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76.
A községi szkupstinai választmányi tagok válasz

tását szabályozó törvény módosításairól és kiegészíté
seiről szóló törvény (SZSZK 7/69. sz. Hivatalos Köz
löny) 49. cikkének alapján, a Szerb Köztársasági 
Szkupstina Törvényhozó Jogi Bizottsága 1969. feb
ruár 17-én tartott ülésén véglegesítette a községi 
szkupstinai választmányi tagok választását szabályozó 
törvény alábbi átdolgozott szövegét.

A  községi szkupstinai választmányi tagok válasz
tására vonatkozó törvény átdolgozott szövege felöleli 
a következő törvényeket: a községi és járási szkups- 
tinák tagjainak választását szabályozó törvényt 
(SZSZK 14/63. sz. Hivatalos Közlöny), amely 1963. áp
rilis 11-én lépett hatályba, a községi és járási szkups- 
tinák tagjainak választását szabályozó törvény módosí
tásaira és kiegészítéseire vonatkozó törvényt (SZSZK 
5/65. sz. Hivatalos Közlöny), amely 1965. február 14-én 
lépett hatályba, a községi és járási szkupstinák tag
jainak választását szabályozó törvény módosításaira 
és kiegészítéseire vonatkozó törvény (SZSZK 6/67. sz. 
Hivatalos Közlöny), amely 1967. február 19-én lépett 
életbe, valamint a községi szkupstinai választmányi 
tagok választását szabályozó törvény módosításaira és 
kiegészítéseire vonatkozó törvényt (SZSZK 7/69. sz. 
Hivatalos Közlöny), amely 1969. február 16-án lépett 
hatályba.
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I. F e j e z e t

ALAPRENDELKEZÉSEK

1. Cikk
A választmányi tagokat a községi szkupstina köz

ségi tanácsába a község területén a választók név
jegyzékébe bejegyzett polgárok általános, egyenlő és 
közvetlen választások útján választják.

Minden választójoggal rendelkező polgár megvá
lasztható a községi tanács választmányi tagjává.

2. Cikk
A községi szkupstina munkaközösségi tanácsainak 

tagjait a község területén levő munkaszervezetekben.

ezek társulásaiban, az állami szervekben, a társadat 
loim-politikai szervezetekben és a polgárok egyesülj?« 
teiben foglalkoztatott dolgozók, valamint a fakultások, 
művészeti akadémiák; fő- és felsőiskolák rendes halli 
gatói és a rendes középiskolai tanulók, akik az iskolai 
statútuma értelmében ilyen jelleggel bírnak, továbbá 
a földművesek — földművesszövetkezetek és más 
munkaszervezetek tagjai — és a mezőgazdasági tevé
kenységgel aktívan foglalkozó családtagjaik, valamint 
a földművesszövetkezettel vagy más munkaszervezettel 
állandó társastermelési viszonyban levő földműveseik, 
akik a szövetkezet, vagy más munkaszervezet statútu
mának értelmében meghatározott jogokkal rendelkez
nek a szövetkezet, illetve más munkaszervezőt irányító 
szerveinek választását illetően, az iparosok — az ipar
kamara tagjai —, a munkaszervezeten kívüli mező- 
gazdasági, ipari és más dolgozók választják.

Minden olyan polgár, aki jogosult a munkaközös
ségi tanácsok választmányi tagjainak választására, be
választható a munkaközösségi tanácsokba választmá
nyi tagként, valamint e tanácsokba beválasztható a 
munkaszervezet, illetve munkaközösség irányító szer
vének tagja, a munkaszervezetek egyesületei irányító 
szervének tagja, valamint a szakszervezet vagy más 
társadalom-politikai szervezet funkcionáriusa a köz
ségben.

A munkaközösségi tanácsokba választmányi tag* 
ként beválaszthatok és e tagokat választják az álta
lános választójoggal rendelkező dolgozók, akik a köz
ség területén végzik munkájukat, illetve fejtik ki te
vékenységüket.

3. Cikk
A választmányi tagok választása, a munkaközösségi 

tanácsokba a dolgozók tevékenységi csoportjai szerint 
történik.

A tevékenységi csoportok a következők:
1. A gazdasági csoport, amely felöleli a munka- 

szervezetekben és más termelési munkaközösségekben, 
valamint a közlekedésben és távközlési szplgálatban, 
a kereskedelemben, a .vendéglátóiparban, kisiparban, 
a kommunális tevékenységben, a pénzintézetekben, a 
kiadóvállalatoknál, a lapkiadó és más gazdasági te
vékenységekben foglalkoztatott dolgozókat; a földmű
vesszövetkezetekben vagy más munkaszervezetekben 
lévő földműveseket és mezőgazdasági tevékenységgel 
aktívan foglalkozó család- és háztartástagjaikat, vala
mint a földművesszövetkezettel vagy másv munkaszer
vezettel tartós társastermelési viszonyban lévő föld
műveseket, akik a szövetkezet illetve más munkaszer
vezet statútumának értelmében, meghatározott jogok
kal rendelkeznek a szövetkezet, illetve más munka- 
szervezet irányító szervének választását illetően; a kis
iparosokat — a kamara tagjait — ; valamint a mun
kaszervezeteken kívül foglalkoztatott mezőgazdasági, 
kisipari és más dolgozókat;

2. Az oktatás- és kultúrügyi csoport, amely fel
öleli az oktatás, a tudomány, a művészet valamint a 
kultúrtevékenység és a testnevelés egyéb területein 
foglalkoztatott dolgozókat (elemi és középiskolák^ a 
fakultások a fő - és felsőiskolák, a tudományos intéz
mények, a múzeumok, a könyvtárak, a színházak, az 
akadémiák, a rádió és televízió, a lap- és könyvkiadó 
intézmények, a tájékoztatási szolgálat intézményei, a 
diákotthonok, a napközi gyermekotthonok és egyebek) 
területén működd munkaszervezetek és más munka



lembe, míg a választók számának tekintetében a té
teles előírások alapján összeállított választók névjegy
zékének adatai mérvadók.

Áz ezen cikk 1. bekezdésében foglalt rendelke
zéstől eltérően, a Beográd Városi Szkupstina választ
mányi tagjainak választásával kapcsolatos előkészü
letek során, a lakosság számának tekintetében figye
lembe vehető a statisztikai szolgálat legutóbbi hiva
talos becslése Beográd város egyes községei lakossá
gának számarányáról.

24. Cikk
A  választások lebonyolítására és a visszahívásra 

Bzükséges anyagi eszközöket, a jelen törvény rendel
kezéseinek értelmében a községi szkupstina biztosítja.

25. Cikk
A jelen törvénynek a községi szkupstina választ

mányi tagok választására és visszahívására vonatkozó 
rendelkezéseit a Beográd Városi Szkupstina választ
mányi tagjainak választására és visszahívására is al
kalmazni kell, amennyiben nincs másképpen előírva.

II. F e j e z e t

4 A  VÁLASZTÁSOK k i í r á s a
/

26. Cikk
\ Á  községi szkupstina választmányi tagjainak vá

lasztását, azon választmányi tagok helyébe akiknek 
mandátuma lejárt (általános választások) a Köztár
sasági Szkupstina elnöke írja elő. A választásokat a 
Választmányi tagok mandátumának lejártától számí
tott legkésőbb 15 nap előtt kell megtartani.

A községi szkupstinák azon választmányi tagjai
nak választását, akiknek mandátuma, rendkívüli kö
rülmények következtében meg lett hosszabbítva, a 
Köztársasági Szkupstina elnöke 8 napon belül írja ki 
attól a naptól számítva, amikor a Köztársasági Szkups
tina megállapítja, hogy megszűntek a mandátum 
meghosszabbítását kiváltó okok.

27. Cikk
A községi szkupstina tanácsainak feloszlatása 

esetén, a . választásokat a községi szkupstínának a 
feloszlatásról szóló határozatában írják ki.

28. Cikk
Ha a községi szkupstina egyes választmányi tag

jainak mandátuma az előírt időszak letelte előtt jár 
le (a jelen törvény 14. cikke), a választásokat a meg
üresedett helyre (pótválasztások), a községi szkupstina, 
amelynek tagja, .legkésőbb a mandátum megszűnésé
től számított 15 napon belül írja ki.

Ha a választmányi tag mandátumának rendes 
Időszakáig, egy évnél kevesebb idő marad, a pótvá- 
lasz.tásokat csak akkor kell kiírná, ha azt a választó- 
egység területén a választók gyűlésének legalább fele 
követeli.

29. Cikk
A  községi szkupstinai választások kiírásától és 

gzok lebonyolításától nem telhet el két hónapnál hosz- 
tzabb, sem egy hónapnál rövidebb idő.

SO. Cikk
A községi szkupstina választmányi tagjának visz- 

taahívásával kapcsolaton szavazás a községi választási 
bizottság, Beográd Városi Szkupstina választmányi 
tagjainak visszahívásáról szóló szavazást pedig a vá
rató választási bizottság írja k i

A visszahívásról szóló szavazás kiírása és a sza
vazás lebonyolítása közötti időszak nem lehet 15 nap
nál rövidebb, sem egy hónapnál hosszabb.

31. Cikk
A választások napját, illetve a visszahívásra vo

natkozó szavazás napját a választások kiírásáról szóló 
határozatban állapítják meg, illetve a visszahívásról 
való szavazás kiírására vonatkozó határozatban.

Az általános községi választásokat a Köztársaság 
egész területén ugyanazon a napon kell megtartani.

A választásokat a községi szkupstina községi ta
nácsába, valamint a községi tanács választmányi tag
jainak visszahívásával kapcsolatos szavazást csak va
sárnap lehet megtartani.

A községi szkupstina munkaközösségi tanácsai vá
lasztmányi tagjainak választása és a visszahívásról 
szóló szavazás lebonyolítható hétköznapon is.

A községi szkupstina községi tanácsába és a mun
kaközösségi tanácsba való általános választások kö
zötti időszak nem lehet 15 napnál hosszabb, míg a 
községi szkupstinai általános választások és a községi 
szkupstina valamennyi tanácsaiba választandó választ
mányi tagok választásának lebonyolítása közötti idő
szak nem lehet hosszabb egy hónapnál.

32. Cikk
A  Köztársasági Szkupstina elnökének a községi 

szkupstinai általános választások kiírásáról szóló ha
tározatát legkésőbb egy hónappal a választások le
bonyolítása előtt, közzé kell tenni a Szerb Szocialista 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

A- községi szkupstina pótválasztások kiírására vo
natkozó határozatát közzé kell tenni a ’községi szkups
tina közleményeinek közlésére szolgáló lapban, leg
később egy hónappal a választások lebonyolítása 
előtt.

A választási bizottság határozatát a választmányi 
tag visszahívására vonatkozó szavazás kiírásával kap
csolatban (30. cikk) közzé kell tenni a községi szkups
tina közleményeinek közlésére szolgáló lapban, illetve 
Beográd Városi Szkupstina közlönyében, legkésőbb 
15 nappal a visszahívás szavazásával kapcsolatos idő
pont előtt.

III. F e j e z e t

A VÁLASZTÁSOK ÉS A VISSZAHÍVÁS
LEBONYOLÍTÁSÁRA ILLETÉKES SZERVEK

33. Cikk
A  választási bizottságok a szkupstinai választmá

nyi tagok választása és visszahívása lebonyolításának 
állandó szervei.

A választási bizottságokat négy évi időtartamra 
alakítják.

A szavazatszedő bizottságok minden választásra, 
illetve a községi szkupstina választmányi tagjának 
Visszahívásával kapcsolatos szavazásra alakulnak és 
tagjaikat minden választásra illetve visszahívásra kü
lön nevezik ki.

34. Cikk
A  választási bizottságok a következők:
1. Köztársasági Választási Bizottság belgrádi szék

hellyel;
2. tartományi választási bizottságok Növi Sad-1, 

Illetve pristinai székhellyel;
3. községi választási bizottságok a községi szkups

tinák székhelyein.
A Beográd Városi Szkupstinába választandó vá

lasztmányi tagok választásának lebonyolítására Városi 
.Választási Bizottság alakul. . ■



35. Cikk
A Köztársasági Válásztási Bizottság egy elnökből, 

titkárból és öt tagból áll, akiket a Köztársasági 
Szkupstina Köztársasági Tanácsa nevez ki.

A tartományi bizottságot egy elnök, titkár és há
rom tag képezi, akiket a Köztársasági Választási Bi
zottság nevez ki.

A  községi választási bizottság, valamint a Városi 
Választási Bizottság egy elnökből, titkárból ás egy 
tagból áll, akiket a Köztársasági Választási Bizottság 
nevez fei, az autonóm tartományok területén pedig a 
tartományi választási bizottság nevezi ki őket.

Az elnöknek, titkárnak és a választási bizottság 
tagjainak helyettesei vannak.

36. Cikk
A Köztársasági Választási Bizottság elnökét és 

helyettesét a Szerb Legfelsőbb Bíróság bírálnak sorá
ból, míg a tartományi választási bizottság elnökét és 
helyettesét az autonóm tartomány legfelsőbb bírósága 
bíráinak sorából nevezik ki.

A Városi Választási Bizottság elnöke és helyettese 
a bírák sorából választandó.

A községi választási bizottság elnökét és helyette
sét a bírák sorából nevezik ki, de ezek hiányában a 
jogvégzettséggel rendelkező személyek, illetve a jog
gal kapcsolatos teendőket állandóan ellátó személyek 
sorából.

A köztársasági, tartományi, városi és községi vá
lasztási bizottságok összetétele kihirdetendő a Szerb 
Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyében, míg a 
köziségi választási bizottságok összetétele az autonóm 
tartoínányok területén, a tartományi szkupstina hiva
talos közleményeinek közhírré tételére szolgáló lap
ban.

37. Cikk
A Köztársasági Választási Bizottság gondoskodik a 

községi szkupstinai választások, illetve a visszahívás
ról . szóló szavazás lebonyolításának törvényességéről, 
egybehangolja a községi választási bizottságok tevé
kenységét és utasításokat ad ki a választások lebonyo
lításával kapcsolatos kérdésekben, közzé teszi az ál
talános községi választások végleges eredményét és 
ellát egyéb, a jelen törvényben előírt teendőket.

Az előző bekezdésben említett teendőket az auto
nóm tartományok területén a tartományi választási 
bizottságok végzik, összhangban a Köztársasági Vá
lasztási Bizottság által kiadott utasításokkal.

Sürgősség esetén, a Köztársasági Választási Bi
zottság közvetlenül is kiadhat utasításokat vagy kér
het adatokat az autonóm tartományok területén levő 
községi választási bizottságoktól, amiről értesíti a tar
tományi választási bizottságot.

A Köztársasági Választási Bizottság felvilágosí
tást nyújt a jelen törvény azon rendelkezéseinek gya
korlati alkalmazásáról, amelyek a választási eljárásra 
vönatkoznak és előírja annak teljesítésére szükséges 
nyomtatványokat.

38. Cikk
A községi választási bizottság, amennyiben a jelen 

törvény nem rendelkezik másképpen, ellátja á községi 
szkupstinai választmányi tagok választásával, illetve 
visszahívásával kapcsolatos valamennyi teendőt és 
mindenekelőtt a következő teendőket végzi:

1. megszervezi a választások és a visszahívásról 
szóló szavazás technikai előkészületeit;

2. véglegesíti és közzé teszi a községi szkupstinai 
választmányi tagok választásával kapcsolatos jelölé
seket;

3. meghatározza a szavazatszedő helyiségeket és 
kinevezi a szavazatszedő bizottság tágjait, gondoskodik 
azok munkájának szabályszerűségéről és felügyeleteit 
gyakorol azok munkája felett;

4. megállapítja és közzé teszi a községi szkups
tinai választmányi tagok választásának eredményeit.?

5. a községi szkupstina megválasztott választmá- 
nyi tagjainak bizonylatot ad ki arról, hogy megválasz
tották őket.

6. kiírja a községi szkupstina választmányi tagjai
nak visszahívásáról szóló szavazatot és megállapítja «  
visszahívásra vonatkozó szavazás eredményeit;

7. ellát a jelen törvényben előírt egyéb teendő
ket is.

A községi választási bizottságok Beográd váró# 
területén intézik a Beográd Városi Szkupstina választ
mányi tagjai választásának lebonyolításával kapcso
latos valamennyi teendőket, azok kivételével, amelyek 
intézését a jelen törvény a Városi Választási Bizottsáig 
hatáskörébe utal.

39. Cikk
A Városi Választási Bizottság a Beográd Városi 

Szkupstina választmányi tagjainak választásával Í3  
visszahívásával kapcsolatban a következő teendőket 
látja el:

1. gondoskodik a választások és a visszahívásra 
vonatkozó szavazás technikai előkészítéséről;

2. utasításokat ad a községi választási bizottságok
nak a választások lebonyolításával és a visszahívásról 
való szavazás lebonyolításával kapcsolatos minden 
kérdésben;

3. felügyeletet gyakorol a községi választási bi
zottságok munkája felett;

- 4. kiírja a választmányi tag visszahívására vonat
kozó szavazást;

5. ellát a jelen törvényben meghatározott egyéb' 
teendőket is.

A választási bizpttság és a szavazatszedő bizottság 
tagjai és azok helyettesei nem lehetnek választmányi 
tagjelöltek, és amennyiben beleegyeznek a jelölésbe, 
megszűnik az említett szervben funkciójuk mint tag, 
illetve taghelyettes.

A választási bizottság vagy szavazatszedő ^bizott
ság tagjává, illetve helyettesévé nem nevezhető ki az 
a választmányi tag, akinek visszahívásáról szavaznak.

43. Cikk
A  választások és a visszahívásról folyó szavazás 

lebonyolítására illetékes szervek tagjaik szavazattöbb
ségével határoznak.

A községi választási bizottságok és a szavazat
szedő bizottságok csak teljes összetételükben bírnak 
döntéshozatali ioggrl.

44. Cikk
A községi szkupstina szervei és más állami szer

vek, valamint a munka- és más szervezetek irányító 
szervei kötelesek a választási szerveknek, feladatuk 
teljesítésében segítséget nyújtani.

Az állami szervek, a rntríkn és más szervezetek 
kötelesek a választási bizottságoknak tevékenységük 
gyakorlására szükséges adatokat szolgáltatni.

IV. F e j e z e t

A  KÖZSÉGI SZKUPSTINA VÁLASZTMÁNYI 
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

1. V á l a s z t ó e g y s é g e k

45. Cikk
A községi szkupstina községi tanácsába válasz

tandó választmányi tagok választásával kapcsolatos 
választóegységek oly módon alakulnak, hogy minden 
választóegységben, szabály szerint egy, de legfeljebb' 
öt választmányi tag választandó.



Minden választóegység felöleli a lakosság számát, 
amely megfelel, arányban áll, a választóegységben 
választandó választmányi tagok számával.

Minden lakott település a község területén, sza
bályszerűen, külön választóegységet képez. Az a hely
ség mely lakosságának száma nem elegendő egy vá
lasztmányi tag beválasztásához a községi tanácsba, 
csatlakozik a szomszédos helységgel, szabály szerint, 
ugyanazon helyi közösség keretében, és azzal egy 
választóegységet képez. Azokban a helységekben, ame
lyekben tekintettel a lakosság számarányára, több 
községi választmányi tagot választanak, megalakulhat 
több választóegység.

A helység egyes részei nem csatlakozhatnak a 
szomszédos helységekre megalakult választóegységek
hez, és választóegységek .se alakulhatnak különböző 
települések részeiből.

46. Cikk
Választóegységek a választmányi tagok beválasz

tására a községi szkupstina munkaközösségi tanácsá
ba, megalakulnak a jelen törvény 3. és 5. cikkében 
felsorolt csoportok és alcsoportok keretében.

A választóegységek felölelik a jelen törvény 3. 
cikkében felsorolt meghatározott munkaszervezeteket, 
illetve munkaközösségeket és más dolgozókat, akik 
választójoggal rendelkeznek a munkaközösségek ta
nácsába való választmányi tagok választását illetően. 
Minden csoport, illetve alcsoport keretében a válasz
tóegységek oly módon alakulnak, hogy szabály szerint, 
minden választóegységben választanak egy, de legfel
jebb  öt választmányi tagot. A választóegységben, 
amely egy munkaszervezetre, illetve munkaközösségre 
alakult, amely a dolgozók számaránya szerint több 
Választmányi tagot választ, annyi választmányi tag 
választható, amennyi az illető munkaszervezetre, il
letve munkaközösségre jut. Minden választóegység 
annyi választóra terjed ki, akiknek száma arányban 
áll a választóegységben választandó választmányi ta
gok számával.

47. Cikk
Azokban a községekben, amelyek szkupstináinak 

több munkaközösségi tanácsa van, a választóegysé
gek megalakulnak azokban a tevékenységi csoportok
ban, amelyekre vonatkozóan már megalakultak a ta
nácsok. .

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett választó
egységek a jelen törvény 46. cikkének rendelkezései 
alapján alakulnak meg.

48. Cikk
A választóegységeket a községi szkupstinai vá

lasztmányi tagok választására, valamint a választó- 
egységek keretében választandó választmányi tagok 
számát a községi szkupstina döntésével határozza 
meg.

Az előző bekezdésben említett döntés - közhírré 
teendő legkésőbb három nappal a választások kiírása 
előtt. A döntés közhírré tételét a községi szkupstina 
hirdetőtábláján kifüggesztett falragaszon, vagy a 
község területén más szokásos módon végzik.

Minden választóegységet sorszámmal kell ellátni. 
Azon választóegységek sorszáma, amelyekben a vá
lasztmányi tagoknak a munkaközösségi tanácsokba 
való beválasztását végzik, a csoportok keretében ha
tározandó meg (a jelen törvény 3. cikke).

2. A j e l ö l t e k  e l ő t e r j e s z t é s e  
a k ö z s é g i  t a n á c s b a

49. Cikk
A választógyűléseket, amelyeken a választmányi 

tagjelöltek előterjesztését végzik a községi tanácsba, 
azokra a területekre vonatkozóan tartják, amelyeket 
6 községi szkupstina előír legkésőbb három nappal a

választások kiírásáról szóló határozatban kitűzött ha
táridők kezdetétől számítva.

A választógyűléseket, amelyeken a jelöltek elő
terjesztését végzik Beográd Városi Szkupstina Városi 
Tanácsába, azokra a területekre vonatkozóan kell 
megtartani, amelyekre vonatkozóan tartják a választó
gyűléseket a községi tanácsba választandó tagjelöltek 
előterjesztésének céljából.

A  községi választási bizottság, a választások kiírá
sára vonatkozó határozatban kitűzött határidő kezde
tétől számított legkésőbb három napon belül, falraga
szon közhírré teszi azokat a területeket, amelyekre 
vonatkozóan a választóegységekben megtartják a vá- 
lasztógyüléseket. A' hirdetményt közzé kell tenni a 
község székhelyén, valamint a választóegység terü
letén fekvő valamennyi helységben.

50. Cikk
A választók gyűlését a községi szkupstina elnöke 

hívja össze, éspedig a választók gyűlése által felölelt 
terület közzétételétől számított legkésőbb három na
pon belül.

Ha a községi szkupstina elnöke az előírt határ
időn belül nem hívja össze a választógyűlést, a köz
ségi választási bizottság, további öt napon belül össze
hívja a gyűlést.

A választók gyűlésének összehívását szokásos mó
don közzé kell tenni legkésőbb három nappal a gyű
lés lefolytatását megelőzően, a napirend feltünteté
sével.

A gyűlés időpontját és helyét oly módon kell 
meghatározni, hogy lehetővé váljék a választók mi
nél nagyobb számának jelenléte.

51. Cikk
A jelöltek előterjesztése céljából összehívott vá

lasztógyűlés megtartható, ha azon jelen van a gyűlés 
által felölelt terület lakosságának legalább egytizede, 
de ez a szám nem lehet kevesebb ötvennél. Ha a válasz
tók összlétszáma azon a területen, amelyre vonat
kozóan tartják a gyűlést, száznál kevesebb, a gyűlés 
megtartható, ha azon jelen van a területen élő vá
lasztók összlétszámának legalább egyharmada.

A gyűlés összehívásának időpontjától számított 
egy óra elteltével, a gyűlés megtartható a jelenlévő 
választókkal, vagy pedig elhalasztható, illetve össze
hívható új választógyűlés.

52. Cikk
A választógyűlésen határozathozatali joggal csak 

azok a személyek rendelkeznek, akiknek választójo
guk van és akiknek lak- illetve tartózkodási helye a 
gyűlés által felölelt területen van, és be vannak je
gyezve a választók névjegyzékébe.

53. Cikk
A községi szkupstina elnöke vagy a községi 

szkupstina választmányi tagja, akit az elnök kijelöl, 
megnyitja a választógyűlést és a gyűlés munkaelnök
ségének megválasztásáig vezeti annak munkamene
tét.

Ha a választógyűléist a községi választási bizottság 
hívta össze, a gyűlést megnyitja és a munkaelnökség 
megválasztásáig vezeti annak munkamenetét a köz
ségi választási bizottság által kijelölt személy.

54. Cikk
A választók gyűlésének munkamenetét a gyűlés 

elnöksége vezeti, melynek tagjait a jelenlévők saját 
soraikból választják. Az elnökség a gyűlést vezető 
elnökből és két tagból áll.

A választógyűlés saját soraiból választja a jegy
zőkönyv két hitelesítőjét.

A községi szkupstina titkára köteles biztosítani a 
választógyűlés számára jegyzőkönyvvezetőt, de a gyű
lés más személyt Is megválaszthat jegyzőkönyvvezető
nek



55. Cikk
A választógyűlés elnökségének megválasztása 

után, a gyűlést vezető elnök ismerteti a gyűlés ösz- 
szehívásának célját és a munkameneti eljárás módo
zatát. E célból felolvassa a jelen törvény 51., 52. és 
56—59. cikkeinek rendelkezéseit.

Ennek megtörténtével a gyűlést vezető elnök elő
terjeszti a napirendi javaslatot:

1. a jelöltek előterjesztését,
2. a jelöltek véglegesítését.

56. Cikk
A napirend megállapítása után, elkezdődik a je

löltek előterjesztése.
Minden választó jogosult egy községi választmá

nyi tagjelölt előterjesztésére, valamint arra, hogy ja
vaslatát megindokolja. Ha a választóegységben két 
vagy több választmányi tagot választanak, a választók 
legalább tíz tagból álló csoportja előterjeszthet annyi 
jelöltet, amennyi választmányi tagot választanak a 
választóegységben.

A javaslatokat szóbelileg kell előterjeszteni.

57. Cikk
A jelöltek előterjesztésének végeztével, megkezdő

dik a szavazás.
A választók külön szavaznak minden előterjesz

tett jelöltre mégpedig a jelöltek előterjesztésének sor
rendjében.

A szavazás nyilvános, kézemeléssel történik.
Szükség esetén megszámolhatják a szavazatokat. A 

szavazatok megszámlálása kötelező, ha azt legalább 
öt választó követeli.

58. Cikk
A választógyűlés jelöltjének tekintendő minden 

olyan előterjesztett jelölt, akire a jelenlévő választók 
többsége szavazott.

Ha az előterjesztett jelöltek közül egy sem sze
rezte meg az előző bekezdésben előírt szavazat-többsé
get, a jelölést és a jelölt véglegesítését meg kell 
indokolni.

A szavazás végeztével a választógyűlést vezető 
elnök közzé teszi a szavazás, eredményét, valamint 
azt, hogy az előterjesztett jelöltek közül kiket foga
dott el jelöltként a választók gyűlése.

A választógyűlés az elfogadott jelöltekről értesít
heti a választóegység területének más választógyűlé
seit is.

59. Cikk
A választógyűlésről vezetett jegyzőkönyv, külön- 

nösen a következőket tartalmazza: a gyűlés lefolyta
tásának időpontját, kezdetének napját és óráját, vala
mint helyét, a területet amelyre a gyűlés kiterjed és 
a választóegységet, ahol a gyűlés lefolyt; adatot arról, 
hogy ki hívta össze és ki nyitotta meg a gyűlést; a 
gyűlés elnöksége tagjainak, a jegyzőkönyvvezetőnek 
és a jegyzőkönyv hitelesítőinek vezeték és utónevét; 
a választók névjegyzékébe bejegyzett választók össz- 
létszámát azon a területen, amelyen a gyűlést tartják; 
a jelenlevő választók számát; a gyűlés napirendjét; 
az előterjesztett jelölteket; a gyűlés által elfogadott 
jelölteket, valamint azt, hogy hány szavazattal fo 
gadták el őket; a szavazás eredménye megállapítá
sának módját; egyéb a gyűlés munkamenetére jelen
tőséggel bíró körülményeket és a gyűlés berekeszté
sének időpontját.

A jegyzőkönyvet a gyűlést vezető elnök, a jegyző- 
könyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítői írják alá.

60. Cikk
A választógyűlés határozatának alapján összeál

lítják a jelölő javaslatot, amely a következőket tar
talmazza:

1. a községi szkupstina és a tanács megjelölését, 
amelyekre a javaslat vonatkozik, valamint a választó
egység és a választás napjának feltüntetését;

2. feljegyzési arról, hogy a javaslatot megerősí
tette a választók gyűlése és adatokat arról, hol, me
lyik területre vonatkozóan és mikor tartották a gyű
lést;

3. a választógyűlés által megerősített minden 
egyes jelölt vezeték és utónevét, foglalkozását és tar
tózkodási helyét.

A választógyűlés jelölő javaslatát a győlés elnök* 
ségének tagjai írják alá.

A jelölő javaslathoz melléklendő a választógyü- 
lés munkamenetéről vezetett jegyzőkönyv.

61. Cikk
A választóegység választó gyűlése jelöltjének te

kintendő minden olyan jelölt, akinek jelölését elfo
gadták azokon a választógyűléseken, amelyek felöle
lik a választóegység területén lévő és a választók név
jegyzékébe bejegyzett választók összlétszámának leg
alább egyhuszadát, vagy akiknek jelölését elfogadta; 
a választógyűlések legalább egyharmada.

3. A j e l ö l t e k  e l ő t e r j e s z t é s e  
a m u n k a k ö z ö s s é g i  t a n á c s b a

62. Cikk
A választmányi tagjelöltek előterjesztése a mun* 

kaközösségek tanácsába a dolgozók gyűlésein eszköz- 
lendő.

A dolgozók gyűléseit, a választóegység keretében, 
szabályszerűen, minden munkaszervezetre (gazdasági 
szervezetre, földművesszövetkezetre, intézményre) és 
az állami szervben, a társadalmi-politikai szervezet
ben, illetve egyesületben (munkaközösség) minden 
munkaközösségre vonatkozóan tartják, de megtartha
tók két vagy több munkaszervezetre illetve munka- 
közösségre vonatkozóan is melyek munka-kollektívája 
kisebb számú tagból áll. A dolgozók gyűlései meg
tarthatók a munkaszervezet összetételében lévő tár
sult munka egyes szervezeteiben is, valamint a kis
iparosokra vonatkozóan is. A dolgozók gyűlésein, a 
fakultásokon, fő - és felsőiskolákban részt vesznek 
ezen iskolák rendes hallgatói is, míg a dolgozók gyű
lésein a középiskolákban részt vesznek az iskolák 
rendes tanulói is.

A  dolgozók gyűlései, amelyeken előterjesztik a 
választmányi tagokat Beográd Városi Szkupstina 
munkaközösségeinek tanácsaiba, megtartandók ugyan
azokra a munkaszervezetekre és munkaközösségekre 
vonatkozóan, amelyekre vonatkozóan tartják a dol
gozók gyűléseit, amelyeken előterjesztik a választ
mányi tagjelölteket a községi szkupstina munkaközös
ségeinek tanácsába.

63. Cikk
A községi szkupstina határozatával, _ legkésőbb' 

három nappal a választások kiírásáról szóló határo
zatban kitűzött határidők kezdete előtt, előírja, hogy 
a dolgozók gyűlései melyik munkaszervezetre,_ illetve 
melyik munkaközösségre vonatkozóan tartandók meg, 
valamint a gyűlések lefolytatásának helyét, szem előtt 
tartva, hogy ezeket a gyűléseket, szabály szerint, min
den munkaszervezetre illetve munkaközösségre vonat
kozóan külön tartsák, és hogy csak a rokon munka- 
szervezetek és munkaközösségek, illetve csak a ke
vesebb tagot számláló munkaszervezetek és munka- 
közösségek társuljanak együttes gyűlés megtartásának 
céljából.

A községi választási bizottság legkésőbb három 
nappal a választások kiírásáról szóló határozatban 
kitűzött határidők kezdete előtt falragaszon kihirdeti, 
hogy melyik munkaszervezetre, illetve munkaközös
ségre vonatkozóan tartják a gyűlést, valamint azt, 
hogy a munkaszervezetek illetve munkaközösségek 
közül melyikre vonatkozóan tartanak együttes gyűlé
seket, amelyeken előterjesztik a választrnányi tagje
lölteket, és a gyűlés lefolytatásának helyét. j



64. Cikk
A dolgozók gyűlését a munkaszervezetben a mun

kástanács elnöke, a szövetkezeti tanács elnöke, illetve 
az irányító szervben ezek tisztségének megfelelő 
funkcionárius hívja össze; a munkaszervezetek kere
tében működő társult munkaszervezetekben, ame
lyeknek nincsen irányító szerve, a gyűlést azon tár
sult munka szervezetének vezetője hívja össze, amely
re vonatkozóan tartják a külön gyűlést, míg az állami 
szervben, a társadalmi-politikai szervezetben és egye
sületekben lévő munkaközösségnél az illető szerv, il
letve szolgálat irányítását végzi? funkcionárius (a gyű
lés egybehívója).

Ha a dolgozók együttes ülését tartják két vagy 
több munkaszervezetre, illetve munkaközösségre vo
natkozóan, a gyűlést azon szervezet illetve munkakö
zösség képviselője hívja össze, amelyben a gyűlést 
tartják, illetve a szerv vagy szolgálat tevékenységét 
irányító funkcionárius.

A dolgozók gyűlései a községi választási bizottság 
azon közleményének kihirdetésétől számított három 
napon belül hívandó össze, melyben közhírré teszi, 
hogy melyik munkaszervezetekre, illetve melyik 
munkaközösségekre vonatkozóan tartják a dolgozók 
gyűlését a választmányi tagjelöltek előterjesztésének 
Céljából (63. cikk).

A gyűlés összehívása közhírré teendő legkésőbb 
három nappal annak megtartása előtt, a napirend 
feltüntetésével.

A gyűlés időpontját és helyét oly módon kell 
meghatározni, hogy biztosítva legyen a dolgozók mind 
nagyobb számának jelenléte.

65. Cikk
A  dolgozók gyűlésén való részvételre, a jelöltek 

előterjesztésére és a döntéshozatalban való részvé
telre a munkaszervezetben vagy munkaközösségben, 
Csak azok a dolgozók jogosultak, akik a munkaszerve
zetben, illetve a munkaközösségben, amelyre vonat
kozóan tartják a gyűlést, dolgoznak, illetve más 
olyan dolgozók is, akik jogosultak a gyűlésen való 
részvételre és általános szavazati joggal rendelkeznek.

A dolgozók gyűlésein a fakultásokon, művészeti 
akadémiákon, fő - és felsőiskolákban részt vehetnek 
és jogosultak a jelöltek előterjesztésére, valamint a 
döntéshozatalban való részvételre az említett iskolák 
általános választójoggal rendelkező rendes hallgatói 
is, és a dolgozók gyűlésein a középiskolákban, részt 
vehetnek az említett iskolák általános választójoggal 
rendelkező rendes tanulói is.

66. Cikk
A dolgozók gyűlését a munkaszervezetben illetve 

munkaközösségben, a gyűlés egybehívója nyitja meg 
és az elnökség megválasztásáig vezeti annak munka
menetét.

67. Cikk
A dolgozók gyűlésének határozata alapján össze

állítják a jelölő javaslatot, amely a következőket tar
talmazza:

1. feljegyzést arról, hogy a javaslat a munkakö
zösségek melyik tanácsára vonatkozik, valamint a 
yálasztóegység és a választások időpontjának f  eltün
tetését;

2. feljegyzést arról, hogy a javaslatot véglegesí
tette a dolgozók gyűlése, valamint adatokat arról, hol, 
melyik munkaszervezetekre, illetve munkaközössé
gekre vonatkozóan és mikor tartották a gyűlést;

3. a dolgozók gyűlése által elfogadott minden 
©gyes jelölt vezeték és utónevét és tartózkodási he
lyét, feltüntetve a munkaterületet, amelyen dolgozik, 
Illetve a munkaterületet amelyhez tartozik.

A dolgozók gyűlésének jelölő javaslatát s dolgo
zók gyűlése elnökségének tagjai írják alá.

A dolgozók gyűlésének jelölő javaslatához csato- 
ipndó a dolgozók gyűlésének munkamenetéről veze
tett jegyzőkönyv.

68. Cikk
A dolgozók gyűlésének jelöltjeként tekintendő a 

munkaszervezetekben, illetve munkaközösségekben a 
választóegység területén az a jelölt akinek jelölését 
elfogadták azokon a gyűléseken, amelyek felölelik a 
választóegység területén a megfelelő csoporthoz tar
tozó valamennyi dolgozónak egytizedét, vagy amely
nek jelölését elfogadta a dolgozók gyűléseinek egy- 
harmada.

69. Cikk
Amennyiben a jelen törvény 62—68. cikkeinek 

rendelkezései nem írják elő másképpen, a dolgozók 
gyűléseire vonatkozóan alkalmazandók a jelen törvény 
49—59. cikkeinek rendelkezései azzal, hogy a jelölő 
javaslatban minden jelöltre vonatkozóan feltünteten
dő, hogy melyik munkaszervezetben, illetve munka- 
közösségben dolgozik, illetve melyiknek a tagja.

4. A j e l ö l é s  v é g l e g e s í t é s e

70. Cikk'
A választógyűlések, illetve a dolgozók gyűlései

nek, valamint a választók csoportjának jelölő javas
lata felterjesztendő az illetékes községi választási 
bizottsághoz legkésőbb 15 nappal a megfelelő tanács
csal kapcsolatos választások lebonyolítására kitűzött 
határidő előtt.

A  választógyűlés, illetve a dolgozók gyűlése je
lölő javaslatának aláírói tekintendők a jelölő javaslat 
előterjesztőinek.

71. Cikk
A községi választási bizottság közvetlenül a jelölő 

javaslat kézhezvétele után megállapítja, hogy a ja
vaslat az előírt határidőn belül van előterjesztve és 
a jelen törvény rendelkezéseivel összhangban készült, 
valamint azt, hogy mellékelték-e a jelölt hitelesített 
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy elfogadja a jelölést.

A bizottság ha csak alaki hiányosságokat észlel, 
a javaslat kézhezvételétől számított legkésőbb 24 órán 
belül felszólítja a javaslat előterjesztőit, hogy három 
napon belül küszöböljék ki a hiányosságokat.

Ha a községi választási bizottság megállapítja, 
hogy a jelölő javaslatot a javaslat hitelesítésével kap
csolatos benyújtásra előírt határidő után nyújtották 
be, vagy ha a javaslat előterjesztői nem járnak el az 
előző bekezdés rendelkezéseinek értelmében, a községi 
választási bizottság döntésével elveti a jelölő javas
latot.

72. Cikk
Ha a jelölő javaslatokban nem észlelnek formai 

hiányosságokat, illetve ha az észlelt hiányosságokat az 
előírt határidőn belül kiküszöbölik, a bizottság meg
állapítja, hogy az előterjesztett jelöltek tekintetében 
fenn állnak-e a jelen törvény 61. és 68. cikkében fog
lalt feltételek. Ha megállapítja a feltételek fennállá
sát, a bizottság véglegesíti a benyújtott jelölést.

73. Cikk
Ha a községi választási bizottság megállapítja, 

hogy egyes jelöltek vagy valamennyi jelölt tekinte
tében nem teljesítették a jelen törvény 61. illetve 68. 
cikkében előírt feltételeket, vagy hogy az egyes je 
löltek nem rendelkeznek a törvényben előírt egyéb 
feltételekkel a jelölésre, ezt a körülményt megállapít
ja megindokolt döntéssel és az erről szóló döntést 
kikézbesíti a jelölő javaslat előterjesztőinek.

74. Cikk
A községi választási bizottság a jelölő javaslat 

megerősítéséről illetve elvetéséről szóló végzést, illetve 
a végzést amelyben megállapítja, hogy nem állnak 
fenn a feltételek a jelölő javaslat megerősítésére, 
legkésőbb 48 órával a jelölő javaslatnak hitelesítés 
«éljából való benyújtására előírt határidő letelte



után, illetve a hiányosságok kiküszöbölésére a javaslat 
előterjesztőinek előírt határidő után legkésőbb 48 
órával meghozza.

A jelölés megerősítéséről szóló végzésben feltün
tetendő a jelölő javaslat kézhezvételének napja és 
órája, valamint a jelölés sorrendje.

A  választók gyűlései illetve a dolgozók gyűlései 
által előterjesztett jelölések sorrendje a meghatáro
zott jelöltre vonatkozó utolsó jelölő javaslat időpontja 
szerint állapítandó meg. Ha az egyes választógyűlé
sek, illetve dolgozók gyűléseinek utolsó javaslata, 
amely szükséges a jelölés megerősítésére, két vagy 
több jelöltre vonatkozik, akikre kiterjednek az előző 
javaslatok is, jelölésük sorrendje az utolsó javaslat
ban felsorolt neveik sorrendje szerint állapítandó 
meg.

Ha a jelölő javaslatot formai hiányosságok kikü
szöbölésének céljából visszajuttatták a javaslat elő
terjesztőihez, és ha azok az előírt határidőn belül el
járnak a községi választási bizottság észrevételei sze
rint, úgy tekintendő, hogy a javaslatot akkor nyúj
tották be, amikor első ízben eljuttatták a választási 
bizottsághoz.

75. Cikk
A községi választási bizottság hivatalos helyiségeiben 

közvetlenül a véglegesítés után közhírré teszi a véglege
sített jelöléseket, azon választóegység feltüntetésével 
amelyben a jelölteket előterjesztették, valamint a köz
ségi szkupstína tanácsának feltüntetésével, amelybe 
jelölték őket. Ez a kihirdetés helyettesíti a jelölő ja
vaslat véglegesítéséről szóló döntés kikézbesítését.

76. Cikk
Ha a jelölő javaslat benyújtására kitűzött határidő 

leteltéig nem nyújtottak be hitelesítésre egyetlenegy je
lölést sem, vagy ha valamennyi benyújtott jelölési 
javaslatot elutasították, a választógyűléseken illetve a 
dolgozók gyűlésein utólagosan, de legkésőbb tíz nap
pal a választások lebonyolítása előtt, előterjeszthetők 
új jelöltek.

Legalább húsz választó arról a területről, amelyre 
vonatkozóan javasolják a gyűlés összehívását, illetve 
legalább húsz dolgozó, akik a munkaszervezetben, 
Illetve munkaközösségben dolgoznak, követelhetik a 
választógyűlés illetve a dolgozók gyűlésének összehí
vását.

Ha a gyűlést, a gyűlés összehívására vonatkozó 
Írásbeli javaslat átnyújtásától számított 24 órán be
lül neon hívják össze, a gyűlést összehívhatják maguk 
a javaslat előterjesztői, és erről azonnal értesítik a 
községi választási bizottságot. Az ilyen esetben a gyű
lést megnyitja és a munka elnökség megválasztásáig 
vezeti annak munkamenetét a községi választási bi
zottság által kijelölt személy.

Az említett gyűlések összehívásának és munkame
netének tekintetében hasonló módon alkalmazandók a 
jelen törvény 49—61. és 62—69. cikkeinek rendelke
zései.

77. Cikk
A jelölt, akinek jelölését véglegesítették, elhalá

lozása esetén, a választógyűlés amely javasolta a je 
lölést, az elhalálozott jelölt helyébe új jelölt meg
erősítését terjesztheti fel a községi választási bizott
sághoz. Az új jelölt megtartja az elhalálozott jelölt 
Jelölésének sorrendjét.

A választógyűlés, illetve a dolgozók gyűlése össze
hívásának tekintetében, amelyen új jelöltet terjeszte
nek elő, valamint az ezen gyűlések munkamenetét il
letően, a jelen törvény 77. cikkének 2. és 2. bekez
désében foglalt rendelkezések érvényesek.

Az ezen cikk 1. és 2. bekezdésében előirányzott 
mód alkalmazandó abban az esetben is, ha a jelölt, 
•»femek jelölését véglegesítették, nem rendelkezik a 
Választmányi tagjelöltre előírt feltételekkel.

Az ezen cikk előző bekezdéseiben említett jelö
lési javaslat benyújtandó a községi választási bizott
sághoz legkésőbb tiz nappal a , választások lebonyo
lítása előtt.

78. Cikk
Minden jelölt elállhat a véglegesített jelöléstől.
A jelölésről való lemondás írásban nyújtandó be 

az illetékes községi Választási bizottsághoz.
Az elfogadott jelölésről való lemondás nem von

ható vissza.
A jelölt jelöléséről való lemondásának esetén, a 

választógyűlések illetve a dolgozók gyűlései, amelyek 
javasolták a jelölést, legkésőbb tíz nappal a válasz
tások lefolytatása előtt, hitelesítésre benyújthatják az 
illetékes községi választási bizottsághoz más jelöltre 
vonatkozó jelölő javaslataikat.

A választógyűlések, illetve a dolgozók gyűlései 
összehívásának tekintetében amelyeken az új jelölt elő
terjesztését végzik, valamint a gyűlések munkame
netét illetően érvényesek a jelen törvény 76. cikkének
2. és 4. bekezdésében foglalt rendelkezések.

79. Cikk
Ha a jelölő javaslatot elvetik, vagy ha a jelölt 

eláll a jelöléstől, vagy meghal és az új jelölési javas
latot nem nyújtják be legkésőbb tíz nappal a válasz
tások lebonyolítása előtt, a választások a kitűzött 
napon lebonyolítandók a megmaradt véglegesített je
lölések napján.

Ha az előző bekezdésben említett esetekben 
nincsen egyetlenegy véglegesített jelölés sem, s vá
lasztások lebonyolítandók a választások lebonyolítá
sára kiírt határidőtől számított legkésőbb egy hóna
pon belül.

Az ezen cikk 2. bekezdésében felsorolt esetekben 
az új jelölési javaslatok benyújtandók az illető vá
lasztóegységben kiírt választások utólagosan megha
tározott napjától számított legkésőbb tíz napon be
lül.

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

80. Cikk
A jelen törvény 77—79. cikkeiben előirányzott 

esetekben az új jelöltek véglegesítését illetően a vá
lasztógyűléseken, illetve a dolgozók gyűlésein, va
lamint az ezen jelöltek jelölésének tekintetében ér
vényesek a jelen törvény 53—61., illetve 64—69. cik
keinek rendelkezései.

Az illetékes községi választási bizottság legsürgő
sebben kezeli az ilyen jelölési javaslatokat, a jelen 
törvénynek a jelölési javaslat véglegesítésére vonat
kozó rendelkezései értelmében.

81. Cikk
Közvetlenül a jelölő javaslatok véglegesítésével 

kapcsolatos eljárás befejeztével, de legkésőbb tíz nap
pal a választások lebonyolítása előtt, a községi vá
lasztási bizottság közhírré teszi a véglegesített jelö
léseket.

A véglegesített jelöléseket közzé kell tenni külön 
falragaszon a községi szkúpstina minden egyes taná
csára vonatkozóan.

A jelölések véglegesítésére vonatkozó hirdetmény 
ct következőket tartalmazza:

1. a községi szkúpstina és tanácsának elnevezését 
amelyre vonatkozóan folyik a választás és a választás 
napját;

2. minden egyes jelölt vezeték és utónevét és tar
tózkodási helyét. A jelöltek a választóegység kereté
ben sorolandók fel, mégpedig olyan sorrendben 
amelyben a jelölést véglegesítették az, illető választó- 
egységre vonatkozóan; egyazon jelölésen szereplő je
löltek a jelölés sorrendjében sorolandók fel; '



3. a jelölés véglegesítését végző választási bizott
ság elnevezését és tagjainak nevét.

A jelöléseket világosan külön kell választani és 
külön megszámozni.

A községi választási bizottság karöltve a községi 
szkupstina illetékes szerveivel gondoskodik arról, hogy 
a jelölésre vonatkozó hirdetményeket kifüggesszék a 
választóegység területén, amelyre az előterjesztett je
lölések vonatkoznak.

5. V á l a s z t ó h e l y e k  és  v á l a s z t á s i  a n y a g

82. Cikk
A szavazás a községi választmányi tagok és 

Beográd Városi Szkupstina választmányi tagjainak 
választásain a választóhelyeken folynak, amelyeket a 
községi választási bizottság jelöl ki a községi szkups
tina illetékes szervének javaslatára. A választóhelyek 
legkésőbb 15 nappal a választások lebonyolítása előtt 
jelölendők ki.

A községi tanács választmányi tagjainak és a mun
kaközösségi tanácsok választmányi tagjainak választá
sára külön választóhelyek jelölendők ki a választóegy
ség keretében.

.Minden választóhely a község területén sorszám
mal látandó el.

A  választási bizottság legkésőbb öt nappal a vá
lasztások lebonyolítása előtt közhírré teszi a választó
helyeket és feltünteti, hogy a választók közül kik sza
vaznak az egyes választóhelyeken.

83. Cikk
A választóhelyek oly módon jelölendők ki, hogy 

egy választóhelyen megközelítően 500 választó sza
vazzon. A kórházakban, a szanatóriumokban, a szülé
szeti otthonokban, a rokkantak otthonaiban és ha
sonló intézményekben, amelyek keretében 25-nél több 
választó van, külön választóhely alakítandó.

A választóhelyeket az arra megfelelő és a vá
lasztók számára könnyen hozzáférhető épületekben 
kell elhelyezni.

Minden választóhelyen külön helyiséget vagy a 
helyiség egy részét úgy kell berendezni, hogy a vá
lasztók teljesen zavarmentesen, a szavazás titkosságá
nak teljes mértékű szavatolásával, tölthessék ki a sza
vazólapokat.

84. Cikk
A választóhelyeket, amelyeken a munkaközösségi 

tanácsokba választandó választmányi tagokról folyik 
a szavazás, szabály szerint a munkaszervezeteknél il
letve a munkaközösségeknél kell megalakítani a vá
lasztóegység keretében.

A munkaszervezetben, illetve a munkaközösség
ben, amelyben legalább húsz választó dolgozik, illetve 
legalább húsz tagja van, alakítható külön választó
hely. Azokra a munkaszervezetekre és munkaközös
ségekre vonatkozóan pedig, amelyekben húsznál keve
sebb választó dolgozik, illetve húsznál kevesebb tagja 
van, együttes választóhely alakul, vagy pedig más 
munkaszervezettel, illetve munkaközösséggel alakíta
nak közös választóhelyet azonos csoport, illetve al
csoport keretében.

Ha egy munkaszervezetben, illetve munkaközös
ségben a választók száma húsznál kevesebb és na
gyobb távolság következtében nem alakítható közös 
választóhely más munkaszervezettel illetve munkakö
zösséggel, vagy ha egy helyen a választók száma a 
munkaszervezetekben, illetve munkaközösségekben 
húsznál kevesebb, a községi választási bizottság el
rendelheti, hogy ezek a választók egy más csoport 
választóhelyén szavazzanak, vagy a községi szkupsti
na másik tanácsába választandó tagok válásztóhelyén. 
Az ilyen esetben a választási bizottság eljuttatja a 
szavazókra vonatkozó választók névjegyzékének ki
vonatát azon választóhely szavazatszedő bizottságá

hoz, amelyen ezek a választók szavaznak. A választó
helyen a választó szavazólapot kap, amelyen fel van
nak sorolva az összes jelöltek nevei az illető választó
egységben és egy borítékot a községi választási bi
zottság címével. A választó miután szavazott, a sza
vazólapot a borítékba helyezi, a borítékot lezárja és 
átadja a szavazatszedő bizottság elnökének.

A választóhelyek szavazatszedő bizottságai ame
lyeken az előző bekezdésben foglalt rendelkezések ér
telmében szavaznak, az ilyen szavazásról külön jegy
zőkönyvet vezetnek, és azt a szavazás végeztével, a 
választók névjegyzékének kivonatával és a szavazó
lapokkal együtt külön lezárt borítékban eljuttatja a 
községi választási bizottsághoz.

85. Cikk
A községi választási bizottság az illetékes köz

ségi közigazgatási szerv közreműködésével időre elő
készíti minden választóegységre vonatkozóan a szük
séges számú szavazóurnát és a kinyomtatott szavazó
lapokat valamint egyéb választási anyagot.

86. Cikk
Minden szavazólap a következőket tartalmazza:
1. a községi szkupstina és tanácsának, amelyre 

vonatkozóan folyik a szavazás, elnevezését és a vá
lasztások napját;

2. a választóegység feltüntertését, valamint azt, hogy 
hány választmányi tagot választanak az egységben, a 
munkaközösségi tanácsokra vonatkozó választásoknál 
pedig, amelyekre két vagy több tevékenységi csoport 
alakul, ezen csoportok illetve alcsoportok feltünteté
sét is (a jelen törvény 3., 4. és 5. cikke);

3. a véglegesített jelölésen szereplő valamennyi 
jelölt vezeték és utónevét az illető választóegység
ben. A  jelöltek a szavazólapon olyan sorrendben jegy
zendők fel, amilyen sorrendben az illetékes köz
ségi választási bizottság véglegesítette jelölésüket.

Minden jelölt neve előtt sorszám írandó be.
A választási bizottság minden szavazólapot pecsét

jével láttamoz.

87. Cikk
Az általános ügyek intézésére illetékes községi 

szerv köteles a választásokat megelőző napon átadni 
a szavazatszedő bizottságnak a következő anyagot: 
megfelelő számú szavazóurnát, megfelelő számú sza
vazólapot, a választók állandó névjegyzékének hitele
sített kivonatát, amely tartalmazza a választóhelyhez 
tartozó terület valamennyi választóját, hitelesített 
falragaszt valamennyi jelölt véglegesítéséről és egyéb 
a szavazás lefolytatásához szükséges anyagot.

A szavazatszedő bizottság köteles megállapítani, 
hogy megtörténtek-e a szavazáshoz szükséges előkészü
letek, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. S z a v a z á s

88. Cikk
A választás napján reggel 7 órakor a szavazásra 

kijelölt helyiségben összeül a szavazatszedő bizottság 
és jegyzőkönyvet vesz föl az észlelt helyzetről, amelyet 
a szavazatszedő bizottság tagjai írnak alá. Ennek 
megtörténtével a szavazatszedő bizottság elnöke köz
zéteszi a szavazás kezdetét.

89. Cikk
A szavazás időtartama alatt a szavazatszedő bizott

ság valamennyi tagja illetve a tagok helyettesei köte
lezően jelen vannak a választóhelyen.

90. Cikk
A szavazatszedő bizottság elnöke, a bizottság töb

bi tagjaival együtt, gondoskodik a rend és a nyuga
lom fenntartásáról a szavazás alatt, megállapítja a 
választó személyazonosságát és felvilágosítást ad a vá
lasztóknak a szavazás módjáról. '



Az elnök, szükség esetén, igénybe veheti a mi- 
líoia segítségét, amely ha a választóhelyre jön, az 
elnöknek van alárendelve.

Senki sem léphet a választóhelybe fegyverrel 
vagy veszélyes eszközzel, kivéve az előző bekezdés
ben előrelátott esetet.

91. Cikk
A választó kitölti a szavazólapot az e célra ’ ki

jelölt helyiségben illetve a helyiség részében.
A szavazólap oly módon töltendő ki, hogy a vá

lasztó bekeríti a jelölt neve előtti sorszámot, akire 
szavazni kíván.

A választó csak annyi jelöltre szavazhat, ameny- 
nyi választmányi tagot választanak az illető választó
egységben a községi szkupstina tanácsába, éspedig 
csak azokra a jelöltekre szavazhat akiknek neve be 
van jegyezve a szavazólapra. Üj jelöltek hozzáírása 
érvénytelen.

A választó miután kitöltötte a szavazólapot a 
szavazóurnába helyezi azt.

A választó miután leadta a szavazatát köteles 
elhagyni a választóhelyet.

92. Cikk >
. Az írástudatlan választó vagy az a választó aki 

testi fogyatékosságának következtében nem képes sza
vazni a jelen törvény 91. cikkében előírt módon, ma
gával hozhat más személyt, aki helyette kitölti és a 
szavazóurnába helyezi a szavazólapot. A szavazatszedő 
bizottság minden ilyen esetet bejegyez a jegyzőkönyv
be.

93. Cikk
A szavazatszedő bizottság nem tilthatja meg a 

szavazást olyan személynek, aki be van jegyezve az 
illető választóhelyre vonatkozó választó jegyzék kivo
natába.

Ha a szavazatszedő bizottság egyes tagjainak, ész
revételei vannak egyes választó személyét illetően, 
ezt a körülményt be kell jegyezni a jegyzőkönyv
be.

Ha egy választó megjelenik hogy szavazzon, de 
helyette már valaki leszavazott, a szavazatszedő bi
zottság elnöke elrendeli, hogy az ilyen választó csa
ládi és utónevét, foglalkozását és tartózkodási helyét 
jegyezzék be a jegyzőkönyvbe, de nem engedi meg 
hogy szavazzon.

94. Cikk
A szavazás megszakítás nélkül 19 óráig tart. A 

szavazatszedő bizottság csak rendbontás esetén sza
kíthatja meg a szavazást, a rend helyreállításáig. A 
szavazás megszakításának időtartama valamint oka 
bejegyzendő a jegyzőkönyvbe, és szükség szerint a sza
vazás meghosszabbítható annyi időre, ameddig a meg
szakítás tartott.

A választóhelyen ahol a munkaközösségi taná
csokba választandó választmányi tagokra szavaznak, 
a szavazatszedő bizottság, a községi választási bizott
ság hozzájárulásával, más időpontot rendelhet el a 
szavazásra, ha az megkönnyíti a szavazást a választó
helyen bejegyzett választóknak, amit közhírré kell 
tenni a választóhelyen legkésőbb három nappal a vá
lasztások előtt.

95. Cikk
A szavazás alatt jegyzőkönyv vezetendő, amely

be bejegyzik a szavazással kapcsolatos fontosabb kö
rülményeket. A szavazatszedő bizottság tagjai köve
telhetik meghatározott tények bejegyzését a jegyző
könyvbe. A szavazatszedő bizottság minden tagja kü
lönválaszthatja véleményét a jegyzőkönyvben és ész
revételeket tehet.

A  jegzőkönyvbe bejegyzendő a választóhelyen el
követett minden olyan cselekmény, amely a jelen tör
vény vagy a büntető törvény értelmében büntetendő, a cselekmény elkövetői csaiádi és utónevének, fog

lalkozásának és tartózkodási helyének feltüntetésé
vel.

A jegyzőkönyvet kötelezően aláírja a bizottság 
valamennyi tagja.

7. A s z a v a z á s  e r e d m é n y é n e k
m e g á l l a p í t á s a  a v á l a s z t ó  h e l y e n

96. Cikk
A szavazatszedő bizottság a szavazás befejezté

vel először megszámolja a fel nem használt szavazó
lapokat, külön borítékba helyezi azokat, amelyet le‘-  
zár és lepecsétel.

A szavazatszedő bizottság ennek megtörténtével, 
a választók névjegyzékének kivonata alapján megálla
pítja a választók összlétszámát, akik szavaztak. Ez
után a szavazatszedő bizottság hozzálát a szavazóur
nák felnyitásához és a szavazatok megszámlálásához, 
a következő módon: a szavazatszedő bizottság elnöke 
egyenként kiveszi a szavazóurnából a szavazólapokat, 
és minden lapról leolvassa, a jelölt nevét, akire a vá
lasztó szavazott, és különválasztja az érvénytelenné 
nyilvánított szavazólapokat. A szavazatszedő bizottság 
egy tagja feljegyzi minden jelöltre nézve külön a le
adott szavazatok számát, valamint az érvénytelen sza
vazólapok számát is; az elnök minden felolvasott sza
vazólapot átnyújtja a szavazatszedő bizottság másik 
tagjának.

A ki nem töltött és bepiszkolt szavazólapok, va
lamint azok a szavazólapok amelyek úgy vannak ki
töltve, hogy nem lehet biztosan megállapítani melyik 
jelöltre szavazott a választó, érvénytelennek tekinten
dők.

A szavazólapra utólagosan hozzáírt személyekre 
leadott szavazatok érvénytelenek.

Ha eltérés mutatkozik a választók névjegyzéké
nek kivonatában megjelölt leadott szavazatok száma 
és a szavazóurnában elhelyezett szavazólapok szárnd 
között, az eredmény a szavazólapok száma szerint ha
tározandó meg.

97. Cikk
Ha a szavazólapon több jelölt neve előtt kerítették 

be a sorszámot, mint amennyi választmányi tagot vá
lasztanak az illető választóegységekben a községi 
szkupstina tanácsaiba, úgy tekintendő, hogy a válasz
tó annyi jelöltre szavazott amennyi választmányi ta
got választanak a községi szkupstina tanácsaiba, még
pedig oly módon, hogy a szavazólapon szereplő első 
sorszámú jelölttől számítva, akinek neve előtt beke
rítették a sorszámot, egészen addig a számig, amely 
megfelel a községi szkupstina tanácsaiba választandó 
választmányi tagok számának.

Ha a szavazólapon kevesebb jelölt neve előtti 
sorszámot kerítették be mint amennyi választmányi- 
tagot választanak a községi szkupstina tanácsaiba az 
illető választóegységben, úgy tekintendő, hogy a vá
lasztó csak azokra a jelöltekre szavazott akiknek neve 
előtt bekerítette a sorszámot.

98. Cikk
Ha a szavazatszedő bizottság megállapítja a szava

zás eredményét, erről külön jegyzőkönyvet vesz fel, 
amelybe a következő adatokat jegyzi bei hány vá
lasztó volt a választóhelyen bejegyezve a választók 
névjegyzékének kivonatában; hány választó - szavazott 
összesen; mennyi szavazatot kapott minden jelölt 
egyenként és mennyi volt az érvénytelen szavazóla
pok száma.

A jegyzőkönyvet aláírja a szavazatszedő bizottság 
valamennyi tagja. A vélemények különválasztása és 
a szavazatszedő bizottság munkájára vonatkozó észre
vételek itt is megengedhetők.

99. Cikk
A szavazatszedő bizottság elnöke az épületen ahol 

a szavazás folyt kihirdeti a szavazás eredményét az 
illető választóhelyen.



100. Cikk
A szavazatok megszámlálásának végeztével, a 

jegyzőkönyvet, a választók névjegyzékének kivonatát és 
a felhasznált szavazólapokat külön borítékba helye
zik, amelyet lepecsételnek és ráírják az illetékes köz
ségi választási bizottság címét. A borítékba helyezik 
még, de teljesen külön, a fel nem használt szavazó
lapokat is.

A szavazatszedő bizottság legsürgősebben és a leg
rövidebb úton eljuttatja a borítékot a választási ak
tákkal az illetékes községi választási bizottsághoz,

A szavazatszedő bizottság köteles a 'megmaradt 
választási anyagot legkésőbb a választások utáni na
pon visszajuttatni annak a szervnek akitől az anya
got kapta.

8. A s z a v a z á s  e r e d m é n y é n e k  
m e g á l l a p í t á s a  a v á l a s z t ó e g y s é g b e  u

101. Cikk
A községi választási bizottság a szavazatszedő bi

zottságoktól kapott választási akták alapján megálla
pítja a községi szkupstina választások eredményeit.

A  községi választási bizottság a választások ered
ményeit a községi szkupstina minden tanácsára nézve 
külön állapítja meg, és külön minden választóegységre 
nézy-'i !s.

102. Cikk
A községi választási bizottság a választások ered

ményét a választóegységben oly módon állapítja meg, 
bog? előzetesen megállapítja, hogy a választóegység
ben a választók névjegyzékébe hány választó van ösz- 
szesen bejegyezve, hány választó szavazott, hány vá
lasztó szavazott a jelöltekre és mennyi volt az érvény
telen szavazólapok száma, és ennek alapján megál
lapítja, hogy a választóegységben a jelöltek közül ki 
lelt megválasztva.

Ha a választóegységben csak egy jelölt volt, ak
kor teintendő úgy, hogy megválasztották a községi 
szkupstina tanácsának választmányi tagjává, ha a vá
lasztóegység választóinak többsége rá szavazott. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is ha a választó- 
egységben több jelölt lépett fel, de ezek száma kisebb 
á községi szkupstina tanácsai választmányi tagjai szá
mának kétszeresénél, amennyit választanak a válasz- 
tóegységben.

Ha az előző bekezdésben említett esetben nem nye
ri el a szavazattöbbséget annyi jelölt, amennyi vá
lasztmányi tagot választanak a községi szkupstina ta
nácsaiba az illető választóegységbcn, a választás meg- 
ismétlendő az üresen maradt választmányi tagok he
lyeinek betöltése ^céljából. A újbóli választásokon azok a jelöltek tekintendők, megválasztottnak, akik a leg
több szavazatot kapták.

Ha a választásokon legalább kétszer több jelölt 
vetít részt mint amennyi választmányi tagot választa
nak a községi szkupstina tanácsaiba, a legtöbb sza
vazatot szerzett jelöltek tekintendők megválasztottnak.

Ha a választóegységben, amelyben csak egy vá
lasztmányi tagot választanak, két vagy több jelölt, 
aki tekintetbe jön a választmányi tag mandátumá
nak elnyerésére, azonos számú szavazatot kapott, a 
választás ezekre vonatkozóan megismétlendő.

Ha a választóegységben amelyben két vagy több 
választmányi tagot választanak, két vagy több jelölt, 
aki tekintetbe jön az utolsó mandátum elnyerésére, 
azonos számú szavazatot kapott, megválasztottnak te
kintendő az a jelölt akinek neve sorrend szerint elő
ször szerepel a szavazólapon.

103. Cikk
Ha a választási bizottság megállapít a választási 

akták alapján, szabálytalanságokat a szavazások so
rán egyes válasz tóhegyeken vagy az egész választási 
egységben, amely szabálytalanságok jelentős mérték

ben befolyásolták, illetve befolyásolhatták a választás, 
eredményét, az ilyen választóhelyeken, illetve az egész 
vátasztóegységben megsemmisíti a szavazást és el
rendeli új szavazás kiírását.

104. Cikk
A községi választási bizottság jegyzőkönyvet ve

zet munkájáról a választás eredményének megállapí
tását illetően, amelybe elsősorban a következőket 
jegyzi be: hány választmányi tagot választanak a 
községi szkupstina illető tanácsába minden választó
egységben és hány jelölt volt minden egyes egység
ben; minden jelölt vezeték és utónevét, hivatását, il
letve foglalkozását és állandó lakóhelyét; a választók 
számát a választók névjegyzékének kivonata szerint 
minden választóhelyen, valamint azt, hogy választó 
szavazott; az egyes jelöltre leadott szavazatok számát, 
az érvénytelen szavazólapok számát valamint az egyes 
választóegységekben megválasztott jelölteket.

A jegyzőkönyv külön vezetendő a községi szkups
tina minden egyes tanácsába választandó tagok vá
lasztására vonatkozóan.

A jegyzőkönyvet a választási bizottság valamennyi 
tagja írja alá. A választási bizottság minden tagjá
nak joga van különválasztani véleményét és észre
vételeket tenni.

A községi választási bizottság kivonatokat készít 
a választásokon elkövetett büntetendő cselekmények
ről vezetett jegyzőkönyvekből, amennyiben voltak 
ilyen cselekmények, és megküldi azokat a közvádló
nak, illetve a kihágási szervnek, eljárás megindításá
nak céljából.

105. Cikk
A választási bizottság bizonylatot ad ki a községi 

szkupstina megválasztott választmányi tagjainak ar
ról, hogy megválasztották őket.

106. Cikk
A községi választási bizottság miután megállapí

totta a szavazások eredményét, értesíti a községi 
szkupstina tanácsát, amelyre vonatkozóan folytak a 
választások, a választás eredményéről minden egyes 
választóegységben, valamint arról, hogy a jelöltek 
egyenként mennyi szavazatot kaptak és ki lett kö
zülük megválasztva.

A  választási bizottság a választási aktákat át
adja a községi szkupstinának.

107. Cikk
A községi választási bizottság, miután elvégezte 

a szavazás eredményének megállapítását a Beográd 
Városi Szkupstina választmányi tagjainak választá
sát illetően, eljuttatja a Városi Választási Bizottság
hoz a jegyzőkönyvet az összes választási aktával.

A Városi Választási Bizottság, a választásra vonat
kozó akták alapján jelentést készít Beográd Városi 
Szkupstina tanácsainak számára a tanácstagok vá
lasztásának eredményéről, választóegységekként. A  je
lentéshez melléklendők a választásokra vonatkozó ak
ták.

A Városi Választási Bizottság jelentése kihirdeten
dő a Beográd Városi Szkupstina közleményeinek köz
hírré tételére szolgáló lapban.

V. F e j e z e t

ÜJBÖLI ÉS POTVALASZTASOK
108. Cikk -  

Pótválasztások tartandók;
1. ha az illetékes1 választási bizottság megsemmi

síti a választást a választások során elkövetett sza
bálytalanságok következtében.



2. ha a községi szkúpstina választmányi tagok 
választásai során a választóegységben, ahol a jelöltek 
száma kisebb volt az illető egységben választandó vá
lasztmányi tagok számának kétszeresénél és a jelöl-' 
tek nem kapták meg a választóegység valamennyi 
választójának szavazattöbbségét, illetve ha annyi je
lölt nem szerezte meg a választók szavazattöbbségét, 
ahány községi választmányi tagot választanak az il
lető egységben;

3. ha a községi szkupstinai választmányi tagok 
választásai során olyan választóegységben, amelyben 
egy képviselőt választanak, két vagy több jelölt akik 
figyelembe jönnek a mandátum megszerzésére, azo
nos számú szavazatot kaptak;

4. ha a mandátum igazolásának eljárása során a 
választásokon elkövetett szabálytalanságok következ
tében megsemmisítik a községi szkupstinai választmá
nyi tag választását.

109. Cikk
A jelen törvény 108. cikke 4. pontjában előrelá

tott esetben az újbóli választásokat a választásokat 
megsemmisítő testület rendeli el, az említett cikkben 
felsorolt többi esetekben pedig, az újbóli választásokat 
ez illetékes választási bizottság írja elő.

A jelen törvény 108. cikkének 2. és 3. pontjában 
felsorolt esetekben az újbóli választásokat meg kell 
tartani a községi választásokkal kapcsolatos választó- 
egység egész területén, éspedig legkésőbb 3 héttel a 
lefolytatott választások után.

A jelen törvény 108. cikkének 1. és 4. pontjában 
felsorolt esetekben a községi szkúpstina választmányi 
tagjainak újbóli választását, tekintettel a választá
sok során megállapított szabálytalanságok jellegére, 
illetve e szabálytalanságok jellegétől függve, vagy az 
egész választóegységben, vagy pedig csak azokon a 
választóhelyeken kell megtartani, amelyeken a sza
bálytalanságokat elkövették. Ha a választásokat meg
újítják az egész választóegységben, az újbóli válasz
tások időpontjának tekintetében alkalmazandó az 
előző bekezdésben foglalt rendelkezés, ha pedig a sza
vazás csak meghatározott választóhelyeken ismétlő
dik meg, az újbóli szavazást, szabály szerint a meg
tartott választásoktól számított 8 nap után kell meg
tartani.

110. Cikk
A községi szkupstinai választmányi tagok újbóli 

választásain, szabály szerint a szavazást a meglévő 
véglegesített jelölések szerint kell lefolytatni. A jelen 
törvény 108. cikkének 2. pontjában felsorolt esetekben, 
ez újbóli választásokon a véglegesített jelölésekről 
csak azok a jelöltek vesznek részt, akik az előzőleg 
megtartott választásokon nem szerezték meg a vá
lasztóegység valamennyi választójának szavazattöbb
ségét.

Azokban az esetekben, ha a községi szkupstinai 
választmányi tagok újbóli választását a választóegy
ség egész területén tartják, utólagosan előterjeszthe
tők új[ jelölések is. A községi szkupstinai választmányi 
tagok választásával kapcsolatos új jelöltek jelölési ja
vaslatát az újbóli választások kitűzött határidejét 
megelőzően legkésőbb 10 nappal elő kell terjeszteni.

Az újbóli választás esetén a jelöltek a véglege
sített jelölő listáról, elállhatnak a jelöléstől.

Az újbóli községi szkupstinai választásokon, a 
községi választási bizottság a jelen cikk 81. cikké
ben előírt módon közzéteszi a már meglévő és az új 
jelölést.

111. Cikk
A  pótválasztások a jelen törvény 28. cikkében 

felsorolt esetekben tartandók meg.
A községi sakupstina, amelynek tanácsa kiírta a 

pótválasztást, erről azonnal értesíti az üledékes köz
ségi választási bizottságot.

112. Cikk
. Amennyiben ezen fejezet rendelkezései nem írják 

elő másképpen, az. ú jbóli. és a pótválasztásokra vonat
kozóan hasonló módon 'alkalmazni kell a jelen törvény
IV. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

VI. F e j e z e t

A KÖZSÉGI SZKUPSTINAI VÁLASZTMÁNYI TAG 
VISSZAHÍVÁSA

1. A v i s s z a h í v á s i  e l j á r á s  
m e g i n d í t á s a

113. Cikk
A községi tanács választmányi tagjának vissza

hívásával kapcsolatos eljárást azon választóegység vá
lasztógyűlésének javaslatára kell megindítani, amely
ben a választmányi tagot megválasztották.

A munkaközösségi tanácsok választmányi tagjá
nak visszahívására vonatkozó javaslatot azon válasz
tóegység dolgozói gyűlésének javaslatára indítják meg, 
amelyben a választmányi tagot megválasztották.

A községi szkúpstina tanácsa javasolhatja a vá
lasztmányi tagjának visszahívására vonatkozó eljá
rás megindítását, ha igazolatlanul legalább 6 hónapig 
megszakítás nélkül nem volt jelen a tanács, illetve 
a községi szkúpstina gyűlésein, melynek tagja. -

114. Cikk
A választógyűlés, illetve a dolgozók gyűlésének 

összehívását, amelyen határoznának a községi szkups
tinai választmányi tag visszahívására vonatkozó el
járás megindításáról, javasolhatja legkevesebb 50 sze
mély, akik jogosultak a gyűlésen való részvételre.

A gyűlés összehívására vonatkozó javaslatot írás
ban kell benyújtani a községi szkúpstina elnökéhez, 
illetve a gyűlés összehívására felhatalmazott funkcio
náriushoz (a jelen törvény 64. cikke), és erről érte
síteni- kell a községi választási bizottságot.

Amennyiben a községi szkúpstina elnöke, illetve © 
felhatalmazott funkcionárius a javaslat benyújtásától 
számított legkésőbb 15 napon belül nem hívja össze 
a gyűlést, további 15 napon belül a gyűlést össze
hívja a községi választási bizottság.

115. Cikk
A választmányi tag visszahívására vonatkozó el

járás megindításának céljából összehívott választógyű
lés, illetve a dolgozók gyűlésének munkáját, a gyű
lés munkaelnökségének megválasztásáig, a gyűlés ösz- 
szehívója vezeti.

116. Cikk
A munkaelnökség megválasztása után a gyűlést 

vezető elnök ismerteti a gyűlés összehívásának célját 
és munkamenetének módját, majd felolvassa a javas
latot, amelyet a községi szkupstinai választmányi tag 
visszavonására vonatkozó eljárás megindításával kap
csolatos gyűlés összehívásának kezdeményezői terjesz
tettek elő. Ennek megtörténtével a javaslat benyújtója 
megindokolhatja a községi szkupstinai választmányi 
tag visszahívására vonatkozó eljárás megindításával 
kapcsolatos javaslatát. A gyűlés ezután megvitatja 
a javaslatot és a vita befejeztével hozzálát a szava
záshoz. A szavazás kézemeléssel történik. Szükség 
esetén a szavazatokat megszámlálják.

A visszahívásra vonatkozó eljárás megindításával 
kapcsolatos javaslat elfogadottnak tekintendő, ha a 
gyűlésen jelenlevők többsége a javaslat mellett szava
zott.

117. Cikk
Az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot 

akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt jóváhagy
ták a gyűléseken, amelyek kiterjednek azon vá
lasztóegység választóinak legalább egyötödére, amely
ben a visszahívásra javasolt választmányi tagot vá



lasztották, vagy ha a javaslatot elfogadta a választók 
gyűléseinek, illetve a dolgozók gyűléseinek egyharma- 
da az illető választóegység területén.

Amennyiben a visszahívásra vonatkozó eljárás 
megindításával kapcsolatos javaslatot nem fogadták - 
el az ezen cikk 1. bekezdésében foglalt rendelkezések 
szerint, ugyanazon okokból nem javasolható a vá
lasztmányi tag visszahívására vonatkozó eljárás meg
indítása.

118. Cikk
A választógyűlés illetve a dolgozók gyűlésének 

munkamenetéről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet 
a gyűlést vezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv hitelesítői írnak alá.

A jegyzőkönyv elsősorban a következőket tartal
mazza: a gyűlés lefolytatásának helyét, időpontját, 
kezdetének óráját; a területet, illetve a munkaszerve
zetet és munkaközösséget, amelyre vonatkozóan tart
ják; ki javasolta a gyűlés összehívását és ki hívta 
azt össze; a gyűlés munkaelnöksége tagjainak, a jegy
zőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek ve
zeték és utónevét; a gyűlésen való részvételre jogo
sult választók, illetve dolgozók összlétszámát és a je 
lenlévők számát; a gyűlés napirendjét; a községi 
szkupstina választmányi tagjának vezeték és. utónevét, 
akinek visszahívásáról tárgyalnak, a községi szkups- 
tina azon tanácsának feltüntetésével, amelynek tagja; a visszahívásra vonatkozó eljárás megindításával kap
csolatos javaslatra való szavazás eredményét, vala
mint az eljárás megindításának okait, amennyiben 
a javaslatot elfogadták; milyen módon állapították 
meg a szavazás eredményét, valamint egyéb a gyű
lés munkamenetére jelentőséggel bíró körülményeket 
és végül a gyűlés berekesztésének óráját.

119. Cikk
Amennyiben a választógyűlés, illetve a dolgozók 

gyűlése elfogadta a községi szkupstinai választmányi 
tag Visszahívására vonatkozó eljárás megindításával 
kapcsolatos javaslatot, elkészíti a visszahívásra vonat
kozó javaslatot.

A visszahívásra vonatkozó javaslatot a gyűlés 
elnöksége szövegezi meg. A javaslatot az elnökség 
tagjai írják alá.

120. Cikk
A községi szkupstina tanácsainak minden vá

lasztmányi tagja követelheti, hogy tűzzék a tanács 
ülésének napirendjére a tanács választmányi tagjá
nak visszavonására vonatkozó eljárás megindításának 
ihegvitatását.

A tanács, tagjának visszavonására vonatkozó ja
vaslat benyújtásáról ülésen határoz tagjainak szava
zattöbbségével.

A  községi szkupstina illetékes tanácsa által elfo
gadott javaslatot a visszahívási eljárás megindítását 
illetően, a községi szkupstina elnöke írja alá.

121. Cikk
A választmányi tag visszahívására vonatkozó ja

vaslatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a visszahívásra javasolt választmányi tag ve

zeték és utónevét, és tartózkodási helyét, a községi 
szkupstina és a tanács feltüntetését, amelynek tagja, 
valamint a választóegység megnevezését, amelyben 
megválasztották;

2. az indítóokokat amelyekből kifolyólag javasol
ják a visszahívást.

A visszahívásra vonatkozó javaslat aláíróinak alá
írása mellett fel kel! tüntetni azok vezeték és utó
nevét, hivatását, illetve foglalkozását és tartózkodási 
helyét.

A választógyűlés illetve a dolgozók gyűlésén el
fogadott visszahívásra vonatkozó javaslathoz mellé--' 
kelni kell a gyűlés munkamenetéről vezetett jegyző
könyvet.

A községi szkupstina illetékes tanácsa által elfo
gadott visszahívásra vonatkozó javaslathoz csatolni 
kell a tanács ülésén vezetett jegyzőkönyv hitelesített

kivonatát, amely a tanács munkájára vonatkozik a 
visszahívási javaslatot illetően.

122. Cikk
A községi szkupstina választmányi tagjának visz- 

szahívására vonatkozó javaslatot Írásban kell benyúj
tani az illetékes községi választási bizottsághoz.

2. A  v i s s z a h í v á s r a  v o n a t k o z ó  j a v a s l a t  
k i v i z s g á l á s a  és  a s z a v a z á s  k i í r á s a

123. Cikk
Az illetékes községi választási bizottság kivizs

gálja, hogy a visszahívásra vonatkozó javaslat össz
hangban készült-e a jelen törvény rendelkezéseivel, 
anélkül, hogy bebocsátkozna a visszahívásra vonat
kozó javaslatban kifejtett okok indokoltságának kivizs
gálásába.

Ha a visszahívásra vonatkozó javaslat csak anya
gi hiányosságokat tartalmaz, a választási bizottság 
visszajuttatja azt az előterjesztőkhöz azzal, hogy kü
szöböljék ki a hiányosságokat és egyidejűleg előírja 
a határidőt, amelyen belül ezt meg kell tenniök.

A választási bizottság elveti a javaslatot, amely 
nincs összhangban a jelen törvény rendelkezéseivel 
és erről értesíti a javaslat előterjesztőit döntésével. 
Hasonló módon kell eljárni akkor is, ha a javaslat 
előterjesztői az előírt határidőn belül nem hárítják 
el az alaki hiányosságokat.

A választógyűlés, illetve a dolgozók gyűlése ja
vaslatának aláíróit a javaslat előterjesztőinek kell te
kinteni.

124. Cikk
Ha az illetékes községi választási bizottság meg

állapítja, hogy a községi szkupstinai választmányi tag 
visszahívására vonatkozó javaslat összhangban áll a 
jelen törvény rendelkezéseivel, megerősíti a javasla
tot és kiírja a visszahívásra vonatkozó szavazást ab
ban a választóegységben, amelyben a választmányi 
tagot megválasztották. A visszahívásról szóló szavazás 
kiírására vonatkozó határozat tartalmazza a vissza
hívásra javasolt választmányi tag vezeték és utónevét; 
a községi szkupstina és a tanács, melynek tagja a 
választmányi tag, akinek visszahívásáról szavaznak, 
feltüntetését; a választóegységet, amelyben a szavazás 
folyik és a szavazás kitűzött időpontját. _

Az illetékes választási bizottság köteles legkésőbb 
15 nappal a visszahívásra vonatkozó javaslat kézhez
vételétől határozatot hozni a szavazás kiírásáról.

A községi választási bizottság a visszahívásra vo
natkozó szavazás kiírásáról értesíti a községi szkups- 
tina tanácsát, amely választmányi tagjának vissza
hívásáról szavaznak, valamint magát a választmányi 
tagot is.

3. A v i s s z a h í v á s r a  v o n a t k o z ó  s z a v a z á s
és  a s z a v a z á s  e r e d m é n y é n e k  

m e g á l l a p í t á s a
125. Cikk

A községi szkupstina választmányi tagjának visz- 
szahívására vonatkozó szavazást azon választóegység 
területén lévő választóhelyeken kell megtartani, ahol 
a választmányi tagot választották.

A községi választási bizottság köteles legkésőbb 7 
nappal a visszahívásra vonatkozó szavazás időpontja 
előtt, kijelölni a választóhelyeket, amelyeken a szava
zás folyik és minden választóhelyre vonatkozóan sza
vazatszedő bizottságot alakítani, amely vezeti a visz- 
szahívásra vonatkozó szavazást.

126. Cikk
A községi választási bizottság köteles legkésőbb 7 

nappal a szavazásra kitűzött határidő előtt, falraga
szon közzétenni a választóegységben, hogy elrendelték a 
visszahívásra vonatkozó szavazást.

A közleménynek a következőket kell tartalmaznia:



a választmányi tag, akinek visszahívásáról szavaznak, 
vezeték és utónevét, a községi szkupstina és a tanács, 
amelynek tagja, feltüntetését, valamint a választóegy
séget amelyben a visszahívásról szavaznak és a szava
zás napját.

127. Cikk
A szavazólap a következőket tartalmazza:
1. a választóegység feltüntetését, amelyben megvá

lasztották a választmányi tagot, akinek visszahívásá
ról szavaznak, valamint a községi szkupstina és taná
csának megjelölését, amelynek tagja;

2. a választmányi tag, akinek visszahívásáról sza
vaznak, vezeték és utónevét és tartózkodási helyét.

3. A tanács választmányi tagjának neve alatt, egy
más alá írva a következő szavakat: „a visszahívásra” 
és „a visszahívás ellen” .

128. Cikk
A választó oly módon szavaz, hogy bekeríti a „visz- 

szahívásra” kifejezést, ha a visszahívás mellett kíván 
szavazni, ha pedig a visszahívás ellen akar szavazni, 
akkor bekeríti a „visszahívás ellen” kifejezést.

A szavazólapok, amelyeken nem kerítették be sem 
a „visszahívásra” , sem a „visszahívás ellen” kifejezést, 
valamint azok a szavazólapok, amelyek úgy vannak 
kitöltve, hogy nem lehet biztosan megállapítani, vajon 
a választó a visszahívásra, vagy a visszahívás ellen sza
vazott, érvénytelennek tekintendő.

129. Cikk
A szavazás végeztével megállapítják a szavazás 

eredményeit és jegyzőkönyvet vesznek fel a szavazat- 
szedő bizottság munkájáról, amelybe elsősorba a kö
vetkezőket kell bejegyezni: a választók névjegyzéke ki
vonatának alapján hány választó volt az illető válasz
tóhelyen, hány választó szavazott a választók névjegy
zékének kivonata szerint, a visszahívás mellett leadott 
szavazólapok számát, a visszahívás ellen leadott sza
vazólapok számát és az érvénytelen szavazólapok szá
mát.

A szavazatszedő bizottság, miután elvégezte mun
káját az épületen, amelyben a szavazás folyt, kifüggesz
ti a szavazás eredményét.

A szavazatszedő bizottság ezután legsürgősebben 
és legrövidebb úton eljuttatja a szavazásról vezetett 
jegyzőkönyvet, a szavazólapokat és a többi választási 
anyagot az illetékes községi választási bizottsághoz.

130. Cikk
A községi választási bizottság a szavazatszedő bi

zottságtól kézhezvett anyag alapján megállapítja, hogy 
a választóegység területén Összesen hány választó sza
vazott, összesen hányán szavaztak a visszahívás mel
lett és hányán a visszahívás ellen, megállapítja továb
bá az érvénytelen szavazólapok számát, valamint a vá
lasztók névjegyzékébe bejegyzett választók összlétszá- 
mát az egész választóegység területén, s ezek alapján 
megállapítja, vajon a községi szkupstina választmányi 
tagját visszahívtákr-e vagy sem. A bizottság ezeket az 
adatokat bejegyzi a munkájáról vezett jegyzőkönyv
be.

Ha a községi választási bizottság megállapítja a 
visszavonásra vonatkozó szavazás eredményét, azt köz
zéteszi a községi szkupstina hirdetőtábláján és azon
nal. eljuttatja a községi szkupstina tanácsának, amely 
tagjának visszavonásáról folyt a szavazás, a munkájá
ról szóló jelentést a visszavonás szavazásával kapcso
latos eljárásra vonatkozó összes aktákkal.
_ A választási bizottság a visszavonásra vonatkozó 

szavazás eredményéről írásban értesíti a választmányi 
tagot, akinek visszavonásáról folyt a szavazás.

131. Cikk
A községi szkupstina választmányi tagja akkor 

tekintendő visszahívottnak, ha a visszahívásra szava
zott azon választóegység összes szavazóinak többsége, 
amelyben megválasztották.

132. Cikk
Ha a választók a szavazáson a választmányi tag 

visszahívása ellen nyilatkoznak, azonos érveléssel nem 
nyújtható be javaslat ugyanazon választmányi tag 
viszahívásával kapcsolatos eljárás megindítására.

133. Cikk
Azokat a teendőket, amelyeket a jelen törvény

122. és 124. cikkében foglalt rendelkezések értelmé
ben, a községi választási bizottság lát el, a Beográd 
Városi Szkupstina választmányi tagjainak visszahí
vását illetően a Városi Választási Bizottság végzi.

4. A IV. és  V. f e j e z e t  r e n d e l k e z é s e i n e k  
a l k a l m a z á s a

134. Cikk
Amennyiben az ezen fejezet rendelkezései nem 

írják elő másképpen, a visszahívásra vonatkozó eljá
rás lefolytatásának tekintetében, hasonló módon al
kalmazandók a jelen törvény IV. és V. fejezetébe 
foglalt rendelkezések.

VII. F e j e z e t

A VÁLASZTÓJOG OLTALMAZÁSA

1. K i f o g á s o k  és  p a n a s z o k

135. Cikk
A községi szkupstinák tanácsaiba választandó vá

lasztmányi tagok jelölését végző választógyűlések, il
letve dolgozók gyűléseinek munkájában észlelt sza
bálytalanságok miatt, vagy azon gyűléseken észlelt 
szabályellenességek miatt, amelyeken megvitatták a 
községi szkupstina választmányi tagjának visszahívá
sára vonatkozó eljárás megindításával kapcsolatos ja
vaslatot, valamint a választásokat, illetve a választ
mányi tag visszahívására vonatkozó szavazást vezető 
szavazatszedő bizottság munkájában észlelt szabály
ellenességek miatt, minden jelölt, illetve minden vá
lasztmányi tag, akinek visszahívását javasolják, to
vábbá minden választó és minden dolgozó, aki jogo
sult a dolgozók gyűlésén való részvételre, kifogással 
élhet az illetékes községi választási bizottságnál.

Azon választógyűlések, illetve dolgozók gyűlései
nek munkájában észlelt szabályellenességek miatt, ame
lyeken a Beográd Városi Szkupstina választmányi 
tagjainak visszahívására vonatkozó eljárás megindí
tásával kapcsolatos javaslatot vitatták meg, a kifogá
sokat a Városi Választási Bizottsághoz kell benyújtani.

Amennyiben a községi választási bizottság, a je
lölési javaslat benyújtására előírt határidő letelte 
előtt benyújtott kifogásokkal kapcsolatban, olyan sza
bálytalanságokat állapít meg a választógyűlés illetve 
a dolgozók gyűlésének munkájában, amelyek jelentős 
mértékben befolyásolták, vagy befolyásolhatták a gyű
lések jelölésének véglegesítését, megsemmisíti a gyűlés 
munkáját, amelyen szabálytalanságok történtek és el
rendeli, hogy meghatározott határidőn belül hívják 
össze a választók, illetve a dolgozók újbóli ülését.

Ha a munkaszervezet, illetve munkaközösség dol
gozóinak legalább tíz tagból álló csoportja úgy véli, 
hogy a választmányi tagjelölt nem rendelkezik fel
tételekkel, hogy megválasztják a munkaközösségek 
tanácsába, kifogással élhet az illetékes községi vá
lasztási bizottságnál, amely a kifogásról a jelölések 
megerősítésével kapcsolatos kivizsgálás alkalmával 
dönt.

136. Cikk
A községi választási bizottság döntése ellen, 

amellyel fejleszti a jelölési javaslatot, valamint a bi
zottság azon döntése ellen, amellyel megállapítja,



hogy nem rendelkeznek feltételekkel a jelölés meg
erősítésére, az illető jelölési javaslatok előterjesztői 
panasszal élhetnek a Szerb Legfelsőbb Bíróságnál, il
letve az autonóm tartomány legfelsőbb bíróságánál.

A községi választási bizottság azon döntése ellen, 
amellyel véglegesítette a munkaközösségi tanács vá
lasztmányi tagjainak jelölését, a dolgozók csoportja, 
amely a jelen törvény 135. cikke 4. bekezdésének 
értelmében kifogást emelt, panasszal élhet a Szerb 
Legfelsőbb Bíróságnál, illetve az autonóm tartomány 
legfelsőbb bíróságánál, ha véleménye szerint a jelölt 
nem rendelkezik szükséges feltételekkel, hogy meg
válasszák a munkaközösségi tanácsba.

Az előző bekezdésekben előirányzott panaszt a 
döntés kézhezvételétől számított 48 órán belül kell 
benyújtani. A legfelsőbb bíróság a panasz átvételétől 
számított 48 órán belül meghozza döntését.

137. Cikk
A községi választási bizottság döntése ellen, 

amennyiben a jelen törvény 136. cikke nem rendel
kezik másképpen, a választó illetve a dolgozó, vala
mint a választmányi tagjelölt illetve a választ
mányi tag akinek visszahívásáról van szó, panasszal 
élhet a községi szkupstina tanácsánál.

Az ezen cikk bekezdésében említett panaszról, 
amennyiben Beograd Városi Szkupstina választmányi 
tagjainak választásáról, illetve visszahívásáról van szó, 
Beograd Városi Szkupstina megfelelő tanácsa dönt.

A választások, illetve a visszahívásra vonatkozó 
szavazás napjáig bejelentett panaszt az illetékes vá
lasztási bizottság útján kell benyújtani, az említett 
határidő után bejelentett panasz pedig a községi 
szkupstina illetékes tanácsához, illetve Beograd Vá
rosi Szkupstina illetékes tanácsához nyújtandó be. A 
panaszt az illetékes tanácshoz legkésőbb a mandátu
mok igazolását végző gyűlés napjáig kell benyújtani, 
illetve azon tanács ülésének napjáig, amelyen megál
lapítják, hogy a tanács választmányi tagjának vá
lasztmánya megszűnt visszahívás következménye
ként.

138. Cikk
A községi, illetve Városi Választási Bizottság 

azon döntése ellen, amellyel elveti a választmányi 
tag viszahívására vonatkozó javaslatot, a javaslat elő
terjesztői panasszal élhetnek a Szerb Legfelsőbb Bí
róságnál, illetve az autonóm tartomány legfelsőbb bí
róságnál. A panasz a végzés kikézbesítésétől számí
tott 3 napon belül nyújtandó be. A legfelsőbb bíróság 
a panaszról annak átvételétől számított 48 órán belül 
dönt.

2. B ü n t e t ő  r e n d e l k e z é s e k

139. Cikk
Bűntett elkövetéséért pénzbírsággal, vagy egy 

évig terjedhető szabadságvesztéssel sújtandó az. a sze
mély:

1. aki .megvesztegetéssel befolyást gyakorolt a vá
lasztóra, hogy a választásokon, vagy a választmányi 
tag visszahívásának alkalmából meghatározott je
löltre vagy ellen szavazzon, illetve a választmányi 
tag visszahívására vagy visszahívása ellen szavazzon, 
hogy egyáltalán ne szavazzon, vagy aláírja a jelölő

javaslatot, vagy a visszahívásra vonatkozó javasla
tot, vagy visszavonja a már adott aláírását a javasla
tokon;

2. a választó aki már leadta a szavazatát, de 
újból szavaz, vagy megkísérli, hogy szavazzon a 
Szkupstina ugyanazon tanácsára vonatkozó választá
sokon, vagy a visszahívásról szóló szavazáson;

3. a választó aki a választásokon, vagy a vissza
hívásra vonatkozó szavazáson más személy helyett, 
annak neve alatt szavaz, vagy megkísérli, hogy sza
vazzon;

4. aki, tekintet nélkül a jelen törvény 90. cikké
ben foglalt rendelkezésre, fegyverrel, vagy más ve
szélyes eszközzel jön a választóhelyre, valamint az a 
személy, aki a szavazatszedő bizottság elnöke felszó
lítása nélkül elrendeli fegyveres erő jelenlétét a vá
lasztóhelyen, vagy az elnök rendelkezése nélkül a vá
lasztóhelyre hívja azt;

5. aki megsemmisít, eldug, megsért, vagy elvisz 
bizonyos a választásokra, vagy a visszahívás szava
zására vonatkozó anyagot, vagy a választásokhoz, il
letve a visszahívásra vonatkozó szavazáshoz szüksé
ges tárgyakat;

6. a hivatalos személy, aki a szavazás miatt fe
lelősségre vonja a választót, vagy megköveteli tői« 
nyilatkozzék kire szavazott, vagy miért nem sza
vazott, illetve, hogy a visszahívás mellett, vagy ellen 
szavazott-e.

_  140. Cikk
Bűntett elkövetéséért ezer dinárig terjedő pénz

bírsággal vagy 3 hónapig terjedhető szabadságvesztéssel 
sújtandó a szavazatszedő bizottság, vagy a választási 
bizottság tagja, valamint minden más személy, aki 
bármily módon megsérti a szavazás titkosságát.

141. Cikk
Szabálysértés elkövetéséért 500 dinárig terjedő 

pénzbírsággal, vagy egy hónapig terjedhető szabad
ságvesztéssel sújtandó:

1. aki a szavazás alkalmával illetlenül viselke
dik;

2. aki a választóhelyen agitál;
3. aki, miután leadja szavazatát, illetve miután 

megállapították, hogy nincs bejegyezve a választók 
névjegyzékébe, a szavazatszedő bizottság elnökének 
figyelmeztetésére sem hagyja el a választóhelyet;

4. aki zavarja a szavazatszedő bizottság, vagy a 
választási bizottság munkáját.

VIII. F e j e z e t

ÁTMENETI ES ZARORENDELKEZESEK

142. Cikk
Az állami szerveknek a községi szkupstinai vá

lasztmányi tagok választásának lefolytatásával kap
csolatos beadványai és egyéb aktái illetékmentesen.

143. Cikk
A Köztársasági Végrehajtó Tanács, szükség ese

tén előírásokat ad ki a jelen törvény végrehajtásával 
kapcsolatban.
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