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286. 
Сојузното век је на Народната скупштина на ФНРЈ 

и а првата седница од првото редовно заседание (вто-
р о т о свикување) , одржана на 26 април 1950 година, 
донесе 

ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОД 26 АПРИЛ 

1948 ГОДИНА 

Член 1° 
^Членот 40, ставот 1 се менува и гласи: 

Постојани одбори на Векјето се: 
1) Законодавен одбор; 
2) Одбор за стопански план и финансии; 
3) Мандатно-имунитетни одбор; 
4) Административен одбор; и 
5) Одбор за молби и жалби" 

Член 2 
Во членот 43 ставот 2 се менува и гласи: 
„Одбор за стопански план и финансии има 21 

ален." 

Член 3 
Членот 44 се брише. 

Член 4 
Во членот 49, ставот 1 се менува и гласи: 

-- ^„Со членовите на одборот Векјето едновремено 
избира и по пет заменици за Законодавниот о д б о р и 
за Одборот за стопански план и финансии и по тројца 
заменици за другите одбори". 

Член 5 
Во членот 51 се внесува став 2 к о ј што гласи: 
„Законодавниот одбор може да избира пододбори 

и со задача да подготват и да проучат материјал в о 
врска со донесувањето на нови закони за кои што 
дале иницијатива поодделни членови на одборот, пра-
тениците .на Векјето, Президиум©! на Народната скуп-
штина иа ФНРЈ или Владата на ФНРЈ. Овие подод-
б о р и можат да состават и први нацрти на законските 
Предлози." 

Член 6 
Се внесува »ов член 57а ко ј што гласи: 
.„Законодавниот одбор може да повикува на свои 

состаноци членови од постојаните одбори на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, ако е на дневниот ред на 
Законодавниот одбор претресување на законски пред-
лози што се однесуваат до прашањата од надлежно-
ста на овие одбори . . 

Законодавниот одбор може да испрати, пред да 
с е премине на претресување на поодделните закон-
ски предлози или во текот на претресувањето, на 
(мнение примени законски предлози и поодделни пра-
шања што ги опфакјаат тие до о н о ј постојан одбор 

на Народната скупштина ко ј што се занимава со тоа 
прашање. 

Законодавниот одбор може да испрати поодделни 
заковски предлози преку Владата на ФНРЈ до Коми-
тетот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ на натамошно проучување или 
на пофторна разработка согласно со принципите и 
иапатствијата што ке ги утврди тој ." 

Член 7 
Членот 58 се менува и гласи: 
„Законски предлози можат да даваат народните 

.пратеници на Векјето без оглед да ли се членови на 
Законодавниот одбор или не се, Президиум©! на На-
родната скупштина на ФНРЈ.Владата на ФНРЈ и по-
одделни членови на Владата преку Владата на ФНРЈ. 

Законските предлози се и с п р а в а а т до претседа-
телот на Векјето, по правило, писмено и во форма 
(во која што се донесува закон. 

Народен пратеник може и усно на седница од 
Векјето да предложи да се донесе нов закон или 
и з м е н у в а њ е или дополнување на законот што постои. 
Ако се согласи Векјето со о в о ј предлог, Законодав-
ниот одбор го превзема проучувањето и составањето 
на законскиот предлог. Предлагачот има право да 
учествува во работењето на Одборот. 

Ако го дале законскиот предлог писмено во 
форма на законски нацрт два јца или повек је прате-
ници, тие можат да определат еден или повекје ме-
ѓ у с е б е да го застапува предлогот при претресува-
њ е т о во одборот на Векјето. Ако таков застапник не 
биде определен ке се смета како подносител прво-
потиисаниот пратеник. 

Владата на ФНРЈ може во усна изјава на Прет-
седателот на Владата и на определен член о д Вла-
дата да му предложи на Векјето да донесе нови за-
кони. Во т о ј случај Законодавниот одбор проучува 
и состава нацрт на законскиот предлог, воколку не 
даде Владата свој писмен предлог во форма на за-
конски нацрт." 

26 април 1950 година 
Белград 

Сојузно векје на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Мома Маркович, е, р. Владимир Симич, е. р. 

2 8 7 . 
Векјето на народите на Народната скупштина на 

ФНРЈ на првата седница од првото редовно заседа-
ние (второто свикување) , одржана на 26 април 1950 
година, донесе 

ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА 

НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОД 
26 АПРИЛ 1948 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 40, ставот 1 се менува и гласи: 
„Постојани одбори на Векјето се' 
1) Законодавен одбор; 
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биде определен ке се смета како подносител прво-
потписаниот пратеник. 

Владата на ФНРЈ може во усна изјава на Прет-
седателот на Владата и на определен член од Бла* 
дата да му предложи на ВекЈето да донесе нови за-
кони. Во тој случај Законодавниот одбор проучува 
и состава нацрт на законскиот предлог, воколку но 
даде Владата овој писмен предлог во форма на за-
конски нацрт." 

2) Одбор за стопански план и финансии; 
3) Мандатно-имунитетни одбор; 
4) Административен одбор; и 
5) Одбор за молби и жалби". 

Член 2 
Во членот 43 ставот 2 се менува и гласи: 

. „Одбор за стопански! план и финансии има 21 
член." 

Член а 
Членот 44 се брише. 

Член 4 
Во членот 49, ставот 1 се менува и гласи: 
„Со членовите на одборот Векјето едновремено 

.избира и по пет заменици за Законодавниот одбор и 
за Одборот за. стопански план и финансии и по тројца 
заменици за другите одбори". 

Член 5 
Во членот 51 се внесува став 2 кој што гласи: 
„Законодавниот одбор може да избира пододбори 

и со задача да подготват и да проучат материјал во 
врска со донесувањето на- лови закони за кои што 
дале иницијатива поодделни членови на одборот, пра-
тениците на Векјето, Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ или Владата на ФНРЈ. Овие подод-
бор« можат да состават и први нацрти на законските 
предлози." 

Член 6 
Се внесува нов член 57а кој што -гласи: 
„Законодавниот одбор може да повикува на свои 

состаноци членови од постојаните одбори на Народ-
ката скупштина на ФНРЈ, ако е на дневниот ред на 
Законодавниот одбор претресување на законски пред-
лози што се однесуваат до прашањата од надлежно-
ста на овие одбори. 

Законодавниот одбор може да испрати, пред да 
се премине на претресување на поодделните закон-
ски предлози или во текот на претресувањето, на 
мнение примени законски предлози и поодделни пра-, 
т а њ а што ги опфаќаат тие до оној постојан одбор 
на Народната скупштина кој што се занимава со тоа 
прашање. 

Законодавниот одбор може да испрати поодделни 
законски предлози преку Владата на ФНРЈ до Коми-
тетот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ на натамошно проучување или 
на пофторна разработка согласно со принципите и 
напатствијата што ке ги утврди тој." 

Член 7 
Членот 58 се менува и гласи: 
„Законски предлози можат да даваат народните 

пратеници на Векјето без оглед да ли се членови на 
Законодавниот одбор или не се, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ,Владата на ФНРЈ и по-
одделни членови на Владата преку Владата на ФНРЈ. 

Законските предлози се исправаат до претседа-
телот на Векјето, по правило, писмено и во форма 
во која што се донесува закон. 

Народен пратеник може и усно на седница од 
Векјето да предложи да се донесе нов закон или 
изменување или дополнување на законот што постои. 
Ако се согласи Векјето со овој предлог, Законодав-
ниот одбор го превзема проучувањето и составањето 
на законскиот предлог. Предлагачот има право да 
учествува во работењето на Одборот. 

Ако го дале законскиот предлог писмено во 
форма на законски нацрт двајца или повекје прате-
ници, тие можат да определат еден или повекје ме-
ѓусебе да го застапува предлогот при претресува-
њето во одборот на Векјето« Ако таков застапник не 

26 април 1950 година 
Белград 

Векје на народите на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Скендер Куленовић, е. р. Јосип Видмар, е. 

288. 

ПРАВИЛНИК З А РАБОТА 

НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

— Пречистен текст — 

I. — ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО 

Член 1 
Сојузното в ек је на Народната скупштина на ФНРЈ. 

заседава, по правило, одвоено од Векјето на народите! 
на Народната скупштина "на ФНРЈ. 

Заседанието' на Сојузното векје се отвора и (се! 
заклучува и сто врелоно кога и заседанието на Векјето' 
на народите. ^ 

За заеднички седници на Сојузното в ек је и наI 
Векјето на народите важи посебен правилник. 

Член 2 
Сојузното векје заседава во седиштето на Народ-* 

ната скупштина на ФНРЈ. 

Член 3 
На почетокот к а заседанието на Сојузното в ек је 

на мовоизбраната Народна скупштина се врши вери* 
фика ци ја на мандатите на народните пратеници из-
брг*ш ВО' Векјето'. ' 

За таа . цел Векјето избира на својот прв состанок 
Ве'р иф икационен одбор од 11 члеиа. 

По овоЗ избор првиот состанок се заклучува 

Член 4 
Верификацнониот одбор ги испитува пратеничките! 

уверенија, изборните акти и сите жалби против избо-
рот И веднаш состава свој извештај. Отпечатен НОЋ 
извештај на в ери фикациоинот одбор им се достава 
на сите пратеници на Векјето. > 

Седница на Векјето поради претресување на из-
вештајот на верификациомиот одбор не може да с е 
одржи пред да минат 24 часа од неговото доставање 
на избраните пратеници. 

Член 5 
Врз основа на извештајот на ѕерификациониот 

одбор В ек ј ето може да го о м а ж у в а ил и поништува 
изборот на /народниот пратеник. Во ово ј друг .случај) 
1Ве кј ето ке нареди нов избор. Пред да поништи или* 
оснажи еден избор, Векјето може да ја одржи одлу-
ката и да нареди претходно да се извршат потребни 
ИЗВИДИ'. -> 1 

Секој пратеник, додека изборот не би му бил; 
поништеа, има право да присуствува и да решава 
на седниците на Векјето, но не млше даѕ гласа за| 
својот сопствен избор, ако .се гласа одделно за него«. 
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Член 6 
Ако се аси иш ти мандат за еде!н .пратени« паради 

недостиг на услов« за уживале на избирачкото право, 
ке се довика за пратеник неговиот замени« што бил 
со него* кандидован. 

Во случај поништување на мандатот поради не-
правилноста на изборната работа, поради која1 се 
смета дека кандидатот не е ни избра« • за правени«, 
ке се повика на неговото место оној околиски кан-
дидат од истата кандидатска листа што добил после 
него на изборите најповеќе гласови. Ако немало 
друг околиски кандидат на иста листа, или ако« се 
утврдени (неправилности на изборната работа во По-
глед на сите кандидати од една изборна околија, 
Векјето, поништувајкји го мандатот, ке нареди нови 
набори во таа околија. 

Член 7 
По завршениот претрес на извештајот од вери« 

фикациошшт одбор пратениците чии што избори се 
потврдени полагаат пред Векјето и потпишуваат 
клетва која што гласи: 

ЗЈас (лично и фамилијарно име), се колнам со 
својата чест и со честа на својот народ дека како 
народен пратеник во работењето на Народната скуп-
штина иа ФНРЈ верно ке го застапувам својот народ 
и дека неуморно ке ги чувам и бранам придобивките 
на нар ода ата борба, изградбата на социјализмот, не-
зависноста и државната сувереност на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

По полагањето' на клетвата се чита Указот на 
Президиум от (на Народната скупштина на ФНРЈ за 
свикување на заседанието на Народната скупштина 
на ФНРЈ. 

Член 8 
Народните пратеници не можат да ја вршат сво-

јата пратеничка должност додека не ке положат 
клетва. 

II. — ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И 
СЕКРЕТАРИ 

Член 9 
Векјето избира за целиот период за кој што е 

избрано претседател, двајца потпретседатели и тројца 
секретари на В ек ј ето. 

Најпрво се .избира претседател, потоа потпретсе-
датели и најпосле секретари. 

Ако претседателот, или некој од потпретседате-
лите или секретарите не се во состојба да ги вршат 
своите должности, се избира нов претседател односно 
потпретседател или секретар за остаток на периодот 
за кој што е Векјето избрано. 

Член 10 
До изборот на претседателот на В ек ј ето на ково-

избраната Народна скупштина неговата должност Јна 
првиот состанок ја врши по1 годините најстар прате-
ник. а после тоа претседателот на вер иф ик аци опио т 
одбор. 

Должноста на. привремените секретари ја вршат 
три пратеника што ке ги избере Векјето на првиот 
Состанок. 

Член 11 
Претседател, потпретседатели' и секретари се из-

бираат врз основа на кандидатски листи кои што 
можат да ги поднесат најмалку 10 пратеници. 

Член 12 
Оове(н правата и должностите што му се дове-

рени со другите одредби на овој правилник, претсе-
дателот го претставува Векјето, свикува седници, ги 
Отвора и заклучува, раководи и одржува ред на нив 
и се грижи да се придржуваат пратениците на Век-
(јето кон работине* ред. Тој, исто така, се грижи да 
(не заостанува и да не се прекинува работењето во 
одборите, како и работите во административните 
служби на Векјето да се свршуваат редно и брзо. 

Претседателот ги назначува сите службеници на 
Векјето, донесува одлука за нивните службени од-
носи и има право на дисциплински надзор над нив. 

Член 13 
Во случај да е претседателот спречен во врше-

њето на долнЛност, го заменува еден од .потпретсе-
дателите што ке го одреди тој. 

Потпретседателот што ја врши должноста на прет-
седател има исти права и должности како и претсе-
дателот. 

Претседателот или потпретседателот ако претсе-
дава на седницата на Векјето ке зема участие во 
Претресот и гласањето1. 

Член 14 
Секретарите вршат прозивка на пратениците, со-

ставаат записници н а седниците, читаат предлози и 
други акти во Векјето. Тие се грижат за редот н а 
говорниците, за начинот и.резултатот на гласањето 
и за водењето на забелешки за одлуките на Векјето. 
Тие исто така се грижат анте печатени извештаи и 
предлози што мораат да им бидат доставени на на-
родните пратеници да им бидат на овие навремено 
доставени. 

Еден од секретарите што ке го одреди претсе-
дателот непосредно води »надзор над вршењето на 
административната служба на Векјето. 

Во случај да се сите секретари привремено спре-
чени во1 вршењето на должноста, ке ги заменат при-
времено пратениците што ке ги одреди претседателот. 

III. СЕДНИЦИ НА ВЕКЈЕТО 
Член 15 

Седниците на Векјето се јавни. Тие можат за 
поедини предмети да бп:дат претворени во тајни 
кота ке го одлучи тоа Векјето .по бараше од прет-
седателот на Векјето, од Сојузната влада или од 
20 пратеници. За ваков предлог се гласа без претрес. 

Предметите за кои што е изгласана тајност, ке 
се поет ре сув а ат тајно и во одборите. 

Работата на тајна седница не се објавува. Обја-
вувањето на изјави или предлози .од Сојузната влада 
дадени во тајни седници може да биде само на ба-
рање или со пристанок од претседателот на Соју* 
зната1 влада. 

.Член 16 
Векјето може полноважно -да решава ако е при-

сутно на седницата повекје од половина на вкупниот 
број пратеници. 

Ако претседателот гледа дека нема достаточен 
број пратеници за решавање, ке нареди прозивка или 
пребројување. 

Кога ке се започне прашање за кворум, присут-
ните пратеници' не можат да излезат од салата до-
дека (не ке се изврши цела прозивка односно пребро-
јав ање. 

Присутноста на пратениците ја утврдува претсе-
дателот. 

Утврдувањето на кворумот ке го изврши претсе-
дателот и тогаш кога ке го предложи тоа еден пра-
теник спомогнат од петмина други. 

Член 17 
За полноважен заклучок ша Векјето е потребно 

мнозинство на гласови на' присутните пратеници. 
Член 18 

По предлог од претседателот, дневниот .ред »а 
идна седница го утврдува Векјето на крајот на' сед-
ницата без претрес. Овој дневен ред се објавува на 
о'дпедено место во просториите на Векјето. 

Предмети за кои што не можел да се заврши, 
претресот на една седница ке се стават на прво место 
на дневниот ред на идната седница. 
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Ако не можел дневниот ред да' се наврши порад« 
недостаточен број на присутни пратеници, претседа-
телот ке објави како- дневен ред за1 идната седмица 
да ке важи продолжувањето на и совршениот дневен! 
ред со додавање на оние точки што треба по пра-
вилникот да се стават или; за .кои1 што Векјето порано 
решило тој ден да се стават на дневен ред. 

Член 19 
По читањето на записникот, & тир ед преминот на 

диев си ред, претседателот на Векјето и Сојузната 
влада му даваат на Векјепго соопштенија' што се од-, 
пасуваат до него. После тоа пратениците можат да 
утврдуваат прашања до претседателот на Векјето д о 
(претседателот на Сојузната" влада, или до поедини, 
« е ја »ни членови. 

На овие прашања прашаниот ке 'одговори усно 
веди а,га на петата седница, или ако треба одговорот 
да се подготви ке се остави за седница нарочно 
посветена на 'одговорите на пратеничките прашања 
(чл. 86). 

Потоа се преминува на дневниот ред. 
Соопштенија од страна на Сојузната влада мно-

жат да се даваат во секое време на седницата. 
Член 20 

На седницата на В скј ето има. право да зборуваат 
само пратениците и членовите од Сојузната влада, 
Векјето по потреба ке го сослуша овластениот ми-
нистерски повереник за кого ке побара членот од 
Владата да биде послушан. 

Секој пра,хени«, кога ке му се дава збор, ке из-
јави да ли зборува во името на клубот или во свое 
лично име. 

Член 21 
На "седницата на Векјето множат да зборуваат 

каЖо гости претставниците на народните претстав-
ништва или од влади на странски држави што се 
повикани да присуствуваат на- седницата. 

Овие странски гости да присуствуваат на седни-
цата на Векјето може да ги повика Вехјет'о п*> пред-
лог од претседателот или од пратениците како и од 
Владата на ФНРЈ. 

Член 22 
Никој не може да зборува на седница на Векјет'о, 

ако' претходно не добил збор од претседателот. 
Освен случаите кога е со 'овој правилник инаку 

одредено претседателот дава збор по редот на при-
јават аи 

На членовите од Сојузната влада, им дава збор 
претседателот кога годе ке го побараат. 

Секој пријавен говорник има право својот ред 
на зборување да го отстапи на друг пријавен го-
ворник. 

Член 23 
На пратеник што сака да зборува за некаква по-

вреда на правилникот или на дневниот ред се дава 
збор штом ке го побара. Неговото зборување може 
да трае најдов ек је пет минути. За тој случај не 
може да зборува ни еден друг пратеник. Ако и после 
објаснувањето од претседателот говорникот остане 
при тоа дека се правилникот и дневниот ред повре-
дени, претседателот веднага ке го повика Векјето да 
го реши тоа прашање без претрес. 

Член 24 
Пријавување за збор се дава до претседателот 

на Векјето штом ке се отвори претресот. 
Кај предмети што му се испратени на Векјето 

од одборот може да се пријавува за збор штом ке 
се поднесе извештајот од одборот На Беије то. Тоа 
може да се стори лично, усно или писмено или преку 
некој друг пратеник. 

Говорникот може да зборува само за прашањето 
што е на дневен ред. 

Освен претседателот никој не може да го преки-
нува говорникот нити да го опоменува на ред. 
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Член 25 
Ако пратеник бара збор поради тоа да го ис-

прави својот навод што е изложен погрешно', и дал ' 
повод за некаква несогласност или предизвикал по-• 
треба за лично "објаснение, тогаш ке му се даде збор; 
веднаш штом ке го заврши своето зборување оној!:] 
кој што ја предизвикал таа поправка. Н о во "ѓој слу-" 
чај говорникот не може да зборува подолго 'од пет, 
минути и може покрај лично објаснение да ги ис- • 
прави само погрешно наведените факти од својот 
говор. } 

Ако претседател навогја дека пратеникот не е 
предизвикан од страна на тој говорник, то ј не ке му, 
го: даде бараниот зб'ор. а 

Ако претседател не е задоволен со решението 
од претседателот стварта ја решава Векјето без пре-
трес. 

Министрите и владините повереници можат да 
зборуваат и од своето место, а пратениците мораат 
да зборуваат од говорницата, освен кога ке зборуваат 
за правилникот, за лична работа Или ставаат кратки) 
прашања, во (кои случаи можат да зборуваат и од 
своето место. 

Член 26 
Освен членовите од Сојузната влада, одборските 

известители! и оние говорници на кои што во пое-
дини случаи правилникот тоа им го допушта, за еден 
предмет не може никој да зборува повекје од еднаш, 
освен ако Векј-ет-о нарочно му го допушти тоа. 

Член 27 
Седниците на Векјето ги заклучува претседате-

лот со негово пристанување, откога ке го објави! 
претходно дневниот ред н а идната седница. Денот и 
часот на идната седница претседателот го одредува 
на крај на седницата или п о писмен пат. 

Член 28 
Освен во седниците. Векјето може да се соста-

нува и во конференции што ги свикува претседате-
лот на своја иницијатива, по барање од претседате-
лот на Сојузната влада или по предлог од 20 прате-
ници. На »конференцијата можат да бидат присутни! 
само пратеници и членови на Владата на ФНРЈ. 
Конференции не може да донесуваат задолжителни 
одлуки. 

IV. — ГОВОРЕН ЈАЗИК 
Член 29 

На седниците на В ек јета секој пратеник има 
прав'о да зборува на јазикот од народот на кој што 
му припагја. 

Говорите одржани на јазик од припадниците на 
националните малцинства 'се преведат. 

V. — ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ 

Член 30 
Освен правата и должностите наведени во дру-

гите прописи на овој правилни«, народните прате-
ници имаат имунитетско право, право1 па поднесу-
вање оставки, право на дневница и бесплатно во-
зења со сите државни саобракјајни средства освен; 
со воздушните. 

Должностите ма пратениците се да присуствуваат 
<н а седниците на Векјето и да ги вршат работите и 
»задачите што ке им ги довери Векјето. 

Член 31 
За сите изјави и .постапки при, вршењето на сво-

јот мандат, било во Седниците било во извесни дол-
жности, пратениците му одговараат само на Векјето 
и на избирачкото тело што ги избрало'. 

Член 32 
Освен во случај на заварување при извршување 

Потешко кривично дело, пратениците не можат да 
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бидат лишени од слобода; (нити против ним може да 
се започне кривична постанка без одобрение од 
Векјето. Во време метју за суданија <на ВекјеТо и 
кога тоа не е свикано', одобрение' * може да' даде 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ. 

Прав« на имунитет им страпагја* на пратениците 
од моментот кога им е издадено од страна на избор-
ната комисија уверение дека се избрани. 

Член 33 , 
Барањето на истражни органи за издавање пра-

теници )се упатува претходно до М ан д агг н о - им у ни т е т-
скиот одбор. Векјето решава за барањето врз обнова 
на извештајот од овој одбор. 

Во случај да Вбкјето (не е на заседание, за изда-
вање на судот ке решава Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ кој шио ке го поднесе своето 
решение на одобрение на наредното' заседание. 

За започнување кривична постапка, односно за 
лшнение од слобода, во случај кота е 'пратеник за-
варен иа извршување на потешко кривично дело, 
мора веДнага да се извести Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, кој што ке му го достави 
{примениот извештај на Векјето штом ке биде тоа 
собрано. Врз основа на овој извештај Векјето ре-
шава да ли може кривичната постапка да се про-
должи. 

Ако Векјето не е на заседание одобрение ке из-
даде Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
со дополнителна потврда од Вакјето1. 

Член 34 
Кривична постапка може да се води опрема пра-

теник само за о'на дел'о за кое Векјето1 дало одобре-
ние за водење настанка. 

Члан 35 
Народен пратеник може да даде оставка на сво-

јот мандат. 
За поднесената оставка решава Векјето врз 'осно-

ва на извештај од М а1н д ат но- им у .н и т е тс к и о т одбор. 
Оставката, далека пред да. е мандатот верифи-

циран, не го спречува испитувањето да ли е изборот 
правилен или не. 

Член 36 
За сето време додека трае заседанието на Век-

јето пратениците се должни да бидат во местото на 
заседанието и да ги вршат »своите должности. 

Пратеникот што е спремен да присуствува на 
седниците од Ве кј его должен е да бара од Векјето 
да му одобри отсуство. 

ВекјеТо решава за бараното отсуство без прен 
трес. 

Ако претседателот најде да нема во Векјето' до-
статочен број пратеници за решавање, тој може да 
огласи да се укинуваат 'сите одобрени отсуства освен 
»оние што е® одобрени поради болест. 

Векјето може да му достави на Мандатно-иму-
китетскиот одбор случај на пратеник што без одо-
брение за отсуство повекје пати не Довогја на сед-
мици. Одборов со својот извештај ке му поднесе на 
Векјето предлог како треба да се постапи спрема 
таков пратеник. 

Член 37 
Пратениците имаат право на дневница за време 

на работењето на Векјето и одборите смета јќи го 
и времето за довогјање и одење од заседанието'. 

Дневница на пратеникот од Сојузното в ек јб мора 
\да изнесува колку и дневницата на пратеник од Век-
јјето на народите. 

Пратеник што без одобрено отсуство или болу-
вање не ДОБ ог ја на седниците на Векјето нема право 
на дневница^ 

Член 38 _ : Г • 
па. пратениците претседателот на В ек ј ето им из-

дава нарочит легитимации. Во нив мора изречно да 
се истакне) имунитетното право на пратеникот и 
право на бесплатно возење. 

VI. — ОДБОРИ НА ВБКЈЕТО 
• ! Член 39 

За проучување и подготвување законски пред-
лози и други прашања од надлежноста на Народ-
ната Скупштина на. ФНРЈ, Векј.ето избира одбори. 
Одборите се постојани и Нарочни. 

Член 40 
Постојани одбори на Векјето се: 
1) Законодавен одбор; 
2) Одбор за стопански план и финансии; 
3) Мандатно-«*!}'нитетни одбор; 
4) Административен одбор; и 
5) Одбор за молби и жалби. 

Член 41 
Одборите се избираат по листи. Ако има пов ек је 

писти, гласањето се врши тајно а местата во одбо-
рот Се доделуваат на поедини листи сразмерно на 
гласовите што ги добиле. На така доделените места 
довогјаат кандидатите по ред со кој што се озна-
чени на листата. 

Кандидатска листа можат да поднесат најмалку 
десет пратеници. 

Членовите на Владата не може да бидат членови 
на окушати нските одбори. 

Член 42 
Законодавниот одбор претресува и подготвува 

предлози на закони и други одлуки. 
Законодавниот одбор има 21 член. 

Член 43 
Одборот за стопански план и финансии претре-

сува и подготвува предлози на стопанскиот план,, 
општ то држ а« н и о т буџет и завршната сметка!. 

Одборот за стопански план и финансии има 21 
член. 

Член 44 
Машдатио-имунитетскиот одбор претресува и му 

поднесува на Векјето извештај за случаите на при-
мена на имунитетско то право на пратениците, камо 
и за 'случаите за полноважноста, престанокот и по-
полнувањето на упразнетиот мандат. 

Мандатно-имунитетскиот одбор се состои ол се-
дум члена. 

Член 45 
Административниот одбор испитува и му подне-

сува на Векјето извештај за правилноста на извршу-
вањето на предсметката на расходите на Векјето. 
Овој одбор донесува и Правилник за административ-
ниот персонал на Векјето. 

Административниот одбор се состои од 7 члена. 

Член 46 
Одборот за молби и жалби испитува молби и 

жалби од грабаните, општествените организации и 
установи и поднесува за нив извештај до Претседа-
телството на Президиумот на Народната скупштина 
ма ФНРЈ. 

Одборот за молби и жалби се состои од 7 члена. 
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Чие« 47 
Парични1 одбори на В ек је го се избираат за прок-

уну« ање на оние законски предлози ил« други пред-
мети за кои што' Ве«јето би нашло дека треба да ги 
[упати на нарочен одбор на проучување. 

Овие одбори имаат онолку члена и заменици 
колку ке одреди Векјето (во секој по един случај и 
траат додека не ја свршат работата за која што се 
избрани. 

Векјето може да одреди и одделни истражни и, 
анкетни одбори за поедини; прашања. 

Член 48 
Со членовите на одборот Векјето едновремено 

избира и по пет заменици за Законодавниот одбор 
и за Одборот за стопански план и финансии и по 
тројца заменици за другите одбори. 

Замениците на членовите од одборите) се пови-
куваат на 'седниците на одборот во случај на спре-
ченост^ на некои од членовите на одборот. 

Член 49 
На упрази егото место од еден член од одборот 

дое ог ја првиот кандидат по ред од истата листа што 
не е избран. Ако' е листата исцрпена, на упразнетото 
место довог ја првиот по* ред заменик избран на иста! 
кандидатска листа. 

Член 50 
Поради полесно! извршување на својата задача* 

одборите можат да образуваат во. својата среда по-
додбори. Пододбори*^ не можат да донесуваат ни-
какви одлуки во. името на целиот одбор, туку на од-
борот му доставуваат извештај за предметот што им 
е доставен на проучување. 

Законодавниот одбор може да избира пододбори 
и со задача да подготват и да проучат материјал в01 
грека со донесувањето' на нови закони за кои што« 
дале иницијатива пооделни членови н а одборот, пра-' 
тен иц ите на Векјето, Президиумот на Народната скуп-«' 
штима на ФНРЈ или Владата на ФНРЈ. Овие подол-* 
бори можат да 'состават и први нацрти на законските 
предлози. 

Член 51 
Одборите можат да општа? 'непосредно со« Бла-' 

дата на ФНРЈ и со нејзините членови преку своите 
претседатели. 

Член 52 
Секој одбор избира претседател, потпретседател 

и секретар. 
Одборите можат да работат и во време кога 

Векјето не е собрано. , 
Секој одбор работи по правилник што ке го до-« 

несе сам врз основа на овој правилник 

Член 53 
Одборот може да решава ако на седницата при-« 

Су>ствува две трети од членовите на одборот. 
Заклучоци на одборот се донесуваат со просто« 

мнозинство на гласови. 

Члѓек 54 
На седниците на Законодавниот одбор и Одбо«< 

*от за стопански план и финансии можат да при* 
ѓуетвуваат со право на советодавен глас и прате-« 
м т и иа ВекјеГо што не се членови на одборот, како« 
< членови! од Владата на ФНРЈ и владини повере-« 
ЈИЦИ. Членот ИА Владата што е подносител на закон 
»си предлог или "неговиот заменик е должен да при* 
Чмчвува на претресот во одборот ако го повика 

Претседателот .на одборот поради образложение на! 
предлогот. < 

Член 55 
При претресувањето' на/ законски предлози Зач 

меродавниот одбор и Одборот за стопански план и 
финансии имаат право да бараат о д соодветните! 
министерства и службени лица документи., материјал! 
и мНенија што1 се однесуваат до законскиот предлог« 
што се претресува. 

Обата одбора при претресувањето на законска!, 
предлози можат да повикаат поради советување* 
претставнион на Комитетот за законодавство1 и изч 
градба на .народната власт ири Владата на ФНРЈ, пгп 
Бирото за законодавни работи ири Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ, на државните надлеч 
штв.а и устане®«, како и претставници на онштестве-* 
нит® организации. 

Член 56 
Во текот на својата работа Законодавниот одбор! 

и Одборот за стопански план и финансии ке стои во! 
постојан дс .тик преку своите претседатели со соод-( 
Бетонот одбор на Векјето на народите поради мегјуН 
собно обавестување и ускладување на работата. . 

Законодавните одбори и одборите за стопански! 
план и финансии на Сојузното' векје и Векјето на| 
народите можат во текот на .претресот на законските/ 
•предлози по. иницијатива на еден од низ, да одржуЧ 
•ваат заеднички состаноци поради сослушување нај 
•образложението на членовите од Сојузната влада или! 
од нивниот повереник и поради? согласување за теосН 
ниската редакција на законските предложи. 

Со цел на согласување за техничката редакција, 
н а законските предлози овие одбори можат да обран 
дуваат и заеднички ред акциони комисии. 

Член 57 
Законодавниот одбор може да повикува На свои 

"состаноци членови од постојаните одбори на Народ-* 
{ната скупштина! .на ФНРЈ ако е на дневниот ред на* 
Законодавниот одбор претресуваље на законски пред-*, 
лози што се однесуваат до прашањата о д најдлем-сНо^ 
ста на овие одбори. { 

Законодавниот одбор може да испрати, пред дај 
се премине на; претресување на поодделните закону 
еки прешло зи или во текот н а претресувањето, На| 
мнение примени законски предлози и поодделни праН 
шања што- ги о п ф а ќ а а т тие до оној постојан одбор« 
на Народната скупштина кој што се занимава со тоа! 
прашање. 

Законодавниот одбор може да испрати поодделни! 
ѕ ж е н ски* предлози преку Владата на ФНРЈ д о Ко-; 
мит ето т за законодавство и. изградба на народната!; 
власт на Владата на ФНРЈ и а натамошно' проучу-. 
вање или на пофторна разработка согласно со« прин-
ципите и наиатствијата што ке ги утврди тој . I 
АШ. — ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТРЕС НА ЗАКОН-

СКИ ПРЕДЛОЗИ 
а) Поднесување на заковски предлози 

Член 58 

Законски предлози можат да даваат народ-' 
ките парт е ници на В ек је то без оглед да; ли се чле-
нови на Законодавниот одбор или не се, Пр е зиди-' 
умот на Народната скупштина на ФНРЈ, Владата; на 
ФНРЈ и поодделни членови на Владата преку Вла-
дата на ФНРЈ. (

1 

Законските предлози се исправаат д о претседа-
телот на Векјето, по правило, писмено и во форма* 
ЈВ«* која што се донесува закон. ; 

Народен пратеник може и усно на седница о д 
Векјето да предложи да се донесе нов закон илиЈ 
изменување или дополнување на законот што ш Ц 
.стои. Ако' се согласи В ек ј ето1 со ово ј предлог, Загко-Ј 
нодавниот одбор го превзема проучувањето и состав 
вањето н а законскиот предлог. Предлагачот има пра^ 
в'о дај учествува во работењето на Одборов 
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Ако ло" дале законскиот предлог писмено1 во 
форма ша законски нацрт двајца или пов ек је прате-
ници, пие можат да определат еден или повекје ме-< 
ѓјусебе да го застапува предлогот ири претресува-
њето в о одборот на Векј ето. Ако данов заставник 
не биде определе« ке се смета како подносител пр-
вопотписаниот пратеник. 

Владата на ФНРЈ може во усна изјава на Прет-
седателот ша Владана и на определен член н а Вла-
г а т а да му предлошки на Векјето да донесе нови за-

чео™. Во тој случај Законодавниот одбор проучува 
и состава нацрт на законскиот предлог, воколку н е 
даде Владата, свој писмен предлог во форма на за-1 
Конски нацрт. 

Член 59 
Претседателот ша Векјето упатува секој примен 

законски предлог веднаш до претседателот на Зако-
нодавниот одбор, односно до претседателот на Од-
борот за> стопа неми план и финансии, спрема тоа кој 
е од овие одбори надлежен. 

Законски предлог може да се стави на дневен 
ред ша седмицата на одборот ако (на членовите од 
одборот им биде навремено доставен а најмалку пет 
дена пред седницата. 

Претседателот на Векјето во согласност со прет-
седателот На одборот ке осигура примените законски 
предлози да им се достават на сите пратеници на 
Векјето, пред да почне нивниот претрес во одборот. 

Пратениците можат да поднесуваат свои пред-
лози писмено или усно во врска со законскиот пред-
лог што се претресува во одборот. 

Член 60 
.Исклучително, законски предлог може да биде 

ставан ца седница на одборот, и кога на членовите 
од одборот им е доставен на помалу од 5 дена пред 
седницата, ако му го доставила на Векјето Сојузната 
1>дада со образложен предлог да се стави веднаш на 
дневен ред, или кога самото Векје донесе заклучок 
за неговата хитност и како хитен му го упати на 
одборот иа претрес. 

1ѕо овие случаи предлогот мера да 'им биде до-
ставен на членовите од одборот на ден спроти сед-
ницата. Исклучително Век јета може да донесе одлука 
предлогот да се претресува во одборот истиот ден 
кога е предаден на неговите членови. 

б) Претрес во одборот на Вгкјето 
Член 61 

На почетокот на претресот подносителот на за-
конскиот предлог може да даде образложение на 
предлогот. Ако законскиот предлог го поднеле по-
шекје пратеници, образложение може да даде еден 
од нив. 

Ако член на Владата одредил свој повереник, 
овој, кога ке побара Век је то, ке даде потребни обја-
сненија но не може место членот на Владата да 
дава образложенија нити изјави. 

Член 62 
По образложението на законскиот 'предлог, за 

истиот се расправа начелно. Во текот на ова распра-
вање пратениците изнесуваат свое начелно мнение 
за предлогот, а подносителот на предлогот или не-
говиот повереник дава потребни одговори и објасне-
нија на начелните прашање што му пг упатуваат 
народните пратеници. 

По завршеток на пача дното расправање за закон-
скиот предлог се гласа во начало.. 

Ако не се усвои законскиот предлог во начало, 
нема да се мине на расправање во поединости. 
Одборот' за тоа му поднесува извештај на Векјето 
иа првото заседание. 

Член 63 
Ако биде законскиот предлог усвоен во начало, 

се милава на расправање во поединости. 
Овој претрес се врши така што се расправа по 

ред за секој поедини член на законскиот предлог. 
За амандманиве се расправа со оној член на кој 

што се однесуваат. Ако има повекје пратенички 
амандмани за нив ке се расправи по ред како што 
се поднесени. Подносителот на законскиот предлог е 
должен да се изјасни за секој пратенички амандман. 

За секој член на законскиот предлог се гласа 
одделно. 

При расправањето на буџетот во поединости, се 
гласа по раздели. 

Откога ке биде законскиот предлог изгласан во 
поединости, ке се Изврши гласање за законскиот 
предлог во целост. 

Член 64 
Во текот на претресот пред одборот подносите-

лот на предлогот и1 пратениците членови на В ек ј ето 
можат да поднесуваат писмено формулирани аманд-
мани се додека законскиот предлог не биде изгласан 
во целост, а усно амандманите можат да ги предла-
гаат само за време на претресот во поединости. 

Амандманите што ги поднесува подносителот на 
законскиот предлог се сметаат како составен дел од 
законскиот предлог. 

Подносителот на законскиот предлог м<^ке да 
одустане од законскиот предлог додека не се при-
стапи кон гласање во целост во одборот. 

Подносителот на амандманот може од истиот да 
одустане додека не се изгласа, односно додека под-
носителот на законскиот предлог не го усвои. 

Член 65 
Кога претресот на законскиот предлог ке биде 

во одборот завршен, одборот ке одреди и свој изве-
стител поради поднесување извештај до Векјето. 
Ако одборот по некој законски предлог ее подели 
на мнозинство и малцинство може и малцинството 
да изработи свој извештај и да одреди свој изве-
стител. 

Секое одвоено мнение, било во начало, било кај 
поедини, членови на предлогот за кои што се реша-
вало во одборот, на одборот ке му се предаде пи-
смено кој што со извештајот од мнозинството ке му 
го упати на Векјето. Членот на одборот што ке се 
одвои во мнението може своето мнение да го брани 
пред Векјето. 

в) Претрес во Векјето 
Член бб 

Законскиот предлог со извештајот од одборот, 
мора да им биде доставен на пратениците на Векјето 
навремено, а најдоцна еден ден пред седницата на 
Векјето на кое што ке се претресува. 

Исклучително, може со пристапон на Векјето да 
се земе во претрес и оној законски предлог кој што 
со извештајот од одборот им е доставен на прате-
ниците на истиот ден. 

Член 67 
Претресот на законскиот предлог во Векјето поч-

нува со извештај на известителот од одборот што 
го упатил законскиот предлог до Векјето. 

По извештајот известителот и подносителот на 
предлогот можат да го образложат извештајот на 
одборот. 

Ако одборот нашол дека законскиов предлог 
треба во начало да се отфрли, Векјето за тој пред-
лог ке реши без одделно расправање а по саслушу-
вање на одборскиот известител и подносителот на 
предлог. 
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Член 68 
После извештаје* и образложението се приста-

нува кон расправање. 
Расправањето е јавно и го опфакја законскиот 

предлог во начало и во поединости. 
Расправањето почнува, по правило со говор на 

подносителот на предлогот. Тој во својот говор дава 
начелно и поблиско образложение на предлогот. 

Во натамошно расправање можат да учасгвуваат 
членовите на Владата од името на Владата или во 
свое лично, како и народните пратеници од името 
на клубот на кој што припаѓаат, или во свое лично 
име. 

Известителот на одборот и подносителот на 
предлогот можат во текот на претресот да земаат 
збор и пов ек је пати и преку ред поради давање 
потребни одговори, објасненија и завземање став по 
предложените амандмани. 

Член 69 
Амандманите можат да се поднесуваат се додека 

не ке биде законот ставен на гласање. Тие мораат 
да бидат писмено формулисан^ 1 

Освен подносителот на законскиот предлог, аман-
дмани може да поднесува секој пратеник. 

Амандманите од подносителот на предлогот се 
сметаат за составен дел на законскиот предлог. 

Член 70 
.. За амандманот на пратеник мора да се изјаснат 

известителот на одборот и подносителот на закон-
скиот предлог. Ако се согласат тие со амандманот, 
истиот постанува саставе« дел на законскиот пред-
лог. Ако некој од нив не се сложи со пратеничкиот 
амандман, претседателот го става тој амандман вед-
наш на гласање. Ако го усвои Векјето, амандманот 
постанува составен дел на законскиот текст. 

Ако подносителот на предлогот или известителот 
иа одборот го прими пратеничкиот мандат во начало, 
не дава на истиот свои предлози за измена и допол-
нување, нема за тоа да се гласа, ако тие измени и 
дополнување ги прими подносителот на амандманот. 
Ако не ги прими тој се гласа прво за неговиот аман-
дман. Во случај да го прими Векјето амандманот, 
истиот станува составен дел од законскиот предлог 
во формулација што ја дава подносителот на аман-
дманот. 

Член 71 
Расправањето за законскиот предлог е свршено, 

кога ке биде завршена листата на говорниците!. 
По завршеното расправање се -преодува на гла-

сање за законскиот предлог. Гласањето се врши во 
целина и еднаш. 

По завршеното гласање претседателот ке го об-
јави резултатот на гласањето. 

Текстот на законскиот предлог се чита во Век-
јето, ако го бара тоа подносителот на предлогот, 
известителот на одборот или пратеникот чие барање 
го потпираат десет пратеници. 

г) Претрес на хитни законски предлози 
Член 72 

Како хит ен се смета законски предлог кој што 
Владата на ФНРЈ му го испраќаа на Векјето во текот 
на неговото заседание со образложен предлог да се 
стави веднаш на прво место од дневниот ред. 

Хитниот законски предлог му се достава пи-
смено на претседателот на В скј ето кој што веднаш 
го достава до претседателот на Законодавниот одбор'. 

Исклучително Владата може да изнесе хит е и за-
конски предлог непосредно на самата седница на 
Векјето. Во тој случај може Векјето таков предлог 
да испрати- до Законодавниот одбор или да реши 
веднаш да го земе во претресување. 

Пред донесувањето на оваа одлука Векјето ке 
го сослуша мнението од подносителот на предлогот. 

Иопракјајкји житен законски предлог до Зако-
конодавниот одбор Векјето може да одреди срок за 
кој што одборот мора да поднесе извештај. Ако 
одборот не поднесе извештај во одредениот срок 
Векјето законскиот предлог може да го земе во 
претресување и без овој извештај. 

Член 73 
Буџетот и стопанскиот план се ставаат на прво 

место од дневниот ред, освен ако Владата бара 
хитност за некој друг законски предлог. 

Член 74 
Постапката за расправање и гласање за хите« 

законски предлог во Векјето е иста како и за други 
законски предлози. 

VIII. УТВРДУВАЊЕ СОГЛАСНОСТА НА ИЗГЛАСАН 
ПРЕДЛОГ СО ИЗГЛАСАН ПРЕДЛОГ НА ВЕКЈЕТО 

НА НАРОДИТЕ 
Член 75 

Кога ке прими од Векјето на народите изгласан 
предлог од ист закон претседателот на Сојузното 
векје го упоредува текстот од тој предлог со тек-: 
стот на предлогот изгласан во Сојузното векје. Ако 
се овие текстови истоветни претседателот на Век-
јето му поднесува на Векјето извештај за истовет-
носта на законскиот текст и утврдува дека е тој 
законски предлог дефинитивно усвоен од Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Вака примен закон прет-
седателот на Векјето го испраќаа до Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ на прогласување 
и објавување. 

Член 76 
Ако текстот на законскиот предлог што е изгла-

сан во Сојузното векје не се слага со текстот изгла-
сан во Векјето на народите, претседателот ке ги изне-
се пред Сојузното векје поетоекјите разлики да тоа 
реши за нив. В ек ј ето може без расправање да го 
усвои текстот од законот како што е изгласан по 
Векјето на народите. Со тоа се смета дека е завршен 
претресот на законскиот предлог. 

Ако В скј ето направи некакви измени или до-
полнувања во законскиот предлог што му е испра-
тен од Векјето на народите, ке му го врати на ова 
предлогот со измени и дополнувања на согласност.' 
Ако Векјето на народите ги прими измените и допол-
нувањата направени од Сојузното век је ке се смета 
дека е завршен претресот на законскиот предлог. 

Член 77 
Ако Сојузното век је во начало не прими еден 

законски предлог што е изгласан во Векјето на на-
родите, или ако не прими измени или дополнувања 
што ги направило Векјето на народите во текстот 
за законскиот предлог што е векје изгласан во Со-
јузното векје, стварта се испракја на решавање до 
Кп ординации от одбор на Народната скупштина иа 
ФНРЈ. 

Во Координациониот одбор Векјето избира десет 
членови и исто толку заменици. 

Член 78 
Координационо! одбор ги проучува обата тек-

ста и врз основа на тоа изработува свој предлог. 
КоординациоНиот одбор решава во полн состав. 
Согласност во Коордициониот одбор постигна-

та е кога ке се изјасни за предлогот мнозинство од 
вкупниот број членови на одборот од еден дом и 
мнозинство од вкупниот број членови од вториот 
дом. 

Во Координациниот одбор се избираат извести-
тели за обата векја. 

Ако се раздели одборот на мнозинство и малцин-
ство. малцинството може да одреди свој известител. 

Координациониот одбор го утврдува сам својот 
начин на работење. 
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Член 79 
Ако во 'Координаииониот одбор не се постигне 

согласност, или ако Векјето го отфрли решението 
предложено о д Координациониот одбор тоа ке ре-
шава повторно за законскиот предлог. 

Ако ни на повторното претресување не се по-
стигне согласност метју Сојузното векје и Векјето 
на народите, се смета дека е отфрлен законскиот 
предлог. З а тоа Претседателот на Векјето ке го из-
вести Президиумот ко ј што ке постапи аналогно ка 
Уставот. 

IX. РЕЗОЛУЦИИ И ДРУГИ ОДЛУКИ НА ВЕКЈЕТО 
Член 80 

Предлози на резолуции и други одлуки можат да 
поднесуваат Сојузната влада и пратениците. Векјето 
може да реши ваков предлог да се испрати до наро-
чен одбор. Векјето по предлог на претседателот ре-
шава да ли за поднесениот предлог ке води претрес 
или ке премине на гласање без претрес. 

X. ГЛАСАЊЕ 
Член 81 

Секој пратеник може да гласа само за себе 
лично. 

Гласањето во Векјето се врши јавно или тајно. 
Јавно се гласа со дигање на раце или поиме-

нично. 
Поименично се гласа за законски предлог во це-

лина ако го предложи тоа еден пратеник поткрепен 
од десет пратеници. 

При гласањето поименично еден од секретарите 
ги прозива сите пратеници поименично, а овие гла-
саат со одзивање „за" или „против", По завршеното 
прозивање на сите пратеници ке се прозоват уште 
еднаш оние пратеници што не се одзвале прв пат. 

Член 82 
Со тајно- гласање се гласа во случај на избор, 

и тоа ако има двајца или повекје кандидати одно-
сно две или повекЈе кандидатски листи. 

Тајно се гласа со ливчиња подеднакво големи, 
иста боја и .форма кои што се ставаат во еднообраз-
ни о м о т Пратениците, после прозивање™, еден по 
друг ке ги спуштаат ливчињата во кутија што се 
наогја на масата од претседателот. Гласовите ке ги 
бројат тројца пратеници кои што по завршеното 
броење ке ги уништат гласачките ливчиња. Овие 
тројца пратеници по предлог на претседателот ги 
избира Векјето. 

Во случај на под еднаква поделба на гласовите ке 
се врши повторен избор. 

Член 83 

Претседателот на Векјето го објавува резулта-
тот на гласањето непосредно по извршеното гласање. 

XI. МОЛБИ И ЖАЛБИ 

Член 84 

Грабаните можат да поднесуваат молби и жал-
би до Народната скупштина поединечно или преку 
општествените организации и здружества. 

Овие молби и жалби му се испракјаат до Прет-
седателот на Векјето а ово ј ги испрркја до одбо-
рот за молби и жалби. 

Молбите и жалбите што ке се однесуваат на 
некаков законски предлог или инаку на некаков 
предмет што се векје претресува во Векјето или во 
еден од одборите ке бидат испратени непосредно 
до Векјето или до надлежниот одбор. 

Секој пратеник има право да разгледа секоја 
молба или жалба. 

I ' Член 85 
Молбите и жалбите што не ке ги испрати до 

Векјето или до други одбори Одборот за молби и 
жалби ке ги испрати до Сојузната влада или на не-
ко ј >од нејзините членови ако смета дека решавање 
по молбата или жалбата спагја во нивна надле-
жност, или ке го разгледа и со свој извешта ј и пре-
длог ке ги испрати до Пре зидну мот на Народната 
скупштина на решавање. 

Ако одборот смета дека молбата и жалбата не 
заслужува да биде разгледана, то ј ке ја одбије сам. 

XII. ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
Член 86 

Пратениците имаат право да поставуваат пра-
ш а њ а до претседателот и до членовите на Владата 
на ФНРЈ за важни прашања од политиката и рабо-
тењето на државната управа или за приликите во 
својот крај . 

За поставување на вакви прашања Векјето може 
да одреди нарочен ден на почетокот од заседанието, 
прашањата можат да се поставуваат и на почетокот 
о д секоја седница на Векјето (чл. 19). 

Претседателот, односно членовите на Владата на 
ФНРЈ одговараат на прашањата писмено или усно 
на седница што ке се одреди за таа цел особено, по 
правило, при кра јот на седницата. Одговорот на 
прашањето мора да биде даден за време на истото 
заседание. 

Подносителот на прашањето може своето пра-
шање да го повлече. 

Член 87 
После одговорот на претседателот односно на 

член од Сојузната влада, по правило, може да збо-
рува само подносителот на прашањето заради не-
какво објаснение и заради изјава да ли е доволен 
со одговорот или не. Претседателот може, со оглед 
на важноста на прашањето', после одговорот сепак 
да дозволи дискусија, но оваа не може да трае 
подолго од една седница. 

После изјавата на подносителот на прашањето 
односно после дискусијата ако имало дискусија, се 
пре јдува на дневниот ред без гласање но во случај 
да имало дискусија на дневниот ред може да се 
премине и со гласање, ако постои предлог било на 
просто било на мотивирано прејдување на дневниот 
ред. 

XIII. ЗАМЕНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 
Член 88 

З а секоја седница на Векјето се води записник. 
Записниците на седниците ги водат секретарите 

по ред како ке го одреди тоа претседателот. 
Во записникот се бележат: 
1) соопштенијата на Претседателот и на Соју-

зната влада; 
2) предмети за кои што Векјето решавало и ре-

шенија што се за нив донесени, со тоа да ке се вне-
се и начинот на гласање, како и бројот на гласовите 
„за" и „проти?" ка ј поименично™ гласање; 

3) предемтите за кои што Векјето ке реши да се 
внесе во записникот. 

Говорите на пратениците не се бележат во за-
писник, но се означуваат имињата на говорниците 
што зборувале „за" и „против". 

Член 89 
Записникот на седницата на Векјето се у . та на 

самиот почеток од седницата. Секој пратеник има 
право да стави забелешка на записникот. Ако секое-
тарот изјави дека не ја прима дадената забелешка 
и да останува при својата редакција, Векјето реша-
ва за тоа без претрес. Во случај да најде Векјето 
да е забелешката основана, секретарот е должен 
спрема неа да го исправи записникот. Конечно усво-
ен записник го потпишуваат претседателот и секре-
тарот. 

Записниците ке се објават во „Службениот лист 
на Федеративна Народна Република Југославија" . 
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Член 90 
За сите говори, изјави и извештаи, како и за 

она што ке го рече претседателот раководејќи со 
седницата на Векјето, се водат стенографски белешки. 

На седниците од одборите ке се водат 4вакви 
белешки само кога тоа претседателот на одборот ке 
смета за потребно. 

Стенографските белешки се поднесуваат на увид 
до претседателот на Векјето и секому чија реч е за-
бележена. 

Говорникот може во стенограекиот текст да ги 
дава само оние измени што се однесуваат на редак-
цијата, не внесувајкји ново нити изоставувајќи 
изразени мисли и причини. За ова ке се грижи прет-
седателот на Векјето. Во случај на спор претседа-
телот, по барања на пратеникот што бара измена ја 
изнесува стварта пред Векјето да реши Векјето за 
тоа, откога ке ги сослуша обајцата. 

XIV. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕД 
Член 91 

Исклучително право за одржување на редот на 
седниците на Векјето му припагја на претседателот 
на Векјето. 

Член 92 
Поради повреда на редот спрема пратениците 

можат да се изречат следни дисциплински казни: 
1) напомена на ред; 
2) заплена напомена на ред; 
3)одземање на збор; 
4) привремено исклучување од седници. 
Исклучувањето не смее да биде прв пат подолго 

од три седници, а секој друг пат не подолго од десет 
седници. 

Првите три казни ги изречува самиот претсе-
дател, а четвртата ја наречува Векјето без прет-
ресување, по предлог на претседателот или дваесет 
членови на Векјето. 

Казнетиот пратеник не може да бара да ја укине 
Векјето казната што ја изрекнал претседателот. 

Член 93 
Со напомена на ред ке се казни секој пратеник 

кој што со својот говор или со своето поведение во 
Векјето го нарушава редот и прописите на правил-
никот. 

Член 94 
Со записана напомена на ред ке се казни секој 

пратеник што е на иста седница порану опоменат 
на ред. 

Ова казна се внесува во записникот. 
Член 95 

Со одземање на збор ке се казни пратеник што 
во својот збор го повреди редот, а порану на иста 
седница бил векје казнет со записана напомена на 
ред, или два пати не сакал да го послуша претседа-
телот. 

Член 96 
Со казна привремено исклучување ке се казни 

пратеник што повредува лично или клевети народни: 
Пратеници или се држи непристојно спрема Векјето 
или за кого ке се утврди да не ја запазил тајната за 
предметите за кои што е изгласана тајност или кој 
што не сака да го послуша претседателот, нарочно 
во поглед на извршувањето на казната. Со иста казна 
ке се' казни и пратеник што го нарушува редот и го 
спречува работењето на седниците. 

Член 97 
Пратеник што е казнет со казна исклучување 

должен е да излезе веднаш од салата на ВекјетО'. 
Во случај да се противи, претседателот ке ја пре-
кине седницата и ке нареди казнетиот посланик со 
сила да се отстрани. 

Пратеник пратив кој се предлага казна привре-
мено исклучување има право да зборува во своја 

одбрана најповеќе пет минути. Ако повекје прате-
ници е едновремено предложено за исклучување по-
ради заеднички извршен прекршок на редот има 
право да зборува само еден од името на сите, но 
неговиот говор може да трае најповеќе десет ми-
нути. 

Член 98 
Казната земање на зборот и казната исклучу-

вање од седниците на Векјето се внесуваат секогаш 
во записникот на Векјето. 

Казната исклучување повлечува губење на днев-
ници за време додека е исклучен. 

Член 99 
Ако некој од слушателите на галерии не седи 

мирно, претседателот може да нареди да се отстра-
ни. Во случај на поголемо нарушавање нб. редот 
претседателот може да нареди да се испразнат га-* 
лериите. 

Никој со оружје не може да влезе во зградата 
во која што Векјето заседава, освен лица што по 
прописите носат оружје, а се навогјаат по службена 
работа кај Векјето. 

XV. ПЕРСОНАЛ И СМЕТКОВОДСТВО НА ВЕКЈЕТО 
Член 100 

Сиот персонал на Векјето стои под надзор ма 
претседателот, Персоналот е постојан или привре-
мен. Бројот и платите на персоналот ке бидат пред-
видени со правилник што ке го донесе Администра-
тивниот одбор. 

Член 101 
Претседателот на Векјето е повисок наредбо-

дател за извршувањето на предсметката на расход 
дите на Векјето. 

Административниот одбор должен е на секои 
три месеци да ги прегледува сметките и да му под-
несува извештај »а Векјето. 

XVI. АРХИВА, БИБЛИОТЕКА И -ПЕЧАТ 
Член 102 

Векјето има своја архива', како и заедничка би-
блиотека со Векјето на народите. Архивата и -библи-
отека имаат свои службеници. 

Член 103 
Векјето има свој печат со грб на Федеративна 

Народна Република Југославија околу кого е ути-
снат натписот: „Сојузно векје на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија". 

Печатот на Векјето го чува секретарот на Век-> 
јето што ке го одреди претседателот. 

Член 104 
Овој правилник влегува во сила Штом ке го 

прими Векјето. 

(Од Сојузното векје на Народната скупштина на 
ФНРЈ). 

289 . 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

— Пречистен текст — 
I. — ЗАСЕДАНИЈА НА ВЕКЈЕТО 

Член 1 
Векјето на народите на Народната скупштина на 

ФНРЈ заседава по правило одвоено од Сојузното 
векје на Народната скупштина на ФНРЈ. 
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Заседание на Векјето на народите се отвора и 
се заклучува* истовремено кота и заседанието на СО-
ЈУЗНОТО векје. 

За заеднички; седници на Векјето на народите и 
Сојузното век је важи посебен правилник. 

Член 2 
Векјето на народите заседава во седиштето на 

Народната скупштина на Ф Н Р Ј . 

Член 3 

На поч^еток на заседание на Векјето на наро-
дите на новоизбраната Народна скупштина се врши 
верификација на мандатите на народните пратеници 
избран« во Векјето. 

За таа цел Векјето избира на својот прв соста-
нок верификационен одбор од И члена. 

По овој избро првиот состанок се заклучува. 

Член 4 
Верификациониот одбор ги исчитува пратенич-

ките уверенија, изборните акти и сите жалби пробна 
изборот и веднаш состава свој извештај. Отпечате-
ниот извештај на верификациониот одбор им се до-
става и на сите пратеници на Векјето. 

Седница на Векјето поради претресување на из-
вештајот на верификациониот одбор не може да се 
одржи пред да минат 24 часа од неговото достава-
ње на избраните пратеници. 

Член 5 
Врз основа на извештајот на верификациониот 

одбор Векјето може да го оснажи или поништи » из-
борот на народниот пратеник. Во овој друг случај 
Векјето ке нареди нов избор. Пред да оснажи или 
поништи еден избор, Векјето може да ја одложи 
одлуката и да нареди претходно да се извршат по-
требни изводи. 

Секој пратеник, додека изборот не би му бил 
поништен, има право да присуствува и решава на 
седниците на Векјето, но не може да гласа за својот 
сопствен избор, ако се гласа одделно за него. 

Член 6 
Ако се поништи мандат на еден пратеник поради 

недостиг на услови за уживање на избирачкото пра-
во, ке се повика за пратеник неговиот заменик што 
бил со него кандидован. 

Член 7 
По завршениот претрес на извештајот од вери-

фикациониот одбор пратениците чии што избори се 
потврдени полагаат пред Векјето и потпишуваат клет-
ва која што гласи: 

„Јас (лично и фамилијарно име), се колнам со 
својата чест и со честа на својот народ дека како 
народен пратеник во работењето на Народната скуп-
штина на ФНРЈ верно ке го застапувам својот на-
род и дека неуморно ке ги чувам и бранам придо-
бивките на народната борба, изградбата на соција-
лизмот, независноста и државната сувереност на Фе-
деративна Народна Република Југославија". 

По полагањето на клетвата се чита Указот на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за 
свикување на заседанието на Народната скупштина на-
ФНРЈ. 

Член 8 
Народните пратеници не можат да ја вршат сво-

јата пратеничка должност додека не ке положат 
Елетва. 

П. — ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И 
СЕКРЕТАРИ 

Член 9 
Векјето избира за целиот период за кој што е 

избрано претседател, двајца потпретседатели и трој-
ца секретари на Векјето. 

Најпрво се избира претседател, потоа потпрет-
седатели и најпосле секретари. 

Ако претседателот, или некој од потпретседате-
лите или секретарите не е во состојба да ги врши 
своите должности, се избира нов претседател, одно-
сно потпретседател или секретар за остаток на пери-
одот за кој што е Векјето избрано. 

Член 10 
До изборот на претседател на Векјето на ново-

избраната Народна скупштина неговата должност на 
првиот состанок ја врши по години најстариот пра-
теник, а после тоа претседателот на Верификацио-
ниот одбор. 

Должноста на привремените секретари ја вршат 
три пратеници кои што ке ги избере Векјето на пр-
виот состанок. 

Член 11 
Претседател, потпретседалети и секретари се из-

бираат врз основа на кандидатски листи кои што 
можат да ги поднесат најмалку 10 платеници. 

Член 12 
Освен правата и должностите што му се дове-

рени со другите одредби на овој правилник, Прет-
седателот го претставува Векјето, свикува седници, 
ги отвора и заклучува,. раководи и одржува ред на 
нив и се грижи да се придржуваат пратениците на 
Векјето кон работниот ред. Тој, исто така, се грижи 
да не заостанува и да не се прекинува работењето во 
одборите, како и работите во административните 
служби на Векјето да се свршуваат редно и брзо. 

Претседателот ги назначува сите службеници на 
Векјето, донесува одлука за нивните службени од-
носи и има право на дисциплински надзор над нив. 

Член 13 
Во случај претседателот да е спречен во врше-

њето на должнаета го заменува еден од потпрет-
седателите што ке го одреди тој. 

Потпретседателот што ја врши должноста на 
претседател има исти права и должности како и прет-
седателот. 

Претседателот или потпретседателот кога прет-
седава на седницата на Векјето не учествува во 
претресот и гласањето. 

Член 14 
Секретарите вршат прозивка на пратениците, соста-

вуваат записници на седниците, читаат предлози и 
други акти во Векјето. Тие се грижат за редот на 
говорниците, за начинот и резултатот на гласањето и 
за водењето на забелешки за одлуките на Векјето. 
Тие исто така се грижат сите печатени извештаи и 
предлози што мораат да им бидат доставени на на-
родните пратеници да им бидат на овие навремено 
доставени. 

Еден од секретарите што ке го одреди претсе-
дателот непосредно води надзор над вршењето на 
административната служба на Векјето. 

Во случај сите секретари да се времено спречени 
во вршењето на должноста, ке ги заменат привремено 
пратеници што ке ги одреда претседателот. 

III. — СЕДНИЦИ НА ВЕКЈЕТО 
Член 15 

Седниците на Векјето се - јавни. Тие можат за 
поедини предмети да бидат претворени во тајни кога 
ке го одлучи тоа Векјето по барање од претселателот 
на Векјето, или од Сојузната влада, или од 20 пра-
теници. За ваков предлог се гласа без претрес. 
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Предметите за кои што е изгласана тајност, ке 
се претресат тајно и во одборите. 

Работењето на тајната седница не се објавува. 
Објавувањето на изјави или предлози од Сојуз-

ната влада дадени во тајни седници може да биде 
само на барање или со иристанок од Претседателот 
на Сојузната влада. 

Член 16 
Векјето може полноважно да решава ако е при-

сутно на седницата повекје од половината на вкуп-
ниот број на пратеници. 

Ако претседателот гледа дека нема достаточен 
број пратеници за решавање, ке нареди прозивка 
или пребројување. 

Кога ке се започне прашање за кворум, присут-
ните пратеници не можат да излезат од салата до-
дека не ке се изврши цела прозивка односно пребро-
јување. * 

Присутноста на пратениците ја утврдува прет-
седателот. 

Утврдувањето на кворумот ке го изврши Прет-
седателот и тогаш кога ке го предложи тоа еден пра-
теник спомогнат од петмина други. 

Член 17 
За полноважен заклучок на Векјето е потребно 

мнозинство на гласови на присутните пратеници. 
Член 18 

По предлог од претседателот, дневниот ред за 
идна седница го утврдува самото Векје на крајот на 
седницата без претрес. Овој дневен ред се објавува 
на одредено место во просториите на Векјето. 

Предмети за кои што не можел да се заврши прет-
ресот на една седница ке се стават на прво место на 
дневниот ред на идната седница. 

Ако не можел дневниот ред да се изврши пора-
ди недостаточен број на присутни пратеници претсе-
дателот ке објави како дневен ред за идната седница 
да ке важи продолжувањето на недовршениот дневен 
ред со додавање на оние точки што треба по самиот 
овој правилник да се стават или за кои што Векјето 
порано решило тој ден да се стават на дневен ред. 

Члан 19 
По читањето на записникот, а пред преминот на 

дневен ред Претседателот на Векјето и Сојузната 
влада му даваат на Векјето соопштенија што се од-
несуваат до него. После тоа пратениците можат да 
упатуваат прашања до Претседателот на Векјето до 
Претседателот на Сојузната влада, или до поедини 
нејзини членови. 

На овие прашања прашаниот ке одговори усно 
веднага на истата седница или ако треба одговорот 
да се подготви ке се остави за седница нарочно пос-
ветена на одговорите на пратеничките прашања 
(чл. 86). 

Потоа се преминува на дневниот ред. 
Соопштенија од страна на Сојузната влада мо-

жат да се даваат во секое време на седницата. 
Член 20 

На седницата на Векјето имаат право да збору-
ваат само пратениците и членовите од Сојузната влада. 
Векјето по потреба ке го сослуша овластениот ми-
нистерски повереник за кого ке побара членот од 
Владата да биде сослушан. 

Секој пратеник, кога ке му се даде збор, ке из-
јави да ли зборува во името на клубот или во свое 
лично име. 

Член 21 
На седницата на Векјето можат да зборуваат 

како гости претставниците на народните претставни-
штва или од владите, на странските држави што се по-
викани да присуствуваат на седницата. 

Овие странски гости да присуствуваат на седни-
цата на Векјето може да ги повика Векјето по пред-
лог од претселателот или од пратеници како и од 
Владата на ФНРЈ. 

Член 22 
Никој не може да зборува на седница на Вене-

то, ако претходно не добил збор од претседателот. 
Освен случаите кога е со овој правилник инаку; 

одредено претседателот дава збор по редот на при« 
јавата. 

На членовите од Сојузната влада им дава збор 
Претседателот кога годе ке го побараат. \ 

Секој пријавен говорник има право својот ред 
на зборување да го отстапи на друг пријавен го-
ворник. 

Член 23 ! 

На пратеникот што сака да зборува за некаква 
повреда на правилникот или на дневниот ред се дава 
збор штом ге ко побара. .Неговото зборување може 
да трае најповеќе пет минути За ист случај не 
може да зборува ни еден друг пратеник. Ако и после 
објаснувањето од претседателот говорникот остане 
при тоа дека се.правилникот и дневниот ред повре-
дени, претседателот веднаш ке го повика Векјето 
да го реши тоа прашање без претрес. 

Член 24 
Пријавување за збор се дава до претседателот 

на Векјето штом ке се отвори претресот. 
За расправање по предметите што Му се испра-

тени на Векјето од одборот може да се пријавува за 
збор штом ке се поднесе извештајот од одборот на 
Векјето. Тоа може да се стори лично, усно или пи-
смено или преку некој друг пратеник. 

Говорникот може да зборува само за прашањето 
што е на дневен ред. 

Освен претседателот никој не може да го пре-
кинува говорникот нити да го опоменува на ред. 

Член 25 
Ако пратеник бара збор поради тоа да го ис-

прави својот навод што е изложен погрешно, те дал 
повод за некаква несогласност или предизвикал 
потреба за лично објаснение, тогаш ке му се даде 
збор веднаш штом ке го заврши своето зборување 
оној кој што ја предизвикал таа исправка Но во 
тој случај говорникот не може да зборува подолго 
од пет минути и може покрај лично објаснение да 
ги исправи само погрешно наведените факти од сво-
јот говор. 

Ако претседателот навогја дека пратеникот не 
е предизвикан од страна на тој говорник, тој не ке 
му го даде бараниот збор. 

Ако пратеникот не е задоволен со решението од 
претседателот стварта ја решава Векјето без прет-
рес. 

Министрите и владините повереници можат да 
зборуваат и од своето место, а пратениците мораат 
да зборуваат од говорницата, освен кога ке збору-
ваат за правилникот за лична работа или ставаат 
кратки прашања, во кои случаи можат да зборуваат 
и од своето место. 

Член 26 
Освен членовите од Сојузната влада, одборските 

известители и оние говорници на кои што во пое-
дини случаи правилникот тоа им го допушта, за еден 
предмет не може никој да зборува повекје од еднаш, 
освен ако Векјето нарочно МУ ГО допушти тоа. 

Член 27 
Седниците на Векјето ги заклучува претседате-

лот со негово пристанување, откога ке го објави 
претходно дневниот ред на идната седница. Денот 
и часот на идната седница претседателот го одре-
дува на крајот на седницата или по писмен пат. 

Член 28 
Освен во седниците, Векјето може да се соста-

нува и во конференции што ги свикува претседателот 
на своја иницијатива, по барање од Претседателот на 
Сојузната влада или по предлог од 20 пратеници. На 
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конференцијата можат да бидат присутни само пра-
теници и членови на Владата на ФНРЈ. -Конференции 
не можат да донесуваат задолжителни одлуки. 

IV. _ ГОВОРЕН ЈАЗИК 
, о Член 29 

На седниците на Векјето секој пратеник има 
право да зборува на језике? од народот кому му при-
л а г а . 

Говорите одржани на јазик од припадник на на-
ционално малцинство се преведат. 

V. — ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 
•••••/;• ПРАТЕНИЦИ 

Член 30 

: Освен правата и должности наведени во други-
те прописи на овој правилник народните пратени-
ци имаат имунитетско право, право на поднесување 
оставки, право на дневница и бесплатно возење со 
сите државни саобраћајна средства освен со возду-
шните. 

Должностите на пратениците се да присуствуваа? 
на седниците' на Векјето и да ги вршат работите и 
задачите што ке им довери Векјето. 

Член 31 
За сите изјави и постапки при вршењето на сво-

јот мандат, било во седниците било во извесни дол-
жности, пратениците му одговараат само на Бебе-
то и на избирачкото тело што ги избрало. 

Член 32 
Освен во случај на заварување при извршување 

потешко кривично дело, пратениците не можат да 
бидат лишени од слобода нити против нив може да 
се започне кривична постапка без одобрение од Век-
јето. Во време метју заседанија на Векјето и кога 
тоа ;но е свикано, одобрение може да даде Президи-
умот 'на: Народната скупштина на ФНРЈ. 

Право на имунитет им припагја на пратениците 
од моментот кога им е издадено од страна на из-
борната комисија уверение дека се избрани. 

Член 33 
Барањето на истражни органи за издавање пра-

теници се упатува претходно до Мандатно-имуни-
тетскиот одбор. Векјето решава за барањето врз 
основа на извештајот од овој одбор. 

Во случај да Векјето не е на заседание, за изда-
вање на судот ке решава Президиумот на Народна-
та скупштина на ФНРЈ кој што ке го поднесе своето 
решение на одобрение на наредното заседание. 

За започнување кривична постапка, односно за 
лишение од слобода, во случај кога е пратеник за-
варен на извршување на потешко кривично дело, 
мора веднаш да се извести Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, кој што ке му го достави 
примениот извештај на Векјето штом ке биде тоа 
собрано. Врз основа на овој извештај Векјето реша-
ва да ли може кривичната постапка да се продолжи. 

Ако Векјето не е на заседание одобрение ке из-
даде Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
со дополнителна потврда од Векјето. 

Член 34 
Кривична постапка може да се води спрема пра-

теник само за она дело за кое Векјето дало одобре-
ние за водење на постапка. 

Член 35 
Народен пратеник може да даде оставка на сво-

јот мандат. 

За поднесената оставка решава Векјето врз ос-
нова на извештајот од Мандатно-имунитетскиот одбор 

Оставката дадена пред да е мандатот верифици-
ран, не го спречува испитувањето да ли е изборот 
правилен или не. 

Член 36 
За сето време додека трае заседанието на Вен-

јето пратениците се должни да бидат во местото на 
заседанието * да ги вршат своите должности. 

Пратеникот што е спречен да присуствува на 
седниците од Векјето должен е да бара од Векјето 
да му одобри отсуство. 

Векјето решава за бараното отсуство без пре-
трес. 

Ако Претседателот најде да нема во Векјето до-
статочен број пратеници за решавање, тој може да 
огласи да се укинуваат с&те одобрени отсуства ос-
вен оние што се одобрени поради болест. 

Векјето може да му достави на Мандатно-имуни-
тетскиот, одбор случај на пратеник што без одобре-
ние за отсуство повекје пати не довогја на седници-. 
Одборот со својот извештај ке му поднесе на Вене-
то предлог како треба да се постапи спрема ттков 
пратеник. 

Член 37 
Пратениците имаат право на дневници за време 

на работењето на Векјето и одборите сметајќи го 
и времето за довогјање и одење од заседанието. 

Дневница на пратеникот од Векјето на народи-
те мора да изнесува колку и дневницата на прате-
ник од Сојузното векје. 

Пратеник што без одобрено отсуство или болу-
вање не довогја на седници на Векјето нема право 
на дневница. 

Член 38 
На пратениците претседателот на Векјето им из-

дава нарочни легитимации.^ Во нив мора изречно 
да се истакне имунитетното право на пратеникот и 
право на бесплатно возење. 

VI. — ОДБОРИ НА ВЕКЈЕТО 
Член 39 

За проучување и подготвување законски пред-
лози и други прашања од надлежноста на Народната 
скупштина на ФНРЈ, Векјето избира одбори. Одбо-
рите се постојани и нарочни. 

Член 40 
Постојани одбори на Векјето се: 
1) Законодавен одбор; 
2) Одбор за стопански план и финансии; 
3) Мандатно-имунитетни одбор; 
4) Административен одбор; и 
5)-Одбор за молби и жалби. 
Постојаните одбори се избираат за целиот пери-

од за кои што е Векјето избрано. 

Член 41 
Одборите се избираат по листи. Ако има повек-

је листи, гласањето се врши тајно, а местата во од-
борот се доделуваат на поедини листи сразмерно 
на гласовите што ги добиле. На така доделените 
места довогјаат кандидатите по ред со кој што се 
означени на листата. 

Кандида ѓека листа можат да поднесат најмалку 
десет пратеници. 

Членовите на Владата на ФНРЈ не можат да би-
дат членови на скупштинските одбори. 
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Член 42 
Законодавниот одбор претресува и подготвува 

предлози на закони и други одлуки. 
Законодавниот одбор се состои од 21 член. 

Член 43 
Одборот за стопански план и финансии претре-

сува и подготвува предлози на стопанскиот план, 
©Пштодржавниот буџет и завршната сметка. 

Одборот за стопански план и финансии има 21 
член. 

Член 44 
Мандатно-имунитетскиот одбор претресува и му 

©однесува на Векјето извештај за случаите на при-
мена на имунитетното працо на пратениците, како 
и за случаите за полноважноста, престанокот и по-
полнувањето на упразнетиот мандат. 

Маидатно-имунитетскиот одбор се состои од се-
дум члена. 

Член 45 
Административниот одбор испитува и му подне-

сува На Векјето извештај за правилноста на извр-
шувањето на предсметката на расходите на Векјето. 
Овој одбор донесува и правилник за административ-
ниот персонал на Векјето, 

Админситративниот одбор се состои од 7 члена. 

Член 46 
Одборот за молби и жалби испитува молби и 

жалби од грагјаните, општествените организации и 
установи и поднесува за нив извештај до Претседа-
телството на Президиумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ. 

Одборот за молби и жалби се состои од 7 члена. 

Член 47 
Нарочни одбори на Векјето се избираат за про-

учување на оние законски предлози или други пред-
мети за кои што Векјето би нашло дека треба да ги 
упати на нарочен одбор на проучување. 

Овие одбори имаат онолку члена и заменици 
колку ке одреди Векјето во секој поедин случај и 
траат додека не ја свршат работата за која што 
се избрани. 

Векјето може да одреди и одделни истражни и 
анкетни одбори за поедини прашања. 

Член 48 
Со членовите на одборот Векјето едновремено 

избира и по 5 заменици за Законодавниот одбор и 
за Одборот за стопански план и финансии и по тројца 
заменици за другите одбори. 

Замениците на членовите од одборите се пови-
куваат на седниците на одборот во случај на спре-
ченоста на некои од членовите на одборот. 

Член 49 
На упразпетото место на еден член од одборот 

довогја оној кандидат што добил најголем број гла-
сови мегју кандидатите од истата листа кои што не 
се избрани. Ако е листата исцрпена, на упразиетото 
место довогја првиот по ред заменик избран на иста 
кандидатска листа. 

Член 50 
Поради полесно извршување на својата задача, 

одборите можат ца образуваат во својата средина по-
додбори. Пододборите не можат да донесуваат ни-

кави одлуки во името на целиот одбор, туку на 
одборот му доставуваат извештај за предметот што 
им е доставен на проучување. 

„Законодавниот одбор може да избира пододбори 
и со задача да подготват и да проучат материјал во 
врска со донесувањето на нови закони за кои што 
дале иницијатива поодедлни членови к л одборот, пра-
тениците на Векјето, Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ или Владата на ФНРЈ. Овие по-
додбори можат да состават и први нацрти на закон-
ските предлози." 

Член 51 
Одборите можат да општат непосредно со Вла-

дата на ФНРЈ и со нејзините членови преку своите 
претседатели. 

Член 52 
Секој одбор избира претседател, потпретседател 

и секретар. 
Одборите можат да работат и во време кога 

Векјето не е собрано. 
Секој одбор работи по правилникот што ке го 

донесе сам врз основа на овој правилник. 

Член 53 
Одборот може да решава ако на седницата 

присуствува две трети од членовите на одборот. 
Заклучоци на одборот се донесуваат со просто 

мнозинство на гласовите. 

Член 54 
На седниците на Законодавниот одбор и Одбо-

рот за стопански план и финансии можат да при-
суствуваат со право на советодавен глас и прате-
ници на Векјето што не се членови на одборот, како 
и членови од Владата на ФНРЈ и владини повере-
ници. Членот на Владата што е подносител на за-
конски предлог или неговиот заменик е должен да 
присуствува на претресот во одборот, ако го повика 
Претседателот на одборот поради образложение на 
предлогот. Л «• 

Член 55 
При претресувањето на законски предлози Зако-

нодавниот одбор и Одборот за стопански план и фи-
нансии имаат право да бараат од соодветните мини-
стерства и службени лица документи, материјал и 
миени ја што се внесуат до законскиот предлог што 
се претресува. 

Обата одбора при претресувањето на законски 
предлози можат да повикаат поради саветовање 
претставници на Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт при Владата на ФНРЈ, 
на Бирото за законодавни работи при Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, на државните 
надлештву и установи, како и претставници на оп-
штествените организации. 

Член 56 
Во текот на својата работа Законодавниот од-

бор и Одборот за стопански план и финансии ке 
стои во постојан дотик преку своите претседатели 
со соодветниот одбор на Сојузното векје поради ме-
ѓусебно обавестување и ускладување на работата 
на обата векја. 

Законодавните одбори и одборите за стопански 
план и финансии на Векјето на народите и Сојузното 
векје можат во текот на претресот на законските 
предлози по иницијатива на еден од нив да одржу-
ваат заеднички состаноци поради сослушување на 
образложението на членовите од Сојузната влада 
или од нивниот повереник и поради согласување за 
техничката редакција на законските предлози. 

Со цел на согласување за техничката редакција 
на законските предлози овие одбори можат да обра-
зуваат и заеднички редакциски комисии. 
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Член 57 . 
Законодавниот одбор може да повикува на свои 

состаноци членови од постојаните одбори на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ ако е на дневниот ред на 
Законодавниот одбор претресување на законски пред-
лози што се однесуваат до прашањата од надлежно-
ста на овие одбори. 

Законодавниот одбор може да испрати, пред да 
се премине на претресувањето на поодделните закон-
ски предлози или во текот на претресувањето, на 
мнение примени законски предлози и поодделни пра-
шања што ги опфаќаат тие до оној постојан одбор 
на Народната скупштина кој што се занимава со тоа 
прашање. 

Законодавниот одбор може да испрати поодделни 
законски предлози преку Владата на ФНРЈ до Коми-
тетот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ на натамошно проучување или 
на пофторна разработка согласно со принципите и 
напатствијат.а што ке ги утврди тој. 

VII. — ПОДНЕСУВАЊЕ И ПРЕТРЕС НА ЗАКОНСКИ 
ПРЕДЛОЗИ 

а) Поднесување гп законски предлози 
Член 58 

Законски предлози можат да даваат народните 
пратеници на Векјето без оглед да ли се членови на 
Законодавниот одбор или не се, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ и 
поодделни членови на Владата преку Владата на 
ФНРЈ. 

Законските предлози се исправаат до претседа-
телот на Векјето по правило писмено и во форма во 
која што се донесува закон. 

Народен пратеник може и усно на седница од 
Векјето да предложи да се донесе нов закон или изме-
нување или дополнување на законот што постои. Ако 
се согласи Векјето со овој предлог, Законодавниот 
одбвр го превзема проучувањето и составањето на 
законскиот предлог. Предлагачот има право да уче-
ствува во работењето на Одборот. 

Ако го дале .законскиот предлог писмено во форма 
на законски нацрт двајца или повекје пратеници, тие 
можат да определат еден или повекје меѓусебе да го 
застапува предлогот при претресувањето во одборот 
на Векјето. Ако таков застапник не биде определен 
ке се смета како подносител првопотписаниот пра-
теник. 

Владата на ФНРЈ може во усна изјава на Претсе-
дателот на Владата и на определен член на Владата 
да му предложи на Векјето да донесе нови закони. 
Во тој случај Законодавниот одбор проучува и са-
става нацрт на законскиот предлог, воколку не даде 
Владата свој писмен предлог во форма на законски 
нацрт. 

Член 59 
Претседател на Векјето упатува секој примен 

законски предлог веднага до Претседателот на За-
конодавниот Одбор, односно до Претседателот на 
Одборот за стопански план и финансии, спрема тоа 
кој е од овие одбори надлежен. 

Законски предлог може да се/стави на дневен 
ред на седницата на одборот ако на членовите од 
одборот им биде повремено доставен а најмалку 
пет дена пред седницата. 

Претседателот на Векјето во согласност со прет-
седателот на одборот ке осигури примените закон-
ски предлози да им се достават на сите пратеници 
на Векјето, пред да почне нивниот претрес во од-
борот. 

Пратениците можат да поднесуваат свои пред-
лози писмено или усно во врска со законскиот пред-
лог што се претресува во одборот. 

Член 60 
Исклучително, законски предлог може да биде 

ставен на седница на одборот, и кога на членовите 
од одборот, им е доставен не помалу од 5 дена пред 
седницата, ако му го доставила на Векјето Сојузна-
та влада со образложен предлог да се стави веднаш 
на дневен ред, или кога самото Векје донесе за-
клучок за неговата хитност и како хитен му го упати 
на одборот на претрес. 

Во овие случаи предлогот мора да им биде до-
ставен на членовите од одборот на ден спроти сед-

мицата. Исклучително Векјето може да донесе одлука 
предлогот да се претресува во одборот истиот дев 
кога е предаден на неговите членови. 

б) Претрес во одборот на Векјето 
Член 61 

На. почетокот на претресот подносителот на 
конскиот предлог може да даде образложение на 
предлогот. Ако законскиот предлог го поднеле по-
векје пратеници, образложение може да даде еден 
од нив. 

Ако член на Владата одредил свој повереник, 
овој, кога ке побара Векјето, ке даде потребни об-
јасненија но не може место членот на Владата дз 
дава образложенија нити изјави. 

Член 62 
По образложението на законскиот предлог, за 

истиот се расправа начелно. Во текот на ова рас-
правање пратениците изиесуват свое начелно мне-
ние за предлогот, а подносителот на предлогот или 
неговиот повереник дава потребни одговори н обја-
сненија на началните. прашања што му ги упатуваат 
народните пратеници. 

По завршетокот на началното расправање за за-
конскиот предлог се гласа во начало. 

Ако се не усвои законскиот предлог во начало, 
нема да се мине на расправање во поединости. Од-
борот за тоа му поднесува извештај на Векјето на 
првото заседание. 

Член 63 
Ако биде законскиот предлог усвоен во начало, 

се минува на расправање во п о е д и н о с т 
Овој претрес се врши така што се расправа по 

ред за секој поедин член на законскиот предлог. 
За амандманите се расправа со оној член на Ној 

што се однесуваат. Ако има повекје пратенички 
амандмани, за нив ке се расправа по ред како што се 
поднесени. Подносителот .на законскиот предлог е 
должен да се изјасни за секој пратенички амандман. 

За секој член на законскиот предлог се гласа 
одделно. 

При расправањето на буџетот во поединости, се 
гласа по раздели. 

Откога ке биде законскиот предлог изгласан во 
поединости, ке се изврши гласање за законскиот 
предлог во целост. 

Член 64 
Во текот на претресот пред одборот подноси-

телот на предлог и пратениците членови на Век-
јето можат да поднесуваат писмено формулирани 
амандмани се додека законскиот предлог не биде из-
гласан во целост, а усно амандманите можат да ги 
предлагаат само за време на претресот во поединости. 

Амандманите што ги поднесува подносителот 
на законскиот предлог се сметаат како составен дел 
од законскиот предлог. 

Подносителот на законскиот предлог може да 
одустане од законскиот предлог додека не се при-
стапи кон гласање во целост во одборот. 

Подносителот на амандманот може -<ед истиот да 
одустане додека не се изгласа, односно додека под« 
чосителот на законскиот предлог не го усвои. 



ј Страна 676 — Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 17 мај 1950 

Член 65 
Кога претресот на законскиот предлог ке биде 

во одборот завршен, одборот ке одреди и свој изве-
стител поради поднесување извештај до Векјето. Ако 
одборот по некој законски предлог се подели на 
мнозинство и малцинство може и малцинството да 
изработи свој извештај и да одреди свој известител. 

Секое одвоено мнение, било во начело, било кај 
поедини членови на предлогот за кои што се реша-
вало во одборот, на одборот ке му се предаде пи-
смено кој што со извештајот од мнозинството ке му 
го упати на Векјето. Членот на одборот што ке се 
одвои во мнението може своето мнение да го брани 
пред Векјето. 

в) Претрес во Векјет,о 
Член бб 

Законскиот предлог со извештајот од одборот 
мора да биде доставен на пратениците на Векјето 
навремено, а најдоцна еден ден пред седницата на 
Векјето на кое што ке се претресува. 

Исклучително, може со пристанок на бекјето, да 
се земе во претрес и оној законски предлог кој што 
со извештајот од одборот им е доставен на прате-
ниците на истиот ден. 

Член 67 
Претресот на законскиот предлог во Векјето по-

лнува со извештај на известителот од одборот што 
го упатил законскиот предлог до Векјето. 

По извештајот известителот и подносителот на 
предлогот можат да го образложат извештајот на од-
борот. % 

Ако одборот нашол дека. законскиот предлог 
треба во начало да се отфрли, Векјето на тој пред-
лог ке реши без одделно расправање а по сослушу-
вање на одборскиот известител и подносителот на 
предлогот. 

Член 68 
После извештајот и образложението се приста-

пува кон расправање. 
Расправањето е јавно и го опфакја законскиот 

предлог во начало и во поединости,. 
Расправањето почнува, по правило со говор на 

подносителот на предлогот. Тој во својот говор дава 
начално и поблиско образложение на предлогот. 

Во натамошно расправање можат да участвуваат 
членовите на Владата од името на Владата или во 
свое лично, како и народните пратеници од името на 
клубот на кој што припаѓаат, или во свое лично име. 

Известителот на одборот и подносителот на пре-
длогот можат во текот на претресот да земаат збор 
и повекје пати и преку ред поради давање потребни 
одговори, објасненија и завземање став по пред-
ложените амандмани. 

Член 69 
Амандманите можат да се поднесуваат се доде-

ка не ке биде законот ставен на гласање. Тие мора-
ат да бидат писмено формулисан^ 

Освен подносителот на законскиот предлог, аман-
дмани може да поднесува секој пратеник. 

Амандманите од подносителот на предлогот се 
сметаат за составен дел на законскиот предлог. 

Член 70 
За амандманот на пратеник мора да се изјаснат 

известителот на одборот и подносителот на закон-
скиот предлог. Ако се согласат тие со амандманот, 
истиот постанува составен дел на законскиот пред-
лог. Ако некој од нив не се сложи со пратеничкиот 
амандман, претседателот го става тој амандман вед-
наш на гласање. Ако го усвои Векјето, амандманот 
постанува составен дел на законскиот текст. 

Ако подносителот на предлогот или известите-
лот на одборот го прими пратеничкиот мандат во 
начало, но дава на истиот свои предлози за измену-
вање и дополнување, нема за тоа да се гласа, ако тие 
изменувања и дополнувања ги прими подносителот на 
амандманот. Ако не ги прими тој се гласа прво за 
неговиот амандман. Во случај да го приели Векјето 
амандманот, истиот станува составен дел од закон-
скиот предлог во формулација што ја дава подно-
сителот на предлогот, ако останува тој при аман-' 
дманот. 

Член 71 
Расправањето за законскиот предлог е свршено, 

кога ке биде завршена листата на говорниците. 
По завршеното расправање се прејдува на гла-

сање за законскиот предлог. Гласањето се врши во 
целина и еднаш. 

По завршеното гласање Претседателот ке го об-
јави резултатот на гласањето. 

Текстот на законскиот предлог се чита во Ве-
нето, ако го бара тоа подносителот на предлогот, 
известителот на одборот или пратеникот чие барање 
го потпираат десет пратеници. 

г) Претрес на хитни законски предлози 
Член 72 

Како хитен се смета законски предлог кој што 
Владата на ФНРЈ му го испракја на Векјето во текот 
на неговото заседание со обазложен предлог да се 
стави веднага на прво место од дневниот ред. 

Хитниот законски предлог му се достава писме-
но на претседателот на Векјето кој што веднаш го 
достава до претседателот на Законодавниот одбоо. 

Исклучително Владата може да изнесе хитен за-
конски предлог непосредно на самата седница на 
Векјето. Во тој случај може Векјето таков предлог 
да испрати до Законодавниот одбор или да реши 
веднаш да го земе во претресување. 

Пред донесувањето на оваа одлука Векјето ке 
го сослуша мнение™ од подносителот на предлогот. 

Испракјакји хитен законски предлог до Законо-
давниот одбор Векјето може да одреди срок за кој 
мора да поднесе извештај. Ако одборот не поднесе 
предлог може да го земе во претресување и без овој 
извештај. 

Член 73 
Буџетот и стопанскиот план се ставаат ка прво 

место од дневниот ред, освен ако Владата бара хит-
ност за некој друг законски предлог. 

Член 74 
Постапката за расправање и гласање за хител 

законски предлог во Векјето е иста како и за друг« 
законски предлози. 

VIII. — УТВРДУВАЊЕ СОГЛАСНОСТА НА ИЗГЛА-
САН ПРЕДЛОГ СО ИЗГЛАСАН ПРЕДЛОГ НА СОЈУ-

ЗНОТО ВЕКЈЕ 
Член 75 

Кога ке прими од Сојузното векје изгласан пре-
длог од ист закон, Претседателот на Векјето на на-
родите го упоредува текстот од тој предлог со тек-
стот на предлогот изгласан во Векјето на народите. 
Ако се овие текстови истоветни претседателот на 
Векјето му поднесува на Векјето извештај за исто1 
ветноста на законскиот текст и утврдува дека е тој 
законски, предлог дефинитивно усвоен од Народната 
скупштина на ФНРЈ. Вака примен закон претседа-
телот на Векјето го испракја до Президумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ на прогласување и обја-
вување. 

Член 76 
Ако текстот на законскиот предлог што е из-

гласан во Векјето на народите не се слага со текстот 
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изгласан во Сојузното векје, претседателот ке ги из-
несе пред Векјето на народите постоекјите разлики 
да тоа решава за нив. Векјето може без распра-
вање да го усвои текстот од законот како што е 
изгласан во Сојузното векје. Со тоа се смета дека 
е завршен претресот на законскиот предлог. 

Ако Векјето направи некакви измени или допол-
нувања во законскиот предлог што му е испратен 
од Сојузното векје, ке му го врати на ова предлогот 
со измени и дополнувања на согласност. Ако Соју-
зното векје ги прими измените и дополнувањата на-
правени од Векјето на народите ке се смета дека е 
завршен претресот на законскиот предлог. 

Член 77 
Ако Векјето на народите во начало не прими 

еден законски предлог што е изгласан во Сојузното 
векје, или ако не прими измени или дополнувања што 
ги направило Сојузното векје во текстот за закон-
скиот предлог што е изгласан во Векјето на народите 
стварта се испракја на решавање до Координациониот 
одбор на Народната скупштина на ФНРЈ, 

Во Координациониот одбор Векјето избира де-
сет членови и исто толку заменици. 

Член 78 
Координациониот одбор ги проучува обата 

текста и врз основа на тоа изработува свој предлог. 
Коордикациониот одбор решава во полн состав. 
Согласност во Координациниот одбор постиг-

ната е кога ке се изјасни за предлогот мнозинство 
од вкупниот број членови на одборот од еден дом 
и мнозинство од вкупниот број членови од вто-
риот дом. 

Во Координационо^ одбор се избираат изве-
стители за обата векја. 

^ Ако се раздели одборот на мнозинство и 
малцинство, малцинството може да одреди свој 
известител. 

Координациониот одбор го утврдува сам својот 
начин на работење. 

Член 79 
Ако во Координациониот одбор не се постигне 

согласност, или ако Векјето го отфрли решението 
предложено од •Координациониот одбор тоа ке 
решава повторно за законскиот предлог. 

Ако ни на повторното претресување не се по-
стигне согласност метју Сојузното векје и Векјето 
на народите, се смета дека е отфрлен законскиот 
предлог. За тоа претседателот на Векјето ке го 
извести Президиумот кој што ке постапи аналогно 
на Уставот. 

IX. — РЕЗОЛУЦИИ И ДРУГИ ОДЛУКИ НА ВЕКЈЕТО 
Член 80 

Предлози на резолуции и други одлуки можат 
да поднесуваат Сојузната влада и пратениците. 
Векјето може да, реши ваков предлог да испрати 
до нарочен одбор. Векјето по предлог на претсе-
дателот решава да ли за поднесениот предлог ке води 
претрес или ке премине на гласање без претрес. 

X. —. ГЛАСАЊЕ 
Член 81 

Секој пратеник може да гласа само за себе 
лично. 

Гласањето во Векјето се врши јавно или тајно. 
Јавно се гласа со дигање на раце или поиме-

нично. 
Поименично се гласа за законски предлог во 

целина ако го предложи тоа еден пратеник поткрепен 
од десет пратеници. 

При гласањето поименично еден од секретарите 
ги повикува сите пратеници поименично, а овие 
гласаат со одзивање „за" или „против". По завр-
шеното прозивање на сите пратеници ке се про-
возат уште еднаш оние пратеници што не се од-
веале прв пат. 

Член 82 
Со тајно гласање се гласа во случај на избор* 

и тоа ако има дваЈца или повекје кандидати од-
носно две или повекје кандидатски листи. 

Тајно се гласа сб ливчиња подеднакво големи, 
иста боја и форма а сб ставаат во еднообразни о м о т 
Пратениците, после Прозивање™, еден по друг ке ги 
спуштаат ливчињата во кутија што се наогја на 
масата од претседателот. Гласовите ке ги бројат 
тројца пратеници кои што по завршеното броење 
ке ги уништат гласачките ливчиња. Овие тројца 
пратеници по предлог на претседателот ги избира 
Векјето. 

Во случај на подеднаква поделба на гласовите 
ке се врши повторен избор. 

Член 83 
( 

Претседателот на Векјето го објавува резулта-
тот на гласањето непосредно но извршеното гласање, 

XI. — МОЛБИ И ЖАЛБИ 
, Член 84 • ) 1 !: 

Грабаните можат да поднесуваат молби и жал-
би до Народната скупштина поединечно, или преку 
општествените организации и здружества. 

Сите молби и жалби му се испракјаат до прет-
седателот на Векјето и овој ги ишракја до одборот 
за молби и жалби. 

Молбите и жалбите што ке се однесуваат на 
некаков законски предлог или инаку на некаков 
предмет што се претресува во Векјето или во еден 
од одборите, ке бидат испратени. непосредно до 
Векјето или до надлежниот одбор. 

Секој пратеник има право да разгледа секоја 
молба или жалба. 

Член 85 
Молбите и жалбите што не ке ги испрати до 

Векјето или до други одбори, Одборот за молби и 
жалби ке ги испрати до Сојузната влада или на 
некој од нејзините членови, ако смета дека реша-
вање по молбата или жалбата спагја во нивна над-
лежност, или ке ги разгледа, и со свој извештај и 
предлог ке ги испрати до Президиумот на Народ-
ната скупштина на решавање. 

Ако одборот смета дека молбата и жалбата не 
заслужува да биде разгледана, тој ке ја одбие сам. 

XII. — ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
Член 86 

Пратениците имаат право да поставуваат пра-
шања до Претседателот и до членовите на Владата 
на ФНРЈ за важни прашања од политиката и ра-
ботењето на државната управа или за приликите во 
својот крај. 

За поставана вакви прашања Векјето може да 
одреди нарочен ден на почетокот од заседанието', 
прашањата можат да се поставуваат и на почетокот 
од секоја седница на Векјето (чл. 19). 

Претседателот, односно членовите на Владата 
на ФНРЈ одговараат на прашањата писмено или: 
усно на седница што ке се одреди за таа цел осо-
бено, по правило, при крајот на седницата. Одго-
ворот на прашањето - мора да биде даден за време 
на истото заседание. 

Подносителот на прашањето може своето пра-
шање да го повлече. »јј 

Член 87 
После одговорот на Претседателот односно на 

член од Сојузната влада, по правило, може да збо-
рува само подносителот на прашањето заради не-
какво објаснение и заради изјава да ли е доволен 
со одговорот или не. Претседателот може, со оглед 
на важност на прашањето, после одговорот се пак 
да дозволи дискусија, но оваа не може да трае 
подолго од една седница. 
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После изјавата на подносителот на прашањето 
односно после дискусијата ако имало дискусија, се 
преодува на дневниот ред без гласање но во случај 
да имало дискусија на дневниот ред може да се 
премине и со гласање, ако постои предлог било на 
просто, било на мотивирано прејдување на дневниот 
{ред. 

ХШ. — ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 
Член 88 

За секоја седница на Векјето се води записник. 
Записниците на седниците ги водат секретарите 

по ред како ке го одреди тоа претседателот. 
Во записниците се бележат: 
1) соопштенијата на Претседателот и на Со-

јузната влада; 
2) предметите за кои што Векјето решавало и 

решенија што се за нив донесени, со тоа да ке се 
внесе и начинот на гласање, како и бројот на гла-
совите „за" и „против" како и кај поименично™ 
гласање; 

3) предметите за кои што Векјето ке реши да се 
внесат во записникот. 

Говорите на пратениците не се бележат во за-
писник, но се означуваат имињата на говорниците 
што зборувале „за" и „против". 
! . Член 89 

Записникот на седницата на Векјето се чита на 
самиот почеток од седницата. Секој пратеник има 
право да стави забелешка на записникот. Ако се-
кретарот изјави дека не ја прима дадената забе-
лешка и да останува при својата редакција, Век-
јето решава за тоа без претрес. Во случај да најде 
Векјето да е забелешката основана, секретарот е 
должен спрема неа да го исправи записникот. Ко-
нечно усвоен записник го потпишуваат претседате-
лот и секретарот. 

Записниците ке се објават во „Службениот лист 
на Федеративна Народна Република Југославија". 

Член 90 
За сите говори, изјави и извештаи, како и за она 

што ке го рече претседателот раководејќи со седни-
цата на Векјето, се водат стенографски белешки. 

На седниците од одборите ке се водат вакви бе-
лешки само кога тоа претседателот на одборот ке 
смета за потребно. 

Стенографските белешки се поднесуваат на увид 
до претседателот на Векјето и секому чија реч е 
забележена. 

Говорникот може во етнографскиот текст да ги 
дава само оние измени што се однесуваат на редак-
цијата, не внесувај кј и ново нити изоставувајќи изра-
зени мисли и причини. За ова ке се грижи Претсе-
дателот на Векјето. Во случај на спор Претседателот, 
по барање .на пратеникот што бара измена ја изне-
сува стварта пред Вскјето да реши Векјето за тоа, 
откога ке ги.сослуша обајцата. 

XIV. — ОДРЖУВАЊЕ НА РЕД 
Член 91 

Исклучително право за одржување на редот на 
седниците на Векјето му припаѓаа на претседателот 
на Векјето. 

Член 92 
Поради повреди на редот спрема пратениците 

можат да се изречат следни дисциплински казни: 
1) напомена на ред; 
2) записана напомена на ред; 
3) одземање на збор; 
4) привремено исклучување од седници. 
Исклучување не смее да биде прв пат подолго 

од три седници, а секој друг пат не подолго од десет 
седници. 

Првите три казни ги наречува самиот претседател, 
а четвртата ја изречува В ек ј ето без претресување, по 
предлог на претседателот или дваесет членови на 
Векјето. 

Казнетиот пратеник не може да бара да ја укине 
Векјето казната што ја изрекнал претседателот. 

Член 93 
Со напомена на ред ке се казни секој пратеник 

кој што со својот говор или со своето држање во 
Векјето го нарушава редот и прописите на правил-
никот. 

Член 94 
Со записана напомена на ред ке се казни секој 

пратеник што е на иста седница по рану опоменат 
на ред. 

Оваа казна се внесува во записникот. 
Член 95 

Со одземање на збор ке се казни пратеник што 
во својот збор го повреди редот, а поразну на иста 
седница бил векје казнет со записана напомена на 
ред, или два пати. не сакал да го послуша Претседа-
телот. 

Член 96 
Со казна на времено исклучување ке се казни 

пратеник што навредува лично или клевети народ-
ни пратеници или се држи непристојно спрема Век-
јето или за кого ке се утврди да не ја запази тај-
ната за предметите за кои што е изгласана тајност, 
или кој што не сака да го послуша претседателот, 
нарочно во поглед на извршување на казната, Со 
иста казна ке се казни и пратеник гето го нарушава 
редот и го спречува работењето на седницата. 

Член 97 
Пратеник што е казнет со казна исклучување 

должен е да излезе веднаш од салата на Векјето. Во« 
случај да се противи, претседателот ке ја прекине 
седницата и ке нареди казнетиот посланик со сила 
да се отстрани. 

Пратеник против кој се предлага казна на вре-
мено исклучување има право да зборува -во своја 
одбрана на јповеќе пет минути. Ако повекје прате-
ници е едновремено предложено за исклучување по-
ради заеднички извршен прекршок на редот ПУЧ 
право да зборува само еден од името на сите, но 
неговиот говор може да трае најло в ек је десет ми-
нути. 

Член 98 
Казната земање на зборот и казната исклучу-

вање од седниците на Векјето се внесуваат секогаш 
во записникот на Векјето. 

Казната исклучување повлечува губење на днев-
ници за време додека е исклучен. 

Член 99 
Ако некој од слушателите на галерии не седи 

мирно, претседателот може да нареди да се отстра-
ни. Во случај на поголемо нарушавање на редот 
претседателот може да нареди да се испразнат гале-
риите. 

Никој со оружје не може да влезе во зградата 
во која што Векјето заседава, освен лица што по 
прописите носат оружје, а се иавогјаат по службена 
работа кај Векјето. 

XV. —ПЕРСОНАЛ И СМЕТКОВОДСТВО НА ВЕКЈЕТО 
Член 100 

Сиот персонал на Векјето стои под надзор на 
Претседателот. Персоналот е постојан или привре-
мен. Бројот и платите на персоналот ке бидат пред-
видени со правилник што ке го донесе Администра-
тивниот одбор. 
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Член 101 
Претседателот на Векјето е повисок наредбода-

тел за извршувањето на предсметката на расходите 
на Векјето. 

Административниот одбор должен е на секои 
три месеци да ги прегледува сметките и да му под-
несува извештај на1 Векјето. 

XVI. — АРХИВА, БИБЛИОТЕКА И ПЕЧАТ 
Член 102 

Векјето има своја архива како и заедничка би-
блиотека со Сојузното векје. Архивата и библиотека 
•Ја имаат свои службеници. 

Член 103 
Векјето има свој печат со грб на Федеративна 

Народна Република Југославија околу кого е ути-
снат натпис: „Векје на народите на Народната, скуп-
штина на Федеративна Народна Република Југосла-

Печат на В ек јато го чува секретарот на Векјето 
што ке го одреди Претседателот. 

Член 104 
Овој правилник влегува во сила штом ке го при-

ми Векјето. 

(Од Векјето на народите на Народната скупштина 
на ФНРЈ). 

1 290 . 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за принадле-

ж« ости те на државните службеници: („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 83/47) во согласност со Министерот на 
.финансиите на ^ Ш Р Ј и Претседателот на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, а по одобрение од Претседателот 
на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ТЕРЕНСКО РАБОТЕЊЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО НА ТЕШКАТА ИНДУСТРИЈА НА ФНРЈ 
Член 1 

Како теренско работење во смисла на овој пра-
вилник се сметаат следните работи: 

1. монтирање железни конструкции, мостови и 
фабрички инсталации; 

2. работи на одржување, реконструкција и адап-
тација ада железни конструкции, мостови и енергетски 
обекги; 

3. градба на енергетски обекти; 
4. монтажни работи на енергетски обекти; 
5. испитување, монтирање и одржување на земјо-

делски марини на терен. 

Член 2 
Висината на додатокот за теренско работење се 

одредува спрема тоа да ли за службениците на терен 
е организирана исхрана и сместување или не, како 
и спрема врстата во која што е службеникот распо-
реден. 

На службениците им припаѓа дневен додаток за 
теренско работење од следните износи: 

1. Ако не теренот не е организирано сместување 
и исхрана: 

а) на службениците од прва врста 220 динари 
б) на службениците од втора врста 180 динари 
в) на службениците од трета врста 140 динари 
2. Ако е на теренот организирано сместување и 

»охр ана: 

а) на службениците од прва врста 160 динари 
б) на службениците од втора врста 130 динари 
в) на службениците од трета врста 100 динари 

Член 3 
Во сето другото на службениците од Министер-

ството на тешката индустрија на ФНРЈ ке се приме* 
нуваат аналогно одредбите од Правилникот за дода-
токов за теренско работење на службениците во елек-
тростопанството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 45/49). 

Член 4 
Сите потребни напатствија за применување на 

овој правилник ке ги дава Министерот на тешката 
индустрија на ФНРЈ. 

Член' 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3211 
5 мај 1950 година 

Белград 
Министер на тешката индустрија на ФНРЈ, 

Франц Лескошек, е. р. 
Согласни: 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

Претседател 
на Советот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Одобрувам, 
Претседател на Владата на' ФНРЈ 

и Министер на .народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е р. 

291 . 

Врз основа на ст. 2 чл. 32 од Законот за ииспек 
ци јата на трудот, во согласност со Комитетот за за^ 
штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, про-
пису в ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТИОВ 
ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ 

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО 

Член 1 
После чл. 183 на Општиот правилник за хигиена 

ските и техничките заштитни мерки при работењето! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/47), се додава нова 
глава за казнените одредби, која што гласи: 

„VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 184 

Неизвршувањето или спречувањето да се извршат 
одредбите од членовите 2, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 21« 
22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
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46 ('ст. 1), 48, 49, 54, 55, 57, 64 (ст. 2), 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 78 (ст. 6, 7, 8, 9 и 10), 79 (ст. 5, 6, 
7 и 8), 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 (ст. 5 и 9), 
93, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 
129, 131, 134, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 
156, 159, 161, 163, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 179, 180 
и 183 на овој .правилник се казнува како прекршок 
со парична казна до 5.000 динари. 

Неизвршувањето или спречувањето да се извршат 
сите други одредби на овој правилник се казнува 
како прекршок со парична казна до 2.000 динари. 

Член 185; 
За прекршоците наведени во чл. 184 на овој пра-

вилник одговорен е директорот на претпријатието, 
раководигелот односно работодавачот, или друго лице 
на кое што му е должност да се грижи за извршу-
вањето на односните дејствија или обврски. 

За прекршоци на одредбите од членовите - 8, 9, 26, 
27, 28, 29, 32 (ст. 2), 33 (ст. 1 и 2), 34 (точ. 7), 35 
(ст. 1), 44, 45, 46 (ст. 2), 48, 49, 95 (ст. 1) ,138, 165 
;(ст, 2), 167, 168, 169, 170 171, 172, 173 (ст. 1 и 2), 174, 
176, 177 и 178 одговорни се, покрај лицата по прет-
ходниот став, уште и запечените работници што по-
стапуваат противно на наведените одредби од овој 
правилник, или не ги употребуваат техничките и лич-
ните заштитни средства, што им се ставени на упо-
треба, со тоа паричната казна за овие работници да 
изнесува до 2.000 динари. 

Член 186 
А дм и н и ст р ат иви о-ка зн ен а постапка води и реше-

нија во прв степен донесува Извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор, по одредбите од Основниот 
закон за прекршоците." 

Член 2 
Досегашната глава „VII Завршни одредби" станува 

глава „УШ Завршни одредби", а досегашниот член 184 
станува член 187, со следни изменувања и дополну-
вања: 

Ставот 5 се менува и гласи: 
: „Постоекјите претпријатија што не им одговараат 

на одредбите на овој правилник, а не можат ни со 
делимично доградување или преградување да се ускла-
дат со одредбите на овој правилник во градежниот 
поглед (начин на градбата, висината, распоредот из 
големината на работните простории), ке продолжат 
со работењето ако се важни за народното стопанство, 
за што, по барање од инспекцијата на трудот, ке дава 
мнение административно-оперативното раководство на 
стопанекото претпријатие. Такви претпријатија ке се 
прилагодат колку е најповекје можно на одредбите од 
овој правилник, односно мораат да се уредат така во 
нив животот и здравјето на заложените лица да не 
бидат загрозени." 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Постапно исполнување одредбите од овој правил-

ник во векје постоекјите претпријатија го контролира 
инспекцијата на трудот, која што по потреба опре-
делува и срокови за постапно сообразување,- водејќи 
при тоа сметка за обективните, материјалните и тех-
ничките можности." 

После ставот 6 се додава нов став (7), кој што 
гласи: 

„Сроковите од овој член за сообразување на векје 
постоекјите претпријатија кон одредбите на овој пра-
вилник, почнуваат да течат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник за изменувањата и допол-
нувањата." 

Член $ 
Досегашниот член 185 станува член 188. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 4940 
I мај 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Векјеслав Хољевац, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за заштита 

на народното здравје, 
др Павле Грегорич, е. р. 

• 292 . 

Врз основа на чл. 5 ет. 2 .и чл. 33 точ. 1 од Уред-
бата' за сузбивање и отклонување на заразите на до-
битокот („Службен лист на ФНРЈ бр. 48/48) пропи-
су в ам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СУЗБИ-
ВАЊЕТО НА М ЕЛ ИТОКОКО 3А (МАЛТЕШКА БРУ-

ЦЕЛОЗА) НА ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 

Член 1 
Чл. 7 ст. 2 од Правилникот за сузбивање на ме-

литококоза (малтешка бруцелоза) на овците и козите 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 111^48) се менува и/ 
гласи: 

„Ако во некој двор или стадо макар само една 
овца или коза, даде позитивна или сомнителна реак-
ција на мелитококоза, може министерот на земјоде-
лието на народната република да нареди да се зако-
лат сите овци и кози од тој двор односно стадо". 
ј Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна« На-
родна Република Југославија". 

Бр. 439 
5 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделство 
и шумарство, 

Мијалко Тодорович, е. р. 

293 . 

Врз основа на чл. 7 од Законот за општодржав-
ниот буџет за 1950 година и точ. 27 од Наредбата за 
извршување планот на градежните обекти во 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/50), а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
иронисувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ 
НА ПЛАНСКОТО СНИЖУВАЊЕ НА ПОЛНАТА ЦЕНА 

НА ЧИНЕЊЕТО ЗА 1950 ГОДИНА ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1) Сојузната планска комисија кс им соопшти на 
главните изводачи (сојузните! ресори и, планските 
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комнен« на народните републики) квотите и процен-
тите на планското снижување на полната цена на 
•чинењето за 1950 година во видовите на градбата. 
Добиваните квоти главните изводачи ги расподелу-
©аат на основните изводачи (административно-опера-
тивките раководители на »»водачите), кои што ги 
разработуваат на непосредните изводачи (претприја-

т и ј а ) , задолжувајќи ги со апсолутниот износ и про-
центот на снижувањето на полната цена на чинењето. 

Од Сојузната планска комисија односно од глав-
ните или основните изводачи определените проценти 
остануваат постојани при давањето на планското 
снижување на полната цена на чинењето, без оглед 
на измената на производствената задача. 

Основните изводачи (администрати&но-оператив-
ните раководители на изводачите) разработените 
шанови на снижувањето на полната цена на чине-
њето' на претпријатијата ги исправаат на главните 
изводачи. 

Главниот изводач (Сојузните ресори и планските 
комисии на народните републики) проверува и утвр-
дува да ли вкупниот собир на индивидуалните задол-
жувања на претпријатијата одговара на задолжува-
њето на основните изводачи (а дм ин истра тие н о - о п е р а-
тивниот раководителот) и ги »сирак ја вака одобре-
ните планови на снижувањето на полната цена на 
чинењето до Сојузната планска комисија и до соодд-
ветните кредитни единици опрема седиштето на прет-
пријатието. 

2) Основните изводачи (административно-опера-
тивните раководители на изводачите) при давањето 
на задолжувањето на снижувањето на полната цена 
на чинењето на претпријатијата должни се да ги' 
земат во оглед нивните организациони возможности, 
степенот на механизацијата и другите фактори кои 
што овозможуваат да се постигне снижувањето на 
полната цена на чинењето. 

Претпријатијата се должни за целото прет-
пријатие, покрај оставањето на предсметковната 
полна цена на чинењето на нзводачите (одобрените 
предсметковки полни цени на чинењето на извода-
чите, пресметани по нормите што важиле во 1949 
година — ^ревидирани норми во 1949 година), да 
ја пресметаат и индивидуалната снижена полна цена 
на чинењето на тој начин што поодделни елементи 
на структурата од предсметковната полна цена на 
чинењето ке ја снижат така да добијат вкупно зада-
дено снижување. Разликата' помегју предсметковната 
полна цена на чинењето и вака пресметаната сни-
жена полна цена на чинењето по поодделни елементи 
мора да одговара на дадената вкупна маса на задол-
женото снижување на полната цена на чинењето. 

Претпријатието може да постигне снижување на 
полната цена на чинењето на овие елементи: А — 
трошкови на материјалот; Б — плата на изработката; 
Г1 — трошкови (режија) на градилиштето; 12 — тро-
шкови (режија) на управата и продавањето и Га — 
трошкови на текукјите поправања. 

3) Утврдувањето на оствареното снижување на 
полната цена на чинењето се врши со упоредба на 
предсметковната полна цена на чинењето и остваре-
ната полна цена на чинењето. Разликата помегју 
предсметковната и остварената полна цена на чине-
њето представува постигнато снижување, кое што 
треба да се упореди со планот предвиденото (зада-
деното) снижување спрема дадениот процент. Докол-
ку е разликата поголема од планираното снижување, 
претпријатието покрај планираното снижување оства-
рило и непредвидена добивка, а доколку е разликата 
помала претпријатието само делимично го остварило 
планот на снижувањето. 

4) За даденото снижување на полната цена на 
чинењето во процент, ке се пресметува и искажува 
во времени, предсметковни и завршни ситуации со 

применување на определениот процент на основицата; 
трошкови на изработката (трошкови на материјалот 
— А и платите на изработката — Б), режија на гра-
дилиштето за градежни и занаетски работи, режија 
на управата и продавањето за градежните -и занает-
ските работи и трошкови на текукјите поправања. 
Уплатата ке се врши спрема Напатствието за уплата 
на поодделни буџетски приходи по буџетите за 1950 
година, на сметките ка ј Народната банка на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/49). 

Врз основа на составениот тромесечен извештај 
за состојбата се врши пресметка на уплатата за од-
носното тромесечје и помегју претпријатието и над-
лежниот финансиски орган, а исто така врз основа 
на тромесечната предаметка се врши одобрување на 
сметката од издвоените средства што им припаѓаат 
врз основа на стварно постигнатото снижување. Ако 
се утврди со тромесечната предсметка дека е упла-
тата извршена во текот на тромесечје™ во помал 
износ од оној што се покажува во предсметката, 
претпријатието ја уплатува разликата во буџетот, до-
дека повекје уплатеното снижување се засметува 
како претплата за следното тромесечје. 

5) Претпријатието стварно постигнатото снижу-
вање на полната цена на чинењето ке го пресметува 
во полза на планското снижување на полната цена 
на чинењето се додека не ке ја изврши во целина 
својата обврска за планското снижување на полната 
цена на чинењето што е дадена на определената 
производствена задача, т. е. додека не постигне апсо-
лутен износ на снижувањето. Кога ке ја изврши прет-
пријатието оваа обврска, натамошното остварено сни-
жување се пресметува како непредвидена добивка. 

Постигнатиот успех во снижувањето на полната 
цена на чинењето се гледа секогаш како целина од 
почетокот на годината. Конечната пресметка се врши 
на крајот на годината при одобрението на завршната 
сметка за 1950 година. 

6) При оставањето на годишните финансиски 
планови доприносом за фондот на раководството 
треба да се смета по стопата од 13%, а средствата 
за слободно располагање по стопата од 12%, од вкуп-
ниот износ на зададеното (планското) снижување н а 
полната цена на чинењето за 1950 година. Овие про-
центи се определуваат поради тоа што во финанси-
скиот план се искажува целото задолжување за сни-
жувањето на полната цена на чинењето, па мора да 
се призна и максималниот процент за фондот на ра-
ководството и за слободното располагање. 

7) Од оствареното снижување на полната цена 
на чинењето за слободно располагање на претприја-
тието и фондот на раководството, (сметајќи секогаш 
спрема резултатите што се постигнати од почетокот 
на годината), се врши одвојување врз основа на след-
ната скала: 

Процент на 
извршува-

њето планот 
на снижува-

њето на 
п ц ч 

Процент на Процент за 
П Р И Н О С О Т ј ! Ј б о д д о 

на фондот 
на раковод-

ството тање 

в К 
е а 
^ си СО а 

до 40 
преку 40—50 

5 0 - 6 0 
60—70 
70—80 
80—90 
90—100 

4,5 
5,5 
6,5 
8 
9,5 
11 
13 

5,5 
6,5 
8,5 
9 
9,5 
10 
12 

10 
12 
15 
17 
19 
21 
25 

8) Кај работи што не можат да се нормираат — 
ка ј поправања и адаптации, а кои што се наплату-
ваат по стварните трошкови на изработката со до-
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данок на -нормираните износи иа општите трошкови, 
нема да се уплатува снижување. 

9) На работите од помошните дејности ко« што, 
во смисла на Напатствие™ за пресметување на про-
изводството на помошните и споредните дејности кај 
градежните претпријатија, МГ бр. 4470 од 20 -март 
1950 година, се пресметуваат по структурата на це-
ната за градежни услуги, — ке се применуваат во 
сето прописите од ова напатствие. 

10) На вредноста од готовите конструкции и де-
лови и занаетските услуги нема да се применуваат 
прописите од ова напатствие. 

11) Прописите од ова напатствие во сето ке се 
применуваат и на работите што ги изведат инвести-
торите во сопствена режија, а кои што се пресмету-
ваат по структурата на цената за градежните услуги 
аналогно на чл. 8. ст. 4 од Правилникот за изводење 
градби во сопствена режија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 112/48). 

12) Ова напатствие ке се применува од 1 ма ј 
1950 година. 

Бр. 6840 
5 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

• Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за градежништво 

и градежна индустрија, 
Љубчо Арсов, е. р. 

Согласен, 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

294 . 

Врз основа на чл. 105 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и •службениците и нив-
ните фамилии и чл. 7 од Уредбата за финансиите на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 

.бр. 22/50), а во согласност со Претседателот на Ко-
митетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, 
ирописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во иаиатствието за спроведување на Уредбата 
за финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/50) се внесуваат следни 
измени и дополнувања: 

1. Почетокот на точ. 4 на ст. 1, кој што гласеше: 
„Државните, задружните и општествените прет-

пријатија . . . " ке гласи: 
„Државните и задружните претпријатија, како и 

општествените установи и нивните претпријатија . . . " . 
П. Во точ. 7 ст. 3, после образецот за водење 

евиденција за исплатите што ги вршат државните 
буџетски установи и надлештва, се додава нов став 
кој што гласи: 

„Колоната од оваа евиденција, која што носи на-
слов „Исплатен износ", со потколоните „Поради бо-
лест" и „Поради трудисте;", нема да се пополнува 
»додека со одделен пропис ме се определи тоа". 

2. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна! 

Народна Република Југославија", а ке се примену?"' 
о д 1 април 1950 година. 

Бр. 12.071 
4 мај 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите па ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

295 . 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за штедните 

улози („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/49) и чл. 37 
од Законот за устројство и работењето на кредитниот 
систем, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГРАДУВАЊЕТО ПРИ ЗАДОЛЖУВАЊЕТО НА 

ПРИСОБИРАНОТО НА ШТЕДНИТЕ УЛОЗИ 
1) На синдикалните подружници! кои што со сво-

ето заложување придонесуваат да се смасови парич-
ното штедење и да има постојан прилив на штед-
ните улози преку штедните каси, им припаѓа па-
рична награда, и тоа: 

а) 1% (еден од сто) од износот на штедните 
улози што се уложени од страна на работниците и 
службениците на претпријатието, надлештво™ и уста-

новата во текот на еден месец, ако има најмалку 50% 
од заложените работници и службеници вложувачи 
на штедење. 

б) 2% (два од сто) од износот на штедните 
улози што се уложени од страна на работниците и 
службениците на претпријатието, надлештвото и уста-
новата во текот на еден месец, ако има најмалку 90% 
од заложените работници и службеници вложувачи 
на штедење и ако најмалку половината од нив во 
текот на месецот го положат ул о гог. 

Паричната награда ја исплатува надлежната орга-
низациона единица на Народната банка на ФНРЈ на 
крајот од секој месец по барање на синдикалната 
подружница, 

2) Ученици од основни и средни школи што са 
членови на школски штедни каси, може да наградува 
Народната банка на ФНРЈ на крајот на шкотската 
година за најдобро изработена писмена задача од 
областа на штедењето. Наградата може да биде во 
пари, книга, школски прибор и слично, и ја дава На-
родната банка на ФНРЈ врз основа предлогот на 
школата. 

3) Службениците на банката, раководители на 
штедните каси при претпријатијата, установите и 
надлештвата раководителите на школскиве штедни: 
каси и членовите на општествените организации што 
ке постигнат најдобар успех во масовното присобира-
н а на штедните улози може Народната банкана ФНРЈ 
спрема постигнатиот успех во текот на годината да пг 
награди со парична награда до 1.000 динари. 

4) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да 
издава потребни напатствија за техничкото спроведу-
вање на ова решение. 

5) Ова решение ке се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија",, 

Бр. 12100 
5 мај 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија. 

Милентије Попович, е. р. 
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296 . 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за тргови-

јата по (врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КУПУВАЊЕ РИБИ ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 
I. Откупните претпријатија што ке ги овласти 

министерот на државните набавки на народната ре-
публика можат да купуваат по важекјите врзани цени 
морска, езерска и речна риба од рибарите и рибар-
ските 'задруги. 

И. На продавачите покрај износот на куповната 
цена во готово или во а к р е д и т и в и чекови ке им се 
издаваат и бонови во висина на износот на купов-
ната цена, врз основа на кои што ке можат да ку-
пуваат по врзаните цени рибарски прибор, индустри-
ска и друга стока која што се продава во тргови* 
јата по врзаните цени. 

III. Министерот на државните набавки на народ-
ната република во согласност со министерот на ри-
барството на народната република, односно со мини-
стерот на земјделието на народната република, го 
утврдува планот на откупот на риби по врзаните 
цени, во рамките на кој овластените претпријатија 
откупуваат риби по врзаните цени. 

IV. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 1169 

6 мај 1950 година 
Белград 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател- на Советот за промет со стока 

Осман Карабегович, е. р. " 

297 . 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

телеграфско-телефонската тарифа донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕТО ВО ТЕЧАЈ НА ПРИГОДНИ ПО-
ШТЕНСКИ АВИОНСКИ МАРКИ ПО СЛУЧАЈ НА 

ВОЗДУХОПЛОВНИОТ СЛЕТ ВО 1950 ГОДИНА 
На 2 јули 1950 година ке се пуштат во течај при-

годни поштенски авионски франко марки по случај 
одржувањето на III Воздухопловен слет, кој што ке се 
одржи во Рума од 2 до 11 јули 1950 година. 

Една серија од овие марки содржува пет вредно-
сти, и тоа: 

1) марка од 2 динара, маслинесто-зелена боја, чиј 
што цртеж претставува моделар со модел на возду-
шна едрилица; 

2) марка од 3 динари затворено-црвена боја, чиј 
што цртеж претставува воздушна едрилица во летање; 

3) марка од 5 динари, затворено-љубичаста боја, 
чиј што цртеж претставува падобранци при спуштање; 

4) марка од 10 динари, кафеава боја, чиј што 
цртеж претставува жена-пилот како седнува во авион; 

5) марка од 20 динари, чиј што цртеж претставува 
хидроедрилица на море ка ј Дубровник. 

На сите марки стои над сликата натпис со лати-
ница: „Воздухопловен слет 1950", а во десниот агал 
стилизиран цртеж на писмо со крила, што претставува 
воздушна пошта. Во долниот лев агал на сите марки 
е ознака на вредноста со „Дин" со латиница, а под 
сликата на затворениот дел на работ стои натпис 
„ФНР Југославија" со кјирилица и латиница. 

Овие марки ке се продаваат кај сите поголеми 
пошти во земјата до нивното потрошување, а за фран-
кирање на поштенските испратен ке важат неограни-

чено време, односно додека не се донесе решение »а 
нивното повлечување од течај. 

Бр. 11961 
5 мај 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ 

др Заим Шарац, е. р. 

298 . 

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско^ 
телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
МАРКИ ПО СЛУЧАЈ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" 1930 

ГОДИНА 

На 1 јуни 1950 година ке се пушти во течај при* 
год на поштенска франко марка во вредност од 3 ди-
нари по случај одржувањето на Детската недела од 
4 до 11 јуни 1950 година. 

Сликата на оваа марка претставува дете како-
јаде. На горниот раб од марката стои натпис „Дет-
ска недела 1950" со латиница; во долниот лев агал е 
ознака на вредноста „3 Дин'' со латиница; а под 
сликата стои водоравен натпис: „ФНР Југославија', 
прво со кјирилица а потоа со латиница. Бојата на 
марката е црвено-протокалова. 

Оваа марка ке биде во продавање кај сите по-
големи пошти во земјата до 10 јуни 1950 година, а за 
франкирање на исправите ке важи неограничено вре-
ме, односно додека не се донесе решение еа нејзи-
ното повлечување од течај. 

Бр: 11881 
5 мај 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СВЕТСКА-
ТА МЕТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СТРАНА 

НА ИРСКА И БРАЗИЛИЈА 

Владата на Соединетите Американски Држави, со 
своето писмо од 10 април 1950 година, ја извести 
Амбасадата на Федеративна Народна Република Југо-' 
славија во Ваши.што« дека на 14 март 1950 година), 
И на 15 март 1950 година се депонирани ратификаци* 
опите инстрменти на Конвенцијата за светската ме-
теоролошка организација од страна на Ирска и Бра-
зилија. Р ат иф Ик ани он и от интсрумент на Бразилија го| 
опфакја и Протоколот за Шпанија, потписан на 11 
октомври 1947 година, во Вашингтон во исто време 
ло конвенцијата!. Аналогно на членот 35 Конвенцијата 
»влезе во сила на 13 април 1950 година, во однос на 
Мрска, а на 14 април 1950 година во однос »на Бра-
зилија;. 

Југословенскиот р атификацио н е и инструмент па 
споменатата конвенција е депониран во Вашингтон 
на 7 декември! 1948 година, а Конвенцијата е ^обја-
вена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 80 о д 18 
септември 1948 година. »в 

Бр. 48643. — Од Министерството »а надворе-
шните работи, Белград, 9 мај 1950 година. 



ј Страна 684 — Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 17 мај 1950 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 
„Службени лист на Народна Република Црна 

Гора" во бројот 10 од 10 април 1950 година објавува: 
в ува: 

Уредба за задолжителниот откуп на млеко и мле-
чни производи во 1950 година; 

Уредба за одобрувањето на завршните сметки ка 
државните стопански претпријатија од локално зна-
чење; 

Уредба за измените и дополнувањата на уредбата 
за данокот на доход; 

Уредба за откуп на компири во економсата 1950/ 
51 година;-* 

Уредба за оснивање Главна дирекција на електро-
стопанството на Владата на Народна Република Црна 
Гора; 

Наредба за сроковите за оставање , прегледување 
и одобрување на завршните сметки на државните сто-
пански претпријатија од локално значење за 1949 го-
дина; 

Наредба за органите надлежни за утврдување 
основна накнада за техничко усовршување предло-
жено и усвоено во .надлештвата, установите и прет-
пријатијата под раководство на народните одбори; 

Во бројот 11 од 20 април 1950 година објавува: 
Указ за помилување лицата што се осудени со 

извршни пресуди на околиските и окружните народни 
судови; 

Решение за оснивање на Архивскиот совет при 
Министерството на просветата; 

Напатствие за изменување и дополнување на На-
патствие™ за извршување на Уредбата за контрола 
прометот со недвижности; 

Напатствие за пријавување боравокот на терито-
ријата на Народна Република Црна Гора. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине службени лист Народне Репу-
блике Хрватске", во бројот 16 од 13 април 1950 го-
дина објавуваат: 

Уредба за оснивање и работење на средните дрв-
но-индустриски школи; 

Уредба за оснивање на нижи дрвио-индустриски 
школи во Делнице и Винковци; 

Уредба за Средната фискултурна школа во Загреб; 
Уредба за воведување дозвола за боравокот на 

подрачјето на Народниот одбор на град Ријека; 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за бројот и територијалната надлежност на окру-
жните и околиските судов,и; 

Уредба за дневниците и накнада на трошковните 
на судиите — поротници; 

Напатствие за вршење пракса на адвокатските 
приправници кај органите на првосудието и другите 
државни органи. 

Во бројот 17 од 20 април 1950 година објавуваат: 
Уредба за укинување Комисијата за задруги при 

Претседателството на владата на Народна Република 
Хрватска; 

Решение за висината на нормираните трошкови 
за издршка на децата во детските јасли. 

Во бројот 18 од "27 април 1950 година објавуваат: 
Указ за промена на називот на местото Плоче 

и Месниот народен одбор Плоче; 
Наредба за престанокот на работењето на укина-

тите околиски судови за град Ријека и околната Ри-
јека и почетокот на работењето на Околискиот суд 
во Ријека. 

> СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер« 
цеговине" во бројот 15 од 15 април 1950 година обја-
вува: 

Наредба за задолжителна поправка на неисправ-
ните дробилицу ком и ресори и ваљци за валкање на 
патишта; 

Наредба за времето на стрижење овци и јагниња; 
Наредба за измени и дополненија на Наредбата 

за уништување на волците; 
Напатствие за постапката за добивање на подато-

ците потребни за расподелба износите на фондот за 
раководство и за слободно располагање од средствата 
книежни на посебните банковни сметки на Министер-
ството на комуналните работи; 

Напатствие за вршењето на трговската мељава 
пченица и р'ж и начинот на вагјањето на пченкар-
ните клици. 

С О Д Р Ж А Ј: 
Страна 

286. Изменувања и дополнувања на Правилни-
кот за работа на Сојузното векје на На-
родната скупштина на ФНРЈ од 26 април 
1948 година — — — — 661 

287. Изменувања и дополнувања на Правилни-
кот за работа на Векјето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ од 26 април 
1948 година — — 661 

288. Правилник за работа на Сојузното векје на 
Народната скупштина на ФНРЈ од 26 април 
1948 година со изменувањата и дополну-
вањата од 26 април 1950 година (пречистен 
текст) — —• — — — — — 662 

289. Правилник за работа на Векјето на наро-
дите на Народната скупштина на ФНРЈ од 
26 април 1948 година со изменувањата и 
дополнувањата од 26 април 1950 година 
(пречистен текст) — — — 674 

290. Правилник за додатокот за теренско рабо-
тење на службениците во ресорот на Ми-
нистерството на тешката индустрија на 
ФНРЈ — 679 

291. Правилник за изменување и дополнување 
на Општиот правилник за хигиенските и 
техничките заштитни мерки при работењето 679 

292. Правилник за изменување на правилникот 
за сузбивање на мелитококоза (малешка 
бруцелоза) на овците и козиве 

293. Напатствие за начинот на пресметување и 
уплатување на планското снижување на 
полната цена на чинењето за 1950 година 
во градежништвото — —• — 680 

294. Напатствие за изменувања и дополнувања 
на Напатствието за спроведување на Уред-
бата за финансирање на социјалното оси-
гурување — — 682 

295. Решение за наградувањето при заложува-
њето на присобираното на штедните улози 682 

296. Решение за купување риби по врзани цени 682 
297. Решение за пуштањето во течај на при-

годни поштенски авионски марки по случај 
на ваздухопловниот слет во 1950 година 683 

298. Решение за пуштање во течај пригодни 
поштенски марки по случај на „Детската 
недела 1950 година" — — 683 
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