a dol
gozók azon gyűlésének elnöksége adja ki, amely felöleli 
a dolgozók legnagyobb számát.

A dolgozok gyűlésének elnöksége -kiadja a bizony
latot a megválasztott jelöltnek és értesíti a községi 
szlkups'tina «önökét arról, hogy melyik jelöltet válasz
tották küldötté.

130. Cikk
A munkaközösségi tanácsokba való képviselővá

lasztással kapcsolatos választótestület ülését a községi 
szkupstina elnöke hívja össze, legkésőbb 5 nappal a 
munkaközösségi tanácsokba való képviselőválasztások 
lebonyolítása előtt.

Ha az elnök a vilasatótestület ülését nem hívja 
össze' az ezen oilkík 1. bekezdésében előírt határidőn 
belül, az ülést a községi választási bizottság hívja 
össze.

131. Ciiklk
A választótesítület ülését a községi szkupstina el

nöke nyitja meg és munkamenetét vezeti az elnökség 
megválasztásáig. Az elnökség egy gyűlést vezető el
nökből és 'két tagból áll, akiket a választótestület 
saját soraiból választ.

132. Cikk
A  választótestület gyűlése megtartható ha azon 

jelen van a községi szkupstina választmányi tagjai
nak és a megválasztott küldötteknek többsége. A 
választmányi tagok és a delegátusok számét a gyű
lést vezető elnök állapítja meig a gyűlés kezdetén, a 
községi szkupstinai választmányi tagok és a megvá
lasztott küldöttek névjegyzékének alapján.

Ha a választótestület gyűlése nem tartható mag 
azért, mert azon nincs jelen. a választmányi tagok 
és a küldöttek többsége, amint azt előirányozza az 
ezen cikk első bekezdése, az előző gyűlés kitűzött 
határidejétől számított 7 napon belül új gyűlés tar
tandó.

133. Cikk
A gyűlést vezető elnök, miután megállapítja, hogy 

a választótestület gyűlése megtartható és döntéshoza
talképes, közli a gyűlés összehívásának célját és a vá
lasztás kezdetének időpontját.

134. Cikk
A választótestület ülésén a képviselő egyes mun

kaközösségi tanácsokba csak azon jelöltek soraiból vá
lasztható, akiknek jelölését véglegesítette az illetékes 
községi választási bizottság.

135. Cikk
A köztársasági képviselőválasztásokkal kapcsola

tos községi választási bizottság, a választóegység terü
letére, idejében előkészít megfelelő számú szavazóla
pot minden egyes munkaközösségi tanácsba való kép
viselőválasztásra,

Ha egy választótestület alakul valamennyi mun
kaközösségi tanácsba való képviselőválasztásra, egy 
szavazólap állítandó össze valamennyi munkaközösségi 
tanácsra vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy elő« 
szőr felsorolják a gazdasági tanácsba választandó kép* 
viselőjelölteket, azután pedig sorban a közoktatási» 
kultúrtanácsba, az egészségügyi-szociális tanácsba 
és a politikai-szervezési tanácsba választandó képvise
lőjelölteket.

Ha külön választótestület alakul minden munka
területre, amelyre vonatkozóan fennáll a munkaközös
ségek kölön tanácsa, a munkaközösségek minden ta
nácsára vonatkozóan külön szavazólap állítandó össze.

A munkaközösségi tanácsokba való képviselővá
lasztással kapcsolatos szavazólap tartalmazza:

1. a választóé gység feltüntetését;
2. a képviselőjelölt családi és útónevét.
A  jelöltek nevei a szavazólapokba olyan sorrend

ben vezetendők be, amilyen sorrendben a községi vá
lasztási bizottság véglegesítette a .jelöléseiket.

Minden jelölt neve sorszámmal jelölendő meg.
A  szavazólapot a községi választási bizottság pe

csétjével kell hitelesíteni.

136. Cikk
Ha egy választótestület alakul valamennyi mun

kaközösségi tanácsba való képviselőválasztásra, akikor 
egy szavaizóuma van, ha pedig külön választ ótestület 
alakul minden olyan munkaterületre, amelyre vonat
kozóan fennáll külön munkaközösségi tanács, minden 
ilyen tanácsnak van külön szavazóurnája.

A választóhelyiségben kötelezően kifüggesztendő 
falragasz a jelölések hitelesítéséről minden egyes mun
kaközösségi tanácsra vonatkozóan.

137. Cikk
A választótestület ülésén először a gazdasági ta

nács képviselőire szavaznak, azután pedig sorrend
ben a közoktatási kultúrtanács, az egészségügyi-nép
jóléti tanács és a politikai-szervezési tanács képvi
selőire. i

138. Cikk I
Amikor elkezdődik a munkaközösségi tanácsolt

képviselőire való szavazás, a gyűlést vezető étoök átad
ta a szavazólapot a választótestület minden tagjának.

A választótestület tagjia oly módon szavaz, hogy 
bekeríti azon jelölt neve előtti sorszámért, akire sza
vazni kíván.

A választótestület tagja e munkaközösségek meg
felelő tanácsának csak egy jelöltjére szavazhat.

Csak azokra a jelöltekre lehet szavazni, akiknek 
neve a szavazólapon szerepel.

139. Cikk
A szavazás végeztével hozzálátnak a szavazás 

eredményének megállapításához, mégpedig mindéin 
munkaközösségi tanácsra vonatkozóan külön.

Á szavazás eredményét oly módon állapítják 
meg, hogy először megállapítják a községi szkupstina 
tagjai és a delegátusok névjegyzéke szerint, a választó
testület tagjainak összlétszámát és a választótestület 
leszavazott tagjainak számát, valamint a megfelelő 
munkaközösségi tanácsok egyes jelöltjeire leadott sza
vazatok számát és az érvénytelen szavazólapok szá
mát.

Ha eltérés mutatkozik a községi szkupstina tagjai
nak és a delegátusok névjegyzékében feltüntetett sza
vazatok száma és a leiadott szavazati lapok száma kö
zött, akkor a szavazólapok alapján megállapított sza
vazási eredmény érvényes.

A szavazás eredménye kihirdetendő a községi 
Izkupstina hirdetési tábláján.



140. Cikk
A véfliasiztótestület gyűléséről jegyzőkönyv vezeten

dő, amely elsősorban a következőket tartalmazza: a 
gyűlés kezdetének időpontjait — nap és óra-, és helyét;, 
a vállasiztóegység feltüntetését; a választóteistület tag
jainak összlétszámát és a jelenlevő tagoik számát; a 
jelöltként felterjesztett polgárok neveit; a választótes- 
tület leszavazott tagjainak számait; a megfelelő mun
kaközösségi tanácsok egyes jelöltjeire leadott, szavaza
tok száimát és az érvénytelen szavazólapok száimát; a 
szavazás menetét és egyéb a szavazás szempontjából 
jelentős körülményekéit, valamint a választóteistület 
tagiadnak fesetlegeis észrevételeit a választások sízabá- 
lyosségáiniak tekintetében; a szavazás végeztének 
óráját.

A  jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják aűá.

141. Oikk
A  váHasztótestüleit gyűlést vezető elnöke legsür

gősebben eljuttatja a községi választási bizottsághoz, a 
választási aktáikat tartalmazó borítékot minden mun
kaközösségi tanáesra vonatkozóan, éspedig: a váilssztó- 
testület gyűléséről készített jegyzőkönyvet, a községi 
ezkupsrlina választmányi tagok és a delegátusok név
jegyzékét, amelynek alapján szavaltak és az összes 
BzavazóJapot.

b) A szavazás eredményének megállapítása 
a választóegységben

142. Cikk
Az illetékes községi szavazási bizottság a válliasztó- 

fgységfoen 'megállapítja a szavazás eredményét a vá
lasztási aktáik alapján, mégpedig külön-külön minden 
sauinfak.özösségi tanácsra vonatkozóan.

143. Cikk
A községi választási bizottság előzőem megálla

pítja mindem községben a választóteistület tagjainak 
ftssaléitszámáit, valamint azt, hogy a választóteistület 
tagjai közül összesen hányán szavaztak, továbbá, hogy 
az egyes jelöltek az egyes községekben hány szavaza
t it  kaptak és hány szavazatot kaptak a választóegység 
egész területén és hogy hány érvénytelen szavazólap 
volt, és ezek alapján megállapítja a szavazás eredmé
nyét

144. Cikk
Ha a választóegyséigben a munkaközösségi taná

csokba. való képviselőválasztáson csak egy képviselője
lölt szerepel a munkaközösségek ezen tanácsára vonat
kozóan, az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a 
községben megszerezte a választótestület valamennyi 
tagjának szavazati többségét, illetve a válaisiztóegység 
területén levő minden egyes község választótestülete 
valamennyi tagjának szavazati többségét.

Ha a jelölt nem kapja meg az ezen cikk 1. bekez
désében említett szavazati többséget, a szavazás meg
ismétlendő. Ha a jelölt az újbóli szavazáson se szerzi 
meg a szükséges szavazatokat, az egész választási el
járás megismétlendő.

Ha a választóegységben a munkaközösségi taná
csokba való választáson a választandó képviselőknél 
több jelölt vesz részt, az a jelölt tekintendő a munka
közösségi tanácsok képviselőjének, aki az ugyanazon 
tanácsiba jelölt képviselőjelöltek közül, megszerezte a 
válaisztóegység területén levő valamennyi község vá- 
Jaszitátestülete tagjainak legtöbb szavazatát.

Ha az ugyanazon tanácsba jelölt és legtöbb sza
vazattal rendelkező két vagy több képviselőjelölt, aizo- 
liios számú szavazatot kapott, aiz újbóli szavazásban 
csak ezek a jelöltek vesznek részt.

Ha egyik jelölt sem szerzi meg az ezen cikk 3. be
kezdéséiben említett szavazati többségeit, akikor a san- 
vaaáe meglsmétliendő. He & jelöltek aiz újbóli sízavaizá-

son sem kapnak szükséges számú sízavaizatot, az egész 
választási eljélráls megismétlendő.

145. Cilkik
A köaségi váilaisiztáisii bizottság munkájáról jegy

zőkönyvet vezet, külön minden egyes munlkiaközöisscgi 
tanácsira voniaitkazóain, amely elsősorban a következő
ket tartalmazza:

1. hány olyan jelölt voflt a váilasztóegységben, akik
nek jelölését a községi választási bizottság véglegesí
tette;

2. minden egyes jelölt családi- és utónevét ás tar
tózkodási helyét;

3. a váliasztótestület tagjainak összlétszámát a köz
ségben, illetve a váilasztóeigység területén levő közsé
geikben ;

4. a községi, illetőleg a vátosztóegység területén 
levő községek választótestületének jelenlevő tagjait, 
akik leszavaztak;

5. az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát
& váüasztóegység területén, valamint az érvénytelen la
pok számát;

6. a képviselővé választott jelöltek családi- éis utó
neveit és tartózkodási helyéit.

A jegyzőkönyvet a községi választási bizottság va
lamennyi tagja írje alá. A bizottság minden tagja és a 
jelölt megbízottja különválaszthatja véleményét és 
észrevételeket tehet a jegyzőkönyvre.

146. Cikk
A községi választási bizottság, munkája befejezté

vel a választóegység területén levő községi sakupfetina, 
illetve községi sakupstinák hirdetőtábláján kihir
deti:

1. hogy melyik jelölt, mennyi szavazatot kapott és 
az érvénytelen szavazólapok számát;

2. a képviselővé megválasztott minden egyes je
lölt családi- és utónevét, valamint azit, hogy melyik 
munkaközösségi tanácsba választották.

147. Cikk
A közfé{;i választási bizottság a munkaközösségi 

tanácsokba választott képviselőknek bizonylatot ed ki 
arról, hogy megválasztották őket a meghatározott ta
nácsba.

A községi választási bizottság miután megállapí
totta a választások eredményét a választ»egységben a 
munkaközösségi tanácsokra vonatkozó képviselővá
lasztásokkal kapcsolatos választási aktákat legsürgő
sebben eljuttatja a Köztársasági Választási Bizott
sághoz.

A Köztársasági Választási Bizottság választási ak
ták alapján, köteles jelentést terjeszteni a szkupstina 
minden egyes munkaközösségi tanácsaihoz a képviselő
választások eredményéről az illető tanácsra vonatko
zóan, választóegységek szerint és a jelentéshez kötele
zően mellékelni kell valamennyi választási aktát.

A Köztársasági Választási Bizottság jelentése ki
hirdetendő a Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében.

VI. F e j e z e t

ŰJBÖLI ÉS PÖTVÁLASZTÁSOK

1. Újbóli választások és újbóli szavazás

148. Cikk
Üjibóli képviselőválasztások a Köztársasági Tanács

ba eszEközlendők:
1. ha az illetékes választási bizottság a választá

sok leibomyioMtáfiáiniak eilíkiataiáivial észlelt Sizatoáilytaten- 
ságok következtében megsemmisíti ti szavazást (114. 
cikk); j



2. ha a választáson csak egy jelölt szerepelt és 
nem kapta meg a választóegység területén a választók 
névjegyzékében bejegyzett választók többségének sza
vazatát (112. cikk 1. és 2. bekezdés);

3. ha a legtöbb szavazattal rendelkező két vagy 
több jelölt azonos ^zámú szavazatot kapott (112. cikk
4. bekezdés).

Újbóli képviselőválasztások a munkaközösségi ta
nácsokba lebonyolítandó!?: a jelen törvény 144. cikké
nek 2., 4. és 5. bekezdésében előirányzott esetekben.

A képviselőválasztásokat meg kell ismételni ak
kor is, ha a mandátumoknak a szkupstina illetékes 
tanácsában végzett igazoló eljárás során, a vá
lasztások lebonyolításának alkalmából elkövetett sza
bálytalanságok következtében, a képviselő megválasz
tását megsemmisítik.

149. Cikk
Ha a szavazást a választás lebonyolításának al

kalmából az egyes választóhelyeken elkövetett szabály
talanságok következtében megsemmisítik, az újbóli 
szavazás csak azokon a választóhelyeken végzendő, 
amelyeken a szabálytalanságokat megállapították.

150. Cikk
Az újbóli képviselőválasztásokon, amelyekre a je

len törvény 148. cikke 1. bekezdésének 1. pontjában 
említett okokból kifolyólag került sor, a szavazás az 
érvényben lévő és az utólagosan véglegesített jelö
lések szerint folyik, ha pedig az újbóli szavazásra a 
jelen törvény 148. cikke 1. bekezdésének 2. pont
jában említett okokból került sor, a szavazás akkor 
csak az utólagosan megerősített jelölésekre vonatkozik. 
, Az új jelöltek jelölésére vonatkozó javaslatok be
nyújtandók legalább tíz nappal a választások lebonyo
lítására előírt határidő előtt.

A  jelen törvény 108. cikke 1. bekezdésének 3. 
pontjában előirányzott esetekben az újbóli választás 
csak az azonos számú szavazatot kapott jelöltek között 
eszközlendő.

151. Cikk
Az újbóli képviselőválasztásokat az illetékes köz

ségi választási bizottság írja ki.
Amennyiben az újbóli választás a szkupstina va

lamelyik tanácsa határozatának alapján történik, a 
választásokat a Köztársasági Választási Bizottság 
írja ki.

Az újbóli választások kiírásáról szóló végzésben 
előírandó a választások lebonyolításának időpontja, va
lamint a választási előkészületekre előírt határidő 
kezdete.

152. Cikk
Az illetékes választási bizottság a megerősített 

jelöléseket legalább 5 nappal az újbóli választások le
bonyolításának időpontja előtt közhírré teszi.

2. P ó t v á l a s z t á s o k

153. Cikk
Pótválasztások akkor bonyolítandók le, ha a kép

viselő mandátuma megszűnik a jelen törvény 23. cikke 
rendelkezéseinek értelmében.

Ha a képviselő mandátumának rendes lejártáig 
egy évnél kevesebb idő marad hátra, a pótválasztások 
csak a községi szkupstina, illetve a választóegység 
területén lévő községi szkupstinák egyike követelésére 
írandók ki.

154. Cikk
A  pótválasztások a képviselő helyének megüre- 

sedésétől számított 3 hónapon belül bonyolítandók le.
A pótválasztások kiíra-ndók a képviselő mandátu

mának megszűnésétől számított legkésőbb 15 napon 
belül.

A pótválasztások kiírásáról szóló határozat leg
alább 6 héttel a választások lebonyolítására kitűzött 
időpont előtt kihirdetendő a Szerb Szocialista Köztár
saság Hivatalos Közlönyében.

155. Cikk
Amennyiben az ezen fejezet rendelkezései nem 

írják elő másképpen, az újbóli és a pótválasztásokra 
vonatkozóan alkalmazandók a jelen törvény III., IV., 
és V. fejezetének rendelkezései.

VII. F e j e z e t

A KÉPVISELŐ VISSZAHÍVÁSA

1. A visszahívás javaslása

156. Cikk
A Köztársasági Tanács képviselőjének visszahívá

sával kapcsolatos eljárás a választók gyűlésének javas
latára indítandó meg, amennyiben a választók több
sége az ilyen eljárás megindítása mellett foglal 
állást a választógyűléseken, amelyek kiterjednek azon 
választóegység választóinak egytizedére, amelyben a 
visszahívásra javasolt képviselőt megválasztották, vagy 
pedig az illető választóegység területén a választó
gyűlések legalább egyharmada elfogadta a javaslatot.

157. Cikk
A munkaközösségi tanácsokba választott képvi

selők visszahívására vonatkozó eljárás a megfelelő 
munkaterülethez tartozó munkaszervezetek és más 
munkaközösségek dolgozói gyűléseinek, vagy más a 
képviselőjelölteknek megfelelő tanácsba való jelölé
sére jogosult dolgozók javaslatára indítható meg, va
lamint ha az eljárás megindítása mellett foglal állást 
a dolgozók többsége azokon a gyűléseken, amelyek ki
terjednek azon választóegység területén lévő dolgozók 
legalább egyötödére, amelyben a visszahívásra java
solt képviselőt megválasztották, vagy pedig ha a ja
vaslatot az illető választóegység területén a dolgozók 
gyűléseinek legalább egyharmada elfogadta.

158. Cikk
A választógyűlések, illetve a dolgozók gyűléseinek 

összehívását javasolhatja a választóegység területén, 
a képviselő visszahívásával kapcsolatos eljárás megin
dításának céljából, bármely községi szkupstina tag
jainak többsége, vagy pedig legalább öt választógyű
lés, Uletve a dolgozók öt gyűlése a választóegység 
területéin.

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett választógyű
lések, illetve dolgozók gyűléseinek mindegyikét leg
alább 50 választó, illetve 50 dolgozó javaslatára hív
ják össze arról a területről, amelyre a gyűlés kiter
jed. Ezek a gyűlések döntéshozatalképesek ha jelen 
van a választók, illetve a dolgozók összlétszámánalc 
legalább egytizede, arról a területről, amelyre a gyű
lés kiterjed.

159. Cikk
A választógyűlések, illetve a dolgozók gyűlései

nek összehívására vonatkozó és a képviselő visszahí
vásával kapcsolatos eljárás megindítást célzó javaslat 
írásban benyújtandó az illetékes községi választási 
bizottsághoz.

Ha a községi választási bizottság megállapítja a 
jelen törvény 158. cikkében előírt feltételek fennállá
sát, a javaslatot azonnal eljuttatja a választógyűlések, 
illetve a dolgozók gyűléseinek összehívóihoz a válasz
tóegység területén.

160. Cikk
A képviselő visszahívására vonatkozó eljárás meg

indításának céljából javasolt választógyűlést a köz



ségi szkupstina elnöke hívja össze, inig a dolgozók 
gyűlését azon munkaszervezet munkástanácsának el
nöke, vagy más megfelelő irányító szerve, illetve azon 
szei-v vagy szolgálat funkcionáriusa, amelyhez eljut
tatták a gyűlés összehívására vonatkozó javaslatot.

Ha a községi szkupstina elnöke, illetve a munka- 
szervezet munkástanácsának vagy ennek megfelelő 
irányító szerv elnöke, vagy pedig a szervezet, illetve 
szolgálat funkcionáriusa a javaslat benyújtásától számí
tott 15 napon belül nem hívja össze a választógyűlést, il
letve a dolgozók gyűlését, a gyűlést további 5 napon 
belül összehívja a községi választási bizottság.

161. Cikk
A  képviselő visszahívására vonatkozó eljárás meg

indításának céljából összehívóit választógyűlést, illetve 
a dolgozók gyűlését, a gyűlés munkaelnökségének 
megválasztásáig, a gyűlés összehívója vezeti.

162. Ciki
A  munkáéinökség megválasztása után, á gyűlést 

Vezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket a gyűlés ösz- 
szehívásáraak céljáról, munkamenetéről, felolvassa a 
gyűlés összehívására vonatkozó javaslatot és felszó
lítja a javaslat előterjesztőinek megbízottját, indo
kolja meg a képviselő visszahívásával kapcsolatos el
járás megindítására vonatkozó javaslatot.

A gyűlés megvitatja a javaslatot és a vita végez
tével hozzálát a szavazáshoz, a visszahívással kapcso
latos eljárás megindítására vonatkozó javaslat mel
lett, vagy ellen.

A szavazás nyilvános, kézemeléssel történik.
jA visszahívással kapcsolatos eljárás megindítására 

vonatkozó javaslat elfogadottnak tekintendő, ha a je
lenlevő választók illetve dolgozók többsége a javas
latra szavaz.

163. Cikk
A  gyűlés munkamenetéről jegyzőkönyv vezetendő, 

»melyet a gyűlés munkaelnökségének tagjai, a jegyző- 
könyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő írnak alá.

A jegyzőkönyv, különösen a következőket tartal
mazza: a gyűlés lefolytatásának helyét, a község fel
tüntetését, adatokat a gyűlés kezdetének és beíejez- 
tének időpontjáról, nap — és óra —, a választógyű- 
lés, illetve a dolgozók gyűlésének területét, amelyre 
s '.gyűlés kiterjed; adatot arról, hogy ki hívta össze 
és ki nyitotta meg a gyűlést; a gyűlés munkaelnöksége 
tagjainak, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv- 
hitelesítőinek családi és utónevét, a gyűlésen való rész
vételre jogosult választók, illetve dolgozók összlétszá- 
mát; a jelenlevők számát és a gyűlés napirendjét; a 
Visszahívásra javasolt képviselő családi és utónevét és 
tartózkodási helyét, a szkupstina azon tanácsának fel
tüntetésével, amelynek a tagja;, a visszhívással kapcso
latos eljárás megindítására vonatkozó javaslatra való 
eredményét és az eljárás megindításának indító okait, 
feme-nnyiben a javaslatot elfogadták, adatokat erről, 
hogy milyen módon állapították meg a választás ered
ményét, valamint egyéb, a gyűlés munkamenetére je
lentős körülményeket.

164. Cikk
Ha a gyűlés elfogadta a képviselő visszahívásával 

kapcsolatos eljárás megindítására vonatkozó javasla
tot, összeállítják a visszahívási javaslatot.

A visszahívási javaslatot a gyűlés munkaelnöksége 
Állítja össze. A  javaslatot a munkaelnökség tagjai ír
ják alá.

165. Cikk
Ha a választőgyűlések, illetve a dolgozók gyűlésed 

tívotik a visszahívással kapcsolatos eljárás megindí
tására vonatkozó javaslatot, ugyanazon képviselő visz- 
ezahíváisával kapcsolatos eljárás megindítására vonat
kozó javaslat, azonos megindokolással nem terjeszt
hető újból elő»

2. A  visszahív ágra vonatk ozó javaslat tartalma

166. Oiikik
A visszaüli vasra vonaitlkic\zó javaslat a köveitkező- 

ket tartalmazza:
1. a visszahívásra javasolt képviselők családi -és 

utónévéit és tartózkodási helyét, o  satoupsHma taná
csénak feltüntetését, melynek tagija, valamint a vá
lasztási egységet, amelyben mEigváilasztották;

2. a visszahívási javaslat indítóakadt.
A visszahívási javaslat mindéin aláírójéinalk alá

írása mellett feltüntetendő az aláíró családi és utó
neve, foig;:aikozá.sa és tairtózikodási helye.

A visszahívási javaslatihoz köteüezőem csaitotendó 
s  válasetógyűllésiről, illetve e dolgozóik gyűléséről 
vezeteti jegyzőkönyv.

167. Oiikik
A képviselő v:i sszah í vására vanaWwwó javaslat 

írásiban nyújtandó be.
A 'képviselő visszaülívaséira vonatkozó javaslatot 

ez illetékes községi választási l óaottfiég útján keM 
felterjeszteni a Köztársasága Választási Biaoittságihoz.

Ha a közséigi választási bizottság a képviselő 
visszahívásaira vonatkozó javaslatban alaki hiányioe- 
sáigdkat észleli, felszólítja a javaslat előterjesztőit, 
begy legsürgősebb úton barnítsák el a hiányosságoikat.

A községi választási bizottság a képviselő vissza
hívására vonatkozó javaslatot minden halasztás nél
kül köteles elijultiteitni a Köztársasági Véíaeabásd - Bi
zottságihoz, abban az esetiben is, ha a javaslat előter
jesztői rnem hárították el a javaslatban észiteSt aOiaki 
hiányosságokét.

8. A  vissiabívá&ra vonatkozó javaslat bivit-sgáláia 
és a sze-vaEás kiírása

168. Cikk
A Köztársasági Választási Bíieotilság fciviesigiéflja, 

hogy a képviselő visszahíváséira vonatkozó 'benyújtott 
javaslatok összhangban vemnek-« a jelen törvény 
rendelkezéseivel, anélkül, hagy bebocsátikozna a vise- 
szaSní vasira vonatkozó javaslatban kifejj tett okok indo
koltságának kivizsgáláséiba.

Ha a visszahívási javasiteí csak alaki hiányossá- 
gcikait tartalmaz, a Köztársasági Választási Bizottság 
visszajuttatja a javaslatot az előterjesztőkhöz a hiá
nyosságok kiküszöbölésére, előírva a határidőt, ame
lyen belül a hiányosságokat ki kell küszöbölni.

A Köztársasági Választási Bizottság döntésével 
elveti a visszahívási javaslatöt, amely nem felel 
meg a jelien törvény rendelkezéseiben előírt feltéte
leknek, vagy ha a javaslat előterjesztőd a kitűzött 
határidőn belül nem hárítják el ez alaki hiányossá- 
gicket. A bizottság erről döntése kikézbesítésével ér
tesíti a javaslat előterjesztőit. A javaslat élő terjesztői
ként annak aláírói tekintendők.

169. Cikk
Ha a Köztársasági .Választási' Bizottság mneigáílla- 

pítija, hegy a képviselő visszahívására vonatkozó ja
vaslat összhangban áll a jelien törvény naadeakezéseá- 
hen foglalt feltétetekkel, megerősíti a javaslatot és a 
visszahívásira vonatkozó javaslat megerősítésétői ezá- 
mátott 30 napon betűi kiírja a visszahívásiról szóló 
szavazást.

A visszahívásról szóló szavazás kiírására vonat
kozó döntés a következőket tartalmazza: a képviselő 
családi és utónevét, akinek visszahívásáról szavaznak, 
a Szkupstina Tanácsának feltüntetését, amelynek tagja a 
visszahívásra javasolt képviselő, a választóegység feltün
tetését,. ame.lybEn a szavazást lefolytatják és a sza
vazás, leifoilytátáisáira kitűzött időpontot.

Szavazás e Köztámsaöágá Tanács képviselőjének 
Visszahívásáról vasárnap bonyolítandó 1«,



170. Citók
A Köztársasági Választási Bizottság a visszahí

vásról való szavazás kiírásáról értesíti a szkupstina 
tanácsát, melynek tagjai a visszahívásra javasolt 
képviselő, továbbá magét a képviselőt és az illetékes 
községi választási bizottságot.

A Köztársaság Választási Biáoliteág döntése a 
képviselő visszaülívásával kapcsolatos, szavazás. kiírá
sáról legkésőbb 15 nappal a szavazás lefoiiytaítáisára 
kitűzött határidő ellőtt kihirdetendő a Szert? Szocia
lista Közitáireaság Hivatalos Közlönyében.

4. A visszaihívásra ■vonatkozó szavazás lefolytatása

K) A Köztársasági Tanács képviselőjére vonatkozóan

171. Cikk
A Köatársasáigi Tanács képviselőjének. visszavo

nására vonatkozó szavazás azoin választ óegység terü-
- Setének választohé!!y ein bonyolítandó le, ahol a kép
viselőit megválasztották.

A községi választási bizottság köteles legkésőbb 7 
nappali a visszahívásira vonatkozó szavazás kiiitűzött 
határideje előtt kijelölni a szavazóhelyekeit, amelye
ken a szavazás lebonyolódik és minden válaisztóhelyre 
nzavazatszedő bizottságot alakítani, amely vezeti a 
ViissEiahívásira vonatkozó szavazást.

172. Cikk
A 'községi választási bizottság falragaszon közzé

teszi, hagy elrendelték a visszahívásra vonatkozó 
szavazást és gondoskodik arról, hagy a falragaszt ki
függesszék legkésőbb 7 nappal a visszahívásira vo
natkozó szavazásra (kitűzött határidő előtt, a választó- 
figység területéhez tartozó minden helységben.

A falragasz a Ikövetkezőket tartalmazza: a . kép
viselő családi és utónevét, akiinek visszahíváséról sza
vaznak, e szkupstina tanácsának feltüntetését, 
ameilynek tagja a képviselő, akiinek visszahívásáról 
•szavaznék; a választóegység feltüntetését, amelyben a 
visszavonásról saóló szavazás lebonyolítandó, valamint 
e  szavazás napját.

173. Ciiklk
Minden választóhielyen szavazóunna ámítandó fel, 

amelyre kifüggesztik a visszahívásra vonatkozó sza
vazás kiírásáiróil szóló falragaszt.

174. Cikk
A  szaveza tszedő bizottság elnöke mindéin szavazó

nak átadja a szavazólapat.
A szavazólap a következőket tartalmazza: a kép

viselő családi és utónevét és tartózkodási helyét, akinek 
visszahívásáról szavaznak, a képviselő neve előtt pedig, 
egymás alatti sorban, a következő szavak állnak: „a 
visszahívás mellett” és „a visszahívás ellen” .

Ha a szavazó a képviselő visszahívására szavaz, 
beteríti a „visszahívás mellett” kifejezést, ha pedig a 
visszahívás ellen szavaz, bekeríti a „visszahívás ellem” 
szavaikat. A szavazólapok, amelyeken a „visszahívás 
meiliett” és a „visszahívás ellen” kifejezések nincsenek 
bekerítve, valamint azefc a szavazólapok, amelyek 
úgy varainak kitöltve, hogy nem lehet biztosam meig- 
áMaipátárni, hogy e választó a visszahívásra vagy a 
visszahívás ellem szavazott, érvénytelennek tekin
tendőik.

175. Cikk
A szaivazás végiezitévél megszámOiálják a sziaivazó- 

Jepekéit és megáffiapí-tják a szavazólapok számiéit, anne- 
. lyeikem a visszahívás meEteiit sziavaiztaik, vafiiamfat ázom 
sza/vazélapiek szamát, ameöyen a visszahívás ellen 
SKiviítalk, továfbfbá tnz érvénytelen sz»#vaeól«piok szá
ntóit itt.

A  megszámlálás végeztével a szavazatszedő bizott
ság moankájárói vezetett jegyzőkönyvbe bejegyzik; a 
választóik névjegyzékének kivonata szerint, mennyi 
választó vipilt a választóhelyem, hány választó szava
zott a választók névjegyzékének kivanet© szerint, a 
visszahívás mellett leadott szavazólapok számát, a 
visszahívás ellen leadott szavazólapok számát és az 
érvénytelen szavazólapok számát.

A szavazatszedő bizottság elnöke ezen munka be
fejeztével a szavazóhely épületén közhírré teszi a vá
lasztóhelyein lefolytatott szavazás eredményét.

A szavazatszedő bizottság legsürgősebben és a 
legirövidelbb útom eljuttatja a szavazásiról vezetett 
jegyzőköinyvet, e szfavazólapokat és az egyéb válasz
tási anyagot’ az illetékes községi választási bizottság
hoz, a Köztársasági Választási Bizöttsáig álltai előírt 
módon. •

176. Cikk
A községi választási bizottság a szavazaitszedő bi

zottságtól kézhez vett anyag alapján mcgállepílge, 
hogy hány választó szavazott le összesen a választó- 
egységben, összesen mennyien szavaztak a visszahí
vás mellett, és mennyiem a visszahívás ellen, meg
állapítja továbbá ez érvénytelen szavazólapok számát, 
valamint az egész választóegység területén a válasz
tók névjegyzékébe bejegyzett szavazók összilétszámát, 
és ezek alapján megállapítja, hogy a képviselőt viisz- 
szahívták-e, vagy nem hívták vissza. A bizottság 
ezeket ez adatokat bejegyzi a munkájáról vezetett 
jegyzőkönyvbe.

177. CilKk
Ha a községi választási bizottság megállapította a 

képviselő visszahívására vonatkozó szavazás eredmé
nyét, a választóegység területem levő községi szkoips- 
tiina hirdetőtábláján közhíirré teszi az eredményt, és 
halaszthatatlanul, a Köztársasági Választási Bizottság 
útján, jelentést terjeszt fel munkájáról a Köztársa
sági Tanácshoz, és a jelentési!*'' csatolja a vissza
hívással kapcsolatos szavazási eljárásra /vonatkozó 
összes aktákat.

A községi választási bizottság köteles a választás 
eredményéről írásban értesíteni a képviselőt, akinek 
visszahívásáról foilyt a szavazás.

178. Cikk
Ha a választók a visszahívásról szóló szavazás 

siccán a képviselő visszahívása ellem nyilatkoznak, a 
képviselő visszavonásával kapcsolatos eljárás megin
dítását ■ugyanolyan imdítóofcokfoól nem lehet új'bál 
követelni.

179. Cikk
Amennyiben a jelen törvény 171-—177. cikkei nem 

rendelkeznek máeképpen, a Köztársasági Tanács Ikép- 
viselőjémek visszahívásával kapcsolatos szavazás és a 
saavaizás eredménye megállapításának tekintetéiben al
kalmazandók a jelen törvény 91—117. cikkeinek ren
delkezései.

b) A munkaközösségi takácsok képviselőire 
vonatkozóan

180. Cikk
Szavazás a munkaközösségi tanácsok képviselőjé

nek visszavonásáról, a visszahívás elhatározására ille
tékes testűiéit ülésén végzendő, amely testület ugyan
olyan módom alakult meg, monit a választótesitület, 
amefly megiválasztotta a képviselőt, akinek visszahívá- 
sáról folyik a szavazás.

A  szavazás a visszahívásról döntő minden egyes 
testület ülésem végzendő, amely testület minden fcőz- 
eág terüteténe vonatkozóan elfakul meg.



181. Cikik
A községi választási bizottság biztosítja a képvi

selő visszavonásával (kapcsolatos szavazás kiírásáról 
szóló falragasz kifüggesztését, mégpedig legkésőbb 7 
nappal a visszahívásra vonatkozó szavazásra kitűzött 
időpont előtt, a községi szkupstina székhelyén, illetve 
azon választőegység területén levő községi szíkupsti- 
nák székhelyein, ahol a visszahívásról szóló szavazást 
lebonyolítják.

182. Ciikk
A helyiségben, ahol megtartják a visszahívásról 

döntő testület ülését, egy vagy több szavazóurna helye
zendő eü a visszahívásira szóló szavazás lebonyolí
tására.

A visszahívásra vonatkozó szavazóunnék mind
együkére kifüggesztendő a képviselő visszahívásával 
kapcsolatos szavazás kiírásáról szóló falragasz.

183. Cikk
A gyűlést vezető eüinök a választótestület minden 

tagjának átadja a szavazólapot. A  visszahívásról szóló 
szavazás oly módon töntéraiik, hogy a szavazólapon 
bekerítendő a „visszahívás mellett”, vagy a „vissza
hívás ©lilém” kifejezés.

A  szavazás menetéről jegyzőkönyv vezetendő.

184. Cikk
A szavazólapok megszámlál ás ának végeztével az 

elnökség munkájáról vezetett jegyzőkönyvbe bejegy
zendő: a községi szkupstina tagjainak száma a név
jegyzék szerint, a küldöttek száma, a leadott sza
valatok száma, a visszahívás mellett leadott szavazó
lapok száma, a visszahívás ellen leadott szavazólapok 
száma és az érvénytelen szavazólapok száma.

E munka befejezőével a gyűlést vezető elnök az 
épületen, amelyben a szavazás folyt, kihirdeti a vá
lasztótest ületbe.n lefolytatott szavazás eredményét.

A választótestü'léit elnöksége legsürgősebben és 
legrövidebb úton eljuttatja a szavazásról vezetett 
jegyzőkönyvet a szavazólapokkal és a többi válasz
tási anyaggal az illetékes községi választási bizottság
hoz, a Köztársasági Választási Bizottság által előírt 
módon.

185. Cikk
Az illetékes községi választási bizottság a válasz

tóegység területén levő valamennyi község választó- 
testületétől kézhezvett anyag alapján, megállapítja a 
visszahívással kapcsolatos szavazás eredményét és en
nek alapján megállapítja, hogy a képviselőt a jelen tör
vény rendelkezéseinek értelmében visszahívták-e vagy 
sem.

A visszahívásról szóló szavazás eredményének 
megállapítása után, a községi választási bizottság, a 
Köztársasági Választási Bizottság útján halaszthatat
lanul eljuttatja az illetékes szkupstinai tanácshoz 
jelentését munkájáról, mellékelve a jelentéshez a 
visszahívási eljárásra vonatkozó összes aktákat.

186. Cikk
Amennyiben a jelen törvény 180.—181. cikkeinek 

rendelkezései nem írják elő másképpen, a munkakö
zösségi tanácsok képviselőinek visszahívásával kap
csolatos szavazás, valamint a szavazás eredménye 
megállapításának tekintetében alkalmazandók a jelen 
törvény 118—147. és 171—178. cikkeinek rendel- 
zéseL •

VIII. F e j e z e t

A SZÖVETSÉGI SZKUPSTINA NÉPEK
TANÁCSA KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSÁVAL 

ÉS VISSZAHÍVÁSÁVAL KAPCSOLATOS
MÓDOZAT

187. Cikk
A szkupstina ülését, amelyen a Szövetségi Szkups

tina Népek Tanácsának képviselőit választják, a 
szkupstina elnöke hívja össze.

A szkupstina ülése, amelyet a képviselőknek a 
népek tanácsába való választása céljából hívtak össze, 
megtartható, ha az ülésen jelen van a szkupstina va
lamennyi tanácsa képviselőinek többsége.

Ha az ülés nem tartható meg, mert nincs jelen a* 
ezen cikk 2. bekezdésében előírt képviselők száma, új 
ülés megtartandó az elkövetkező 7 napon belül.

188. Cikk
A  szkupstina elnöke, miután megállapítja, hogy 

a Szkupstina ülésén jelen van a jelen törvény 187. 
cikkében előírt képviselők száma, tájékoztatja a je 
lenlevőket az ülés összehívásának céljáról és kihirdeti 
a választás kezdetét.

A képviselőválasztás lebonyolítását a szkupstina 
elnöke vezeti, a szkupstina által kijelölt két képviselő 
közreműködésével.

189. Cikk
A szavazás titkos, szavazólapokkal történik.
Minden szavazólap tartalmaz:
1. tájékoztatást arról, hogy a képviselőt a Szövet- • 

ségi Szkupstina Népek Tanácsába választják;
2. a jelölt családi és utónevét és tartózkodási he

lyét.
A szavazólapon a jelölt családi és utóneve olyan 

sorrendben van feltüntetve, amilyen sorrendben sze
repel a véglegesített jelölési listán.

190. Cikk
A választás oly módon történik, hogy bekerítik a 

jelölt neve előtti sorszámot, akire a képviselő szavaz
ni kíván, ezután pedig a képviselő összehajtja s a 
szavazóurnában helyezi a szavazólapot.

Csak azokra a jelöltekre lehet szavazni, akiknek 
nevei a szavazólapon szerepelnek.

Ha a szavazólapon több mint 20 jelölt van feltün
tetve, csak annyi jelöltre lehet szavazni, ahány kép
viselőt választanak.

191. Cikk
A szavazás befejeztével hozzálátnak a szavazás 

eredményének megállapításához.
A szavazás eredményét oly módon állapítják meg, 

hogy először meghatározzák, a képviselők névjegyzéke 
szerint, a képviselők összlétszámát, akik leadták sza
vazatukat, ezután pedig megállapítják minden egyes 
képviselőre leadott szavazatok számát, valamint az 
érvénytelen szavazólapok számát is.

A  szkupstina elnöke az ülésen kihirdeti a szava
zás eredményét.

192. Cikk
A  szkupsitina ülésének munkájáról jegyzőkönyv 

vezetendő, amely különösen a következőket tartalmaz
za: az ülés kezdetének időpontját — a nap és óra — és 
lefolytatásának helyét, a képviselők összlétszámát a ta
nácsok szerint, valamint azt, hogy minden egyes tanács 
képviselői közül hányán voltak jelen; hány képviselő 
szavazott; minden jelölt családi és utónevét és 
tartózkodási helyét, az egyes jelöltekre leadott szava
zatok számát és azt, hogy a jelöltek közül kiket válasz
tottak képviselővé; az érvénytelen szavazólapok szá
mát; egyéb a szavazás szempontjából jelentőséggel bírd



körülményeket és a szavazás berekesztésének időpont
ját.

A jegyzőkönyveket a szkupstina elnöke és a vá
lasztás vezetésében az elnökkel közreműködő képvise
lők írják alá.

193. Cikk
A szkupstina elnöke eljuttatja a Szövetségi 

Szkupstina Népek Tanácséihoz a váilasztáisoik eredmé-. 
nyéircl szóló jelentést, a szkupstina üléséről vehetett 
jegyzőkönyveit, amelyen a választás lefolyt, a képvise
lők névjegyzékét, amely alapján szavaztak és a szawa- 
rótapoíkait.

2. Visszahívás

194. Cikk
A  Szövetségi Szikupstina Népek Tanácsába vá

lasztott képviselő visszahívásával kapcsolatos eljárás 
megindítását javasolhatják a szkupstina tanácsai, 5 
képviselő, akikéit támogat a szikupstina minden taná
csának legalább 5 képviselője és a Szocialista Szövet
ség Köztársasági Választmánya.

195. Cikk
A  visszahívásra vonatkozó javaslat írásban nyúj

tandó be, és a következőket tartalmazza:
1. a visszahívásra javasolt képviselő családi . és 

vezetéknevet és tartózkodási helyét, valamint a Szö
vetségi Szkupstina Népek Tanácsának feltüntetését, 
amelynek tagja.

2. A visszahívásra vonatkozó javaslat indítóokai.

196. Cikk
A  képviselő visszahívására vonatkozó javaslatról 

a Szkupstina összes tanácsainak együttes ülése dönt.
A' szkupstina kivizsgálja, vajon a visszahívásra 

vonatkozó javaslat összeállítása összhangban áll-e ezen 
fejezet rendelkezéseivel. Ha úgy találja, hogy a javas
lat alaki hiányosságokat tartalmaz, felszólítja a ja
vaslat előterjesztőit, küszöböljék ki a hiányosságokat 
az előírt határidőn belül.

Ha a javaslat nincs összhangban az ezen fejezet
ben előírt feltételekkel, vagy ha a javaslat előterjesz
tői az előírt határidőn belül nem küszöbölték ki az 
»lakd hiányosságokat, a Szkupstina elveti a javaslatot 
és erről értesíti annak előterjesztőit.

197. Cikk
Ha a szkupstina megállapítja, hogy a képviselő 

Visszahívására vonatkozó javaslat megfelel az ezen 
fejezet rendelkezéseiben előirányzott feltételeknek, ki
írja a visszahívásra vonatkozó szavazást és kitűzi a 
szavazás lebonyolításának időpontját.

A szkupstina értesíti a Szövetségi Szkupstina Né
pek Tanácsát és a visszahívásra javasolt képviselőt, 
hogy benyújtották a képviselő visszahívására vonat
kozó javaslatot és hogy kitűzték a visszavonással kap
c s o la t o s  szavazás lebonyolításának időpontját.

I 198. Cikk
A képviselő visszahívására vonatkozó szavazás oly 

módon történik, hogy a szavazólapon bekerítik a „visz- 
szahívás mellett” , vagy a „visszahívás’ellen” kifejezést.

A szavazás menetéről jegyzőkönyv vezetendő.

199. Cikk
A Szkupstina elnöke, miután megállapította a 

visszahívásról szóló szavazás eredményét, jelentést jut
tat el a Szövetségi Szkupstina Népek Tanácsához 
a visszahívásról szóló szavazás eredményéről, mellé
kelve a jegyzőkönyvet az ülésről, amelyen a vissza
hívásra vonatkozó szavazás folyt, továbbá a képviselők 
névjegyzékét, amelyek szerint szavaztak és a szavazó
lapokat.

IX. F e j e z e t

A  VÁLASZTÁSI JOGOK VÉDELME

1. Kifogások és panaszok

200. Cikk
A Köztársasági Tanácsba választandó képviselők 

jelölését végző jelölő értekezlet, vagy választógyűlések 
munkájában észlelt szabályellenességek miatt, vagy 
azon választógyűlések munkamenetében észlelt sza
bályellenességek miatt, amelyeken a Köztársasági Ta
nács képviselőjének visszahívásával kapcsolatos eljá
rás megindításáról tárgyaltak, valamint az említett Ta
nácsba jelölt képviselők választását, illetve a képviselő 
visszahívására vonatkozó szavazást lebonyolító szava
zatszedő bizottság munkájában észlelt szabály ellenes,-  
ség esetén, minden jelölt illetve, a visszahívásra java
solt képviselő, továbbá minden választó jogosult ki
fogás benyújtására az illetékes községi választási bi
zottsághoz.

A jelölő értekezleten, vagy a dolgozók azon gyűlé
sein észlelt szabálytalanságok miatt, amelyeken a kép
viselő jelölését eszközölték a munkaközösségi taná
csokba, vagy pedig a dolgozók azon gyűlésein elköve
tett szabálytalanságok miatt, amelyeken megtárgyal
ták a képviselő visszahívásával kapcsolatos eljárás 
megindítására vonatkozó javaslatot, minden egyes ta
nácsra vonatkozóan, minden képviselőjelölt, illetve 
minden visszahívásra javasolt képviselő kifogással él
het az illetékes községi választási bizottságnál, hason
ló kifogásra jogosult minden dolgozó, akinek joga van 
részt venni a dolgozók gyűlésén.

Ha a községi választási bizottság, a jelölési ja
vaslat benyújtására előírt határidő letelte előtt -be
nyújtott kifogás alkalmából szabálytalanságokat álla
pít meg a jelölő értekezlet vagy a gyűlés munkájá
ban, amely szabálytalanságok jelentős mértékben be
folyásolták, vagy befolyásolhatták az értekezlet, illetve 
a gyűlések jelöléseinek véglegesítését, megsemmisíti 
azon jelölő értekezlet, illetve a gyűlések munkáját, ame
lyen szabálytalanságok történtek, és erről értesíti a 
jelölő értekezletet, illetve elrendeli, hogy meghatározott- 
határidőn belül hívják újból össze a választók illetve 
a dolgozók gyűlését.

Ha a munkaszervezetben, illetve munkaközösség
ben a dolgozók legalább tíz tagból álló csoportja úgy 
véli, hogy a munkaközösségi tanácsokba előterjesz
tett jelölt nem rendelkezik a törvényben előírt feltételek
kel a megfelelő tanácsba való beválasztásra, kifogást 
emelhet az illetékes községi választási bizottságnál, 
amely a jelölések véglegesítéséről való döntés alkal
mával, határoz a benyújtott kifogásról.

201. Cikk
A községi választási bizottság azon döntése ellen, 

amellyel elveti a jelölési javaslatot, valamint a bizott
ság azon döntése ellen, amelyben megállapítja, hogy 
nincsenek feltételek a jelölés megerősítésére, a meg
felelő jelölési javaslat előterjesztői panaszt nyújthat
nak be a Szerb Legfelsőbb Bírósághoz.

A választási bizottság azon döntése ellen, amellyel 
megerősíti a képviselőjelöléseket a munkaközösség 
bármely tanácsába, a dolgozók csoportja, amely a je
len törvény 200. cikke 4. bekezdésének értelmében ki
fogást emelt, panasszal élhet a Szerb Legfelsőbb Bí
róságnál, ha véleménye szerint a jelölt nem rendel
kezik szükséges feltételekkel a megfelelő tanácsba való 
beválasztásra.

Az előző bekezdésekben említett panasz a végzés 
átvételétől számított 48 órán belül nyújtandó be. A  
Szerb Legfelsőbb Bíróság ezekről a panaszokról át
vételüktől számított 48 órán belül dönt.

202. Cikk
A községi választási bizottság döntése ellen, 

»mennyiben a jelen törvény 201. cikke nem rendel ke-



zik másképpen, minden jelölt és minden választó pa
nasszal élhet a szkupstina illetékes tanácsánál. A köz
ségi választási bizottság döntése ellen a választó tes
tületre való képviselőválasztással kapcsolatban, panasz- 
szal élhet a testület minden tagja, amelyben a válasz
tásokat lefolytatták.

A választótestület tagjai felhívhatják a szkupstina 
illetékes tanácsának figyelmét a jelölő értekezlet mun
kájában elkövetett szabálytalanságokra, valamint a sza
vazatszedő bizottságok vagy a választógyülések illetve 
a dolgozók gyűlései munkájában észlelt szabálytalan
ságokra, a jelöltek előterjesztésének tekintetében.

A képviselő, akinek visszahívásáról szavaztak, va
lamint minden egyes választó illetve azon váiasztótes- 
tület minden egyes tagja, amely elhatározta a köztár
sasági képviselő visszahívását, a községi választási bi
zottság dömtése ellen, a képviselő visszahívására vonat
kozó határozat gyakorlati keresztülvitelét illetően, pa
nasszal élhet a szkupstina illetékes tanácsánál.

A választások illetve a visszahívással kapcsolatos 
szavazásra kitűzött időpont előtt bejelentett panasz, a 
köztársasági választási bizottság útján nyújtandó be, az 
említett időpont után bejelentett panasz pedig köz
vetlenül az illetékes szkupstinai tanácshoz terjesztendő 
fel.

A panaszt a szkupstina illetékes tanácsához leg
később az igazoló bizottság összeüléséig kell be
nyújtani, a pótválasztással vagy a képviselő visszahí
vásával kapcsolatos szavazásra vonatkozó panasz pe
dig a választások lebonyolításától, illetve a visszahí
vásra vonatkozó szavazás lefolytatásától számított 15 
napon belül nyújtandó be.

203. Cikk
A Köztársasági Választási Bizottság döntése ellen, 

amellyel elveti a képviselő visszahívására vonatkozó 
javaslatot, a javaslat előterjesztői panasszal élhetnek 
a Szer Legfelsőbb Bíróságnál. A panasz a döntés kéz
hezvételétől számított három napon belül nyújtandó 
be. A Szerb Legfelsőbb Bíróság a panaszról annak 
átvételétől számított 48 órán belül dönt.

2. Büntető rendelkezések

204. Cikk
Bűntett elkövetéséért pénzbírsággal vagy egy évig 

terjedő börtönbüntetéssel sújtandó:
1) aki megvesztegetéssel befolyást gyakorol a vá

lasztóra, hogy a választások vagy a köztársasági kép
viselő visszahívásával kapcsolatos szavazás alkalmával 
meghatározott jelölt mellett vagy ellene, illetve a kép
viselő visszahívása mellett vagy ellen szavazzon, vagy 
egyáltalán ne szavazzon, vagy hogy aláírja a jelölési 
javaslatot, vagy a visszahívásra vonatkozó javaslatot, 
vagy hogy visszavonja aláírását a javaslatokon;

2) az a választó aki már egyszer szavazott, és újból 
szavaz, vagy megkísérli hogy újból szavazzon a szkups
tina ugyanazon tanácsával kapcsolatos képviselőválasz
tásokon, vagy a visszahívásra vonatkozó szavazáson;

3) a választó aki a választásokon illetve a vissza
hívásra vonatkozó szavazás alkalmából más személy 
helyett szavaz vatgy megkísérli, hogy más személy he
lyett annak neve alatt szavazzon;

4) aki a jelen törvény 99. cikke 2. bekezdésében 
foglalt rendelkezések ellenére is fegyverrel, vagy más 
veszélyes eszközzel jön a választóhelyre, valamint az 
a személy is aki a szavazatszedő bizottság elnökének 
felszólítása nélkül elrendeli fegyveres erő jelenlétét a 
választóhelyen, vagy pediig az elnök rendelkezése nél
kül a választóhelyre hívja azt;

5) aki megsemmisít, eldug, megsért vagy elvisz 
egyes okmányokat a választással illetve a visszahí
vásra való szavazással kapcsolatban, vagy pedig egyes 
a választások vagy a visszahívásra vonatkozó szavazás 
céljaira szolgáló tárgyakat;

6) az a hivatalos személy aki a szavazással kapcso
latban felelősségre vonja a szavazót, vagy azt köve
teli tőle, mondja meg kire szavazott, vagy miért nera 
szavazott, illetve a visszahívás mellett vagy ellen sza
vazott.

205. Cikk
1000 dinárig terjedő pénzbírsággal vagy három hó

napig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó bűntett el
követéséért, a szavazaitszedő bizottság, vagy a válasz
tási bizottság tagja, valamint minden más személy, aki 
bármily módon megsérti a szavazás titkosságát.

206. Cikk
Kihágás elkövetéséért 500 dinárig terjedhető pénz

bírsággal vagy egy hónapig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó az a személy:

1) aki a szavazás alkalmából illetlenül viselkedik;
2) aki a választóhelyen agitáoiót fejt ki;
3) alki ha leadta a szavazatát, illetve ha megálla

pítják hogy nincs bejegyezve a választók névjegyzé
kébe, a szavazatszedő bizottság elnökének figyelmez
tetése után sem hagyja el a választóhelyet; ‘

4) aki zavarja a szavazatszedő bizottság vagy a vá
lasztási bizottság munkáját.

X. F e j e z e t

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

207. Cikk
Az állami szerveknek a köztársasági választásod* 

lebonyolításával kapcsolatos aktusai és eljárásai, vala
mint az ezzel kapcsolatos beadványok és egyéb akták, 
illetékmentesek.

208. Cikk
A jelen törvény életbelépésével h a tá ly o n  kívül he

lyezendő a Szerb Szocialista Köztársaság választójogi 
törvénye (SZSZK 7/67 sz. Hiv. Közi.).

209. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép hatályba.

47.

A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kiadom a következő

Ü K A Z - t

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGI SZKUPS
TINA KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSÁVAL KAP

CSOLATOS VALASZTÓEGYSÉGEKRÖL SZÖLÖ 
TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL

A Szerb Szocialista Köztársasági Szlkupstíina kép
viselőinek választásával kapcsolatos választóegységeik- 
ről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztár
sasági SakupstAna a Köztársasági Tanács és a Politi
kai-Szervezési Tanács 1969. február 13-án tartott 
ülésén elfogadott, érvényessé nyilvánítom.
KSz 18. szám 
1969. február 14.
Beograd

Miloš Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke



A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG 
SZKUPSTINAI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

VALASZTÖEGYSÉGEKRÖL SZÖLO

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A képviselők választása a Szerb Szocialista Köz

társaság szkupstinájának tanácsaiba a jelen törvénnyel 
meghatározott választóegységekben bonyolítandó le.

2. Cikk
A Szerb Szocialista Köztársaság területén a kép

viselőválasztásokkal kapcsolatban a következő válasz
tóegységek alakulnak:

S or-
szám

A  vá lasztóegység  
e lnevezése

A  vá la sztóegység  összetételébe 
tartozó  községek

S o r 
szám

A  választőegység  
e lnevezése

A  vá la sztóegység  összetéte lébe 
. tartozó  k özségek

A S z e r b  S z o c i a l i s t a  K ö z t á r s a s á g  
t e r ü l e t é n  az a u t o n ó m t a r t o m á n y o k  

k i v é t e l é v e l

1. Beograd —: Savski
venac Savski venac

2. Beograd — Stari Stari grad községnek I—X. he-
grad I lyi közösségei területét felöle

lő része
8. Beograd — Stari Stari grad községnek a XI—

grad II XVIII. helyi közösségek terü
letét felölelő része

4. Beograd — Palilula Palilula
J>. Beograd — Zvezdara községnek IX—XII.

Zvezdara I helyi közösségei területét fel
ölelő része, valamint Mirijevo, 
Veliki Mokrilug és Mali Mok- 
rilug települések

6. Beograd — Zvezdara község területének
Zvezdara II I—VIII. helyi közösségek terü

letét felölelő része
7. Beograd —

Voždovac Voždovac
8. Beograd — Vraćar Vračar
8. Beograd —

Cukariea Cukariea
10. Beograd —

Novi Beograd Novi Beograd
11. Obrenovac Obrenovac

Barajevo
12. Beograd —

Zemun Zemun
13. Grocka Grocka

Sopot
14. Lazarevac Lazarevac

Ljig
15. Valjevo Valjevo
16. Ub Ub

Mionica
Lajkovac

17. Sabac Sabac
18. Loznica Loznica
19. Vladimire! Vladimire!

Kočeljevo
20. Krupanj Krupanj

Osečina
21. Ljubovija Ljubovija 

Mali Zvornik
22. Bogatić Bogatić
23. Zaječar Zaječar
24. Knjaževac Knjaževac
25. Majdanpek Majdanpek

Kladovo

26. Negotin
27. Bor

28. Svetozarevo

29. Kragujevac I

50. Kragujevac II

„31. Kruševac I

„32 Kruševac II

Negotin
Bor
Boljevac
Svetozarevo
Rekovac
Kragujevac községnek a „Pi
vara” és a „Centar” helyi kö
zösségek területét felölelő ré
sze, valamint a Botunje, Kor
mán, Maršić, Gornje Komari
ce, Ilidževo, Teferić, Jabućje, 
Bukorovac, Trmbas, Donje 
Komarice, Zdraljica, Baljako- 
vac, Beloševac, Erdeč, Kori- 
ćani, Dragobraća, Goločelo,
Đuriselo, Vinjište, Grosnica, 
Trešnjevak, Adaine Livade, 
Dulene, Velike pčelice, Donja 
Sabanta, Gornja Sabanta, Ve
liki Sugubine, Stanovo telepü
lések
Kragujevac községnek a „Ko
lonija” , „Sušica”, „Erdoglija” 
és „Palilula” helyi közösségek 
területét felölelő része, vala
mint a Drenovac, Male pčelice, 
Divostin, Drača és Prekopača, 
Rogojevac, Kutlovo, Dobrača, 
Ramaća, Ugljarevac, Stragari, 
Ljubičevac, Masloševo, Kotr'i- 
ža, Vlakča, Cumić, Veliki Senj, 
Pajazitovo és Mali Senj, Mi- 
l-onić, Mala Vrbica, Gornje 
Grbice, Lužnice, Šljivovac, 
Poskurice, Cerovac, Desimii'O- 
vac, Opornica, Petrovac, Novi 
Milanovac, Restnik, Cvetojs- 
vac, Jovanovac, Donje Grbice 
és Kamenica települések 
Kruševac községnek a követ
kező településeiket felölelő te
rülete: Kruševac, Bivolje, Be
govo, Brdo, Bela Voda, Braj- 
kovac, Velika Kruševica, Vra
tare, Gavez, Glotoare, Globo- 
der, Jasika, Kamenari, Ko- 
ntjuh, Komorrane, Kukljin,
Krvavica, Lazarevac, Lazarica, 
Lipovac, Ljubava, Malo Golo- 
vode, Maćkovac, Mudraikovac, 
Paikašnica, Padež, Srnje, Čit
luk, Ša>nac és Šašilovac. 
Kruševac községnek a követ
kező településeket átölelő ré- 
s>ze: Bovan, Bukovica, Buci, 
Belasica, Bojince, Boljevac,
Veliko Golovode, Veliki Kup
ci, Velika Loránica, Veli&o 
Krasnice, Veliki Siljegovac, 
Vitanovac, Vucak, Gaglovo,
Gári, Gornji Stepos, Grkljane, 
Grevci, Dedina, Dobromir, Do
ljane, Donji Stepos, Dvorane, 
Djiunis, Zabare, Zdravilje, Ze- 
biou, Zubovac, J ab lanka, Jos- 
je, Kapidzija, Kobilje, Koševi, 
Kaonók, Lovci, Lukavac. J'aj- 
devo, Makresane, Mala Vrbni- 
ca, Mala Reka, Malo Kupce, 
Mali Siljegovac, Malo Krušin- 
ce, Mesevo, Modrica, Naupare, 
Paruinovac, Pasjak, Pepelje-



S or
szám

A  vá lasztóegység  
e lnevezése

A  v á la sz tóegy ség  összetételébe  
tartozó  k özségek

. S or
szám

A  vá lasztóegység  
e ln evezése

A  vá la3ztóegység összetételébe  
tartozó  k özségek

33. Svilajnad

34. Aranđelovaa

35. Para6in
Š8. Aleksandrova*}

37. Ćuprija

33. TrsteniiÜ

39. Varvarii* 1

40. Cačafc 3!f
41. Kraljev»
42. Gornji

MilanovaO

43. Sjenica 1

44. Novi Pazar 
43. Haška
43. Bujanovac

i1?. Leskovac Z

48. Leskovac I£

49. Vladičin Han

50. Lebane

-51. Vranje

52, Vlasotince

53. Babušnica

vac, Petina, Pozlata, PloUjaci, 
Ribare, Rlicu, Rosica, Sabece- 
vae, Sezemca, Slatina, Starice. 
Srđalge, Suvaja, Sušica, Te
kija, Trebati n, Tnnoare, Će
lija» Cerova, Cnkvina, Saviraioe, 
Ságoíj és Štit,ara.

Svilajnac
Batoöina
Aranđelovao
Topola
Paraćin
Aleksandrovaa
Brus
Ćuprija
Despotovac
frstenik
Vrnjačka Banja
Varvaria
Ćićevac
flažanj
Cačak
Kraljevo

Gornji Milanovad
Knić
Sjenica
Tutin
Novi Pazar
Raška  ̂ i
Bujanovac j
Preševo
Leskovac községnek a helyi kö
zösségek területén levő követ
kező településeket felölelő ré
sze: Leskovac, Barje, Beli Po
tok, Brza, Bumuški Cifluk, 
Velika Grabovnica, Velika ICo- 
pašnica, Veliko Trnjane, Vučje, 
Gornja Jajina, Donja Jajina, 
Miroševce, Nakrivanj, Orugli- 
ca, Slavujevce, és Strojkovce. 
Leskovac községnek a követ
kező településeket felölelő ré
sze a helyi közösségek terüle
tén: Babičko, Belanovce, Bogo- 
jevce, Bratmilovce, Brestovac, 
Velika Biljanica, Velika Seja- 
nica, Vinarce, Gornje Kraj in
če, Gornje Sinkovce, Grdelica, 
Guberevac, Dobrotin, Donje 
Brijanje, Donje Krajince, Do
nja Lokošnica, Janjuša, Jelaš- 
nica, Karađorđevac, Kumare- 
vo, Manojlovac, Mrštane, Na- 
valin, Novo Selo, Orao vica, 
Orašac, Palojce, Petrovac, Pe- 
Cenjevce, Predejane, Priboj, 
Razgojna, Rajino Polje, Tu- 
rekovac és Crkovnica.
Vladičin Han 
Surđulica 

Bosilegrad 
Lebane
Medveđa ,
Bojnik
Vranje
Trgovište
Vlasotince
Crna Trava
Babušnica
Dimitrovgrad

54. Aleksinac
55. Kuršumlija
56. Bela Palanka

57. Niš I

58. Niš II

■ 59. Zitorađa

60. pirot 
81. Prolcupljo 

. Soko Banja

63. Velika Plana

84. Veliko Gr&đišta

65. Zabarl

63. Mladenovac 
8 .̂ Požarevao
68. Petrovac

89. Smederevo
70. Smederevska 

Palanka 
?1. Ivanjica

72. Lučan
73. Titovo Užica

74. Požega

75. Prijepolje

76. Nova Varoš

Aleksinac 
Kuršumlija 
Bela Palanka 
Gadžin Han
Niš község területének a NiS 
települést felölelő része 
A Niš község területéhez tar
tozó valamennyi település NiS 
település kivételével 
Zitorađa 
Doljevac 
Merošina 
Pirot 
Prokuplje 
Soko Banja 
Svrljig 
f ’elika Plana 
ftača
Veliko Gradište
Golübac
Kučevo
Žabari
Malo Crnica
Mladenovac
Požarevac
Petrovac
Zagubica
Smederevo

Smederevska Palanka
Ivanjica
Arllje
Lučan
Titovo Užice 
Bajina Bašta 
Požega 
Kosjerlć 
Prijepolje 
Priboj 
Nova Varoš 
Cajetina

V a j d a s á g  S z o c i a l i s t a  A u t o n ó m  
T a r t o m á n y  t e r ü l e t é n

77. Novi Kneževac

78. Zrenjanin I

79. Zrenjanin II

80. Kikinđa
81. Nova Crnja

Novti Knezevac 
Növi Becej 
Coka
Zrenjanin községnek Zrenja
nin és Muzlja településeket 
felölelő része
Zrenjanin község területének 
a következő településeket fel
ölelő része: Aradac, Belő Bla- 
to, Lukicevo, Lukino Selo, M e- 
lence, Elemir, Ecka Lazarevo* 
Jankov Most, Klek, Mihaj lö
vő, Stajicevo, Taras, Perlez, 
Farkazdin, Orlovac, Toruase- 
vac, Botoá, Kniéanin, Centa és 
Bán. Despötovac 
Kikinda
Nova Crnja 
Zitište 
Sečanj

82. Bačka Palanka Bačka Palanka 
Bački Petrovac



sor
szám

A  vá lasztóegység  
e ln evezése

A vá la sztóegy ség  összetéte lébe  
tartozó  k özségek

S or
szám

A  választóegység  
e lnevezése

A vá lasztóegység  összetéte lébe  
tartozó  községek

83. Novi Sad I

84. Novi Sad II

85. Novi Sad III

86. Vrbas

87. Kula
88. Odžaci

89. Bečej

90. Zabalj

91. Alibunar

92. Kővili

93. Vršac
94. Pančevo
95. Kovačica

96. Sremska 
Mitrovica

97. Ruma

98. Sid

99. Stara Pazova

100. Subotica I

101. Subotica II

102. Senta

103. Sombor
104. Bačka Topola

105. Apatia

Novi Sad községnek I., V., VIII. 
és X. helyi közösségei területét 
felölelő része, valamint a Bu
kovac, Ledinci Sremska Ka
menica és Sremski Karlovci 
települések
Novi Sad községnek IV., VI.,
IX., XII. helyi közösségei terü
letét felölelő része, valamint 
a Begeč, Veternik,'Kisać, Ru- 
menka, Stepanoviéevo és Fu- 
tog települések
Novi Sad községnek II., III.,
VII. és XI. helyi közösségei te
rületét felölelő része, valamint 
a Budisava, Káé, Kovilj és 
Cenej települések 
Vrbas 
Srbobran 
Kula 
Odžaoi 
Bač 
Bečej 
Ada 
Zabalj 
Temerin

• Titel 
Alibunar 
Plandište
Kovin 
Bela Crkva
Vršac
Pančevo
Kovačica
Opovo

Sremska Mitrovica
Ruma
Pećinci
Sid
Beočin
Irig
Stara Pazova 
Indija
Subotica községnek a követke
ző helyi közösségek területét 
felölelő része: Centar III, Mla
ka, Bajnat, Kér, Gat, Mali 
Bajmok, Novo Selo, Aleksand
rovo, Cantavir, Zednik és Ma
la Bosna
Subotica községnek a követ
kező helyi közösségek terüle
tét felölelő része: Centar I, 
Centar II, Dudova Suma, Že
ljezničko naselje, Zorka, Kert- 
varoš, Novi grad, Kelebija, 
Palić, Bikovo, Tavankut, Baj
mok és Đurđin
Senta
Kanjiža
Sombor ■-('
Bačka Topola 
Mali Iđoš
Apatin

K o s o v o  S z o c i a l i s t a  A u t o n ó m  
T a r t o m á n y  t e r ü l e t é n

106. Gnjilane
107. Kosovska 

Kamenica
108. Uroševac
109. Vitina

110. Lipljan

111. Peć
112. Priština I

113. Priština II

114. Đakovica

115. Podujevo
116. Kosovska 

Mitrovica

117. Suva Reka

118. Vučitrn

119. Prizren

120. Istok

Gnjilane

Kosovska Kamenica
Uroševac
Vitina
Kačanik
Lipljan
Glogovac
Peć
Priština községnek I. és II. he
lyi közösségei területét fel
ölelő része, valamint a Kosovo 
Polje, Kuzmin, Dobri Dub, 
Brezje, Ugljare, Gornje Dob
revo, Pomazatin, Ada, Leskov- 
ćić, Šibovac, Crkvena Vodica, 
Rudnik Kosovo, Plemetina,
Handija, Belaćevac, Donji Gra- 
bovac, Gornji Grabovac, Sipi- 
tula, Laplje: Selo, Caglavica, 
Preoce, Miloševo, Lazarevo,
Bubin Most, Raskovo, Bakši- 
ja, Vragolija, Donje Dobrevo, 
Batuse, Gornje Dobrevo, Ari- 
ljača, Ence, Velika Slatina, 
Mala Slatina, Mali Belaćevac, 
Devet Jugovića, Donja Brnji
ca, Gornja Brnjica» Trudna, 
Lebane, Besinje, Rimanište,
Vrani Do, Temeš Do, Prugovac, 
Bariljevo, Drenovac Breznica, 
Sofalija, Obilić, Orlović, Kru- 
ševac és Mazgit települések.

Priština községnek III., IV., V. 
helyi közösségei területét fel
ölelő része, valamint a Gračani- 
ca, Ajvalija, Sušica; Saškovac, 
Nov Selo, Badovac, Dragovac, 
Slivovo, Kukavica, Mramor,
Businje, Bostane, Novo Brdo, 
Jasenovik, Klobukar, Trnićev- 
ce, Marevce, Prekovce, Luka- 
re, Makovac, Graštica, Sićevo, 
Radoševac, Sarban, Ajkobila, 
Dabiševac, Glogovica, Kačikol, 
Prapaštica, Niševac, Balaban 
Kojlovica, Manišince, Zlatare, 
Zbince, Izvor, Lablane és Ko 
lić települések.
Đakovica
Dečani
Podujevo

Kosovska Mitrovica 
Leposavić
Suva Reka 
Orahovac
Vučitrn
Srbica
Prizren
Dragaš
Istok
Klina



3. Cikk
A Szerb Szocialista Köztársasági Szkupsbina Gaz

dasági, Oktatási-Kultúrpolitikai, Egésaségügyi-Szoaiál- 
politikai ás Poli bikái-Szervezési Tanácsába a képviselő
ket a következő választási egységek szerint választják 
be;

S o r- A  vá lasztóegység  A  vá la sztóegység  összetéte lébe
szám  e ln evezése  tartozó  k özségek

A S z e r b  S z o c i a l i s t a  K ö z t á r s a s á g  
t e r ü l e t é n  az a u t o n ó m  t a r t o m á n y o k  

k i v é t e l é v e l

1. Beograd —
Savski venac Savski venac

2. Beograd —
Stari grad Stari grad

3. Beograd — Palilula Palilula
4 Beograd —

Zvezđara Zvezđara
3. Beograd —*

Voždovac Voždovac
Grocka
Sopot

6. Beograd —
Vraćar Vraiar

7. Beograd —
Cukarica Cukarica

8. Beograd —
Zemun Zemun

Novi Beograd
9. Obrenovac Obrenovac

Barajevo
10. Lazarevac Lazarevac

Lajkovac
U ig

11. Valjevo Valjevo
Mionica

12. Ub Ub
Vladimire!
Koceljevo

13. Sabac Sabac
Bogatić

14. Loznica Loznica
18. Krupanj. Krupanj

Ljubovija
Mali Zvornik 
Osečina

13. Negotin Negotin
Kladovo

17. Bor Bor
Boljevac
Majdanpek

18. Zaječar Zaječar
Knjaževac

19. Kragujevac Kragujevac
20. Svetozarevo Svetozarevo

Rekovac
21. Paraćin Paraćin

Ćuprija
22. Aranđelovac Aranđelovac

Rača
Topola

23. Svilajnac Svilajnac
Batooina
Despotovac

24. Novi Pazar Novi Pazar
Sjenica
Tutin

25. Kraljevo Kraljevo
Raška

26. Cačak Cačak
Lučani

S o r- A  vá lasztóegység  A  vá lasztóegység  összetételébe
szám  e ln evezése  tartozó  k özségek

27. Gornji 
Mila novac

28. Aleksanđrovac

29. Trstenik

30. Kruševac

31. Bujanovac

32. Vranje

33. Vlađičin Han

34. Lebane

35. Leskovac
36. Aleksinac

37. Bela Palanka

38. Zitorađa

39. Niš I

40. Niš II

41. Pirot

42. Prokuplje

43. Kučevo

44. Mladenovac

45. Petrovac

46. Požarevac
V -

47. Smeđerevo
48. Požega

* 49. Titovo Uzice

50. Prijepolje

Priboj

Gornji Milanovac 
Knić
Aleksanđrovac
Brus
Vrnjačka Banja
Trstenik
Varvarin
Kruševac
Cićevac
Bujanovac
Preševo
Vranje
Bosilegrađ
Trgovište
Vladi/čin Han
Surdulica
Crná Trava
Vlasotince
Lebane
Bojnik
Medveđa
Leskovac
Aleksinac
Soko Banja
Ražanj
Bela Palanka
Babušnica
Svrljig
Ziitorađa 
Doljévac 
Merošina 
Gadžin Han
Niš község területének a Niš 
települést felölelő része
A Niš község területéhez tar
tozó, valamennyi település, Niš 
település kivételével
Pirot
Dimitrovgrad
Prokuplje
Kuršumlija
Blace
Kučevo
Veliko Gradište
Golu-bac
Zagubica
Mladenovac 
Smeđerevska Palanka
Petrovac 
Velika Plana 
Zabari
Požarevac 
Malo Crnica
Smeđerevo
Požega
Arilje
Ivanjica
Kosjerić
Titovo Užice 
Cájetina 
Bajina Bašta
Prijepolje . . .
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S or
szám A  vá la sztóegység  
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61. Novi Kneževac

62. Kikinđa

53. Zrenjanin
54. Sc ča nj

65. Novi Sad I

66. Novi Sad XI

67. Bačka Palanka

68. Bečej

69. Kula

60. Vršac

61. Alibunar

62. Pančevo

63. Sremska 
Mitrovica

64. Ruma

65. Stara Pazova

66. Subotica I

67. Subotica II

68. Baika Topola

Novi Kneževac 
Coka
Novi Bečej
Kikinđa
Nova Crnja
Zrenjanin
Sečanj
Zitište
Novi Sad községnek az I., V.,
VI., VIII., X. és XII. helyi kö
zösségek területét felölelő ré
sze, valamint a Begeč, Buko
vac, Veternik, Ledinci, Srem
ska Kamenica, Sremski Kar
lovci és Futog települések 
Növi Sad községnek a II., III.,
IV., VII., IX. és XI. helyi közös
ségei területét felölelő része, 
valamint a Budisava, Káé, Ki- 
eać, Kovilj Stepanovićevo, Ru- 
menka és Cenej települések 
Bačka Palanka 
Bač 
Odžaci 
Bečej 
Srbobran 
Temerin 
Zabalj 
Titel 
Kula
Bački Petrovac
Vrbas
Vršac
Bela Crkva
Plandište
Alibunar
Kovačica
Kovin
Pančevo
Öpovo

Sremska Mitrovica 
Sid
Ruma
Beočin
Irig
Pećinci
Stara Pazova 
Indija
Subotica községnek a követke
ző helyi közösségek területét 
felölelő része: Centar III, Mla
ka, Bajnat, Kér, Gat, Mali 
Bajmok, Novo Selo, Aleksand
rovo, Cantavir, Zednik és, Ma
la Bosna
Subotica községnek a követke
ző helyi közösségek területét 
felölelő része: Centar I, Ceatar
II, Dudova šuma, Željezničko 
naselje, Zorka, Kertvaroš, No
vi grad, Kelebija, Palić, Biko
vo, Tavankut, Bajmok és Đur- 
đin
Bačka Topola 
Mali Iđoš

69. Senta Senta
Kanjiza
Ada

70. Sombor Sombor
Apalán

K o s o v o  S z o c i a l i s t a  A u t o n ó m  
T a r t o m á n y  t e r ül e t é n-

71. Gnjilane Gnjilane
Kosovska Kamenica
Vitina

72. Uroševac Uroševac
Kaćani

73. Lipljan Lipljan
Glogovac

74. Priština Priština
75. Vučitrn Vučitrn

Podujevo
76. Kosovska

Mitrovica Kosovska Mitrovica
Srbica
Leposavić

77. Peć Peć
Istok

78. Đakovica Đakovica
Dečani

79. Orahovac Orahovac
Klina
Suva Reka

80. Prizren Prizren
Dragaš

4. Cikk
A jelen törvény hatálybalépésével érvényét veszti a 

képviselőválasztásokkal kapcsolatos választóegyiségeket 
szabályozó törvény (SZSZK Hiv. Közi. 14/63 és 6/67 sz.)

5. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utálii napon 
lép életbe.

A SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGI 
KÉPVISELŐVÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

| VÁLASZTÖEGYSÉGEKRÖL SZOLO TÖRVÉNY- 
| JAVASLAT

M E G I N D O K O L Á S A

A köztársasági képviselőválasztásokkal kapcsolatos 
Választóegységek sz 1963. évi törvény alapján alakul
tak meg. Időközben jelentős változtatásokat eszközöl
tek a községek területi szervezésében, melyek a válasz
tóegységek területi nagyságában és összetételében tük
röződtek. E változtatásokkal egyes választóegységek je
lentősen kisebbek, mások pedig jelentősen nagyobbak 
lettek, mert egy választóegységhez tartozó egyes köz
ségeket megszüntettek és területüket más választóegy
séghez tartozó községhez csatolták. Ennek következ
tében jelenleg a választóegységek lakosságának száma 
18 000-től 135 000-ig változik, ami nincs összhangban 
bz alkotmány elvével, mely szerint egy-egy képviselőt 
azonos számú lakosra választanak, (a szerb alkotmány
172. és 173. cikke). Tekintettel az alkotmány ezen ren
delkezésére, valamint köztársaságunk lakosságának 
számára az 1961. évi népszámlálás adatai szerint 
<7 642 227), -egy-egy képviselőt a Köztársasági Tanceábá



63 000, a munkaközösségek tanácsaiba pedig 95 600 la
kosra választanak.

Az említett okok miatt helyesbítést kell eszközölni 
azokban a választóegységekben, amelyek lakosságuk 
száma tekintetében legszembetűnőbben és legkimon- 
dottabban térnek el az alkotmány említett elvétől. Más 
esetekben, habár a lakosság száma tekintetében kü
lönbség van az egyes választóegységek között, a javas
lat nem irányoz elő változtatásokat, mert azok a vá
lasztóegységek nagyobb méretű és átfogóbb helyes
bítését vonnák maguk után, ami jelenleg nem volna 
célszerű.

A törvényjavaslat nemcsak az alkotmányos elvet 
tartja szem előtt, hogy egy-egy képviselőt azonos szá
mú lakosra válasszanak, hanem a választórendszer 
egyéb elveit is figyelembe veszi. A köztársasági képvi
selőválasztásokká! kapcsolatban, ugyanis a törvény ér
telmében választóegységek csak egy vagy több község 
teljes területére alakulhatnak, illetve a község egy 
részére, ha a lakosság száma szerint a község terüle
tére egynél több képviselőt választanak. Nem alakul
hatnak választóegységek két vagy több község terüle
tének részeiből, sem pedig egy vagy több község te
rületének részeiből és más községek egész területéből. 
Tekintettel a választórendszer ilyen elveire, nem lehet 
olyan választóegységeket alakítani, melyek teljes mér
tékben megfelelnének az alkotmány elvének, mely sze
rint egy-egy képviselőt azonos számú lakosra válasz
tanak, de arra törekedtünk, hogy az egységek kijelölése 
minél nagyobb mértékben összhangban legyen ezekkel 
az elvekkel.

II

A Köztársasági Tanácsba való választásokkal kap
csolatos jelenlegi választóegységekben a törvényjavas
lat a következő változásokat eszközli:

1) megszűnik Bosilegrad választóegység (18 568 la
kos) és területe beolvad Vladicin Han választóegység
be, melyet Vladicin Han és Surdulica község alkot. 
E választóegység 77 000 lakost ölelne fel.

2) Az 1961. évi népszámlálás szerint 134 500 lakosú 
Leskovac község területére két választóegység alakul. 
Mindkét egység lakosságának számaránya szerint egy- 
egy képviselő választandó.

3) Megszűnik a Knic község alkotta Knic választó
egység (25 600 lakos) és Gom ji Milanovac választó
egység összetételébe kapcsolódik. E választóegységet 
Gornji Milanovac és Knic község alkotná összesen 
73 000 lakossal. E két község választóegységet képezne 
a munkaközösségek tanácsaiba való képviselőválasztá
sokkal kapcsolatban is.

4) Kragujevac községben, melynek az 1961-es nép- 
számlálás szerint 105 000 lakosa van, két választóegy
ség alakul. Mindkét választóegységhez megközelítően 
azonos számú lakos tartozik, akikre egy-egy képvise
lőt választanak.

5) Feloszlatják az Osecina választóegységet, melyet 
az összesen 40 000 lakost számláló Osecina és Koceljevo 
község alkot.

Oseöina választóegység alakulásakor hozzá tarto
zott a két említett községen kívül Kamenica is, me
lyet később Valjevo községhez csatoltak Ezzel az Ose- 
Cina választóegység más fizionómiát kapott, mert a 
volt Kamenica, most pedig Valjevo község területe, 
csaknem teljesen kettéosztotta. Koceljevo község in
dítványozta, hogy e község kapcsolódjon a Vladimirci 
választóegységhez, mert Osecina községgel nincsenek 
közös érdekei, míg Vladimirci községhez közös érde
kek fűzik. E megoldást indítványozta Vladimirci köz
ség szkupstinája is. Ezen választóegységhez 48 000 la
kos tartozna.

Ilyen körülmények között a 21 000 lakosú Oseíina 
községet Krupanj választóegységhez kell csatolni, 
amelyet Krupanj és Oseéina község alkot összesen 
47 000 lakossal.

6) Megalakul a Ljubovija választóegység Ljubovija 
és Mali Zvornik összevonásával, melyek jelenleg Kru
panj választóegység összetételébe tartoznak. E választó" 
egység 37 000 lakost ölelne fel.

7) Feloszlik Sečanj választóegység, melyet Sečanj 
község képez (25 500 lakos), és e község Nova Crnja 
választóegység összetételébe kerül, melyet ma Nova 
Crnja és Žitište község alkot. Nova Crnja új választó
egységhez 80 000 lakos tartozna.

8) Az 1961-es népszámlálás szerint 116 000 lakosú 
Zrenjanin községben két választóegység alakul. Mind
két választóegység 58 000 lakost ölel fel.

9) Subotica községben, melynek az 1961-es népszám
lálás szerint 136 000 lakosa van, három helyett két 
választóegység alakul, egyenként 68 000 lakossal.

10) Megalakul Zabalj választóegység, amelyhez Za
balj, Titel és Temerin tartozik. E választóegység 
60 000 lakost számlálna.

A jelenlegi Bečej választóegység — melyhez tarto
zott eddig Zabalj, Temerin és Titel — megmarad, de 
Bečej és Ada község összetételével (Ada eddig Senta 
választóegységhez tartozott). E választóegység 66 000 
lakost ölelne fel.

11) Megszűnik az Orahovac község alkotta Oraho- 
vac választóegység (35 000 lakos), és Suva Réka (34 500 
lakos) választóegység összetételébe kerül. E választó
egységhez 70 000 lakos tartozna.

12) Az 1961-es népszámlálás szerint 103 000 lakost 
számláló Priština községben két választóegység ala
kul.

A felsorolt módosításokéin kívül csak kisebb helyes
bítéseket eszközöltünk néhány választóegységnél 
(Plandište község különvált Vršac választóegységtől 
és Alibunar választóegység összetételébe került, Ražanj 
község különvált Soko Banja választóegységtől és Var- 
varinhoz kapcsolódott).

III

A javaslat 3. cikke megállapítja a választóegysége
ket, melyekben a munkaközösségek tanácsaiba választ
ják be a képviselőket. A választóegységeket a jelen
legi helyzet alapján állapították meg — kivételt képez 
Razanj község, mely Trstenik választóegységhez ke
rül, melyhez tartozik még Cicevac és Varvarin köz
ség.

A javaslat 4. cikke megállapítja azokat a választó
egységeket, amelyekben 20—20 képviselőt választanak 
be a munkaközösségek egyes tanácsaiba. Ezen választó
egységek megállapítása összhangban van az alkotmány
függelék javaslattal, melynek értelmében a képviselők 
létszáma a munkaközösségek tanácsaiban százra nö
vekedik, akik közül nyolcvanat azzal az elvvel össz
hangban választanak, hogy azonos létszámú lakosságra 
jusson egy-egy képviselő, 20—20 képviselőt pedig azzal 
az elvvel összhangban, hogy egy-egy képviselőt a meg
felelő munkaterülethez tartozó, azonos számú d o lg o -• 
^óra válasszanak.

A köztársasági statisztikai intézet adatai alapján 
tevékenységi területek szerint a dolgozók száma a kö
vetkező:

a) a gazdaság terén — 1 650 000 dolgozó, beleértve 
a földműveseket, akik tagjai a földművesszövetkeze- 
teknék, illetve kooperációs viszonyban vannak vele, 
vagy más munkaszervezettel;

b) a közoktatás és kultúra terén — 106 635 dol
gozó.

Nem számítottuk ide az egyetemi hallgatókat.
v) az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén 

70 454 dolgozó;
g) az állami szervek és a társadalompolitikai szer

vezetek tevékenysége terén — 48 938 dolgozó.
A dolgozók fenti létszáma és a dolgozók száma 

alapján (20) választandó képviselők száma szerint egy- 
egy képviselőt választanak;

a) a gazdasági tanácsba — 82 000 dolgozóra;



b) a közoktatási kultúrpolitikai tanácsba — 5 330 
dolgozóra;

v) az egészségügyi-szociálpolitikai tanácsba — 3 520 
dolgozóra;

g) a politikai-szervezési tanácsba — 2 450 dolgo
zóra.

A fér. ti normák alkalmazásával meghatároztuk a 
képviselők számát, akiket a dolgozók létszáma szerint 
választanak a törvényjavaslat 4. cikkében megállapí
tott választóegységekben.

A köztársaság: statisztikai intézet adatai szerint a 
javaslat 4. cikkében felsorolt választóegységekben és 
egyéb vákssztóegy ségek ben a dolgozók létszáma a kö
vetkező:

A 'dolgozók létszám a ágazatok szerint
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Beograd
— Stari grad 63 482 7 029 1 865 4 410 16 801

Beograd — Vracar 23 883 1 927 1 306 800
Beograd

— Savski venac 43 680 5 256 9 252 4 429 10 713
Beograd — Paülula 33 943 4 614 1 189 252 10 896
Beograd — Zvezdara 20 637 2 132 1 697 703 991
Beograd — Vozdovac 19 398 3 591 1 006 457
Beograd — Cukarica 20 685 1 847 618 246 2.015
Beograd — Zemun 41 943 3 721 2 574 2 484 2 844
Šabac 31 008 1 439 846 556 376
Zaječar 26 598 1 133 1 064 716
Kragujevac 33 696 1 709 1 446 635 2 381
Svilajnac 34 463 610 306 412
Kraljevo 25 997 1 378 1 185 667
Cačak 30 162 1 281 1 009 476 546
Leskovac 30 211 1 474 1 003 621 241
Niš I ćs II 58 982 3 214 3 107 879 7 956
Titovo Uzice 23 265 1 153 1 034 631 311
Zrenjanin 35 096 1 769 1 765 870 1 017
Novi Sad I ćs II 60 457 6 235 4 513 2 320 8 007
Bačka Palanka 27 268 1 107 608 587
Bečej 21 496 1 096 644 767
Kula 26 746 1 189 898 544
Pančevo 26 359 1 375 1 129 786
Sremska Mitrovica 15 1G9 1 211 1025 690
Subotica 35 015 1 993 2 032 859 1732
Sombor 33 622 1 454 1 355 814
Priština 21 276 2 804 1430 1 230 5 110
Ber 23 686 1 255 683 511 465
Negotin 24 471 799 491 587
Aranđelovac 23 498 732 1 029 376 91
Svetozarevo 18 972 933 479 431
Kruževac 26 558 1 118 1 203 522 412
Vranje 19 890 976 679 504 364
Prokuplje 18 647 1 109 558 471
Mladenovac 18 932 1 055 690 499
Smederevo 18 078 771 645 471
Valjevo 14 434 1 038 744 511
Kikinda 19 459 955 667 486
Vršac 18 551 1 130 1 197 612
Senta 18 486 849 800 577
Gnjilane 20 351 1 425 424 442 73
Kosovska Mitrovica 15 714 1 637 978 478 361
Peć 17 640 1 477 673 446 167
Đakovica 23 932 992 340 280 485
Prizren 10 537 1 305 613 387 564

48.

A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján kiadom e következő

B K A Z - t

A KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYI TAGOK VÁLASZTÁ
SÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRA 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRE VONATKOZÓ TÖRVÉNY 
KIHIRDETÉSÉRŐL

A községi szkupstinai választmányi tagok válasz
tását szabályozó törvény módosításairól és kiegészí
téseiről szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársasági Szkupstina a Köztársasági Tanács és a 
Politikai-Szervezési Tanács 1969. február 13-án 
tartott ülésén elfogadott, érvényessé nyilvánítom.

KSz 19. szám 
1969. február 14.
Beograd

Miloš Minié, s. k. 
a Szkupstina elnöke

A KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYI TAGOK VÁLASZTÁ
SÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikik
A községi szkupstinai választmányi tagok válasz

tását szabályozó törvény (SzSzK Hiv. Közi. 7/67 sz.) 2, 
cikkének 1. bekezdése a következőképpen módosul:

„A  községi szikupstina munkaközösségi tanácsá
nak tagjait a község területén levő munkaszerveze
tekben, ezek társulásaiban, az állami szervekben, tár
sadalompolitikai szervezetekben és polgárok társulá
saiban dolgozó polgárok, fakultások, művészeti aka
démiák, felsőfokú és főiskolák hallgatói és a rendes 
középiskolai tanulók — akik az iskola statútuma ér
telmében ilyen jelleggel bírnak —, földművesek —■ 
a földművesszövetkezetek és más munkaszervezetek 
tagjai és a mezőgazdasági tevékenységgel aktívan fog
lalkozó családtagjaik, valamint azok a földművesszö
vetkezetekkel vagy más munkaszervezettel állandó 
kooperációs viszonyban levő földművesek, akik a szö
vetkezet, illetve más munkaszervezet statútuma ér
telmében meghatározott jogokkal rendelkeznek a szö
vetkezet, illetve más munkaszervezet irányító szervei
nek választását illetően, iparosok — az iparkamara 
tagjai, munikaszervezeten kívüli mezőgazdasági, ipari 
és más dolgozók választják.

2. Cikk
A 3. cikk 2. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
„A' tevékenységi csoportok a következők:
1. gazdasági csoport —, amely felöleli a munka- 

szervezetek és más termelő munkaközösségek dolgo
zóit, a közlekedésben és távközlési szolgálatban, a 
kereskedelemben, a vendéglátóiparban, a kézműipar
ban, a kommunális tevékenységekben, pénzintézetek
nél, kiadóvállalatokban, lapkiadó és más gazdasági te
vékenységekben foglalkoztatott dolgozókat; a föidmű- 
vesszövetkezetek és más munkaszervezetek tagjait és 
földművelési tevékenységet aktívan folytató család
tagjaikat, valamint a földművesszövetkezetekkel vagy 
más munkaszervezettel állandó kooperációs viszony
ban levő földműveseiket, akik a szövetkezet, illetve 
más munkaszervezet statútuma értelmében meghatá-



rozofct jogokkal rendelkeznek a szövetkezet, illetve más 
munkaszervezet irányító szerveinek választását ille
tően; iparosokat— az iparkamara tagjait—, és a mun
kaszervezeten kívüli mezőgazdasági, ipari és más dol
gozókat;

2. közoktatási és kultúrügyi csoport — amely fel
öleli az oktatás, a tudomány, a művészet és egyéb 
művelődési ágaik és a testnevelés (elemi-, közép-, fel- 
ső- és főiskolák, fakultások, tudományos intézmények, 
múzeumok, könyvtáraik, színházak, akadémiák, rádió 
és televízió, lap- és könyvkiadó intézmények, tájékoz
tatási szolgálatok intézményei, diákotthonok, gyermek 
napközi otthonok és más) téren működő munkaszerve
zetek és más munkaközösségeik dolgozóit, önálló tu
dományos dolgozókat, művészeket és más kultúrmun- 
kásclkat, a fakultások, művészeti akadémiák, felső- és 
főiskolák rendes hallgatóit éj a rendes középiskolai 
tanulókat, akik az iskola statútuma értelmében ilyen 
jelleggel bírnak;

3. egészségügyi-népjóléti csoport — amely felöleli 
az egészségügyi és szociális szolgálatok (kórházak, 
egészségotthonofc, egészségügyi állomások, diszpanze- 
rek, egészségügyi központok, betegbiztosító intézetek, 
gyógyszertárak, természetes gyógyhelyek, rehabilitá
ciós központok, szociális munkaközpontok, felnőttott- 
honok, szociálpolitikai intézetek, társadalombiztosító 
intézetek és más) munkaszervezeteinek és más mun
kaközösségeinek dolgozóit;

4. közszolgálatok csoportja — amely felöleli az ál
lami szervek és más társadalompolitikai szervezetek 
munkaszervezeteinek dolgozóit; a társadalomépítéssel 
kapcsolatos kérdésekkel folalkozó intézmény dolgozóit, 
valamint az olyan munkaközösségek tagjait, amelyek
re nem terjed ki a jelen bekezdés 1, 2. és 3. pontja.

Azokban a községekben, ahol á munkaközösségi 
választmányi tagok választásában, az ezen cikk 2. 
pontjának 2. bekezdésében említett dolgozókon kívül, 
részt vesznek a fakultások, a művészeti akadémiák, 
a fő - és felsőiskolák rendes hallgatói is, a községi 
szkupstina az említett m-unkaszervezetek, az egyetemi 
hallgatók szervezete, az ifjúsági és szakszervezetek irá
nyító szervei véleményének előzetes meghallgatásával, 
előírhatja az általuk választandó választmányi tagok 
számát.

Az ezen cikik 6. és 7. bekezdésében foglalt rendel
kezések vonatkoznak a középiskolák dolgozóira és 
rendes tanulóira is.

3. Cikk
A 4. cikkhez hozzáadandó egy új, 3. bekezdés, 

«mely így hangzik:
„A jelen törvény 3. cikkének 6. és 7. bekezdé

sében foglalt rendelkezések alkalmazandók azokban a 
községekben is, amelyek szkup sün árnak keretében két 
vagy több munkaközösségi tanács alakult.”

4. Cikk
Az 5. cikk 1. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
„A  jelen törvény 3. cikke, 3. és 4. bekezdése ér

telmében a gazdasági csoportból választandó választ
mányi tagokat külön választják a termelési ágak mun
kaszervezeteiben és egyéb munkaközösségekben fog
lalkoztatott dolgozók —, a mezőgazdaság, a közleke
dés és távközlési szolgálat, kereskedelem, vendéglátó- 
ipar, helyiipar, kommunális tevékenységek és más gaz
dasági tevékenységi ágak kivételével, valamint a kis
iparosok — az iparkamara tagjai és a kisipari dol
gozóik (az első alcsoport), és külön a mezőgazdasági . 
ágak munkaszervezeteiben és munkaközösségekben fog
lalkoztatott dolgozók, a földművesek —, a földműves 
vagy más munkaszervezetek tagjai és háztartásaiknak 
mezőgazdasági tevékenységgel aktívan foglalkozó tag
jai, valamint a szövetkezettel vagy más munkaszerve
zettel állandó kooperációs viszonyban levő földműve

sek, akiknek a szövetkezet, illetve más munkaszerve
zet statútuma értelmében meghatározott jogaik van
nak a szövetkezet, illetve a munkaszervezet irányító 
szerveinek választását illetően, valamint a többi mező- 
gazdasági dolgozók (a második alcsoport).”

5. Cikk
A 9. cikk 2. bekezdése törlendő.

6. Cikk
A 10. cikk 1. bekezdésében az „a választógyűlése

ken” kifejezés utáni vessző helyébe pont kerül, a to
vábbi szöveg pedig törlendő.

7. Cikk
A 13. cikk 1, 2. és 3. bekezdése a következőképpen 

módosul:
„A  községi szkupstina minden tanácsába' minden 

negyedik évben választják a választmányi tagokat.
Egymást követően kétszer többnél senki se lehet 

a községi szkupstina tagja.
A pótválasztáson a jelöltet azon választmányi tag 

mandátumának lejártáig választják, akinek helyébe 
kerül, és a mandátum időtartamának lejárta után 
egymást követően kétszer lehet még a községi szkups
tina választmányi tagja.

8. Cikk
A  19. cikk után egy új 19a cikk következik, amely 

így hangzik:

” 19a Cikk
A választmányi tagok választásának napján, vala

mint a választmányi tag visszahívásáról folyó szava
zás napján, a választóhelyen tilos minden agitáció.

Választóhelynek tekintendő az épület, amelyben a 
szavazás folyik.”

9. Cikk
A 22. cikkhez hozzáadandó egy új 2. bekezdés, 

amely így hangzik:
„Eltérően az ezen cikk 1. bekezdésében foglalt 

rendelkezésektől, a Beográdi Városi Szkupstina választ
mányi tagjainak választásával kapcsolatos előkészüle
tek során, a lakosság számának tekintetében figye
lembe vehető a statisztikai szervek legutóbbi értéke
lése a Beograd város területén fekvő egyes községek 
lakosságának számarányáról.”

10. Cikk
A 32. cikk 2. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
„A választási bizottságok négy évi időtartamra 

alakulnak” .

11. Cikk
A 35. cikk 1. bekezdése módosul és így hangzik:
„A Köztársasági Választási Bizottság elnöke és 

helyettese a Szerb Legfelsőbb Bíróság bíráinak so
rából nevezendő ki, míg a tartományi választási bi
zottság elnökét és helyettesét a tartományi legfel
sőbb bíróság bíráinak sorából nevezik ki.”

12. Cikk
A 42. cikk 3. és 4. bekezdése törlendő.

13. Cikk
A 48. cikk előtti „a) a választógyűlések részéről" 

kifejezés törlendő, míg a 48. cikk 1. és a 2. bekez
désében a „kiírástól” szó a „kiírásra vonatkozó vég
zésben előírt határidő kezdetétől” kifejezéssel helyet
tesítendő.



14. Cikk
Az 57. cikkhez hozzáadandó egy új 4. bekezdés, 

amely így hangzik:
„A  választók gyűlése a véglegesített jelöltről ér

tesítheti a többi választógyűléseket is a választó
egység területén”.

15. Cikk
Az 59. cikk 2. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
„A  választógyűlés jelölési javaslatát a választó

gyűlés elnökségének tagjai írják alá.”

16. Cikk
A 60. cikk végén a pont törlendő és hozzáadandó 

a következő szöveg: „vagy akinek jelölését elfogad
ta a választógyűlések legalább egyharmada.”

17. Cikk
A ,,b) a választók csoportja” elnevezésű szakasz, 

a 61—64. cikkel törlendő.

IS. Cikk
A 65. cikk 2. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
A községi szkupstina a választások kiírásáról 

szóló határozatban előírt határidő kezdetétől számí
tott legkésőbb 3 napon belül elrendeli, hogy melyik 
munkaszervezetben illetve munkaközösségben tar
tandók meg a dolgozók gyűlései és előírja azok le
folytatásának helyet, szem előtt tartva annak szük
ségességét, hogy ezeket a gyűléseket rendszerint 
külön tartsák meg minden munkaszervezetre illetve 
munkaközösségre vonatkozóan és hogy csak a rokon
szervezetek és rokonközösségek, illetve csak a ki
sebb létszámú munkaközösségek társuljanak együttes 
gyűlés megtartásának céljából.

A községi Választási Bizottság a választások ki
írására vonatkozó határozatban előírt határidő kez
detétől számított legkésőbb 3 napon belül falragaszon 
közhírré teszi, hogy melyik munkaszervezetre illetve 
munkaközösségre vonatkozóan tartják a gyűlést, va
lamint azt is, hogy ezen szervezetek illetve munka- 
közösségek közül, melyekre vonatkozóan tartanak 
együttes gyűlést amelyen előterjesztik a választmá
nyi tagjelölteket, tovább közhírré teszi a gyűlés le
folytatásának helyét.”

20. Cikk
A 67. cikk 1. bekezdése módosul és így hangzik:
„A  dolgozók gyűlését a munkaszervezetben a 

munkástanács elnöke, a szövetkezeti tanács elnöke 
illetve az irányító szerv ezen tisztségnek megfelelő 
funkcionáriusa hívja össze; a munkaszervezet kere
tében lévő társult munka szervezeteiben, ahol nincs 
irányító szerv, a gyűlést a társult munka szerveze
tének vezetője hívja össze, amelyre vonatkozóan 
külön gyűlést tartanak, míg az állami szervek, a 
társadalom-politikai szervezetek és egyesületek mun
kaközösségében a szerv illetve szolgálat ügykezelé
sét vezető funkcionárius hívja össze (a gyűlés ösz- 
ízehívója)”.

21. Cikk
A 67. cikk után egy új 67a cikk következik, 

amely így hangzik:
„A gyűlésen való részvételre, a jelöltek előter

jesztésére és a döntéshozatalban való részvételre a 
dolgozók gyűlésein a munkaszevezetben és munka
közösségben, csak azon munkaszervezetben illetve 
munkaközösségben foglalkoztatott dolgozók jogesul- 
tak, amelyekre vonatkozóan tartják a gyűlést, illetve 
más dolgozók is akik jogosultak a gyűlésen való 
részvételre és általános választójoggal rendelkez
nek.

A dolgozók gyűlésén való részvételre, a jelöl
tek előterjesztésére, valamint a döntéshozatalban 
való részvéteire a fakultásokon, a művészeti akadé
miákon, a fő- és felső iskolákon jogosultak ezen isko
lák általános választójoggal rendelkező rendes hall
gatói, a középiskolákban tartott dolgozók gyűlésein 
pedig ezen iskolák rendes tanulói, akiknek van álta
lános választójoguk.”

22. Cikk
A 68. cikk után egy új 68a cikk következik, 

amely így hangzik:

„68a Cikk
A dolgozók gyűlésének határozata alapján elké

szül a jelölési javaslat, amely a következőket tar
talmazza:

1) feljegyzést arról, hogy melyik munkaközösségi 
tanácsra vonatkozik a javaslat és választóegység, va
lamint a gyűlés napjának feltüntetését;

2) feljegyzést arról, hogy a javaslatot elfogadta 
a dolgozók gyűlése és adatokat arról, hogy hol és 
melyik munkaszervezetekre illetve munkaközösségek
re vonatkozóan és mikor tartották meg a gyűlést;

3) a dolgozók gyűlésén elfogadott minden egyes 
jelölt családi és utónevét, tartózkodása helyét, vala
mint azt, hogy milyen munkaterületen dolgozik, il
letve melyik munkaterülethez tartozik.

A dolgozók gyűlésének jelölési javaslatát a dol
gozók gyűlése elnökségének tagjai írják alá.

A dolgozók gyűlésének jelölési javaslatához mel
léklendő a gyűlés munkamenetérő.l vezetett jegyző
könyv.”

23. Cikk
A 69. cikk végén a pont törlendő és hozzáadandó 

a következő szöveg: „vagy akinek jelölését elfogadta 
a gyűlések legkevesebb egyharmada”.

24. Cikk
A 71. cikk 1. bekezdésében a „valamint a vá

lasztók csoportjának jelölési javaslata” kifejezés 
törlendő.

A 2. bekezdés módosul és így hangzik:
„A  választógyűlés illetve a dolgozók gyűlése je

lölési javaslatának aláírói a jelölés javaslat előter
jesztőinek tekindendők.”

25. Cikk
A 78. cikk 1. bekezdésében az „illetve a csoport, 

amely előterjesztette” kifejezés az „amely előterjesz
tette” kifejezéssel helyettesítendő.

A 3. bekezdés törlendő.

26. Cikk
A 79. cikk 2. bekezdése után egy új 3. be

kezdés következik, amely így hangzik:
„Az elfogadott jelölésről való lemondás nem von

ható vissza.”
A 3. bekezdésben, amely 4. bekezdéssé változik 

az „illetve a választók csoportja” kifejezés a „válasz
tók illetve a dolgozók” kifejezéssel helyettesítendő.”

27. Cikk
A 80. cikkhez hozzáadandó egy új 4. bekezdés, 

amely így hangzik:
„Az ezen cikk 2. bekezdésében említett választá

sokat a községi választási bizottság írja ki és ren
deli el a választások lefolytatásának napját.”

28. Cikk
A 82. cikk 3. bekezdésének 2. pontja módosul és 

így hangzik:
„Valamennyi jelölt családi és utónevét és tar

tózkodási helyét. Á jelöltek a választóegységek ke-



relében sorolandók fel, mégpedig olyan sorrendben, 
^hogyan az illető választóegységre vonatkozó jelölé
sekeit véglegesítették. Egyazon jelölésen szereplő je 
lölteik a jelölés sorrendjében sorolandók fel.”

A  4. bekezdés módosul és így hangzik:
„A  jelöléseik világosan külön választandók és 

megszámozandók.”

29. Ciklí
A  87. cikk 1. bekezdésének 3. pontja módosul 03 

így hangzik:
„3. A véglegesített jelölési listán szereplő jelöl

tek családi és utónevét az illető választóegységre vo
natkozóan. A jelölteik a szavazóalapon olyan sor
rendben jegyzendők fel, amilyen sorrendben a? illá- 
tókjea községi Választási bizottság véglegesítette je
lölésűiket.

A z 1 . bekezdés után egy új 2. bekezdés követ
kezik, amely így hangzik:

„Minden jelölt neve elé 3orszám kerül.”

30. Oikk
A 89. cikkben £ „szavazatsaedő bizottság tagjai” 

után pont következük és az „a jelölt jelenlevő megbí
zottjai”  kifejezés törlendő.

31. Cikk
A 90. cikkben a második mondat törlendő.

32. Cikk
A  92. cikk 3. bekezdésében a második mondái 

törlendő.

33. Cikk
A 93. cikk törlendő.

34. Cikk
A 95. cikk 1. bekezdésében a „választóhely” utáni 

yegsző helyében f>ont jön, a bekezdés további szö- 
yeg i  pedig törlendő.

A á. bekezdésben a „vagy a jelölt megbízottjai” 
kifejezés törlendő.

89. Cikk
A 97. cikk 1. bekezdésében az „és a jelölt meg

bízottjai” , valamint „illetve a jelölt megbízottjai” 
kifejezés törlendő.

A t J, bekezdés után egy új 2. bekezdés követ
kezik, amely így hangzik:

» 4  Jegyzőkönyvbe bejegyzendő a választóhelyen 
elkövetett minden olyan cselekmény, amely a jelen 
törvény vagy a büntetőjogi törvény értelmében bün
tetendő, a cselekmény elkövetőjének családi és utó
neve, foglalkozása és tartózkodási helye feltünteté
sével.”

A  2. bekezdésben, amely 3. bekezdéssé változik, 
a második mondat törlendő.

30. Cikk
A  100. cikk 2. és 3. bekezdése módosul és így 

hangzik:
.,A jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság tag

jai írják alá. A szavazatszedő bizottság munkájára 
vonatkozó külön vélemények és észrevételek itt is 
megenged hetők.”

37. Oikk
A 105. cikk 3. bekezdése a következőképpen mó

dosul:
„A  jegyzőkönyvet a választási bizottság vala

mennyi tagja írja alá. A  választási bizottság minden 
tagja külön választhatja véleményét és tehet észre
vételeket.”

A  3. bekezdés után egy új 4. bekezdés köveiken 
zik, amely így hangzik:

„A  községi választási bizottság a beérkezett jegy
zőkönyvek alapján kivonatokat készít a választások; 
alkalmából elkövetett büntetendő cselekményekről,, 
ha történtek ilyen cselekmények, és a kivonatokat 
eljárás megindításának céljából, eljuttatja a közvád^ 
lóhoz, illetve a szabálysértési szervhez.” ,

l,
38. Cikk

A 115. oikk 1. bekezdésében az „a megválasztott 
választmányi tag” után pont következik és a további 
Szöveg törlendő.

í
39. Cikk i

A  119. cikk a következőképpen módosul:
„Az eljárás megindítására vonatkozó javaslat «1-* 

fogadottnak tekintendő, ha azt elfogadták azon vá* 
lasztóegységhez tartozó választók összlétszámánajj 
legalább egy ötödét felölelő választógyűléseken, ame
lyen megválasztották a visszahívásra javasolt vá
lasztmányi tagot, vagy ha a javaslatot elfogadta $ 
választógyűlések illetve a dolgozók gyűléseinek egy, 
harmada az illető választóegység területén.

Amennyiben a visszahívással kapcsolatos eljá
rás megindításáról szóló javaslatot nem fogadták el, 
Ól/, ezen cikk 1. bekezdésében előírt módon, ugyan
olyan megindokolással nem nyújtható be új javas
lat az illető választmányi tag visszahívásával kap
csolatos eljárás megindítására.”

40. Cikk
A  121. cikk 2. bekezdése módosul §3 így hang

zik:
„A  visszavonásra vonatkozó javaslatot a gyűlés 

elnöksége szövegezi meg. A  javaslatát az elnökség 
tagjai írják alá.”

41. Cikk
„A  122. cikk törlendő.

42. Cikk
A  124. cikk módosul és így hangzik:
„A  választmányi tag visszahívására vonatkozás 

javaslat tartalmazza:
1. A  visszahívásra javasolt választmányi tag 

családi és utónevét, és tartózkodási helyét, a községi 
szkupstina és tanácsának feltüntetését, amelynek 
tagja, valamint a választóegységek, amelyek meg
választották;

2. a visszahívásra vonatkozó javaslat indító
okait.”

43. Cikk
A 126. cikk 4. bekezdésében a „dolgozók gyű

lése” utáni vessző hely élje pont kerül, a további 
szöveg törlendő.

44. Cikk
A 134. cikk után egy új 134a cikk következik; 

amely így hangzik:

„134a Cikk
Ha a választók a szavazás alkalmával a választ-* 

mányi tag visszahívása ellen szavaznak, azonos ér
veléssel nem nyújtható be újbóli javaslat az illető 
választmányi tag visszahívásával kapcsolatos eljárás 
megindítására.”

45. Cikk
A 138. és 140. cikkben a „Szerb Legfelsőbb Bí

róságnál” kifejezéshez hozzáadandó „illetve az auto
nóm tartomány legfelsőbb bíróságánál” kifejezés, a
140. cikkben pedig a „Saerb Legfelsőbb Bíróság”



kifejezés után „illetve- az autonóm tartomány leg
felsőbb bírósága” kifejezés iktatandó be.

46. Cikk '
A 141. cikk után egy új 141a. cikk következik, 

»mely így hangzik:
„141a Cikk

Bűntett elkövetéséért 1 000 dinárig terjedhető 
pénzbírsággal, vagy 3 hónapig terjedhető szabadság- 
vesztéssel sújtandó a szavazatszedő bizottság vagy a 
választási bizottság tagja, valamint minden más sze
mély, aki bármily módon megsérti a szavazás tit
kosságát1’.

47. Cikk
A 142. cikk módosul és így hangzik:
„500 dinárig terjedhető pénzbírsággal vagy 1 

hónapig terjedhető szabadságvesztéssel sújtandó, sza
bálysértés elkövetéséért:

1). áld a szavazás alkalmával illetlenül viselke
dik;

2) aki a választóhelyen agitál;
3) aki, miután leszavazott, illetve miután meg

állapították, hogy nem szerepel a választók névjegy
zékében, a szavazatszedő bizottság elnökének felhí
vására nem hagyja el a választóhelyet;

4) aki zavarja a szavazatszedő, vagy a választási 
bizottság munkamenetét.”

48. Cikk
A 143—145. és 147. cikk törlendő.

49. Cikk
A jelen törvény felhatalmazza a Szerb Szocialista 

Köztársasági Skupština Törvényhozó-Jogi Bizottsá
gát, véglegesítse a községi szkupstinai választmányi 
tagok választását szabályozó törvény átdolgozott szö
vegét.

50. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársa

ság Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni na
pon lép életbe.

49.

A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján a következő

U K A Z - n l

KIHIRDETEM A MUNKAVISZONY KÍVÜLI SZE
MÉLYEK UTÁNI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 

JÁRULÉKOT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓ
DOSÍTÁSÁRÓL SZÖLÖ TÖRVÉNYT

A munkaviszonyon kívüli személyek utáni társa
dalombiztosítási járulékot szabályozó törvény módosí
tásáról szóló törvényt, amelyet a Szerb Szocialista 
Köztársasági Szkupstina a Köztársasági Tanács 1969. 
január 9-én és az Egészségügyi-Népjólétpolitikai 
Tanács 1969. január 19-én tartott ülésén elfoga
dott, érvényessé nyilvánítom.

MisoS Minic, s. k.
- a Szkupstina elnöke

.KSz 9. saám 
1969; január 30.
Beograd

A MUNKAVISZONYON KÍVÜLI SZEMÉLYEK L’TANI 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOT SZABÁ
LYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Csikk
A munkaviszonyon kívüli személyek utáni társa

dalombiztosítási járulékot szabályozó törvény (SzSzK 
Hív. Közi. 13/63 sz.) 1. cikkének 1. pontja módosul 
és így hangzik:

„1) A munkásképző iskolák növendékei után a 
gazdaságban és más társadalmi tevékenységekben (a 
betegbiztosítást szabályozó kerettörvény 16. cikke 1. 
bekezdésének 1. pontjában és a rokkantsági biztosítást 
szabályozó kerettörvény 22. cikke 1. bekezdésének 1. 
ponttjában foglalt rendelkezések érteimében — az ipart 
tanulók és a gyakorlati képzéssel egybekötött szak
iskolák tanulói) — a munkaszervezetek és az önálló 
műhelyek tulajdonosai, akiknél az említett iskolák ta
nulói hivatásos gyakorlati időt töltenek és részt vesz
nek «  termelő munkában.”

2. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetésétől számított 
nyolc nap után lép hatályba.

50.

A  Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
cikkének 2. bekezdése alapján a következő

U K Á Z - z a l

KIHIRDETEM AZ ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ 
BÍRÓSÁGOK SZERVEZÉSÉT ÉS TERÜLETI ILLE
TÉKESSÉGÉT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍ

TÁSAIRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRE VONATKOZÓ 
TÖRVÉNYT

Az általános határskörű bíróságok szervezését é» 
területi illetékességét szabályozó törvény módosítá
saira és kiegészítéseire vonatkozó törvényt, amelyet 
a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztár
sasági Tanács és a Politikai-Szervezési Tanács 1969. 
február 13-án tartott ülésén elfogadott, érvényes
sé nyilvánítom.

Milos Minic, s. k.
a Sakuipstina elnöke

KSz 20. szám 
1969. február 14.
Beograd

AZ ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ BÍRÓSÁGOK SZER
VEZÉSÉT ÉS TERÜLETI ILLETÉKESSÉGÉT SZA

BÁLYOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRA ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. C ikk
Az általános határskörű bíróságok szervezését és 

területi illetékességét szabályozó törvény (SzSzK 25/66, 
43/67 és 6/68 sz. Hív. Közi.) 17. cikkének 40. pontja 
után egy új 40a pont következik, amely így hangzik: 

„40a A  közsági bíróság Vrnjaőka Bánján — 
Yrnjaöka Banja község területére” ;



A 70. pontban a „Vrnjaőka Banja -és Kraljevo köz
ségiek” kifejezés „Kraljevo község” kifejezéssel he
lyettesi tandő;

2. Cikk
A  18. oiikk 9. pontija után egy új 9a cilkk, a 10. 

pont után pedig egy új 10a pont következik, amely 
így hangzik:

„9a A kerületi bíróság Negotinban a kiadovói, 
majdanpaki és negotini községi bíróságok területére.”

„10a A kerületi bíróság Növi Pazarban a Növi 
Pazar-i, sjenicai és tutirai községi bíróságok terüle- 
téré.”

Ugyanazon cikk 4. pontjában a „Boljevac, Bor, 
Zajecar, Kladovo, Knjazevac, Majdanpak és Negoün” 
helységeik „Boljevac, Bor, Zajeőar ás Knjazevac” hely
ségeikkel helyettesítendő, a 7. pontban pedig a „Kra
ljevo, Növi Pazar, Ra§ka, Sjenica és Tutin” helyébe 
,»Kraljevo, Vrnjaöka Banja és Raska” kerül;

3. Cikk
A 28. cilkk után egy új, 3a fejezet következik, 

amely így hangzik:
„3a Állandó bírósági tolmács.
Az állandó bírósági tolmács a bíróság és más ál

laim! szervek, munka- és egyéb szervezetek, valamint 
a polgárok megkeresésére beszédet és írott szöveget 
Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek nyelvéről 
más nyelveikre fordít és megfordítva, valamint idegen 
nyelvről idegen nyelvre.

Az állandó bírósági tolmácsot az igazságügyeik in
tézésére illetékes köztársasági, illetve tartományi köz- 
igazgatási szerv nevezi ki és menti fel.

A jelen törvény felhatalmazza a Köztársasági Vég
rehajtó Tanácsot azon feltételek alőírására, amelyek
kel az állandó bírósági tolmácsnak rendelkeznie klell, 
továbbá a tolmács jogainak és tötelességeinek meg
határozására, valamint a munkájáért járó bérezés és 
költségei megtérítésének megállapítására.

4. Cikk
A jelen törvény felhatalmazza a Köztársasági Vég

rehajtó Tanácsot, tűzze ki az újonnan megalakított 
bíróságok működése kezdetének időpontját.

5. Cikk
A köztársasági általános és igazságügyi titkár kö

zelebbi előírásokkal szabályozza a bírósági ügyeik át
utalását azokról a bíróságokról, melyek területi illeté
kessége megváltozik, a jelen törvénnyel újonnan meg
alakult bíróságokra.

6. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolc nap után lép hatályba.
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A  községeknek a Szerb Szocialista Köztársaság 
területén való megalakítását szabályozó törvényt, ame
lyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szfcupstioa & 
Köztársasági Tanács és a Politikai-Szervezési Tanács 
1989. február 13-án tartott ülésén elfogadott, ér-* 
vényessé nyilvánítom.

MitoS Minié, s. Jc. 
a Sákiuipstikia elnöka

KSz 21- Sízám 
1959. február 14.
Beograd
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TERÜLETÉN

1. Cikk
A községeik megalakítását szabályozó törvény 

(S.zNK 51/59, 45/62, 51/65, 52/66 síz. valamint SzSzK 6/37 
és 43/67 sz. H ív .  Közi.) 4. cikkében Korziilo település 
kiválik Crna Trava község területéből és bekaposoló- 
diik Vlasotanoe község területébe.

2. Cikk
Crna Trava községi sakupstina választmányi tag

jai, akiket Kozilo településre választottak, a Vlasotinci 
községi sakupsitina választmányi tagjai lesznek.

3. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köiz társaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetésétől számított 
nyolc nap után lép hatályba.
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