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297. 
Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на 

Социј алиетичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 1 април 1982 година и на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 12 април 1982 
година донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник: се уредуваат: 
— начинот на работа на соборите на Собрание-

то ка СФРЈ за прашањата за кои рамноправно од-
лучуваат; 

— начинот на работа на заедничка седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ; 

— остварувањето на правата и должностите на 
претседателот и на потпретседателот на Собрание-
то на СФРЈ; 

— формирањето, делокругот и начинот на ра-
бота на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ; 

— начинот на остварување на односите на Со-
бранието на СФРЈ со Претседателството на СФРЈ 
во врска со заедничката работа на соборите на Со-
бранието на СФРЈ; 

— начинот на водење на посебниот претрес во 
Собранието на СФРЈ за извештајот на Сојузниот 
извршен совет; 

— начинот на остварување на односите на Со-
бранието на СФРЈ и Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија и органите на другите општествено-поли-
тички организации во федерацијата, во врска со 
заедничката работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ; 

— начинот на остварување на соработката на 
Собранието на СФРЈ со претставничките тела на 
други држави и учеството на неговите претстав-
ници во работата на одделни меѓународни органи-
зации и мисии. 

Член 2 
Собранието на СФРЈ е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Собранитео на СФРЈ трае 

секоја година од 20 јули до 5 септември. 
Претседателот на Собранието на СФРЈ може и 

за време на летниот одмор да свика заедничка сед-
ница на соборите на Собранието на СФРЈ, а прет-
седателот на заедничко работно тело на соборите 
на Собранието на СФРЈ — седница на тоа работно 
тело, ако тоа го бараат особени потреби. 

Член 3 
Собранието на СФРЈ во согласност со Уставот 

на СФРЈ, го претставува претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 4 
Собранието на СФРЈ има печат. 

Печатот на Собранитео на СФРЈ го содржи i p -
бот на Социјалистичка Федеративна Републшса Ј у -
гославија, околу кој на сите Јазици на народите на 
Југослваија стои натписот „Собрание на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија". 

II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОБОРИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СФРЈ З А П Р А Ш А Њ А Т А З А К О И 

РАМНОПРАВНО ОДЛУЧУВААТ 

А. Прашања за кои соборите на Собранието 
на СФРЈ рамноправно одлучуваат 

Член 5 
Сојузниот собор на Собранието на С Ф Р Ј и Со-

борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ, во согласност со Уставот на СФРЈ, рам-
ноправно: 

1) ги избираат и разрешуваат претседателот и 
потпретседателот, односно потпретседателот на Со-
бранието на СФРЈ; 

2) ги избираат и разрешуваат претседателот и 
членовите на Сојузниот извршен совет; ги имену-
ваат и разрешуваат сојузните секретари и други 
со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон одредени 
функционери и членови на колегиј алките т#гла во 
сојузните органи; 

3) ги избираат и разрешуваат претседателот и 
судиите на Уставниот суд на Југославија и на Со-
јузниот суд; го именуваат и разрешуваат сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето; 
го именуваат и разрешуваат сојузниот јавен обви-
нител; 

4) ги избираат и разрешуваат членовите на Со-
ветот на федерацијата; 

5) ги ратификуваат меѓународните договори што 
бараат донесување на нови или измена на важеч-
ките републички и покраински закони; 

6) ги донесуваат одлуките за продолжување на 
мандатот на делегатите во Собранието на СФРЈ; 

7) го донесуваат деловникот за заедничката ра -
бота на соборите на Собранието на СФРЈ, за нив-
ните заеднички работни тела и одлуката за органи-
зацијата и работата на службите на Собранието на 
СФРЈ. 

Б. Постапка за избор односно за именување 
и разрешување на сојузните функционери 
1. Избор на претседател и потпретседател на Собра-
нието на СФРЈ и на претседатели и членови на за-
едничките работни тела на соборите на Собранието 

на СФРЈ 

а) Избор па претседател и потпретседател на Соб-
ранието иа СФРЈ 

Член 6 
Предлог на кандидат за претседател на Собра-

нието на СФРЈ поднесува Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 



Страна 654 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 април 1982 

Предлог може да поднесе и секој делегат во 
С О Ј У З Н И О Т собор на Собранието на СФРЈ, односно 
секој делегат и секоја делегација во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. 
Предлогот на делегатот односно на делегацијата и 
се доставува на Комисијата на Собранието на СФРЈ 
за избор и именувања заради давање мислење. Ко-
мисијата е должна да даде мислење најдоцна 24 
часа пред седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ на кои ќе се врши избор на претседател на 
Собранието на СФРЈ. Претседателите на соборите 
на Собранието на СФРЈ поднесениот предлог, за-
едно со мислењето на Комисијата, им го упатуваат 
па делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ. 

Предлогот се поднесува во писмена форма и 
мора да биде образложен. 

Предлогот мора да им биде доставен на деле-
гатите во соборите на Собранието на СФРЈ до по-
четокот на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ на кои ќе се врши избор на претседател на 
Собранието на СФРЈ. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања, односно на Друг ов-
ластен предлагач, има право на седницата на соборот 
на Собранието на СФРЈ да го образложи предлогот. 

Член 7 
Гласањето за изборот на претседател на Собра-

нието на СФРЈ, по правило, е јавно. 
Гласањето е тајно ако тоа, по барање на одде-

лен делегат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ односно на одделен делегат или одделна де-
легација во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, претходно го одлучи со-
борот. 

Член 8 
Ако гласањето за изборот на претседател на 

Собранието на СФРЈ е тајно, се врши со гласачка 
ливчиња. 

На секое гласачко ливче мораат да бидат от-
печатени имињата на сите предложени кандидати, 
и тоа по оној ред по кој предлозите му се преда-
дени на претседателот на соборот на Собранието 
на СФРЈ. Ирод името на секој кандидат мора да 
стои реден број. 

Сите гласачки ливчиња се со иста големина, 
форма и боја. На секое гласачко ливче е втиснат 
печатот на Собранието на СФРЈ. 

Член 9 
Со спроведувањето на изборот на претседател 

на Собранието на СФРЈ раководи претседателот на 
соборот на Собранието на СФРЈ, на кого во работа-
та му помагаат делегатите избрани на седница на 
соборот на Собранието на СФРЈ и секретарот на 
соборот на Собранието на СФРЈ. 

Член 10 
Секој делегат добива гласачко ливче. 
Откако ќе утврди дека секој делегат добил гла-

сачко ливче, претседателот на соборот на Собрани-
ето на СФРЈ дава објаснение за начинот на гла-
сањето и го определува времето за пополнување на 
гласачките ливчиња. 

Делегатот гласа со заокружување на редниот 
број пред името на кандидатот. 

По истекот на времето определено за пополну-
вање на гласачките ливчиња, претседателот на со-
борот на Собранието на СФРЈ ги повикува делега-
тите да ги предадат гласачките ливчиња. 

Секој делегат лично го пушта превитканото гла-
сачко ливче во една од поставените гласачки ку-
тии, Ч И Ј Ш Т О броЈ го определува претседателот на 
собооот на Собранието на СФРЈ. 

К а ј секоја гласачка кутија е присутен еден од 
делегатите што се избрани да му помагаат на прет-

седателот на соборот на Собранието на СФРЈ во 
спроведувањето на изборот. 

Член 11 
Откако ќе гласаат сите присутни делегати и 

претседателот на соборот на Собранието на СФРЈ 
ќе објави дека е завршено гласањето, се пристапу-
ва кон утврдување на резултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња. 

Претседателот на соборот на Собранието на 
СФРЈ ги објавува резултатите од гласањето и сооп-
штува колку вкупно делегати гласале и колку од 
нив за одделен од предложените кандидати. 

Член 12 
За претседател на Собранието на СФРЈ е из-

бран кандидатот кој добил мнозинство гласови на 
седницата на секој од соборите на Собранието на 
СФРЈ на КОЈ а присуствуваат мнозинството делегати. 

Ако предложениот кандидат не го добие по-
требното мнозинство во еден од соборите на Со-
бранието на СФРЈ, овластениот предлагач подне-
сува нов предлог. 

Член 13 
Изборот на потпретседател на Собранието на 

СФРЈ се врши по изборот на претседател на Со-
бра гшето на СФРЈ. 

Поднесувањето на предлог за избор и изборот 
на потпретседател на Собранието на СФРЈ се врши 
според одредбите од овој деловник за поднесува-
њето на предлог за избор и за изборот на прет-
седател на Собранието на СФРЈ. 

б) Избор на претседатели и членови на заедничките 
работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ 

Член 14 
На првите седници на соборите на Собранието 

на СФРЈ, по верификацијата на мандатот на деле-
гатите во соборите, најстариот делегат во соборот 
кој претседава на седницата поднесува предлог за 
избор на претседател и членови на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Член 15 
Предлог за избор на членови на заедничко ра-

ботно тело на соборите на Собранието на СФРЈ до 
соборите на Собранието на СФРЈ поднесува Коми-
сиЈата на Собранието на СФРЈ за избор и имену-
вања. 

Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања поднесува до соборите на Собранитео на 
СФРЈ предлог за избор на претседател на заеднич-
кото работно тело на соборите на Собранието на 
СФРЈ од редот на делегатите во соборите на Со-
бранието на СФРЈ. 

Член 16 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 

именувања е должна на секоЈ од соборите на Со-
бранието на СФРЈ, најдоцна 24 часа пред почетокот 
на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ 
на кои ќе се врши избор на претседател и членови 
на заедничкото работно тело на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, да им го достави предлогот за из-
бор на претседател и за избор на членови на заед-
ничкото работно тело на соборите на Собранието 
на СФРЈ од редот на делегатите. 

Кога е со овој деловник одредено во составот 
на заедничкото работно тело на соборите на Собра-
нието на СФРЈ да влегуваат научни, стручни и 
јавни работници, предлогот за избор на членови на 
тоа работно тело содржи, покрај предлогот за из-
бор на членови од редот на делегатите во соборот 
на Собранието на СФРЈ, и предлог за избор на чле-
нови од редот на научните, стручните и јавните 
работници. 
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Предлогот за избор на претседател и за избор 
на сите или на одделни членови на заедничкото 
работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ 
се поднесува во писмена форма. 

Член 17 
Врз начинот за избор на претседател и членови 

на заедничките работни тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ сообразно се применуваат одредби-
те од овој деловник за изборот на претседател на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 16 
Кога со овој деловник е одредено дека во сос-

тавот на заедничкото работно тело на соборите на 
Собранието на СФРЈ влегуваат и претставници 
на определени општествено-политички и други оп-
штествени организации и на самоуправните орга-
низации и заедници во федерацијата, Комисијата 
на Собранието на СФРЈ за избор и именувања ги 
известува соборите на Собранието на СФРЈ за прет-
ставниците на тие организации и заедници што се 
делегирани во составот на заедничкото работно те-
ло на соборите на Собранието на СФРЈ. 

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот из-
вршен совет 

Член 19 
Соборите на Собранието на СФРЈ избираат 

претседател на Сојузниот извршен совет врз ос-
нова на предлогот што го поднесува Претседателст-
вото на СФРЈ. 

Предлогот на кандидат за претседател на Со-
јузниот извршен совет се поднесува во писмена 
форма и мора да биде образложен и доставен до 
делегатите до почетокот на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ на кои ќе се врши избор 
на претседател на Сојузниот извршен совет. 

Претставникот на Претседателството на СФРЈ 
може и на седница на соборот на Собранието на 
СФРЈ да го образложи предлогот што го поднело 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 20 
Гласањето за избор на претседател на Сојузниот 

извршен совет, по правило, е Јавно. 
Гласањето за избор на претседател на Сојуз-

ниот извршен совет е тајно, ако тоа претходно го 
одлучи соборот на Собраните на СФРЈ, по барање 
на одделен делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ односно на одделен делегат или де-
легација во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ. 

Ако гласањето за избор на претседател на Со-
јузниот извршен совет е тајно, гласањето се врши 
сходно со одредбите од овој деловник за тајното 
гласање за избор на претседател на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 21 
Соборите на Собранието на СФРЈ ги избираат 

членовите на Сојузниот извршен совет врз основа 
на предлогот што го поднесува кандидатот за прет-
седател на Сојузниот извршен совет. 

Предлогот за избор на членови на Сојузниот из-
вршен совет се поднесува во писмена форма и мора 
да биде образложен и доставен до делегатите до 
почетокот на седниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ на кои ќе се врши нивниот избор. 

Пред одлучувањето на соборите на Собранието 
на СФРЈ за предлогот од став 1 на овој член, тој 
предлог го разгледува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања и за него им дава ми-
слење на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Кандидатот за претседател на С О Ј У З Н И О Т извр-
шен совет го образложува предлогот за избор на 
членови на Сојузниот извршен совет на седницата 
на Комисијата за избор и именувања и на седни-
ците на соборите на Собранието на СФРЈ на кои 
се врши изборот. 

Член 22 1 

Соборите на Собранието на СФРЈ, пред приста-
пувањето кон избор на членови на Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од кандидатот за претсе-
дател на С О Ј У З Н И О Т извршен совет, го определуваат 
бројот на членовите на Сојузниот извршен совет 
што се избираат согласно со начелото на рамно-
правна застапеност на републиките и соодветна за-
стапеност на автономните покраини. 

Пред да се пристапи кон одлучување за избо-
рот на членови на Сојузниот извршен совет, собо-
рите на Собранието на СФРЈ одлучуваат за тоа 
дали ќе гласаат за предлогот за избор на членови 
на С О Ј У З Н И О Т извршен совет во целост или за пред-
логот за избор на секој член на Сојузниот извршен 
совет посебно. 

Член 23 
Гласањето за избор на членови на Сојузниот 

извршен совет, по правило, е јавно. 
Гласањето за избор на членови на Сојузниот из-

вршен совет е тајно, ако тоа претходно го одлучи 
соборот на Собранието на СФРЈ, по барање на од-
длен делегат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ односно на одделен делегат или делегација" 
во Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ. 

Ако гласањето за избор на членови на Сојуз-
ниот извршен совет е таЈно, се врши сходно со од-
редбите од овој деловник за тајното гласање за из -
бор на претседател на Собранието на СФРЈ. 

Член 24 
Соборите на Собранието на СФРЈ, на предлог 

од претседателот на Сојузниот извршен совет, од 
редот на членовите на Сојузниот извршен совет из-
бираат еден или повеќе потпретседатели на Сојуз-
ниот извршен1 совет. 

Гласањето за избор на потпретседател на Со-
јузниот извршен совет се врши според одредбите 
на член 23 од овој деловник. 

Член 25 
За претседател, потпретседател и членови на 

Сојузниот извршен совет се избрани кандидатите 
што добиле мнозинство гласови на седницата на 
секој од соборите на Собранието на СФРЈ на која 
присуствуваат мнозинството делегати. 

Ако кандидатот за претседател на Сојузниот 
извршен совет не го добие потребното мнозинство 
во еден од соборите на Собранието на СФРЈ, прет-* 
седателот на Собранието на СФРЈ за тоа го извеси 
тува Претседателството на СФРЈ. 

Ако предлогот што го поднел кандидатот за 
претседател на Сојузниот извршен совет, за кој со-
борите на Собранието на СФРЈ гласаат во целост, 
не го добие потребното мнозинство во еден од со-
борите на Собранието на СФРЈ, кандидатот за прет-
седател на С О Ј У З Н И О Т извршен совет поднесува нов 
предлог. 

Ако соборите на Собранието на СФРЈ за пред-
логот од став 3 на ОВОЈ член одлучуваат поединеч-
но, а одделен кандидат за член на Сојузниот из-
вршен совет не го добие потребното мнозинство во 
еден од соборите на Собранието на СФРЈ, кандида-
тот за претседател на С О Ј У З Н И О Т извршен совет ќе 
поднесе нов предлог најдоцна во рок од 24 часа од 
извршеното гласање. 

Ако предлогот на кандидат за потпретседател 
на Сојузниот извршен совет што го поднел прет-
седателот на С О Ј У З Н И О Т извршен совет не го добие 
потребното мнозинство во еден од соборите на Соб-
ранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот из-
вршен совет ќе поднесе нов предлог. 
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{ k Член 26 
Претседателот на Собранието на СФРЈ го из-

вестува Претседателството па СФРЈ за изборот на 
Сојузниот извршен совет. 

3. Именување на функционери и членови на коле-
г и ј а л н и ^ тела во определени сојузни органи 

\ 
Х Член 27 

Функционерите и членовите на колегиј алките 
тела во определени сојузни органи за кои со Уста-
вот на СФРЈ, со СОЈУ зен закон, со ОВОЈ деловник 
или со друг општ акт на Собранито на СФРЈ е од-
редено дека ги именуваат соборите на Собранието 
на СФРЈ, се именуваат на предлог од предлагачот 
определен со Уставот на СФРЈ, или со сојузен за-
кон односно со овој деловник или со друг општ акт 
на Собранието на СФРЈ. 

Предлогот се поднесува во писмена форма и мо-
ра да биде образложен. 

Кон предлогот за именување на функционери и 
членови на колегиј алките тела во определени сојуз-
ни органи, на соборите на Собранието на СФРЈ им се 
доставува и мислењето на Комисијата на Собрани-
ето на СФРЈ за избор и именувања, ако таа коми-
сија не е подносител на предлогот. 

Функционерите и членовите на колегиј алните 
тела во определени СОЈУЗНИ органи се именуваат 
сходно со одредбите од ОВОЈ деловник за изборот 
на членови на Сојузниот извршен совет. 

4. Избор на членови на Советот на федерацијата 

Член 23 
Членови на Советот на федерацијата избираат 

соборите на Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Претседателството на СФРЈ. 

Изборот на членови на Советот на федерацијата 
се врши сходно со одредбите од овој деловник за 
изборот на претседател на Собранието на СФРЈ. 

5. Избор на претседател и судии на Уставниот суд 
на Југославија 

Член 29 
Претседател и судии на Уставниот суд на Ју -

гославија избираат соборите на Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ. 

Изборот на претседател и судии на Уставниот 
суд на Југославија се врши сходно со одредбите од 
овој деловник за изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 

6. Избор на претседател и судии па Сојузниот суд, 
именување па сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, соју-
зен јавен нрапобрз кител и нивни заменици и име-
нување на други функционери и колегијални тела 
одредени со сојузен закон или со тпзуг општ акт на 

Собранието на СФРЈ 

Член 30 
Изборот на претседател и судии на Сојузниот 

суд, именувањето на сојузен јавен обвинител и со-
јузен јавен правобранител и нивни заменици и име-
нувањето на други функционери и колегијални те-
ла, одредени со coivseH закон или со друг општ акт 
на Собранието на СФРЈ, соборите на Собранието на 
СФРЈ го вршат на предлог од Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Сојузниот општествен правобранител на самоу-
правувањето и неговиот заменик соборите на Со-
бранието на СФРЈ ги именуваат на предлог од Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју -
гославија. 

Пред изборот на судии на Сојузниот суд и име-
нувањето на сојузен општествен правобранител на 

самоуправувањето, на сојузен јавен обвинител и со-
јузен јавен правобранител, СОЈУЗНИОТ собор на Со-
бранието на СФРЈ го определува бројот на судиите 
на Сојузниот суд што се избираат и бројот на за-
мениците па сојузниот општествен правобранител, 
на сојузниот јавен обвинител и на сојузниот Јавен 
правобранител што се именуваат, ако тој број не е 
одреден со сојузен закон или со друг општ акт на 
Собранието на СФРЈ. 

Изборот односно именувањето на функционе-
рите од ст. 1 и 2 на овој член се врши сходно со 
одредбите од овој деловник за изборот на претсе-
дател на Собранието на СФРЈ. 

7. Именување на генерален секретар на Собранието 
на СФРЈ и на други функционери во службите на 

Собранието на СФРЈ 

Члех. 
Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, 

заменикот на генералниот секретар на Собранието 
на СФРЈ и други функционери во службите на Со-
бранието на СФРЈ, соборите на Собранието на 
СФРЈ, ги именуваат на предлог од Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

Именувањето на функционерите од став 1 на 
овој член се врши сходно со одредбите од овој де-
ловник за именувањето на функционери и члено-
ви на колегиј алните тела во опрделени сојузни 
органи. 

8. Разрешување и оставка на сојузните функцио-
нери 

а) Разрешување па одделни членови на Сојузниот 
извршен совет 

Член 32 • 
Кога претседателот на Сојузниот извршен со-

вет ќе поднесе до соборите на Собранието на СФРЈ 
предлог за разрешување од должноста на одделен 
член на Сојузниот извршен совет, соборите на Со-
бранието на СФРЈ одлучуваат за тој предлог сход-
но со одредбите од овој деловник за изборот на 
членови на Сојузниот извршен совет. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет ед-
новремено со предлогот за разрешување на одде-
лен член на Сојузниот извршен совет поднесува до 
соборите на Собраните© на СФРЈ и предлог за из-
бор на нов член на Сојузниот извршен совет. 

Член 33 
Кога иницијатива за разрешувања на одделен 

член на Сојузниот извршен совет ќе поведе деле-
гат во СоЈз'зниот собор на Собранието на СФРЈ, од-
носно делегат или делегација во Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собраниево на СФРЈ, за 
таа иницијатива претседателот на соборот на Со-
бранието на СФРЈ го известува претседателот на 
Собранието на СФРЈ. 

^ Претседателот на Собранието на СФРЈ за ини-
цијативата од став 1 на овој член ги известува 
претседателот на другиот собор на Собранието на 
СФРЈ, Комисијата на Собранието на СФРЈ за из-
бор и именувања и претседателот на Сојузниот из-
вршен совет. За оваа иницијатива Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања дава 
мислење, а претседателот на Сојузниот извршен со-
вет го соопштува својот став. 

Кога за иницијативата за разрешување на од-
делен член на Сојузниот извршен совет Комиси-
јата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања 
ќе даде мислење, а претседателот на Сојузниот из-
вршен совет ќе го соопшти својот став, претседате-
лите на соборите на Собранието на СФРЈ за тоа ми-
слење односно став ги известуваат делегатите во 
соборите на Собранието на СФРЈ. 
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Член 34 
Членот на Сојузниот извршен совет за кого е 

поднесен предлог односно дадена иницијатива за 
разрешување може СВОЈОТ став за тоа да го изнесе 
на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ 
на кои се одлучува за предлогот односно иниција-
тивата, а ако СВОЈОТ став го соопштил во писмена 
форма, претседателите на соборите на Собранието 
на СФРЈ за тој став ги извстуваат делегатите во 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Соборите на Собранието на СФРЈ одлучуваат за 
иницијативата за разрешување на одделен член на 
Сојузниот извршен совет сходно со одредбите од 
овој деловник за изборот на членовите на С О Ј У З -
НИОТ извршен совет. 

б) Разрешување па други сојузни функционери 

Член 35 
Разрешувањето на сојузните функционери што 

се избираат односно именуваат според одредбите од 
ОВОЈ деловник, соборите на Собранието lia СФРЈ го 
вршат на предлог од Коми СИЈ ата на Собранието па 
СФРЈ за избор и именувања или од друг овластен 
предлагач. 

Предлогот за разрешување на сојузните функ-
ционери што ги избира односно именува Собрани-
ето на СФРЈ, а што не го поднела Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања, го раз-
гледува таа комисија и за него им дава мислење 
на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Сојзтзниот функционер за кого е поднесен пред-
лог за разрешување може СВОЈОТ став за тој пред-
лог да го изнесе на седниците на соборите на Со-
бранието на СФРЈ на кои се одлучува за предлогот, 
а ако својот став го соопшти во писмена форма, 
претседателите на соборите на Собранието на 
СФРЈ за тој став ги известуваат делегатите во со-
борите на Собранието на СФРЈ. 

Член 36 
За предлогот за разрешување на сојузни функ-

ционери соборите на Собранието на СФРЈ одлучу-
ваат сходно со одредбите од овој деловник за из-
борот односно именувањето на сојузните функци-
онери. 

Член 37 
При одлучувањето за разрешување на сојузен 

функционер, соборите на Собранието на СФРЈ мо-
жат да одлучат за негово заменување до изборот 
односно именувањето на нов сојузен функционер. 

е) Оставка на сојузните функционери 

Член 38 
Кога оставка ќе поднесе член на Сојузниот из-

вршен совет, претседателот на Собранието на СФРЈ 
Ја доставува до претседателите на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, до Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања и до претседателот 
на Сојузниот извршен совет. За оставката Комиси-
јата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања 
дава мислење, а претседателот на Сојузниот извр-
шен совет го соопштува својот став. 

Кога оставка ќе поднесе друг сојузен функци-
онер, претседателот на Собранието на СФРЈ ја до-
ставува до претседателите на соборите на Собра-
нието чна СФРЈ и до Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања, а кога оставка ќе под-
несе сојузен функционер кој раководи со сојузен 
орган на управата односно со сојузна организација, 
а кој не е член на Сојузниот извршен совет — до 
претседателот на Сојузниот извршен совет. 

Претседателите на соборите на Собранието на 
СФРЈ ja доставуваат оставката, заедно со мисле-
њето и стасот од став 1 односно со мислењето од 
став 2 на ОВОЈ член, до делегатите во соборите на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 39 
Соборите на Собранието на СФРЈ ја разгледу-

ваа оставката на СОЈУЗНИОТ функционер и можат 
да одлучат да ја уважат поради причините што се 
наведени во образложеното на оставката. 

Разгледувајќи ја оставката на СОЈУЗНИОТ функ-
ционер, соборите на Собранието на СФРЈ можат да 
одлучат да не ја уважат поради оцената дека по-
стојат причини за утврдување на одговорноста на 
СОЈУЗНИОТ функционер. 

Ако одлучат дека постојат причини за утврду-
вање на одговорноста на сојузниот функционер, со-
борите на Собранието на СФРЈ ќе спроведат постап-
ка за негово разрешување. 

В. Постапка за поставување прашање за до-
верба и за поднесување колективна оставка 

на Сојузниот извршен свет 

Член 4о 
Соборите на Собранието на СФРЈ одлучуваат 

во согласност со Уставот на СФРЈ дали ќе се из-
јаснуваат за довербата на Сојузниот извршен совет 
ако најмалку дссет делегати во Сојузниот собор 
на Собранието па СФРЈ или делегација во Соборот 
ка републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ го постават прашањето за доверба на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Ако еден од соборите на Собранието на СФРЈ 
му из лга са недоверба на Сојузниот извршен совет, 
претседателот на тој собор на Собранието на СФРЈ 
е должен во извештајот да ги наведе причините 
поради кои соборот му изгласал недоверба на Со-
јузниот извршен совет. 

Претседателот на соборот на Собранието на 
СФРЈ на кого му е доставен извештајот свикува 
веднаш седница на соборот на Собранието на СФРЈ 
заради заземање став за ова прашање. 

Член 41 
Ако другиот собор на Собранието на СФРЈ се 

согласи со ставот на соборот на Собранието на СФРЈ 
што му изгласал недоверба на С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет, С О Ј У З Н И О Т извршен совет ќе се разреши од 
должноста. 

Ако другиот собор на Собранието на СФРЈ не 
се согласи со ставот на соборот на Собранието на 
СФРЈ што му изгласал недоверба на Сојузниот из-
вршен совет претседателот на соборот ќе го извес-
ти ТОЈ собор на Собранието на СФРЈ за ставот на 
другиот собор на Собранието на СФРЈ и за при-
чините поради кои не се согласил со изгласаната 
недоверба. 

Претседателот на соборот на Собранието на 
СФРЈ што му изгласал недоверба на Со1узнпот из-
вршен совет веднаш го известува ТОЈ собор за ста-
вот на другиот собор на Собранието на СФРЈ. Тој 
собор на Собранието на СФРЈ повторно го претре-
сува прашањето за доверба на Сојузниот извршен 
совет, а ако остане при порано заземениот став, 
обата собора на Собранието на СФРЈ ќе одржат за-
едно седница заради разгледување на ова прашање. 

Ако и на седницата' што заедно ќе ја одржат 
обата собора на Собранието на СФРЈ, соборот на 
Собранието на СФРЈ што му изгласал недоверба 
на Сојузниот извршен совет остане при СВОЈОТ по-
ранешен став, Сотузниот извршен совет се разре-
шува од должноста. 
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Член 42 
Ако смета дека не е во состојба да го обезбеди 

спроведувањето на утврдената политика и извршу-
вањето на законот, друг пропис или општ акт на 
Собранието на СФРЈ чиешто донесување се пред-
лага, или спроведувањето на ставовите или на пред-
ложените мерки на Претседателството на СФРЈ, 
или дека не може да преземе одговорност за врше-
њето на својата функција ако не се донесе сојуз-
ниот закон, другиот пропис или општиот акт чие-
што донесување го предлага, Сојузниот извршен 
совет може, во согласност со Уставот на СФРЈ, пред 
соборите на Собранието на СФРЈ да го постави пра-
шањето за доверба. 

Член 43 
Прашањето за доверба од името на Сојузниот 

извршен совет го поставува претседателот на Со-
јузниот извршен совет или членот на Сојузниот из-
вршен совет кого Сојузниот извршен совет го опре-
делил за свој претставник на седницата на надлеж-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, пред да донесе 
тој собор на Собранието на СФРЈ своја одлука по 
повод која Сојузниот извршен совет го поставува 
прашањето за доверба. 

За прашањето за доверба на Сојузниот извр-
шен совет надлежниот собор на Собранието на 
СФРЈ гласа во исто време кога и за работата 
поради која е поставено прашањето за до-
верба. Ако при гласањето за таа работа соборот на 
Собранието на СФРЈ донесе одлука спротивна на 
мислењето или на предлогот на Сојузниот извршен 
совет, се смета дека едновремено му изгласал недо-
верба на Сојузниот извршен совет. 

Ако надлежниот собор на Собранието па СФРЈ 
на овој начин му изгласал недоверба на Сојузниот 
извршен совет, ќе се спроведе постапката утврдена 
во чл. 40 и 41 од овој деловник. 

Член 44 
Ако Сојузниот извршен совет поднесе колек-

тивна оставка, претседателот на С О Ј У З Н И О Т извр-
шен совет ја поднесува до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, кој што ie упатува до претседате-
лите на соборите на Собранието на СФРЈ. Претсе-
дателите на соборите на Собранието на СФРЈ оваа 
колективна оставка ја упатуват до делегатите во 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Колективната оставкана Сојузниот извршен со-
вет ја разгледуваат соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Соборите на Собранието на СФРЈ можат да от-
ворат претрес по повод колективната оставка на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 45 
Ако претседателот на Сојз^зниот извршен совет 

поднесе оставка, ќе му ја поднесе на претседателот 
на Собранието на СФРЈ, К О Ј Ш Т О та упатува до прет-
седателите на соборите на Собранието на СФРЈ, 
Претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ 
оваа оставка ја упатуваат до делегатите во собори-
те на Собранието рѓа СФРЈ. 

Оставката на претседателот на Сојузниот из-
вршен совет ја разгледуваат соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и можат по ТОЈ ПОВОД да отворат пре-
трес. 

Член 46 
Ако Сојузниот извршен совет поднесе колек-

тивна оставка односно ако претседателот на Со-
јузниот извршен совет поднесе оставка, или ако 
соборите на Собранието на СФРЈ му изгласаат не-
доверба на С О Ј У З Н И О Т извршен совет во согласност 
со Уставот на СФРЈ, тој совет останува на долж-
носта до изборот на нов Сојузен извршен совет. 

Г. Постапка за донесување на акти за пра-
шањата за кои соборите на Собранието на 

СФРЈ рампноправно одлучуваат 
1. Ратификација на меѓународни договори 

Член 47 
Меѓународните договори, што бараат донесува-

ње на нови или измена на важечките републички 
и покраински закони, ги ратификуваат соборите на 
Собранието на СФРЈ рамноправно, со донесување 
на закон за ратификација на меѓународниот дого-
вор. 

Член 48 
Работните тела на соборите на Собранието на 

СФРЈ, утврдени со деловниците на тие собори, уче-
ствуваат во постапката што му претходи на склу-
чувањето на меѓународните договори што соборите 
на Собранието на СФРЈ ги ратификуваат рамно-
правно. 

Работните тела од став 1 на овој член ги раз-
гледуваат предлозите на основите за водење прего-
вори и за склучување на меѓународни договори, 
што ги поднесува Сојузниот извршен совет, и за 
нив даваат мислење во извештаите што преку прет-
седателите на соборите на Собранието на СФРЈ ги 
доставуваат до Сојузниот извршен совет (и до де-
легатите во соборите на Собранието ка СФРЈ. 

Член 49 
Постапка за донесување на закон за ратифика-

ција на меѓународен договор поведува Сојузниот 
извршен совет, со поднесување на предлог — закон 
за ратификација. 

Предлог-законот за ратификација на меѓуна-
пароден договор може покрај одредбите за рати-
фикација на меѓународниот договор, за текстот на 
меѓународниот договор што се ратификува и за 
влегувањето во сила на законот за ратификација 
на меѓународниот договор, да содржи и одредби за 
значењето на одделни изрази во меѓународниот 
договор, за овластувањето на определени сојузни 
органи за донесување на прописи или за презема-
ње на мерки во спроведувањето на меѓународниот 
договор и други одредби што се потпребни за при-
менување на меѓународниот договор. 

Предлог-законот за ратификација на меѓуна-
родниот договор мора да биде образложен. 

Образложението на предлог-законот за рати-
фикација на меѓународниот договор содржи: при-
чини поради кои се предлага ратификацијата на 
меѓународниот договор, оцена за тоа дали меѓуна-
родниот договор бара донесу вање на нови или из-
мена на важечките републички и покраински за-
кони, оцена за тоа дали со меѓународниот договор 
се предвидуваат обврски на федерацијата во него-
вото извршување, како и оцена дали за спроведу-
вањето на меѓународниот договор се потребни ф и -
нансиски средства и колкави средства се потребни. 

Член 50 
Предлог-законот за ратификација на меѓуна-

родниот договор, што соборите на Собранието на 
СФРЈ го донесуваат рамноправно, се доставува ед-
новремено до делегатите во соборите на Собранието 
на СФРЈ и до собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини. 

За доставувањето на предлог-законот за рати-
фикација на меѓународниот договор од став 1 на 
ОВОЈ ^глен до собранијата на републиките и до со-
бранијата на автономните покраини се грижи пре-
тседателот на Собранието на СФРЈ. 

Предлог-законот за ратификација на меѓуна-
родниот договор од став 1 на овој член не може да 
се стави на дневен ред на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ ако своја согласност не 
дале собранијата на сите републики и собранијата 
на автономните покраини^ 
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Член 51 
Законот за ратификација на меѓународниот до-

говор што соборите на Собранието на СФРЈ го до-
несуваат рамноправно се смета за донесен ако во 
идентичен текст е усвоен во обата собора на Соб-
ранието иа СФРЈ. 

Ако законот за ратификацијата на меѓународ-
ниот договор не е усвоен во идентичен текст во 
обата собора на Собранието на СФРЈ, се симнува 
од дневен ред на седниците на соборите и предлог-
законот може повторно да биде ставен на дневен 
ред уште на две последзвни седници на соборите 
на Собранието иа СФРЈ. Ако ни потоа обата собо-
ра на Собранието на СФРЈ не го усвојат законот 
за ратификација на меѓународниот договор, доне-
сувањето на тој закон се одлага за три месеци. 

2. Донесување на деловник за заедничката работа 
па соборите па Собрание! о на СФРЈ и на одлука 
за организацијата и работата на службите на Со-

бранието На СФРЈ 

Член 52 
Соборите на Собранието на СФРЈ донесуваат 

деловник за заедничката работа на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на предлог од надлежното 
заедничко работно тело на соборите на Собранието 
на СФРЈ. 

Деловникот за заедничката работа на соборите 
на Собранието на СФРЈ се разгледува како нацрт-
деловник и како предлог-деловник. 

Член 53 
Деловникот за заедничката работа на соборите 

на Собранието на СФРЈ се смета за донесен ако е 
усвоен со идентичен теке во обата сабора на Со-
бранието на СФРЈ. 

Ако деловникот за заедничката работа на со-
борите па Собранието на СФРЈ не е усвоен во иден-
тичен текст во обата собора на Собранието на 
СФРЈ, се симнува од дневен ред на седниците на 
соборите и предлог-делоЕникот може да биде пов-
торно ставен па дневен ред уште на две последо-
вно! седници на соборите на Собранието на СФРЈ. 
Пред повторното ставање на дневен ред, соборите 
па Собранието на СФРЈ ги усогласуваат ставовите 
за предлог-деловникот според постапката што е 
утврдена со овој деловник за усогласување на ста-
повите на соборите на Собранието на СФРЈ за ак-
тите за кои одлучуваат рамноправно. 

Ако и потоа соборите на Собранието на СФРЈ 
не го усвојат деловникот за заедничката работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ, до неговото ус-
војување ќе се применува деловникот во текстот 
што го усвоил Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 54 
Измени и дополненија на деловникот за заед-

ничката работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ се вршат според постапката за негово доне-
сување што е утврдена со овој деловник, ако собо-
рите на Собранието на СФРЈ не одлучат поинаку. 

Измените и дополненијата на деловникот за 
заедничката работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ се вршат со одлука што соборите на Собра-
нието на СФРЈ ја донесуваат рамноправно. 

Член 55 
Одлуката за организацијата и работата на слу-

жбите на Собранието на СФРЈ се донесува сходно 
со одредбите од овој деловник што се однесуваат 
на донесувањето на деловникот за заедничката ра-
бота на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Ако одлуката за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ не е усвоена во 
идентичен текст во обата собара на Собранието на 

- СФРЈ, таа се симнува од дневен ред на седниците 

на соборите на Собранието на СФРЈ и предлог-
одлуката може повторно да биде ставена на дне-
вен ред уште на две по-следоѕни седници на собо-
рите на Собранието на СФРЈ. 

Д. Постапка за усогласување на ставовите 
ка соборите на Собранието на СФРЈ за пред-
лог-актот за кој одлучуваат рамноправно и 
за решавање на спорните прашања за дело-

кругот на соборите 
1. Усогласување на ставовите на соборите на Собра-
нието на СФРЈ за предлог-актот за кој одлучуваат 

рамноправно 

Член 56 ' 
Соборите на Собранието на СФРЈ меѓусебно се 

известуваат за ставовите што ги зазеде при прет-
ресот на предлог-актот за кој одлучуваат рамно-
правно. 

Ако претседателите на соборите на Собранието 
на СФРЈ утврдат дека предлог-актот за кој одлу-
чуваат рамноправно не е усвоен идентичен текст 
во обата собора на Собранието на СФРЈ, за тоа ќе 
ги известат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Во случајот од став 2 на овој член, соборите 
на Собранието на СФРЈ. повторно го претресуваат 
предлог, актот за кој одлучуваат рамноправно и, 
ако ни по повторениот претрес не го усвојат во 
идентичен текст, предлог-актот се симнува од дне-
вен ред на седницата на соборите на Собранието 
на СФРЈ, 

Член 57 
На предлог од предлагачот, претседателите на 

соборите на Собранието на СФРЈ повторно ќе го 
стават на дневен ред на наредната седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ предлог-актот за 
кој одлучуваат рамноправно што е симнат од днев-
ниот ред на претходната седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ. 

Пред претресот на седница на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, работните тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ го разгледуваат предлог-ак-
тот за кој одлучуваат рамноправно и на соборите 
на Собранието на СФРЈ им поднесуваат извештаи. 

Член 58 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ ни по 

претресот на извештаите на работните тела не го 
усвојат во идентичен текст предлог-актот з.. кој 
одлучуваат рамноправно соборите на Собранието 
на СФРЈ можат да одлучат тој да се симне од дне-
вен ред на седницата на соборите на Собранието 
на СФРЈ или да се формира заедничка комисија 
од еднаков број членови на едниот и на другиот 
собор на Собранието на СФРЈ, на која и се дове-
рува составувањето на предлогот за решение на 
спорното прашање. 

Ако во заедничката комисија не се постигне 
согласност, или ако еден од соборите на Собрание-
то на СФРЈ не го прифати предлогот за решение 
на спорното прашање што го поднела заедничката 
комисија, предлог-актот за кој се одлучува рамно-
правно се симнува од дневен ред и, на предлог од 
предлагачот, ќе се стави на дневен ред уште на 
здна седница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

По ваквиот предлог се постапува како и пг>и 
разгледувањето на предлог-актот на претходната 
седница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

2. Решавање на спорните прашања за делокругот 
на соборите на Собранието на СФРЈ 

Член 59 
Кога при подготвувањето на програмите и пла-

новите за работа на соборите на Собранието на 
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СФРЈ, на предлогот на дневниот ред на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ, упатувањето 
од страна на претседателот на Собранието на СФРЈ 
до надлежните собори на предлог-закон, друг про-
пис или општ акт доставени до Собранието на 
СФРЈ, или во постапката во соборите, во работни-
те тела на соборите и во заедничките работни тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ ќе се јави 
спорно прашање, во делокругот на кој собор на 
Собранието на СФРЈ спаѓа донесувањето на закон, 
иа друг пропис или општ акт — на барање од пре-
тседателот на Собранието на СФРЈ, од претседате-
лот на соборот, од претседателот на работното тело 
на соборот, односно на заедничкото работно тело 
на соборите на Собранието на СФРЈ, тоа прашање 
го разгледуваат на заедничка седница законодавно 
-правните комисии на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 60 
Законодавно-правните комисии на соборите на 

Собранието на СФРЈ, по разгледувањето на спор-
ното прашање на заедничка седница, заземаат 
ставови за тоа прашање и за своите ставови и 
мислења го известуваат претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Ако законодавно-правните комисии на соборите 
на Собранието на СФРЈ на заедничката седница за-
земат идентичен став за спорното прашање, претсе-
дателот на Собранието на СФРЈ го известува за тој 
став функционерот односно работното тело на Собо-
рот на Собранието на СФРЈ што повело постапка за 
решавање на спорното прашање и претседателите 
на соборите на собранието на СФРЈ/ 

Ако законодавно-правните комисии на соборите 
на Собранието на СФРЈ не заземат идентичен став 
за спорното прашање, претседателите на соборите 
на Собранието на СФРЈ ги известуваат за тоа собо-
рите на Собранието на СФРЈ, кои спогодбено ќе ги 
утврдат начинот и постапката за усогласување на 
ставовите за спорното прашање. 

III. РАБОТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СО-
БОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 61 
Заедничка седница на соборите па Собранието 

на СФРЈ свикува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ ќе свика 
заедничка седница на соборите на Собранието на 
СФРЈ и кога тоа го бара Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 62 
Поканата за заедничка седница на соборите на 

Собранието на СФРЈ мора да биде доставена до де-
легатите во соборите на Собранието на СФРЈ десет 
дена пред денот определен за одржување на таа 
седница. 

На делегатите кон поканата им се доставу вп 
предлогот на дневниот ред и соодветниот материјал 
за прашањата што се предлагаат за дневен ред на 
заедничката седница на соборите на Собранието на 
СФРЈ. како и записникот од претходната седница, 
ако не им е доставен порано. 

За одпжувањето на заедничка седница на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, претседателот на Со-
бранието на СФРЈ ги известува Сојузниот извршен 
совет и собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини, на кои им се доставува 
предлогот на дневниот ред на заедничката седница 
на соборите со соодветниот материјал. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ, при до-
ставувањето на материјалот за заедничката седница 
на соборите на Собранието на СФРЈ, утврдува кој 
материјал се смета како државна тајна или е од 
доверлив карактер — ако материјал од таков ка-
рактер се доставува за таа седница. 

Член 63 
На заедничката седница на соборите на Собра-

нието на СФРЈ претседава претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Право и должност да учествуваат во работата 
на заедничката седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ имаат сите делегати. Делегатот кој е спре-
чен да присуствува на заедничката седница на собо-
рите на Собранието на СФРЈ е должен за тоа навре-
мено да го извести претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Во работата на заедничката седница на соборите 
на Собранието на СФРЈ можат да учествуваат чле-
новите на Претседателството на СФРЈ и претседа-
телот и членовите на Сојузниот извршен совет. 

На заедничката седница на соборите на Собра-
нието на СФРЈ можат да бидат повикани претстав-
ници на општествено-политичките и на други опш-
тествени организации и на самоуправните организа-
ции и заедници во федерацијата, како и претстав-
нице на други органи и организации. 

Член 64 
На заедничката седница на соборите на Собра-

нието на СФРЈ можат да присуствуваат, како гости 
на Собранието на СФРЈ, шеф на друга држава, чле-
нови на делегација на претставничко тело на друга 
држава, претставник на меѓународна организација 
или друг странски државник. 

Странскиот државник односно предавникот на 
меѓународна организација од став 1 на овој член 
може да одржи говор на заедничката седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ. 

Член 65 
На заедничката седница на соборите на Собра-

нието на СФРЈ можат да присуствуваат, по покана 
од претседателот на Собранието на СФРЈ, шефови 
на дипломатски и конзуларни мисии. 

Член бб 
За работата на заедничката седница на собори-

те на Собранието на СФРЈ се води записник. 
За составувањето на записникот од заедничката 

седница на соборите на Собранието на СФРЈ се гри-
ж и генералниот секретар на Собранието на СФРЈ. 

Член 67 
Претседателот на Собранието на СФРЈ може да 

свика заедничка седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ и за време на воена состојба или во случај 
на непосредна воена опасност, ако Собранието на 
СФРЈ е во можност да се состане. 

Начинот на свикување на заедничка седница и 
на работа на соборите на Собранието на СФРЈ на 
таа седница, како и начинот на вршење на правата 
и обврските на претседателот и потпретседателот на 
Собранието на СФРЈ и на претседателите на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 
309 став 3 од Уставот на СФРЈ, се уредуваат со по-
себен општ акт што соборите на Собранието на 
СФРЈ го донесуваат рамноправно. 

2. Прогласуваше на изборот и објавување на соста-
вот на Претседателството на СФРЈ 

Член 68 
Собранијата на републиките и собранијата на 

автономните покраини, веднаш по извршениот из-
бор, го известуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ кого го ивбрале за член на Претседателството 
на СФРЈ. 
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Органот утврден со Статутот на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија, чијшто претседател по 
положбата е член на Претседателството на СФРЈ, 
го известува претседателот на Собранието на СФРЈ 
за изборот на претседателот на тој орган. 

Кога ќе ги прими известувањата од ст. 1 однос-
но 2 на овој член, претседателот на Собранието на 
СФРЈ ги упутува овие известувања до делегатите 
и закажува заедничка седница на соборите на Со-
бранието на СФРЈ. 

Член 69 
На заедничка седница на соборите на Собрание-

то на СФРЈ се покануваат и членовите на Претсе-
дателството на СФРЈ избрани во собранијата на ре-
публиките и во собранијата на автономните покра-
ини и претседателот на органот на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија утврден со Статутот на 
Сојузот на комунистите на Југославија кој по по-
ложбата е член на Претседателството на СФРЈ. 

Член 70 
На заедничка седница на соборите на Собрание-

то на СФРЈ, пртседателот на Собранието на СФРЈ 
прво утврдува кого собранието на секоја република 
и собранието на секоја автономна покраина го из-
брало за член на Претседателството на СФРЈ. 

Ако на заедничката седница на соборите на Со-
бранието на СФРЈ се прогласува дека претседате-
лот на органот утврден со Статутот на Сојузот на 
комунистите на Југославија по положбата е член 
на Претседателството на СФРЈ, претседателот на 
Собранието на СФРЈ утврдува кој како претседа-
тел на органот на Сојузот на комунистите на Југо-
славија по положбата е член на Претседателството 
на СФРЈ. 

По утврдувањето на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го прогласува и го објавува составот на 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 71 
По објавувањето на составот • на Претседател-

ството на СФРЈ, претседателот на Собранието на 
СФРЈ ги повикува членовите на Претседателството 
на СФРЈ да дадат свечена изјава на заедничка сед-
ница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ да-
ваат свечена изјава во текстот утврден со Уставот 
на СФРЈ и го потпишуваат текстот на свечената 
изјава. 

Член 72 
Прогласувањето на изборот и составот на Прет-

седателството на СФРЈ се објавуваат во службено-
то гласило на СФРЈ. 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОС-
ТИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ПОТПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 73 
Претседателот ша Собранието иа СФРЈ го изби-

раат рамноправно -соборите па Собранието на СФРЈ 
на една година од редот на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ се изби-
ра секоја година од друга република односно авто-
номна покраина. 

Член 74 
Претседателот на Собранието на СФРЈ ги ор-

ганизира и свикува задничките седници на собори-
те на Собранието на СФРЈ и претседава на нив, 
поведува иницијатива за разгледување на одделни 
прашања од делокругот на соборите на Собранието 
на СФРЈ и со претседателите на соборите на Собра-

нието на СФРЈ ги разгледува прашањата од интерес 
за заедничката работа на соборите на Собранието 
на СФРЈ . 

Претседателот на Собранието на СФРЈ се гри-
ж и за примената на ОБОЈ деловник, за известува-
њето, преку гласилата, на делегациите на основни-
те самоуправни организации и заедници и на оп-
штествено-политичките организации, за остварува-
њето на рамноправноста на јазиците и писмата на 
народите и народностите на Југославија и за спро-
ведувањето на начелото на јавност во работата на 
Собранието на СФРЈ, кано и за остварувањето на 
правата на делегатите и делегациите во заедничка-
та работа на соборите на Собранието на СФРЈ во 
врска со вршењето на нивната функција во Собра-
нието на СФРЈ, распишува избори за делегати и ги 
мрши другите права и должности што се утврдени 
со Уставот на СФРЈ и со овој деловник. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ ги пот-
пишува указите за прогласување на законите и 
другите општи акти и ги потпишува општите акти 
за кои е тоа одредено со деловниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ ги до-
несува правилата за внатрешниот ред во Собрание-
то на СФРЈ, правилата за начинот на работа во 
Собранието на СФРЈ во врска со остварувањето на 
соработката со претставничките тела на други др-
жави, правилата за начинот на остварувањето на 
правата и должностите на претставниците на печа-
тот и на другите средства за јавно информирање, 
како и другите акти за кои е овластен со овој де-
ловник или со други општи акти е а Собранието 
па СФРЈ. 

Член 75 
Собранието на СФРЈ има еден или повеќе пот-

претседатели кого од редот на делегатите во Собра-
нието иа СФРЈ, на една година, рамноправно го из-
бираат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Соборите на Собранието на СФРЈ за бројот на 
потпретседателите на Собранието на СФРЈ одлучу-
ваат пред пристапувањето кон избор на протпрет-
седател на Собранието на СФРЈ. 

Потпретседателот на Собранието на СФРЈ не 
може да биде повторно избиран на истата функција 
во текот на траењето на мандатот на делегатите во 
Собранието на СФРЈ. 

Член 76 
Претседателот и потпретседателот на Собрание-

то на СФРЈ не можат да бидат избирани едновре-
мено од иста република односио автономна по-
краина. 

Член 77 
Потпретседателот на Собранието на СФРЈ го 

заменува претседателот на Собранието на СФРЈ, 
во случај на негова отсутност или спреченост, во 
сите права и должности утврдени со Уставот на 
СФРЈ и со овој деловник. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ може, во 
рамките на своите права и должности, да му дове-
ри на потпретседателот на Собранието на СФРЈ 
вршење на определени работи. 

Член 78 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, пред 

стапувањето на должност, дава пред соборите на 
Собранието на СФРЈ свечена изјава што гласи: 

,,Из јавувам дека својата должност ќе ја вршам 
одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон 
Уставот на СФРЈ и кон сојузните закони, дека ќе 
се борам за заштита на сувереноста, независноста и 
интегритетот на земјата и за остварување на власта 
на работничката класа и на сите работни луѓе де-
ка ќе се залагам за остварување на братството и 
единството и за рамноправност на народите и на-
родностите, за развиток на социјалистичкото самоу-
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правно општество и за остварување на заеднички-
те интереси на работните луѓе и граѓаните, на на-
родите и народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Репулика Југославија." 

Свечена изјава во идентичен текст, пред стапу-
вањето на должност, дава пред соборите и потпрет-
седателот на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот и членовите на Уставниот суд 
на Југославија, пред стапувањето на должност, да-
ваат пред соборите на Собранието на СФРЈ свече-
на изјава во текстот утврден со Уставот на СФРЈ. 

Претседателот и членовите на Сојузниот извр-
шен совет, пред стапувањето на должност, даваат 
пред соборите на Собранието на СФРЈ свечена из-
јава, који гласи: 

„Изјавувам дека должноста што ми е доверена 
ќе ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се при-
држувам кон Уставот на СФРЈ и кон сојузните за-
кони, дека во својата работа ќе се раководам ис-
клучително од заедничките интереси на работните 
луѓе, на народите и народностите, на републиките и 
на автономните покраин и од утврдената политика 
на федерацијата, дека ќе се борам за сувереност, 
независност и интегритет на земјата, за остварува-
ње на власта на работничката класа и на сите ра-
ботни луѓе, за остварување на братството и един-
ството и за рамноправност на народите и народнос-
тите, за развиток на социјалистичкото самоуправно 
општество и за остварување на заедничките инте-
реси на работните луѓе и граѓаните на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија." 

Претседателот, судиите и судиите-поротници на 
Сојузниот суд, пред стапувањето на должност, да-
ваат пред соборите на Собранието на СФРЈ свече-
на изјава, што гласи: 

„Изјавувам дека во вршењето па својата дол-
жност ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, кон 
законите и самоуправните општи акти, дека своја-
та должност ќе ја вршам совесно и непристрасно, 
дека во својата работа ќе се залагам за остварува-
ње на уставноста и законитоста и дека ќе ги шти-
там слободите и правата на граѓаните и самоуправ-
ната положба на работните луѓе и на самоуправни-
те организации и заедници, како и општествениот 
поредок на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија." 

Свечена изјава во идентичен текст даваат и 
другите сојузни фзчпсционери што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ. Оваа свечена изјава 
ја даваат и раководните работници во службите на 
Собранието на СФРЈ што ги поставува надлежното 
работно тело во Собранието на СФРЈ. Свечената из-
јава се дава пред претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 79 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, во со-

гласност со Уставот на СФРЈ, заедно со потпретсе-
дателот на Собранието на СФРЈ и со претседатели-
те на соборите на Собранието на СФРЈ, ги разгле-
дува прашањата за усогласувањето и програмира-
њето на работата на соборите и на работните тела 
на соборите во Собранието на СФРЈ и прашањата 
за собраниската процедура и се грижи за соработ-
ката на Собранието на СФРЈ со другите органи и 
организации во федерацијата и во републиките и 
автономните покраини и со претставничките тела 
на други држави. 

Во разгледувањето на прашањата од став 1 на 
овој член учествуваат, по потреба, претставници на 
Сојузниот извршен совет и на одделни работни те-
ла на соборите во Собранието на СФРЈ, а кога се 
разгледуваат прашања за соработката на Собрание-
то на СФРЈ со другите органи и организации во 
федерацијата и во републиките и автономните по-
краини — претставници на тие органи и организа-
ции и на Клубот на делегатите во Собранието на 
СФРЈ. 

Член 80 
Ако при изработката и утврудвањето на прог-

рамите и плановите за работа на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и на програмите и плановите за 
работа на Сојузниот извршен совет се јават пра-
шања за кои е потребно да се усогласат работите, 
како и роковите за нивно извршување, овие пра-
шања ќе ги разгледуваат претседателот и потпрет-
седателот на Собранието на СФРЈ и претседателите 
на соборите на Собранието на СФРЈ, заедно со 
претставниците на Сојузниот извршен совет. 

Член 81 
АКО при изработката и утврдувањето на про-

грамите и плановите за работа на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и на програмите и плановите за 
работа на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини е потребно да се усо-
гласат работите, како и роковите за нивно извршу-
вање, овие прашања ќе ги разгледаат претседате-
лот и потпретседателот на Собранието на СФРЈ и 
претседателите на соборите на Собранието на 
СФРЈ, заедно со претседателите на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини. 

Член 82 
Собранието на СФРЈ има генерален секретар. 
Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 

го обезбедува општото раководење со службите на 
Собранието на СФРЈ, ја организира и ја усогласува 
работата на службите на Собранието на СФРЈ врз 
извршувањето на нивните задачи и работи и се гри-
ж и за единственото функционирање на овие 
служби. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
му помага на претседателот на Собранието на СФРЈ 
во рамките на правата и должностите на претседа-
телот на Собранието на СФРЈ утврдени со Уставот 
на СФРЈ и со овој деловник. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
е наредбодавец за извршување на претсметката на 
средствата на Собранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
за својата работа и за работата на службите на 
Собранието на СФРЈ е одговорен пред соборите на 
Собранието на СФРЈ, а во извршувањето на работи-
те и задачите за претседателот на Собранието на 
СФРЈ — и пред претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
има заменик, кој го заменува во случај на негова 
отсутност или спреченост и врши други работи што 
ќе му ги довери генералниот секретар на Собрание-
то на СФРЈ. 

V. ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 83 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Со-

борот на републиките и покраините на Собранието 
СФРЈ формираат комисии, како заеднички работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ (во на-
тамошниот текст: комисии) за разгледување на 
прашањата од заеднички интерес за работата на 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Комисиите се формираат со овој деловник, а 
можат да се формираат и со посебна одлука што ја 
донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ рамно-
правно. 

Со одлуката за формирање на постојана или 
повремена комисија се уредуваат нејзиниот дело-
круг, состав и овластувања. 
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Член 84 
Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Претседателот и членовите на комисијата се из-

бираат од редот на делегатите во соборите на Со-
бранието на СФРЈ, водејќи сметка за еднаквата за-
стапеност на делегатите од обата собора на Собра-
нието на СФРЈ. Во составот на секоја комисија се 
избира најмалку по еден делегат од секоја репу-
блика, односно автономна покраина. 

Во составот на одделни комисии, кога е тоа од-
редено со овој деловник, односно со одлуката за 
формирање на комисијата, свои претставници мо-
жат да делегираат и општествено-политичките и 
други општествени организации и самоуправните 
организации и заедници во федерацијата. 

Членовите на одделни комнен, кога е тоа одре-
дено со овој деловник односно со одлуката за фор-
мирање на комисијата, можат да се избираат и од 
редот на научните, стручните и јавните работници. 

Б Р О Ј О Т на членовите на комисијата што се из-
бираат од редот на делегатите не може да биде по-
мал од две третени од вкупниот број на членовите 
на комисијата, освен ако со овој деловник, односно 
со одлуката за формирање на комисијата не е од-
редено поинаку. 

Член 85 
Претседателот на комисијата се избира од ре-

дот на делегатите, членови на комисијата, на една 
година, секоја година од друга република, односно 
автономна покраина. 

Членовите на комисијата се избираат на четири 
години, освен ако со одлуката за формирање на ко-
мисијата не е утврдено дека таа се формира за по-
краток период или додека не изврши определена 
задача. 

Претседателот и сите или одделни членови на 
комисијата можат да бидат разрешени и пред ис-
текот на времето на кое се избрани, а функцијата 
им престанува и ако пред истекот на времето на 
кое се избрани им престане мандатот на делегати 
во Собранието на СФРЈ. 

Член 86 
Член на комисијата има право и должност да 

поведува иницијатива за разгледување на одделни 
прашања од делокругот на комисијата, да присус-
твува на седницата на комисијата и да учествува 
во нејзината работа и во заземањето ставови на ко-
мисиј ата. 

Членот на комисијата, кој е спречен да присус-
твува на седницата на комисијата, должен е за тоа 
навремено да го извести претседателот на комиси-
јата. 

Член 87 
делегатот — член на комисијата има право да 

учествува во работата на другите заеднички работ-
ни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, со 
права и должности на член на тоа тело, но без пра-
во на учество во заземањето ставови на работното 
тело. 

Покрај правото и должноста да учествуваат во 
работата на постојаните комисии чии членови се, 
делегатите, врз основа на заклучок на соборите на 
Собранието на СФРЈ, учествуваат и во работата на 
повремените комисии на соборите. 

Член 88 
Претседателот на комисијата ја организира ра-

ботата на комисијата. 
Претседателот на комисијата покренува иници-

јатива за разгледување на одделни прашања од де-
локругот на комисијата, свикува седници, предлага 
дневен ред на седниците и претседава на нив, се 
грижи за известувањето на членовите на комисија-
та за прашањата од делокругот на комисијата, со-

работува со претседателите на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и нивните работни тела и со 
претседателите на другите комисии и функционе-
рите кои раководат со сојузните органи на управа-
та и со сојузните организации, се грижи за приме-
ната на деловникот и за спроведувањето на заклу-
чоците на комисијата и врши други работи одреде-
ни со овој деловник или со одлуката за формирање 
на комисијата. 

Член 89 
Комисијата од редот на делегатите — членови 

на комисијата избира заменик-претседател на ко-
мисијата, кој го заменува претседателот во случај 
на негова спреченост или отсутност. 

Член 90 

Комисијата работи во седници. 
Седниците на комисијата ги свикува претседа-

телот на комисијата по своја иницијатива. Претсе-
дателот на комисијата е должен да свика седница 
ако тоа го побара претседателот на Собранието на 
СФРЈ, претседателот на собор на Собранието на 
СФРЈ, или ако тоа го предложи една петтина од 
членовите на комисијата, десет делегати во секој 
собор на Собранието на СФРЈ ил;и секоја делегаци-
ја во Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ. 

Кон барањето, односно предлогот за свикување 
седница на комисијата се наведуваат и прашањата 
што се ставаат на дневен ред на седницата. 

Предлогот за свикување седница на комисијата, 
со предлогот на дневниот ред, им се упатува на 
членовите на комисијата, најдоцна десет дена пред 
денот на одржувањето на седницата на комисијата. 

Ако претседателот на комисијата не свика сед-
ница на комисијата кога е должен тоа да го стори, 
седница ќе свика претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 91 
Комисијата може да зазема ставови ако на сед-

ницата присуствува мнозинство од нејзините чле-
нови, а ставови зазема со мнозинство гласови на 
присутните членови. 

Во случаите кога комисијата со овој деловник 
е овластена да донесува акти, таа таквите акти ги 
донесува со мнозинство гласови на сите членови 
на комисијата. 

Член 92 
Комисијата донесува своја програма и план за 

работа. 
Програмата за работа комисијата ја донесува за 

една година, а може да ја донесе и за подолг период. 
При изработката на програмата за работа, ко-

мисијата тргнува од работите и задачите од својот 
делокруг што се содржани во програмите за работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Предлози за внесување на одделни работи и за-
дану во програмата за работа на комисијата можат 
да поднесат членовите на комисијата, делегатите и 
делегациите во Собранието на СФРЈ, другите ра-
ботни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и 
собранијата на републиките, односно собранијата на 
автономните покраини, а иницијативи за внесување 
на одделни прашања во програмата за работа на 
комисијата можат да покренат и одделни органи и 
општествено-политичките и други општествени орга-
низации и самоуправните органи и заедници во 
федерацијата. 

Програмата за работа на комисијата мора да 
биде усогласена со програмите за работа на собо-
рите на Собранието на СФРЈ. 

Планот за работа на комисијата мора да биде 
усогласен со програмата за работа на комисијата. 
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Член 93 
Заради проучување на одделни прашања од 

својот делокруг и заради изработка иа извештаи и 
предлози на акти што ги подготвува за соборите на 
Собранието на СФРЈ, комисијата може да формира, 
како свои работни тела, поткомисии или работни 
групи. Членовите на поткомисиите, односно на ра-
ботните групи се именуваат од редовите на члено-
вите рѓа комисијата и на научните, стручните и јав-
ните работници. 

Комисијата може да ангажира научни и други 
институции и одделни стручњаци за подготвување 
на акти или заради проучување на одделно праша-
ње од СВОЈОТ делокруг, ако е тоа предвидено во про-
грамата за работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 94 
Комисијата, на барање од соборите на Собра-

нието на СФРЈ или од претседателот на Собранието 
на СФРЈ, или по своја иницијатива, им поднесува 
на соборите на Собранието на СФРЈ извештај за 
одделни прашања тито ги разгледувала. 

Извештајот на комисијата ги содржи мислења-
та и ставовите изнесени за прашањата што се раз-
гледувани на седницата на комисијата. 

Председателот на комисијата го потпишува из-
вештајот на комисијата и е одговорен за неговата 
веродосто ј ност. 

Член 95 
Кога ќе одлучи да им поднесе на соборите на 

Собранието рта СФРЈ извешај или предлог, комиси-
јата определува известител кој, врз основа на ов-
ластувањето на комисијата, по сопствена иниција-
тива или Pia барање од соборите на Собранието на 
СФРЈ, рта седницата на соборите на Собранието на 
СФРЈ ќе го образложи ставот ИЛР! предлогот на ко-
мисијата. 

Известителот на седницата на соборите на Соб-
рартието на СФРЈ се изјаснува од името на комнен -
јата за прашањата во врска со рг*вештајот, однос-
но со предлогот на комисијата, но не може да го 
измени предлогот на комисијата или да се откаже 
од piero, ако за тоа не го овластила комисијата. 

Ако во текот рѓа претресот во соборите на Соб-
ранието на СФРЈ се јави прашање за кое комиси-
јата Pie зазела свое мислење, известителот може да 
бара соборите на Собранието на СФРЈ да го одло-
жат претресот за тоа прашање додека рте го раз-
гледа комистп ата. Претресот рта таквото прашање 
ќе се одложи и ако соборите на Собранието на 
СФРЈ побараат комисијата да заземе став за него. 

Член 96 
За работата на седницата на комисијата се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за ра-

ботата на седницата, за прашањата што се разгле-
дувани, како и изнесените мислења и ставови што 
ги усвоила комисијата. 

За водењето на записникот се грижи секрета-
рот на комисијата. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседате-
лот и секретарот на комисијата. 

За чувањето на записникот од седницата на 
комисијата се грижи секретарот на комисијата. 

Записникот може да се користи пред заверу-
вањето од комнен {ата, по одобрение на претседа-
телот на комисијата. 

Член 97 
На седницата на комисијата се водат стено-

графски белешки, ако комисијата поинаку не од-
лучи. 

Стенографските белешки се користат заради 
подготовка на записникот и извештајот, како и за 
потребите на комисијата. 

Излагањето рта учесниците на седницата на ко-
мисијата содржано во стенографските белешки не 
се авторизира, ниту се врши негова редакција, ос-
вен ако го бара тоа одделен учесник во расправата 
чиешто излагање е содржано во стенографските 
белешки. 

Стенографските белешки од седницата на ко-
мисијата се приложуваат кон усвоениот записник 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, стенографските белешки можат да се корис-
тат и за други потреби, по одобрение на комисијата. 

Член 98 
Комисијата соработува со другите комисии, ка-

ко и со работните тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ во прашањата од заеднички интерес, а 
може со тие комисии и тела да одржува заеднички 
седници. 

Член 99 
Комисијата има право да бара да присуствува 

претставник, односно повереник на Сојузниот из-
вршен совет, на нејзината седница на која се раз-
гледува предлог на Сојузниот извршен совет, а прет-
ставник на сојузен орган на управата и на сојузна 
организација — на седницата па која се разгледува 
прашање од делокругот на тој орган, односно ор-
ганизација. 

Претставникот, односно повереникот на Сојуз-
ниот извршен совет има право на седницата на ко-
мисијата да учествува во разгледувањето на пред-
логот на Сојузниот извршен совет. 

Претставникот на сојузен орган на управата и 
на сојузна организација има право на седницата 
на комисијата да учествува во разгледувањето на 
прашањата од делокругот на тој орган, односно ор-
ганизација. 

Право да присуствува на седница на комиси-
јата и да учествува во нејзината рабаота има и 
претставникот на друг подносител на предлог што 
се разгледува на таа седница. 

Член 100 
Претседателот на комисијата го известува Со-

јузниот извршен совет за седниците на комисијата, 
а кога на седницата се разгледува предлог-акт или 
друг предлог што го подред Сојузниот извршен со-
вет, за таа седница ги известува и претставниците 
и поверениците на тој совет, кои се должни да 
присуствуваат на седницата на комисијата. 

Претседателот на комисијата ги известува сојуз-
ните органи рта управата и сојузните организации 
за седниците на комисијата на кои ќе бидат претре-
су Е ани прашања што се однесуваат на областа од 
нивниот делокруг за да учествуваат нивните прет-
ставници во работата на тие седници. 

Претставниците на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации се должни да при-
суствуваат на седницата рта комисијата на које се 
разгледуваат прашања од надлежноста на тие орга-
ни, односно организации. 

Ако претставниците на Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата и на сојузните 
организации не присуствуваат на седницата на ко-
мисијата рта која се разгледува предлог или друго 
прашање од надлежноста на тие органи и организа-
ции, разгледувањето на тоа прашање се одлага. Ко-
мисијата може , по исклучок, да одлучи да го раз-
гледува тоа прашање иако не се присутни прет-* 
ставниците на предлагачот. 

Член 101 
Комисијата има право да врши анкети што се 

потребни за извршување на нејзините задачи, кога 
надлежниот собор на Собранието на СФРЈ тоа ќе 
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го определи со свој заклучок, или кога е тоа пред-
видено во програмата за работа на едниот или на 
обата собара на Собранието на СФРЈ. 

Комисијата нема право да врши истражни и 
други судски функции. 

По извршената анкета, комисијата поднесува 
извештај до соборите па Собранието на СФРЈ. 

Комисијата има право при вршењето на анкетата 
да бара од државните органи и од самоуправ-
ните организации и заедници известувања, пода -
тоци и исправи што и .е потребни за работа, а со 
кои -овие органи, односно организации располагаат, 
или се должни во својот делокруг да ги прибираат 
и евидентираат. 

Член 102 
Комисијата може да им предложи на соборите 

на Собранието на СФРЈ да побараат од Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата и 
од сојузните организации изработка на акт, ана-
лиза или на друг материјал за потребите на собо-
рите и на работните тела на соборите. 

Комисијата може да бара од Сојузниот извр-
шен совет и сојузните органи на управата и од со-
јузните организации известувања и објасненија во 
врска со прашањата што се на дневен ред на сед-
ницата на комисијата, а што се однесуваат на пра-
шањата од надлежноста на тие органи и организации. 

Комисијата може да им предложи на соборите 
на Собранието на СФРЈ да им доверат на 'самоуп-
равните организации и заедници^ во федерацијата, 
на (научните и стручните организации, како и на 
одделни научни и стручни работници, изработка 
на анализа или на друг материјал за потребите на 
соборите и на работните тела на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Член 103 
Доколку за извршувањето на работите и зада-

чите од чл. 101 и 102 од овој деловник не се обез-
бедени средства, комисијата ќе им предложи на со-
борите на Собранието на СФРЈ начин на нивно 
обезбедување 

Член 104 
За прашањата од својот делокруг комисиите 

соработуваат со соодветните работни тела на со-
бранијата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини и можат, во спогодба со нив, 
да организираат разгледување и проучување на 
определено прашање од заеднички интерес. 

Член 105 ' 
Комисијата на своите седници може да повика 

претставници на општествено-политичките и Други 
општествени организации и на самоуправните ор-
ганизации и заедници во федерацијата, како и на-
учни, стручни и јавни работници, заради изнесува-
ње на мислењата на тие организации и заедници, 
односно на работниците, за прашањата што се раз-
гледуваат на седницата. 

Кога на седницата на комисијата се разгледу-
ваат прашања што се од значење или од интерес 
за остварувањето на задачите на општествено-поли-
тичките и на други општествени организации и на 
самоуправните организации и заедници во феде-
рацијата, тие организации и заедници имо ат пра-
во да бараат од комисијата на нејзината седница, 
преку своите претставници, да ги изнесат мисле-
њата и ставовите за тие прашања. 

Комисијата е должна за таквото барање да за-
земе став и да ги извести за својот став заинтере-
сираните организации и заедници од став 2 на овој 
член. 

Член 106 
Комисијата може да донесе деловник за сво-

јата работа, а должна е да го донесе ако е тоа од-

редено со свој деловник или со одлуката за фор-
мирање на комисијата. 

Член 107 
На членовите на комисијата и на нејзините 

работни тела избрани од редот на научните, струч-
ните и јавните работници, а што не се делегати, 
може, покрај надоместот на трошоците, да им се 
определи посебна награда за работата во комиси-
јата. 

Член 108 
Соборите на Собранието на СФРЈ можат, пок-

ра ј комисии, да формираат и други заеднички пос-
тојани или повремени работни тела. 

Со одлуката за формирање на заедничко пос-
тојано или повремено работно тело се уредуваат 
неговиот делокруг, состав и овластувања. 

Член 109 
Постојаните комисии утврдени со овој делов-

ник имаат секретар. 
Секретарот на комисијата му помага на прет-

седателот на комисијата во подготвувањето на сед-
ниците, се грижи за подготвувањето на извештаите 
и записниците од седниците на комисијата и орга-
низира и врши други стручни работи за потребите 
на комисијата. 

Секретарот на комисијата по барање на одде-
лел член на комисијата, или по сопствена иници-
јатива, дава стручни мислења во врска со приме-
ната па деловникот и други стручни мислења пот-
ребни за работата на комисијата. 

2. Посебни одредби 
Член НО 

Поетот ани комисии се: 
1) Комисија за избор и именувања, 
2) Комисија за уставни прашања, 
3) Административна КОМИСИЈО, 
4) Комисија за информирање, 
5) Комисија за утврдување на идентичноста 

на текстовите на јазиците на народите на Југосла-
вија, 

6) Комисија за претставки и предлози. 

а) Комисија за избор и именувања 
Член 111 

Комисијата за избор и именувања ги разгле-
дува општите прашања за кадровската политика и 
прашањата во Ерска со изборот, именувањата и 
разрешувањата од надлежноста на Собранието на 
СФРЈ. 

При извршувањето на овие задачи Комисија-
та, во соработка со органите и организациите заин-
тересирани за решавање на кадровските прашања, 
подготвува и им поднесува на соборите на Собра-
нието на СФРЈ предлози и им дава мислења во 
врска со изборот, именувањата и разредувањата 
од надлежноста на Собранието на СФРЈ. 

Член 112 
Во рамките на задачите од областа на општите 

прашања на кадровската политика, Комисијата се 
грижи за спроведувањето на уставните начела и 
општествените норми што се однесуваат на кад-
ровската политика во органите и организациите 
па федерацијата и им предлага на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ мерки за нивно остварување. 

Член 113 
Во рамките на задачите од областа на изборот, 

именувањата и разрешувањата од надлежноста на 
Собранието на СФРЈ, Комисијата особено: 

— подготвува и поднесува до соборите на Соб-
ранието на СФРЈ предлог-акти за критериумите за 
избор, односно именување на сојузните функционе-
ри што ги избира или именува Собранието на СФРЈ; 
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— подготвува и поднесува до соборите на Соб-
ранието на СФРЈ предлози за избор, односно имену-
вање и разрешување на функционери на Собрани-
ето на СФРЈ и на неговите собори, како и пред по-
зи за состав ка работните тела на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ и на заедничките работни тела; 

— ги разгледува предлозите на овластените 
предлагачи за избор и разрешување па членови на 
Сојузниот извршен совет и за именување и разре-
шување на сојузни секретари и други функцио-
нери, претседатели и членови на колегиј алките те-
ла што ги именуваат соборите на Собранието на 
СФРЈ, од становиштето на исполнувањето на ус-
ловите утврдени за таа функција и на примената 
на постапката утврдена за подготвување на пред-
лозите за нивни избор и разрешување и им дава 
на соборите мислење за тие предлози; 

— подготвува и поднесува до соборите на Соб-
ранието на СФРЈ предлог за избор, односно имену-
вање и разрешување на претседател и судии на 
Сојузниот суд, на сојузен јавен обвинител и не-
гови заменици, како и на претседатели и членови 
на колегијалните тела и на други функционери од-
редени со закон, што ги избираат, о б о е н о имену-
ваат соборите на Собранието на СФРЈ; 

— по прибавено мислење од Сојузниот извршен 
совет, им поднесува на соборите на Собранието на 
СФРЈ предлог за именување и разрешување на гу-
вернер на Народната банка на Југославија, гене-
рален директор на Сојузниот завод за општестве-
но планирање и негов заменик, генерален дирек-
тор на Службата на општественото книговодство 
и његов заменик и на други функционери што ги 
именуваат соборите на Собранието на СФРЈ, а за 
кои е одредено со закон дека се именуваат по при-
бавено мислење од Сојузниот извршен совет; 

— поставува и разрешува раководни работници 
во службите на Собранието на СФРЈ, за кои е тоа 
одредено со општиот акт на Собранието на СФРЈ. 

Член 114 
Комисијата за избор и именувања остварува 

соработка со соодветните тела на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните пок-
раини за сите суштествени прашања на кадровс-
ката политика од надлежноста на федерацијата и 
за прашањата на изборот, односно именувањата на 
функционерите што ги избира, односно 'именува Со-
бранието на СФРЈ. прибавува предлози и мислења 
од тие тела за изборот, односно именувањето и 
сбезбедугањето усогласување на ставовите во вр-
ска со утврдувањето на предлозите за избор и' 
именувања. 

Член 115 
Комисијата за избор и именувања има предсе-

дател и 19 членови. 
Од редот на дедегатите во секој од соборите 

на Собранието на СФРЈ се избираат по седум чле-
нови, вклучувајќи го во тој број и претседателот 
на комисијата, а шест членови делегира Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија. 

б) Комисија за уставни прашања 

Член 116 
Комисијата за уставни прашања-
— го следи остварувањето на Уставот на СФРЈ; 
— ги разгледува начелните прашања од ус-

тавен карактер; 
— ги разгледува предлозите за промена на Ус-

тавот на СФРЈ. 
За прашањата од став 1 на овој член Комиси-

јата поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ 
извештај со свои мислења и предлози. 

Кога Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе 
одлучи да се пристапи кон промена на Уставот на 
СФРЈ во согласност со заклучоците на тој собор, 
Комисијата подготвува текст на нацрт-актот за 
промена на Уставот на СФРЈ, ја следи јавната дис-
кусија за нацрт-актот за промена на Уставот на 
СФРЈ и му поднесува на Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ извештај за резултатите од јавна-
та дискусија, подготвува текст на предлот-актот за 
промена на Уставот на СФРЈ и, по потреба, текст 
на предлогот на уставниот закон. 

Член 117 
Комисијата за уставни прашања има претседа-

тел и 30 членови. 
Претседателот и 15 членови на Комисијата се 

избираат од редот иа делегатите во соборите на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет и Стопанската комора 
на Југославија од редот на своите членови опреде-
луваат по еден член на Комисијата, општествено-
-политичките и другите општествени организации 
во федерацијата, врз основа на [претходен договор 
во рамките на Социјалистичкиот сојуз иа работниот 
народ на Југославија, делегираат пет членови на 
Комисијата, а другите членови на Комисијата ги 
избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот 
на научните, стручните и јавните работници. 

Во работата на Комисијата можат да учеству-
ваат и претставници на соодветните тела на собра-
нијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 118 
Комисијата донесува деловник за својата ра-

бота. 

в) Административна комисија 

Член 119 
Администр ативната комненј а: 
— ги утврдува и поднесува до соборите на Соб-

ранието на СФРЈ предлозите на прописите за на-
доместите на личните доходи и за другите примања 
на делегатите и на сојузните функционери што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ, како и 
на делегатите и функционерите на кои им преста-
нала функцијата и, во рамките на законските ов-
ластувања, донесува поблиски прописи за нивно 
извршување; 

— учествува во подготовките на општествените 
договори со кои се уредуваат прашањата за надо-
местите на личните доходи и на другите примања 
на делегатите и на сојузните функционери што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ и им дава 
на соборите на Собранието на СФРЈ мислење за 
тие договори; 

— донесува поединечни решенија за надомес-
тите на личните доходи и за другите примања на 
делегатите и на сојузните функционери што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ; 

— ја определува, во согласност со прописите и 
со општествениот договор, височината на дневни-
ците, на трошоците за одвоен живот, надоместот за 
користењето на годишен одмор, правата на фун-
кционерите во врска со користењето на возило во 
општествена сопственост и надоместот за користе-
ње на возило во лична сопственост за службени 
потреби и слично; 

— ја определува височината на надоместот на 
трошоците и мерилата за утврдување на посебниот 
надомест за работа на членовите на комисиите и на 
нивните работни тела избрани од редот на науч-
ните, стручните и јавните работници; 

— го утврдува предлогот за обезбедување 
средства во буџетот на федерацијата за работа 
на Собранието на СФРЈ и на неговите служби, 
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врши измена на камената и височината на сред-
ствата предвидени во букетот на федерацијата за 
вршење ка дејноста на Собранието на СФРЈ и за 
неговите посебни намени, кога е за тоа овластена 
со закон; 

— се грижи за правилноста на користењето на 
средствата предвидени во буџетот на федерацијата 
за вршење на дејноста на Собранието на СФРЈ и 
за неговите посебни намени и за тоа им поднесува 
извештај на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— донесува акти за примена на основите и ме-
рилата за личните доходи и за остварување на дру-
гите права на раководните работници во службите 
на Собранието на СФРЈ, за кои е тоа одредено со 
општиот акт на Собранието на СФРЈ, и ги утврдува 
нивните лични доходи. 

Покрај работите и задачите од став 1 на овој 
член, Административната комисија: 

— ги следи и разгледува прашањата за органи-
зацијата и работата на службите на Собранието на 
СФРЈ и се грижи за општите услови и за унапре-
дувањето па нивната работа; 

— ги разгледува начелните прашања од инте-
рес за унапредувањето на организацијата и рабо-
тата па службите па Собранието на СФРЈ и на нив-
ниот кадровски состав и, во врска со тоа, им под-
нес7/ва предлози на соборите на Собранието на 
СФРЈ; 

— ја потготвува и поднесува до соборите на Со-
бранието на СФРЈ предлог-одлуката за организаци-
јата и работата на службите на Собранието па СФРЈ 
и ги донесува општите акти за внатрешната органи-
зација и работата па службите на Собранието на 
СФРЈ и за систематизацијата на работите и зада-
чите во службите на Собранието на СФРЈ; 

— дава оцена за придонесот на работната за-
едница во остварувањето на работите и задачите 
на службите на Собранието на СФРЈ, заради утвр-
дување на височината па средствата што ги оства-
руваат работниците како доход на работната заед-
ница. 

Покрај -работите и задачите од ст. 1 и 2 на овој 
член, Административната комисија: 

— ги утврдува потребите за станови и гаражи, 
односно гарантни моста, врз опнава па кои се под-
готвува предлогот на делот на единствената прог-
рама за прибавување па станбени згради, станови 
и гаражи и поднесува до Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ предлог на делот од таа единстве-
на програма; 

— ја утврдува листата на редослед за доделу-
вање станови за службених потреби и станови на ко-
ристење за потребите на функционерите во Собра-
нието на СФРЈ и на раководните работници во слу-
жбите на Собранието на СФРЈ и за потребите на 
функционерите во определени сојузни органи и ор-
ганизации; 

— одлучува за доделувањето станови за служ-
бени потреби на функционерите, односно на рако-
водните работници; одлучува за доделувањето на 
користење станови, гаражи односно гаражни места 
на функционерите, односно на раководните работ-
ници; одлучува за давањето согласност за замена 
на правото на давање на користење станови и га-
ражи, односно гаражни места што им се доделени 
на користење на функционерите, односно на рако-
водните работници; одлучува за бројот на становите 
и гаражите, односно на гаражните места што непо-
средно им се доделуваат на работниците во работ-
ната заедница на службите на Собранието на 
СФРЈ, заради решавање на определени кадровски 
прашања; ги утврдува стандардите за опремање на 
становите за службени потреби и одлучува за на-
чинот на нивното уредување; одлучува за други 
прашања што се однесуваат на изградбата, приба-
вувањето и доделувањето на станови и гаражи, од-

носно гаражни места за потребите на функционе-
рите, односно на раководните работници. 

Административната комисија врши и други ра-
боти и задачи за кои е овластена со општите акти 
на Собранието на СФРЈ. 

Член 120 
Административната комисија има претседател и 

13 членови, што се избираат од редот на делегатите. 
Од редот на делегатите во секој собор на Со-

бранието на СФРЈ се избираат по седум членови, 
вклучувајќи го во тој број и претседателот на Ко-
мисијата. 

Кога на седницата на Комисијата се разгледу-
ваат прашањата за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ од член 119 став 
2 на овој деловник, во работата на Комисијата 
учествуваат генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ, секретарите на соборите на Собранието на 
СФРЈ и претставниците на Работната заедница на 
службите на Собранието на СФРЈ. 

Кога на седницата на Комисијата се разгледу-
ваат станбените прашања од член 119 став 3 на 
овој деловник, во работата на Комисијата учеству-
ваат по еден член на Советот на федерацијата, на 
Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот суд, 
генералниот секретар на Собранието на СФРЈ и 
претставниците на Работната заедница на службите 
на Собранието на СФРЈ. 

Член 121 
Административната комисија ги известува со-

борите на Собранието на СФРЈ за својата работа и 
за актите што ги донела. 

Актите што ги донесува Комисијата се објаву-
ваат во службеното гласило на СФРЈ. 

Член 122 
Административната комисија донесува делов-

ник за својата работа. 

г) Комисија за информирање 

Член 123 
Комисијата за информирање го разгледува: 
— уредувањето и изградувањето на основите 

на општествениот систем на информирањето и на 
информативниот систем на федерацијата; 

—̂ уредувањето и унапредувањето на основите 
на јавното информирање; 

— изградувањето и унапредувањето на инфор-
мирањето на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници и на општествено-политич-
ките организации за прашањата што се разгледу-
ваат и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ 
и го следи нивното остварување; 

— начинот на информирањето на делегатите и 
делегациите во Собранието на СФРЈ; 

— начинот на известување на јавноста за рабо-
тата на Собранието на СФРЈ; 

— како и други прашања на информирањето 
што се од интерес за остварувањето на функција-
та на Собранието на СФРЈ во оваа област. 

Члан 124 
Комисијата за информирање има претседател и 

14 членови. 
Претседателот и седум членови на Комисијата 

се избираат од редот на делегатите во соборите на 
Собранието на СФРЈ, еден член на Комисијата 
делегира Сојузниот извршен совет, а шест членови 
на Комисијата, врз основа на претходен договор во 
рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, делегираат општествено-по-
литичките и други општествени организации во ф е -
дерацијата. 
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Во работата на Комисијата можат да учеству-
ваат и претставниците на соодветните тела па соб-
ранијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 125 
Комисијата за информирање донесува деловник 

за својата работа. 

д) Комисија за утврдување на идентичноста на 
текстовите на јазиците на народите на Југославија 

Член 126 
Комисијата за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија 
утврдува дека на јазиците на народите на Југосла-
вија, утврдени со републичките устави, се идентич-
ни текстовите на предлог-актите што се разгледу-
ваат на седниците на собирите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 127 
Комисијата пред почетокот на претресот на 

седница на соборот на Собранието на СФРЈ ја утвр-
дува идентичноста на текстот на предлог-актот на 
јазиците на народите на Југославија, што се утвр-' 
дени со републичките устави, и го известува соборот 
на Собранието на СФРЈ дали текстовите на пред-
лог-актот што се разгледува се идентични. Кога 
станува збор за акти од делокругот на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
Комр1Сијата ја утврдува и идентичноста на текстот 
на нацрт-актот на јазиците на народите па Југосла-
вија, што се утврдени со републичките устави. 

Ако на седница на соборот на Собранието на 
СФРЈ се поднесе амандман само на еден од јазици-
те на народите на Југославија, соборот на Собра-
нието на СФРЈ може да одлучи претресот на тој 
амандман да се прекине додека не се утврди иден-
тичноста на текстот на амандманот на другите ја-
зации на народите на Југославија. 

Во тој случај соборот на Собранието на СФРЈ 
може конечно да го усвои предлог-актот, чијшто 
составен дел е амандманот, кога ќе се утврди иден-
тичноста на текстот на другите јазици на народите 
ка Југославија. 

Комисијата утврдува и дека текстовите на ак-
тите на Собранието на СФРЈ на јазиците на албан-
ската и унгарската народност (на албански јазик и 
на унгарски јазик) се идентични со усвоените тек-
стови на јазиците на народите на Југославија. 

Член 128 
Комисијата за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија 
се состои од секции за секој од јазиците на народи-
те па Југославија, у тво ден со републичките устави, 
и за јазиците на албанскгта и на унгарската народ-
ност (албански јазик и унгарски јазик). 

Секоја секција има четири члена, од кои два се 
избираат од редот на делегатите, а два од редот на 
стручњаците за соодветниот јазик. 

Комисијата има претседател кој се избира од 
редот на делегатите. 

Член 129 
Комисијата донесува деловник за својата ра-

бот^ 

ѓ) Комисија за претставки и предлози 

Член 130 
Комисијата за п р е т с т а в и и предлози, во рам-

ките на надлежноста на Собранието на СФРЈ: 
— ги разгледува претставките со кои работните 

луѓе и граѓаните, самоуправните организации и за-

едници и други организации и органите на општес-
твено'-нолитичките заедници покренуваат иниција-
тива за донесување, измени или дополненија на за-
коп, друг пропис или општ акт од надлежноста на 
Собранието на СФРЈ, ако со деловниците на собо-
рите па Собранието на СФРЈ не е одредено дека 
претставките на определени организации, заедници 
и органи непосредно ги разгледува надлежниот 
собор на Собранието на СФРЈ; 

— ги разгледува претставките и предлозите што 
работните луѓе и граѓаните, самоуправните органи-
зации и заедници и други организации и органите 
на општествепо-политичките заедници му ги под-
несуваат на Собранието на СФРЈ, а во кои се ука-
жува на појавите што настануваат во примената на 
законите, другите прописи и општите акти и за тоа 
ги известува соодветните работни тела на соборите 
на Собранието на СФРЈ и им предлага преземање 
на определени мерки; 

— во согласност со одредбите на овој член, ги 
разгледува претставките и предлозите што се од-
несуваат на поединечни предмети; 

— ги разгледува претставките и предлозите на 
работните луѓе и граѓаните, на организациите, заед-
ниците и на органите со кои се покренува праша-
ње за одговорноста на функционерите што ги изби-
ра или именува Собранието на СФРЈ и, по своја 
оцена, може да им предложи на соборите на Собра-
нието на СФРЈ преземање на соодветни мерки; 

— во соработка со соодветните тела на другите 
сојузни органи и општествоно-политички организа-
ции и на другите заинтересирани општествени ор-
ганизации и самоуправни организации и заедници 
во федерацијата, ги разгледува претставките и пред-
лозите со кои се дава политичка и друга ипцијати-
ва од општ интерес, или се предупредува на проб-
лемите и недостатоците што бараат преземање на ак-
тивности од пошироко општествено значење. 

Ако Комисијата' смета дека има основа за раз-
гледување на иницијативата за донесување, изме-
на или дополнение на закон или на друг општ акт 
од надлежноста на Собранието на СФРЈ, содржана 
РО претставката, ја доставува до матичното работно 
тело на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Ако матичното работно тело не ја прифати иниција-
тивата на која се однесува претставката, Комиси-
јата за тоа ќе го извести подносителот на претстав-
ката. 

Ако со претставката, односно со предлогот што 
се однесува на поединечни предмети се покренува 
прашање што се однесува на правата и должности-
те за кои во Уставот на СФРЈ е утврдено дека фе-
дерацијата ги врши преку сојузните органи, а се 
однесува на работата на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации, Комисијата не-
посредно ја зема во работа претставката односно 
предлогот и з а резултатот го известува подносителот 
на претставката, < односно на предлогот. Ако со так-
гата претставка, односно предлог се покренува пра-
шање што е уредено со републички, односно со по-
краински прописи, Комисијата и ја отстапува прет-
ставката, односно предлогот на соодветната комиси-
ја на собранието на републиката, односно на собра-
нието на автономната покраина, а за отстапувањето 
и за причините за отстапувањето го известува под-
носителот на претставката, односно на предлогот. 

Член 131 
Комисијата за претставки и предлози има прет-

седател и 12 членови. Од редот на делегатите во со-
борите на Собранието на СФРЈ се избираат осум 
членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот 
на Комисијата, а пет членови на Комисијата, врз 
основа на претходен договор во рамките на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југослави-
ја, делегираат општествено-политичките и дру-
гите општествени организации во федерацијата. 
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Член 132 
Комисијата донесува деловник за својата 

работа. 

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СФРЈ ВО ВРСКА СО ЗАЕДНИЧКАТА 
РАБОТА НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

Член 133 
Собранието на СФРЈ го известува Претседател-

ството на СФРЈ за заедничката седница на собори-
те на Собранието на СФРЈ и му ги доставува пред-
лозите на актите и другите материјали од својата 
надлежност што се од интерес за работата на Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 134 
Членовите на Претседателството на СФРЈ мо-

жат да присуствуваат на заедничка седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ и на седниците на 
заедничките работни тела на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и да учествуваат во нивната работа. 

Член 135 
Кога Претседателството на СФРЈ, ко согласност 

со Уставот на СФРЈ, го известува Собранието на 
СФРЈ за состојбата и проблемите на внатрешната 
и надворешната политика, претседателот на Собра-
нието на СФРЈ ги известува за тоа претседателите 
на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Член 136 
Кога Претседателството на СФРЈ ќе му пред-

ложи на Собранието на СФРЈ претресување на од-
делни прашања и донесување на одлуки, претседа-
телот на Собранието на СФРЈ го доставува тој 
предлог на Претседателството на СФРЈ до надлеж-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ, тао согласност со Уставот на 
СФРЈ, може да бара од Претседателството на СФРЈ 
да ги изложи ставовите за одделни прашања од 
неговата надлежност што се од интерес за работата 
на Собранието на СФРЈ. Кога едниот или обата со-
бора на Собранието на СФРЈ ќе побараат Претсе-
дателството на СФРЈ да ги изложи ставовите за 
определени прашања, претседателот на Собранието 
на СФРЈ ќе го запознае Претседателството на СФРЈ 
со тоа барање. 

Член 137 
Кога Претседателството на СФРЈ, во оствару-

вањето на своите права и должности, ќе постави 
пред Собранието на СФРЈ прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет, тоа прашање се разгледу-
ва според одредбите на овој деловник за постапка-
та во врска со поставувањето прашање за доверба 
на Сојузниот извршен совет. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ го из-
вестува Претседателството на СФРЈ за одлуката на 
соборите на Собранието на СФРЈ во врска со пос-
тавувањето правање за доверба на Сојузниот извр-
шен совет од страна на Претседателството на СФРЈ. 

VII. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ПОСЕБЕН ПРЕТРЕС ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 138 
Кога Сојузниот извршен совет, согласно со 

Амандман V точка 2. на Уставот на СФРЈ, им под-
несува на соборите на Собранието на СФРЈ извеш-
тај за својата работа, за состојбата во сите области 
на општествениот живот, за спроведувањето на по-
литиката и за извршувањето на сојузните закони, 

другите прописи и општите акти на Собранието на 
СФРЈ и за насочувањето и усогласувањето на ра-
ботата на сојузните органи па управата, претседа-
телот на Собранието на СФРЈ им го упатува тој 
извештај на претседателите на соборите на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 139 
Извештајот на Сојузниот извршен совет прво го 

разгледуваат работните тела на соборите и заед-
ничките работни тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ и за тоа ги известуваат соборите на Соб-
ранието на СФРЈ. 

По повод извештајот на Сојузниот извршен со-
вет се води посебен претрес на одделни седници на 
соборите на Собранието на СФРЈ. Претставниците 
на Сојузниот извршен совет се должни на седници-
те на соборите на Собранието на СФРЈ, по барање 
на делегатите, да образложат одделни прашања со-
држани во извештајот на Сојузниот извршен совет. 

Претресот на извештајот на Сојузниот извршен 
совет на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ, на кои се оценува работата на Сојузниот из-
вршен совет, може да се заврши со: 

— прифаќање на извештајот на Сојузниот из-
вршен совет и донесување на заклучоци со кои се 
утврдуваат обврските на Сојузниот извршен совет 
во врска со неговата натамошна работа; 

•—• поставување прашање за доверба на претсе-
дателот и на членовите на Сојузниот извршен совет. 

Член 140 
, Ако на седниците на соборите на Собранието 

на СФРЈ се постави прашање за доверба на Сојуз-
ниот извршен совет, во поглед на натамошната пос-
тапка се применуваат одредбите од овој деловник 
за постапката во врска со поставувањето на праша-
ње за доверба на Сојузниот извршен совет. 

VIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И СОЈУЗНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ 
НА РАБОТНИОТ НАРОД НА ЈУГОСЛАВИЈА И 
НА ОРГАНИТЕ НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТР1ЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ВО ВРСКА СО ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА 

СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 141 
Собранието на СФРЈ, неговите собори и работ-

ни тела и Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и 
нејзините работни тела и форми на дејствување, 
односно органите и телата на другите општествено-
политички организации во федерацијата, во меѓу-
себните односи особено: даваат иницијативи за вне-
сување на одделни прашања во програмите и пла-
новите за работа и укажуваат на прашањата од тие 
програми и планови за работа за чие разгледување 
и за изнесување мислења и предлози се непосредно 
заинтересирани; доставуваат мислења и предлози 
за одделни прашања што ги разгледуваат; учеству-
ваат во работата на седниците преку своите прет-
ставници; формираат заеднички работни тела и ос-
тваруваат други форми на заедничка работа и деј-
ствување за прашањата од заеднички интерес за 
Собранието на СФРЈ и за општествсно-политичките 
организации во федерацијата. 

Член 142 
Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да 

формираат Клуб на делегатите. 
Делегатите во Клубот на делегатите ги разгле-

дуваат прашањата од заеднички интерес за својата 
работа и за работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ, се информираат и разменуваат мислења за 
одделни прашања за внатрешната и надворешната 
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политика на земјата, како и за други прашања што 
ги покренале делегатите во Клубот на делегатите 
или Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија. 

Член 143 
Организацијата, задачите и начинот на рабо-

тата на Клубот на делегатите се уредуваат со пра-
вилата на Клубот. 

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат мате-
ријални и други услови за работа на Клубот на де-
легатите. 

IX. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКА-
ТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСТАВНИ-
ЧКИТЕ ТЕЛА НА ДРУГИ ДРЖАВИ И УЧЕСТВО 
КА НЕГОВИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РАБОТАТА 
НА ОДДЕЛНИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МИСИИ 

1. Соработка на Собранието на СФРЈ со претстав-
ничките тела на други држави 

Член 144 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставничките тела на други држави се остварува 
со упатување на делегации, делегати и студиски 
групи на Собранието на СФРЈ, на неговите собори 
и на работните тела на соборите до претставнич-
ките тела на други држави и со примање на деле-
гации, студиски групи или членови на претстав-
ничките тела на други држави, со рзамена на дек-
ларации, резолуции или други акти и пораки, или 
со размена на документациони и информативни 
материјали и публикации со претставничките тела 
на други држави, или со други форми на соработка. 

Собранието на СФРЈ соработува со собранијата 
на републиките и со собранијата на автономните 
покраини во подготвувањето и остварувањето на 
програмите за својата соработка со претставничките 
тела на други држави. 

Член 145 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставничките тела на други држави се остварува 
врз основа на програмите за соработка на Собрани-
ето на СФРЈ со претставничките тела на други 
држави, што ги донесуваат соборите на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Програми за соработка на Собранието на СФРЈ 
со претставничките тела на други држави се доне-
суваат за секоја година. 

Предлог-програмата за соработка на Собранието 
на СФРЈ со претставничките тела на други држави 
ја подготвуваат Одборот на Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ за надворешна политика и Одбо-
рот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ за економски односи со стран-
ство и им ја поднесуваат на соборите на Собранието 
на СФРЈ на разгледување и усвојување. 

Член 146 
Во согласност со програмата за соработка на 

Собранието на СФРЈ со претставничките тела на 
други држави. Одборот на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ за надворешна политика и Од-
борот на Соборот на peпvбликитe и покраините на 
Собранието на СФРЈ за економски односи со стран-
ство, ги утро дуваат целите и задачите на делегаци-
јата на Собранието на СФРЈ што се упатува до 
претставничкото тело на друга држава, односно што 
се Формира во врска со посетата на Собранието на 
СФРЈ на делегација на претставничко тело на дру-
га држава, како и составот на делегацијата на Со-
бранието на СФРЈ. Предлогот за составот на деле-
гацијата на Собранието на СФРЈ го подготвува за-

едничката работна група на овие одбори на собори-
те на Собранието на СФРЈ. 

Членови на делегацијата на Собранието на 
СФРЈ се определуваат од редот на делегатите во 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Делегацијата на Собранието на СФРЈ, во рок 
од 15 дена од денот на завршувањето на посетата, 
им поднесува на одборите на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ од став 1 на овој член извештај за 
посетата, а ако тие го заклучат тоа — и на собори-
те на Собранието на СФРЈ. 

Одборите на соборите на Собранието на СФРЈ 
од став 1 на овој член поднесуваат на крајот на 
секоја година извештаи за остварувањето на прог-
рамите за соработка на Собранието на СФРЈ со 
претставничките тела на други држави. 

По повод разгледувањето на извештаите на де-
легациите, соборите на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на својот делокруг, можат да ги утврдат 
обврските на Сојузниот извршен совет, на сојузни-
те органи на управата и на сојузните организации 
во врска со извршувањето, односно следењето на 
остварувањето на утврдените со заклучок обврски 
и задачи што се однесуваат на нив, како и со из-
вестувањето на соборите на Собранието на СФРЈ 
за тоа. 

Член 147 
Собранието на СФРЈ може на претставничките 

тела на други држави да им упати декларација или 
резолуција што ја донело, а со која се изразува 
општиот став на Собранието на СФРЈ или ставот 
за определени прашања од областа на надворешна-
та политика, како и да прима такви или слични 
акти од претставничките тела на други држави. 

Собранието на СФРЈ може да разменува со 
претставничките тела на други држави пораки 
што се однесуваат на одделни прашања на надво-
решната политика, како и информативни и други 
материјали значајни за меѓусебната соработка. 

Со актите и другите материјали од ст. 1 и 2 на 
овој член, што претставничките тела на други др-
жави ги упатиле до Собранието на СФРЈ, се запо-
знаваат на соодветен начин сите делегати во Собра-
нието на СФРЈ. 

2. Учество на претставниците на Собранието па 
СФРЈ во работата на Интерпарламентарната унија 

и во одделни меѓународни организации и мисии 

Член 148 
Делегатите во Собранието на СФРЈ формираат, 

врз принципот на доброволно пристапување, Југо-
словенска група на Интерпарламентарната унија. 

Југословенската група на Интерпарламентарната 
унија учествува во работата на Интерпарламентар-
ната унија, ги известува за нејзините одлуки со-
борите на Собранието на СФРЈ, им поднесува на 
соборите на Собранието на СФРЈ соодветни предло-
зи и остварува соработка со националните групи на 
претставничките тела на други држави. 

Член 149 
Југословенската група на Интерпарламентарна-

та унија донесува свои правила, со кои ги уредува 
организацијата, задачите и начинот на својата ра-
бота. 

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови 
за работа на Југословенската група на Интерпар-
ламентарната унија. 

Член 150 
Делегатите во Собранието на СФРЈ можат, како 

претставници на Собранието на СФРЈ во својство 
на членови на делегација на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија задолжени за оп-
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редел ени прашања или иако посматрачи, да учес-
твуваат на редовните и специјалните заседание на 
Организацијата на обединетите (нации и на нејзи-
ните специјализирани организации, на меѓународ-
ните конференции и во составот на државните де-
легации во врска со одделни надворешнополитички 
мисии од пошироко значење. 

Потребата од учество и составот иа делегатите 
од Собранието на СФРЈ ги утврдуваат соборите на 
Собранието на СФРЈ, врз основа на предлог на Од-
борот на Сојузниот собор за надворешна политика 
и на Одборот на Соборот на републиките и покра-
ините за економски односи со странство, а по прет-
ходно извршени консултации и договори со надлеж-
ните органи и организации во федерацијата. 

X. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 151 
Стручните и други работи за потребите на Со-

бранието на СФРЈ, џа. соборите на Собранието на 
СФРЈ, на делегатите и делегациите во вршењето на 
нивната функција во Собранието на СФРЈ ги вр-
шат службите на Собранието на СФРЈ чијашто ор-
ганизација и работа се уредуваат со одлуката за ор-
ганизацијата и работата на службите на Собрани-
ето на СФРЈ, што ја донесуваат обата собора на 
Собранието на СФРЈ рамноправно. 

Член 152 
Службите на Собранието на СФРЈ се должни, 

во рамките на својот делокруг, да ги обезбедуваат 
и да им ги ставаат на располагање на делегатите 
и делегациите во Собранието на СФРЈ материја-
лите, да им даваат стручна помош во изработката 
на предлозите на законите, на другите прописи и на 
општите акти и на други предлози, како и да се 
грижат за обезбедувањето на техничките и други 
услови за вршење на нивната функција. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 153 
Со влегувањето во сила на овој деловник, пре-

стануваат да важат Деловникот на Собранието на 
СФРЈ {„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75) и Одлу-
ката за измени и дополненија на Деловникот на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/78), освен одредбите што се однесуваат на 
претседателот и на потпретседателот на Собранието 
на СФРЈ, на Претседателството на Собранието на 
СФРЈ, на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на соработката на Собранието 
на СФРЈ со претставничките тела на другите др-
жави, на генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ и на слулсбите на Собранието на СФРЈ, што 
остануваат во сила до Денот на конституирањето на 
новоизбраното Собрание на СФРЈ. 

Член 154 
Со денот на конституирањето на новоизбраното 

Собрание јна СФРЈ престанува да важи Одлуката 
за формирање на Комисија на Собранието на 
СФРЈ за станбени прашања („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/81). 

Работите и задачите што, согласно со Одлуката 
за условите и начинот на доделување станови и 
гаражи односно гаражни места за потребите на 
функционерите во Собранието на СФРЈ, на рако-
водните работници и на работниците во службите 
на Собранието на СФРЈ и за потребите на функци-
онерите во определени сојузни органи и организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81), ги врши 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за станбени 
прашања, од денот на конституирањето на ново-
избраното Собрание на СФРЈ ќе ги врши Админи-
стративната комисија на Собранието на СФРЈ. 

Член 155 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 489 
12 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ е. р. 

Претседател 
на Соборот на ре-
публиките и покра-

ините, 
Зоран Полич е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стана Томашевиќ-

-Арнесен, е. р. 

298. 
Врз основа на член 285 точка 16 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, С О Ј У З Н И О Т собор на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 1 април 1982 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
И А С О Ј У З Н И О Т СОБОР НА С О Б Р А Н И Е Т О Н А 
С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А 

Ј У Г О С Л А В И Ј А 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОБОЈ деловник се уредуваат начинот на рабо-

та и организацијата на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ (во натамошниот текст: Соборот). 

Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегатите во Со-

борот; 
— известувањето на делегациите на основните са-

моуправни организации и заедници и на општестве-
но-полктичките организации за прашањата за кои 
одлучува' Соборот; 

— делокругот на Соборот; 
— организацијата на Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот; 
— актите на Собранието на СФРЈ од делокругот 

на Соборот; 
— седницата на Соборот; 
— постапките во Соборот; 
— известувањето на Јавноста за работата на Со-

борот; 
— употребата на јазиците и писмата на народи-

те и народностите на Југославија во работата на 
Соборот;/ 

— односите и соработката на Соборот со Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ; 

— начинот на остварувањето па односите на Со-
борот со Претседателството на СФРЈ; 

— начинот на остварувањето на правата на Со-
борот спрема Сојузниот извршен совет; 

— начинот на остварувањето на правата на Со-
борот спрема сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации; 

— начинот на учеството на Соборот во работата 
на сојузните општествени совети; 

— начинот на остварувањето на односите на Со-
борот со Уставниот суд на Југославија; 

> I ? 
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— начинот на остварувањето на односите на Со-
борот со Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинител-
ство, Сојузното јавно правобранителство, сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето и 
Службата на општественото книговодство; 

" — начинот на соработката па Соборот со опш-
тествено-политичките и други општествени органи-
зации и заедници и со други организации во феде-
рацијата; 

— начинот на соработката на Соборот со собра-
нијата на републиките и собранијата па автономни-
те покраини; 

— службата на Соборот. 

Член 3 
Врз заедничката работа на Соборот и на Собо-

рот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ (во натамошниот текст: Соборот на републи-
ките и покраините) се применуваат одредбите на 
Деловникот за заедничката работа на соборите па 
Собранието на СФРЈ. 

Член 4 
Начинот на работа на Соборот што не е уреден 

со ОВОЈ деловник Соборот го уредува со свој заклу-
чок, во согласност со одредбите на ОВОЈ деловник. 

Член 5 
Работата на Соборот и на неговите работни тела 

е јавна. 

Член 6 
Соборот е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Соборот трае секоја година од 

20 јули до 5 септември. 
Претседателот на Соборот може и за време на 

летниот одмор да свика седница на Соборот, односно 
претседателот на работното тело — седница на тоа 
тело, ако тоа го бараат особени потреби. 

И. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТОТ ВО 
СОБОРОТ 

Член 7 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: 

делегатот) ги има правата и должностите утврдени 
со Уставот на СФРЈ, со законот, со ово] деловник и 
со Деловникот за заедничката работа па соборите на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 8 
По верификацијата на мандатот, делегатот се 

изјаснува во кое работно тело или заедничко рабо-
тно тело па Соборот сака да биде член. 

Секој делегат е член на работно тело на Соборот. 
Делегатот може да бара да биде разрешен во 

работното тело чијшто е член и да изрази желба да 
биде избран за член на друго работно тело на Со-
борот. 

Член 9 
Делегатот има право и должност да присуствува 

на седница на Соборот и на работното тело на Собо-
рот Ч И Ј Ш Т О е член и да учествава во нивната работа. 

Делегатот има право да присуствува на седница 
на работното тело на Соборот иако не р член на тоа 
тело и да учествува во неговата работа, без4 право 
на одлучување. 

Член 10 
Делегатот кој е спречен да присуствува на сед-

ница на Соборот или на работното тело чијшто е 
член е должен за тоа навремено да го извести Со-
борот односно работното тело на Соборот. 

Член 11 
Во заземањето ставови за прашањата за кои се 

одлучува во Соборот, делегатот постапува во согла-
сност со насоките на самоуправните организации и 
заедници и на општествено-политичките организа-
ции и со ставовите на нивните делегации во репуб-
ликата односно во автономната покраина, како и во 
согласност со заедничките и општите општествени 
интереси и потреби, а самостоен е во определување-
то и гласањето. , 

Делегатот е должен за работата на Соборот и за 
својата работа како делегат да ги известува основ-
ните самоуправни организации и заедници и опште-
сгвено-политичките организации што го делеги-
рале односно нивните делегации во републиката од-
носно DO автономната покраина и им одговора за 
својата работа. 

Член 12 
Делегатот, во рамките на делокругот на Соборот, 

има право и должност да: 
— ги изнесува предлозите и мислењата на де-

легациите што го делегирале и да му предлага на 
Соборот заземање на ставови за тие предлози и ми-
слења; 

— учествува во изработката на програмите за 
работа на Соборот и на работните тела на Соборот 
и да предлага внесување на одделни прашања во 
тие програми; 

— поднесува предлози на закони, на други про-
писи и општи акти и амандмани на предлозите на 
тие акти; 

— дава предлози и мислења за предлозите за 
донесување и за нацртите на закони, други прописи 
и општи акти; 

— поднесува барање за давање автентично тол-
кување на законите што ги донел Соборот; 

— предлага претресување на спроведувањето на 
политиката во одделни области од општествениот 
живот и извршување на законите, другите прописи 
и општите акти од делокругот на Соборот; 

— предлага утврдување на политиката на извр-
шувањето на сојузните закони, другите прописи и 
општите акти од делокруг на Соборот и на обврски-
те на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации во врска со 
нивното извршување; 

— предлага претресување на прашањата што се 
однесуваат на работата на Сојузниот извршен совет 
и на сојузните органи на управата и да му предлага 
на Соборот да бара од Сојузниот извршен совет или 
од функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата да поднесат извештај за работата на Со-
јузниот извршен совет односно за својата работа и 
зд работата на органот на управата со кој раководат; 

— поднесува предлози што се однесуваат на 
остварувањето на политичката контрола над рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации; 

— предлага претресување на прашањата во вр-
ска со утврдувањето на политичката одговорност на 
сојузните функционери што ги избира односно име-
нува Соборот; 

— предлага претресување на прашањата што се 
однесуваат на општествениот надзор и предлага 
мерки за остварување на општествениот надзор; 

— поставува делегатско прашање и бара изве-
стувања; 

— предлага вршење на анкети за прашањата од 
делокругот на Соборот. 

Член 13 
Делегатот има право да избира и да биде изби-

ран на сите изборни функции во Соборот односно во 
Собранието на СФРЈ. 
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Делегатот има право да предлага избор, имену-
вање и разрешување на функционерите што ги из-
бира односно именува Соборот, самостојно или рам-
ноправно со Соборот на републиките и покраините. 

Член 14 
Делегатот има право, во рамките на делокругот 

на Соборот, на Сојузниот извршен совет или на 
функционерот кој раководи со сојузен орган на уп-
равата и со сојузна организација да им поставува 
прашање кое се однесува На нивната работа или на 
работи од нивната надлежност (делегатско прашање) 
и да добие одговор на тоа прашање. 

Делегатот има право, во рамките на делокругот 
на Соборот, да му поставува прашање и на функцио-
нерот кој раководи со организација и заедница ко-
ја, врз основа на сојузен закон, врши јавни овласту-
вања и да добие одговор на тоа прашање. 

Член 15 
Во согласност со Уставот на СФРЈ, најмалку де-

сет делегати можат да поднесат интерпелација за 
претресување на определени политички прашања во 
врска со работата на Сојузниот извршен совет. 

Соборот може, во согласност со Уставот на 
СФРЈ, на предлог од најмалку десет делегати, да 
постави прашање на довербата на Сојузниот извр-
шен совег. 

Член 16 
Делегатот има право од Сојузниот извршен со-

вет и од функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација да бара 
известување за прашањето што е на дневен ред на 
седницата или што се подготвува за седница на Со-
борот или на работното тело чијшто е член, како и 
известување за друго прашање што на делегатот му 
е потребно за вршењето на неговата функција, а се 
однесува на работи од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет односно на органот или организаци-
јата со која раководи тој функционер. 

Делегатот има право да бара известување од Со-
јузниот суд, од Сојузното јавно обвинителство, од 
Сојузното јавно правобранителство и од сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето за 
прашањата што се однесуваат на нивната работа, 
а се од интерес за остварувањето на уставноста и 
законитоста и за заштитата на правото на самоуп-
равување и на другите слободи и права на граѓаните 
и на самоуправните организации и заедници. 

Член 17 
Делегатот има право, во рамките на делокругот 

на Соборот, од организациите на здружен труд или 
од другите самоуправни организации и заедници, 
што врз основа на сојузен закон вршат јавни овла-
стувања, да бара известување за вршењето на тие 
овластувања. 

Организацијата односно заедницата од став 1 на 
овој член е должна да го даде бараното известување 
и да го образложи, ако се бара тоа. 

Член 18 
Делегатот има право од претседателот на Собо-

рот. од потпретседателот на Соборот и од претседате-
лот на работното тело на Соборот да бара известу-
вања и објасненија за прашање што се однесува на 
неговата работа и на работата на телото на кое тој 
му претседава. 

Член 19 
Делегатот има право и од секретарот на Соборот 

да бара известувања и објасненија за прашање што 
се однесува на работата на секретарот и на служ-
бата на Соборот. 

Член 20 
Делегатот има право од претседателот и од пот-

претседателот на Собранието на СФРЈ и од претсе-
дателите на заедничките работни тела на соборите 
да бара известувања и објасненија за прашања што 
се однесуваат на нивната работа и на работата на 
телата на кои тие претседаваат. 

Член 21 
делегатот има право и од генералниот секретар 

на Собранието на СФРЈ, како и од другите имену-
вани функционери во службите на Собранието на 
СФРЈ да бара известувања и објасненија за праша-
њата што се однесуваат на нивната работа и на р а -
ботата на службите со кои раководат тие. 

Член 22 
Делегатот може да предлага Соборот: 
— да му предложи на Соборот на републиките и 

покраините донесување на закон, друг пропис и општ 
акт, или претрес на прашања од делокругот на тој 
собор; 

— да претресува нацрт на закон, на друг пропис 
или на општ акт или друго прашање од делокругот 
на Соборот на републиките и покраините и, врз ос-
нова на претресот, да му даде на Соборот мислење 
за тој нацрт или за другото прашање што го прот-
ресувал. 

Член 23 
Делегатот, кого Соборот или работното тело на 

Соборот го определило да учествува во работата на 
други органи и тела, е должен да постапува во со-
гласност со овластувањата, насоките и ставовите на 
Соборот, односно на работното тело на Соборот што 
го определило. 

Делегатот е должен да го известува Соборот од-
носно работното тело на Соборот за својата работа 
и за работата на органите односно телата во чија ра-
бота учествува, на начин и во рокови што ќе ги ут-
врди Соборот односно работното тело на Соборот. 

Член 24 
Делегатот има право да биде редовно и навре-

мено известуван за сите прашања што се разгледу-
ваат и за кои се одлучува во Соборот, како и за дру-
гите прашања чие познавање му е потребно заради 
вршењето на функцијата делегат, а особено за:" 

— внатрешната и надворешната политика; 
— општествено-економските и општествено-по-

литичките односи; 
— општонародната одбрана и општествената 

самозаштита; 
— спроведувањето на политиката што ја утвр-

дило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на 
законите, другите прописи и општите акти од дело-
кругот на Соборот; 

— работата на Сојузниот извршен совет; 
— работата на сојузните органи на управата и 

на сојузните организации; 
— мислењата и предлозите на сојузните опште-

ствени совети за прашањата од значење за работата 
на Соборот; 

— работата на органите и телата во кои Соборот 
односно работното тело на Соборот определиле свои 
делегати. 

Член 25 
Паради редовно и навремено известување, на де-

легатите, покрај материјалите што се разгледуваат 
и за кои се одлучува во Соборот, им се доставуваат 
и: редовни и повремени публикации за работата на 
Собранието на СФРЈ и други информативни и доку-
ментациони материјали за прашањата од член 24 на 
овој деловник. 
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Делегатот има право на увид и во информатив-
ните и документационите материјали што се соби-
раат, евидентираат и обработуваат во телата и слу-
жбите на Собранието на СФРЈ. 

Делегатот има право на увид во информативните 
и документационите материјали што се собираат, 
евидентираат и обработуваат во сојузните органи на 
управата, во сојузните организации и во самоуправ-
ните организации и заедници кои, врз основа на со-
јузен закон, вршат јавни овластувања во работите 
од интерес за федерацијата, а се однесуваат на пра-
шањата што се разгледуваат во Соборот. 

Член 26 
Делегатот има право од службата на Соборот и 

од другите служби на Собранието на СФРЈ да бара 
известувања за одделни прашања што се на дневен 
ред на седница на Соборот и на работните тела чиј-
што е член, како и за други прашања од делокругот 
на Соборот и на неговите работни тела. 

Член 27 
За да се овозможи вршењето на функцијата де-

легат, на делегатот му се обезбедуваат стручна по-
мош и административно-технички услови за работа. 

Делегатот има право да ги користи библиотеката 
и документацијата на Собранието на СФРЈ. 

Член 28 
Во вршењето на својата функција, делегатот има 

право и должност да ги чува државната тајна и по-
датоците од доверлив карактер и е одговорен за тоа. 

Критериумот за утврдување на тоа кои матери-
јали и податоци се сметаат за државна тајна или се 
од доверлив карактер и начинот на утврдувањето на 
доверливоста на тие материјали, начинот на ут-
врдувањето на доверливоста на тие материјали 
како и начинот на ракувањето со тие материјали, 
се утврдуваат со општ акт. 

Член 29 
Делегатот е лично одговорен за својата работа и, 

во согласност со правата и должностите, за работата 
и одлуките на Соборот и на работното тело чијшто 
е член. 

Делегатот му е одговорен на Соборот односно на 
работното тело на Соборот за работите и задачите 
што ке му ги довери Соборот или работното тело на 
Соборот. 

Постапката за утврдување на одговорноста на 
делегатот од став 2 на ОВОЈ член се поведува во Со-
борот односно во работното тело на Соборот што му 
ги доверило тие работи и задачи. 

Член 30 
Делегатот има право на Соборот да му поднесе 

оставка на функцијата на која го избрал тој и да ја 
образ чожи. 

Кога ќе поднесе оставка на делегатската функ-
ција, делегатот е должен за тоа да го извести Со-
борот. 

Член 31 
Со отповикување или со оставка, на делегатот 

му престануваат сите изборни и други функции на 
кои е избран како делегат. 

Член 32 
Функцијата на делегат е општествена. 
Делегатот има право на надомест на личниот до-

ход и на другите права, под услови утврдени со по-
себен пропис. 

Член 33 
На делегатот му се издава легитимација. 
Во легитимацијата се наведува, покрај другото, 

имунитетното право и другите права што делегатот 
врз основа на легитимацијата може да ги оствари. 

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА-
ЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА КОИ ОДЛУ-

ЧУВА СОБОРОТ И ЗА НЕГОВАТА РАБОТА 

Член 34 
Соборот преку заедничкото гласило на Собра-

нието на СФРЈ и н а собранието на секоја република 
односно на собранието на секој а автономна покраина 
(во натамошниот текст: гласилото) обезбедува редовно 
и навремено известување на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници и на оп-
штествено-политичките организации (во натамошни-
от текст: делегациите) за прашањата за кои одлу-
чува Соборот, заради утврдување на насоките за 
постапување на делегатите. 

Член 35 
Делегациите се известуваат преку гласилото за 

програмите и плановите за работа на Соборот. 
Заради утврдување на насоките за постапување 

на делегатите при одлучувањето, делегациите се из-
вестуваат преку гласилото особено за: целите и при-
чините поради кои се донесува закон, друг пропис 
или општ акт; основните односи што се уредуваат 
со нив; основните решенија што се предлагаат и за 
другите можни решенија;^ мислењата за тоа како 
предложените решенија ќе се одразат врз опште-
ствената положба и интересите на работните луѓе 
во одделни области на здружениот труд, врз инте-
ресите на работните луѓе и траганите во самоуправ-
ните организации и заедници и врз нивните заедни-
чки и општи општествени интереси; предложените 
решенија што не се усвоени и причините за тоа, 
како и за другите факти и податоци што се зна-
чајни за заземањето на основни ставови и за утвр-
дувањето на насоките на делегациите за работа на 
делегатите. 

Преку гласилото делегациите, во постапката на 
донесување на акти во Соборот, се известуваат за 
мислењата, предлозите и ставовите на работните те-
ла на Соборот и на заедничките работни тела на 
Соборите кано и за мислењата, предлозите и ставо-
вите на Сојузниот извршен совет, на оганте-
ствено-политичките и други општествени органи-
зации и на самоуправните организации и заедници 
во федерацијата. 

Известувањето на делегациите се врши на на-
чин што овозможува да заземаат основни ставови 
и да ги утврдуваат насоките за работа на деле-
гатите. 

Член 36 
Гласилото им се доставува на делегациите, по 

правило, едновремено кога на делегатите им се до-
ставуваат предлозите за донесување на закони од-
носно предлозите на закони, на други прописи или 
општи акти, во согласност со роковите утврдени со 
овој деловиќ за нивно доставување до делегатите. 

Член 37 
Гласилото се доставува до секоја делегација. 
Гласилото се доставува до сите делегати, до со-

јузните организации и до општествено-политичките 
и другите општествени организации и до самоу-
правните организации'и заедници во федерацијата. 

* I 
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Член 38 
Предлагачот на закон, на друг пропис или општ 

акт или подносителот на други предлози за раз-
гледување во Соборот е должен кон својот предлог 
на Соборот да му достави посебно резиме на пред-
логот наменето за делегациите, што ги содржи осо-
бено следниве податоци: уставната основа за до-
несување на законот, другиот пропис или општиот 
акт; оцена на состојбата во областа што треба да 
се уреди и целите што се сака да се постигнат; ос-
новни начела со кои треба да бидат уредени одно-
сите во областа за која се донесува прописот и 
последиците што од предложените решенија ќе про-
излезат за материјалната и друга положба на работ-
ните луѓе и граѓаните, на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
ници. 

Ако предлагачот на закон, друг пропис или општ 
акт или подносителот на друг предлог што го раз-
гледува Соборот, не му доставил на Соборот кон 
својот предлог и посебно резиме на предлогот на-
менет за делегациите, претседателот на Соборот, 
пред упатувањето до делегатите, ќе побара од пред-
лагачот на актот односно од подносителот на друг 
предлог да постапи во согласност со обврската од 
став 1 на овој член. 

Член 39 
За остварувањето на концепцијата и содржи-

ната на гласилото е одговорен уредувачкиот одбор 
на гласилото. 

Член 40 
Соборот заедно со Соборот на републиките и 

покраините и со собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини го донесува 
актот со кој се уредуваат начинот и организацијата 
на подготвувањето и издавањето ма гласилото. 

IV. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 41 
Соборот во согласност со Уставот на СФРЈ: 
1) одлучува за промена на Уставот на СФРЈ; 
2) ги утврдува основите на внатрешната поли-

тика и надворешната политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

3) ги донесува сојузните закони, освен сојуз-
ните закони што ги донесува Соборот на републи-
ките и покраините; дава автентично толкување на 
сојузните закони што ги донесува; 

4) ја утврдува политиката на извршување на 
сојузните закони и на другите прописи и општи 
акти што ги донесува, како и обврските на сојуз-
ните органи во врска со извршувањето на тие про-
писи и акти; 

5) ги донесува буџетот на федерацијата и за-
вршната сметка на буџетот на федерацијата; 

6) одлучува за промена на границите на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

7) одлучува за војна и мир; 
8) ги ратификува меѓународните договори за 

политичка и воена соработка и меѓународните до-
говори што бараат донесување иа нови или мену-
вање на важечките закони што ги донесува тој; 

9) ги утврдува основите на организацијата на 
сојузните органи и нивната надлежност; 

10) ги претресува, во рамките на својот дело-
круг, извештаите на С О Ј У З Н И О Т извршен совет и на 
сојузните органи на управата, врши политичка кон-
трола над работата на овие органи и со свои насоки 
ја насочува нивната работа; 

11) ги претресува мислењата и предлозите на 
Уставниот суд на Југославија за остварувањето на 
заштитата на уставноста и законитоста пред овој 
суд; 

12) ги претресува извештаите на Сојузниот суд 
и на сојузниот јавен обвинител за применувањето 
на сојузните закони, за општите проблеми на право-
судството и за работата на Сојузниот суд и на со-
јузниот јавен обвинител; 

13) ги претресува извештаите, мислењата и пред-
лозите на сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето; 

14) дава амнестија за кривичните дела опреде-
лени со со ЈУ зен закон; 

15) врши верификација на мандатот и одлучува 
за мандатно-имунитеските прашања на делегатите; 

16) донесува деловник за својата работа; 
17) врши и други работи од надлежноста на Со-

бранието на СФРЈ што не се во делокруг на Собо-
рот на републиките и покраините или што не ги 
врши рамноправно со тој собор. 

Член 42 
За вршењето на работите од член 41 точка 17 

на овој деловник, Соборот во рамките на својот де-
локруг особено: 

1) ги донесува програмите и плановите за ра -
бота на Соборот; 

2) учествува во склучувањето на општествените 
договори; 

3) одлучува за спорот помеѓу сојузен орган на 
управата и републички односно покраински орган 
па управата во поглед на остварувањето на обврс-
ките на органот на управата во републиката односно 
во автономната покраина да го изврши сојузниот 
закон, другиот пропис или општиот акт, ако тој спор 
настанал по повод сојузен закон, друг пропис или 
општ акт, чие донесување е во делокругот на Со-
борот; 

4) врши општествен надзор; 
5) го донесува планот за организацијата и на-

чинот на работата на Соборот за време на воена со-
стојба. непосредна воена опасност и за други слич-
ни вонредни прилики; 

6) ги избира претседателот и потпретседателот 
на Соборот, формира работни тела на Соборот и ги 
избира претседателот и членовите на тие тела; 

7) го именува и разрешува секретарот на Со-
борот. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Верификација и престанување на мандатот на 
делегатот 

Член 43 
Верификацијата на мандатот на новоизбраните 

делегати ја врши Соборот на првата седница на 
новото свикување. 

Верификацијата се врши на предлог од Вери-
фикационата комисија што ја избира .Соборот. 

Член 44 
Со верификација на мандатот во Соборот деле-

гатот ги стекнува своите права и должности, утвр-
дени со Уставот на СФРЈ, со закон и со овој де-
ловник. 

Член 45 
Верификационата комисија ја сочинуваат прет-

седателот и седум членови избрани од редот на де-
легатите. 

Член 46 
Верификационата комисија го разгледува из-

вештајот и другите изборни списи на Комисијата 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, како и евентуално приме-
ните жалби за изборот на одделни делегати, ја 
испитува правилноста на изборот и за утврдената 
состојба му поднесува извештај на Соборот. 
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Извештајот на Верификационата комисија им 
се става на располагаше на сите делегати до поче-
токот на седницата на која се врши верификација 
ва мандатот на делегатите. 

јЧлен 47 
Соборот сто претресува извештајот на Верифи-

кационата комисија. 
Се гласа за извештајот во целост, ако Комиси-

јата не го оспорила мандатот ниту на еден делегат. 
Ако Комисијата оспори некој мандат, прво се гла-
са за сите неоспорени мандати, а потоа за секој 
оспорен мандат поединечно. 

Член 48 
Соборот ги верификува мандатите на делегатите 

што не се оспорени. 
Соборот може на седницата да ја оспори вери-

фикацијата на одделен мандат и да заклучи да се 
изврши потребната проверка на исправноста на 
мандатот. 

За верификацијата на оспорениот мандат мора 
конечно да се одлучи во рок од два месеца. 

Делегатот чијшто мандат е оспорен има право 
да присуствува на седниците на Соборот и да учес-
твува во неговата работа, без право Јна одлучување. 

Член 49 
Верификацијата на мандатот иа делегатите из-

брани на повторните и дополнителните избори ја 
врши Соборот, на предлог од Мандатно-имунитет-
ската комисија, сообразно со одредбите на овој де-
ловник за верификацијата на мандатот. 

Член 50 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен 
закон. 

Член 51 
Ако делегатот поднел оставка, претседателот на 

Соборот го известува за тоа Соборот, кој ја прима 
оставката на знаење. 

Со денот на примањето на оставката на знаење 
на делегатот му престанува мандатот. 

Член 52 
Во секој случај што со себе повлекува преста-

нување на мандатот, освен оставката, Мандатно-
-имунитетската комисија го известува Соборот, а 
Соборот прима на знаење дека на делегатот му 
престанал мандатот и го утврдува денот на преста-
нувањето на мандатот. 

Член 53 
Делегатот што презел функција односно служба 

која, според Уставот на СФРЈ и сојузен закон, е 
несврзлива со функцијата делегат — е должен за тоа 
да го извести претседателот на Соборот. Претседа-
телот на Соборот го известува Соборот, кој утврдува 
дека на делегатот му престанал мандатот. 

Ако делегатот во случајот од став 1 на овој 
член, не го извести претседателот на Соборот тоа 
ќе го стори Мандатно-имунитетската комисија. 

2, Претседател, потпретседател и секретар на Соборот 

Член 54 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Соборот. 

Член 55 
Претседателот на Соборот, во согласност со 

Уставот на СФРЈ, го претставува Соборот. 

Претседателот иа Соборот: 
— ја свикува седницата на Соборот, го предлага 

дневниот ред на седницата и претседава на седни-
цата; 

— предлага разгледување иа прашањата од 
делокруг на Соборот на седниците на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за извршувањето на заклучоците 
на Соборот и за тоа го (известува Соборот; 

— се грижи за известување на делегациите за 
прашањата за кои одлучува Соборот; 

— се грижи за спроведувањето на начелото на 
јавност во работата на Соборот и на неговите работ-
ни тела; 

— се грижи за остварувањето на рамноправнос-
та на ј езиците и писмата на народите и народнос-
тите на Југославија во работата (на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за подготовката на програмата за 
работата на Соборот и за нејзиното извршување; 

— се грижи за усогласување на работата на 
заедничките работни тела на соборите на Собрание-
то на СФРЈ со работата на Соборот за прашањата 
од интерес за работата па Соборот; 

— се договара со (претседателот на Собранието 
на СФРЈ за прашањата од интерес з а работата на 
Соборот утврдени со овој деловник и со Деловникот 
за заедничката работа на соборите на Собранието 
на СФРЈ; 

— се договара со претседателот н а Соборот на 
републиките и покраините за начинот и роковите 
за претрес на прашањата за кои Соборот одлучува 
во рамноправен делокруг со овој собор и за другите 
прашања од заеднички интерес за обата собора; 

— се грижи за соработката на Соборот со соб-
ранијата на републиките и со собранијата на авто-
номните покраини; 

— се грижи за соработката на Соборот со оп-
пггествено-политичките и други општествени орга-
низации и со другите самоуправни организцаии и 
заедници во федерацијата; 

— се грижи за примената на овој деловник; 
— му дава упатства на секретарот на Соборот 

за извршување на задачите и работите за потребите 
на Соборот; 

— врши и други работи утврдени со "овој делов-
ник и со Деловникот за заедничката работа на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, како и работи што 
ќе му ги довери Соборот. 

Член 56 
Претседателот на Соборот упатува одделни пра-

шања од делокругот на Соборот на разгледување 
до соодветните работни тела на Соборот и до заед-
ничките работни тела на соборите н а Собранието на 
СФРЈ. 

Член 57 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на негова отсутност 
или спреченост и, во договор со претседателот на 
Соборот, врши одделни работи од член 55 на овој 
деловник. 

Член 58 
Претседателот и потпретседателот на Соборот 

се избираат од редот на делегатите во Соборот на 
една година. 

Претседателот и потпретседателот на Собо-
рот се избираат секоја година од друга република 
односно автономна покраина. 

Претседателот и потпретседателот на Соборот 
не можат да бидат повторно избрани на истата фун-
кција во текот на мандатот на делегатите. 
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Претседателот и потпретседателот на Соборот 
не можат да бидат избрани едновремено од иста ре-
публика односно автономна покраина. 

На претседателот и на потпретседателот на Со-
борот им престанува функцијата ако пред истекот 
на времето на кое се избрани им престане мандатот 
во Соборот. 

Член 59 
Претседателот и потпретседателот на Соборот 

при стапувањето на должност даваат пред Соборот 
свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека својата должност ќе ја вршам 
одговорно и совесно и дека ќ е се придржувам кон 
Уставот на СФРЈ и кон сојузните закони, дека ќе 
се борам за заштита на сувереноста, независноста 
и интегритетот на земјата и за остварување на 
власта на работничката класа и на сите работни луѓе, 
дека ќе се залагам за остварување на братството и 
единството и за рамноправност на народите и на-
родностите, за развиток на социјалистичкото само-
управно општество и за остварување на заеднички-
те интереси на работните луѓе и граѓаните, на 
народите и народностите на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија." 

Член 60 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот раководи со работата на 

службата на Соборот, го организира вршењето на 
стручните и другите работи за потребите на Собо-
рот, на неговите работни тела и на делегатите и му 
помага на претседателот на Соборот во подготвува-
њето на седницата на Соборот и во спрове-
дувањето на заклучоците на Соборот и врши други 
работи што ќе му ги довери Соборот или претседа-
телот на Соборот. 

Член 61 
Секретарот на Соборот го именува и го разрешува 

Соборот, на (предлог од Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

Секретарот на Соборот се именува на четири 
години и може да биде именуван уште еднаш пос-
ледовно на истата функција. 

За својата работа и за работата на службата на 
Соборот секретарот на Соборот му одговара на Со-
борот, 

3. Работни тела на Соборот 

а) Општи одредби 

Член 62 
За подготвување, предлагање и разгледување 

на предлозите на закони, на други прописи и општи 
акти, за следење на спроведувањето на политиката 
и извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти што ги донесува Соборот, за разгледу-
вање на прашањата за остварување на заштитата 
на уставноста и законитоста и општествен надзор 
во рамките на својот делокруг, за проучување и 
претресување на други прашања од делокругот на 
Соборот, како и за [извршување на определени за-
дачи од интерес за работата на Соборот, се форми-
раат одбори, комисии и други работни тела. 

Одбор се формира за одделни области на оп-
штествениот живот од делокругот на Соборот. 

. Комисија се формира за вршење на определени 
работи од интерес за работата на Соборот во це-
лост или за работата на неговите работни тела. 

Според потребата, Соборот може да формира и 
повремени работни тела (комисии, работни групи 
и др.). 

Член 63 
Работните тела на Соборот се формираат со овој 

деловник, а можат да се формираат и со посебна 
одлука на Соборот. 

Со овој деловник односно со одлуката за фор-
мирање на работното тело на Соборот се утврдуваат 
нивниот делокруг, состав и овластувања. 

Начинот на работата на работното тело на 
Соборот што не е уреден со овој деловник работното 
тело може да го уреди со свој заклучок, во соглас-
ност со одредбите на овој деловник. 

Член 64 
Работното тело на Соборот има определен број 

членови утврден со овој деловник или со одлуката 
за формирање на работното тело. 

Членовите на работните тела на Соборот се 
избираат од редот на делегатите. 

За членови на комисиите и на повремените ра-
ботни тела на Соборот можат да бидат избирани 
научни, стручни и јавни работници, со тоа што 
нивниот број не може да биде поголем од една тре-
тина од вкупниот број на членовите на тоа тело, ако 
со овој деловник или со одлуката за формирање на 
работното тело на Соборот не е определено поинаку. 

Членовите на одборите на Соборот и на другите 
работни тела на Соборот од редот на делегатите се 
избираат водејќи сметка за рамноправната застапе-
ност на делегатите од републиките и за соодветната 
застапеност на делегатите од автономните покраини. 

Членовите на работните тела на Соборот се из-
бираат на четири години, ако со одлуката за фор -
мирање на работното тело не е определено поинаку. 

Делегатот престанува да биде член на работното 
тело ако, пред истекот на времето на кое е избран, 
му престане мандатот или ако Соборот го разреши. 

Член 65 
Работното тело на Соборот има претседател. 
Претседателот на работното тело на Соборот се 

избира од редот на делегатите на две години и мо-
ж е да биде избран уште еднаш на истата функција. 

При изборот на претседател на работното тело 
на Соборот се води сметка за рамноправната заста-
пеност на републиките и за соодветната застапеност 
на автономните покраини. 

Претседателот на работното тело на Соборот 
може да биде разрешен и пред истекот на времето 
на кое е избран. 

На претседателот на работното тело на Соборот 
му престанува функцијата ако, пред истекот на 
времето на кое е избран, му престане мандатот. 

Член бб 
Работното тело на Соборот избира од редот на 

своите членови — делегати заменик-претседател, 
кој го заменува претседателот на работното тело на 
Соборот во случај на негова отсутност или спрече-
ност. 

Член 67 
Претседателот на работното тело на Соборот ја 

организира работата на работното тело. 
Претседателот на работното тело на Соборот 

поведува иницијатива за разгледување на одделни 
прашања од делокругот на работното тело, подгот-
вува, и свикува седници, предлага дневен ред на 
седниците, им претседава, се грижи за известување-
то на чеповите на работното тело за прашањата од 
делокругот на работното тело, се грижи за подго-
товката на програмата за работа на работното тело 
и за нејзршото остварување, соработува со претсе-
дателите на работните тела на Соборот, на заеднич-
ките работни тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ, со претседателот на Соборот и со функцио-

I t 
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нерите који раководат со сојузен орган на управата 
и со СОЈУЗНИ организации, се грижи за спроведува-
њето на заклучоците на работао тело за јавноста 
на работата на работното тело и врши други работи 
определени со овој деловник или со одлуката за 
формирање на работното тело. 

Член 68 
Работното тело на Соборот работи во седница. 
Седниците на работното тело иа Соборот ги 

свикува претседателот на работното тело по своја 
иницијатива или врз основа на заклучоци на ра -
ботното тело на Соборот. 

Претседателот на работното тело на Соборот е 
должен да свика седница и кога тоа го бара прет-
седателот на Соборот или кога тоа го бараат една 
третина од членовите на работното тело на Соборот. 

Ако претседателот на работното тело на Собо-
рот не свика седница на работното тело кога е дол-
жен тоа да го стори, седница ќе свика претседате-
лот на Соборот. 

Член 69 
Свикувањето за седница на работното тел^о на 

Соборот со предлогот на дневниот ред им се упату-
ва на членовите на работното тело најдоцна десет 
дена пред денот на одржувањето на седницата на 
работното тело. 

Претседателот на работното тело на Соборот мо-
же да свика седница на работното тело и во рок 
пократок од десет дена, а дневниот ред за таа сед-
ница може да го предложи и на самата седница. 

Ако претседателот на работното тело на Собо-
рот не свика седница на работното тело кога е дол-
жен тоа да го стори, седница ќе свика претседате-
лот на Соборот. 

Член 70 
Секој член на работното тело на Соборот има 

право и должност да присуствува на седницата 
на работното тело и да учествува во нејзината ра-
бота. 

Членот на работното тело на Соборот, кој е 
спречен да присуствува на седницата на работното 
тело, е должен за тоа навремено да го извести прет-
седателот на работното тело. 

Член 71 
Седница на работното тело на Соборот може 

да се одржи ако на седницата присуствуваат пове-
ќе од половината на неговите членови. 

За заземање ставови на работното тело на Со-
борот е потребно мнозинство гласови од присутните 
членови на работното тело. 

Член 72 
На седница на работното тело на Соборот при-

суствува претставник на Сојузниот извршен совет 
односно друг предлагач на закон, друг пропис, 
општ акт или материјал, што му е поднесен на Со-
борот или на работното тело на Соборот. 

На седница на работното тело на Соборот при-
суствува претставник на сојузниот орган на упра-
вата или на сојузната организација* кога на седни-
цата се разгледуваат прашања од делокругот на тол 
орган односно организација. 

Ако претставникот на предлагачот од ст. 1 и 2 
на овој член не присуствува на седницата на рабо-
тното тело, разгледувањето на тоа прашање се од-
лага. 

По исклучок, работното тело на Соборот може 
да одлучи да го разгледува тоа прашање и без при-
суство на претставникот на предлагачот. 

Член 73 
Работното тело на Соборот може на своите сед-

ници да повика, заради изнесување мислења и 
предлози, и претставници на органите и организаци-
ите во федерацијата, на општествено-политичките 
и други општествени организации, на самоуправни-
те организации и заедници и на други организации, 
кано и научни, стручни и јавни работници. 

Член 74 
Работното тело на Соборот ги разгледува пра-

шањата од својот делокруг. 
Работното тело на Соборот ги разгледува <и пра-

шањата од делокругот на друго работно тело на 
Соборот, ако станува збор за прашање за кое е тоа 
заинтересирано, односно ако тоа прашање се одне-
сува и на делокругот на тоа работно тело. 

Член 75 
По завршениот претрес на одделно прашање, 

работното тело на Соборот му поднесува на Соборот 
извештај и определува известител од редот на сво-
ите членови. 

Извештајот на работното тело на Соборот ги 
содржи мислењата изнесени за прашањето што е 
разгледувано како и ставот за разгледуваното пра-
шање ако го усвоило работното тело. 

Членот на работното тело па Соборот може да 
издвои мислење за заземениот став што по негово 
барање, се внесува во извештајот на работното тело. 

Извештај на работното тело на Соборот под-
готвува секретарот на работното тело на Соборот, 
ако работното тело не заклучи поинаку. 

Претседателот на работното тело на Соборот го 
потпишува извештајот на работното тело и е одго-
ворен з а неговата веродостојност. 

Член 76 
Известителот на работното тело на Соборот, врз 

основа на зклучоците на работното тело на Соборот 
или на барање од Соборот, ги образложува мисле-
њата, предлозите односно ставовите на работното 
тело на Соборот. 

Ако во текот на претресот во Соборот се јави 
прашање за кое работното тело на Соборот не заве-
ло став или не дало свое мислење, известителот 
може да бара Соборот да го одложи претресот на 
тоа прашање додека работното тело не го разгледа. 
Претресот на таквото прашање ќе се одложи и ако 
Соборот бара работното тело да заземе став за него. 

Член 77 
Работното тело на Соборот може да формира 

работна група заради проучување на одделно пра-
шање, вршење консултации, подготовка на предло-
зи и извештаи на работното тело. 

Покрај членовите на работното тело на Соборот, 
членови на работната група можат да бидат прет-
ставници на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, на оппггествено-нолитичките 
и општествените организации на самоуправните ор-
ганизации и заедници, како и научни, стручни и 
јавни работници. 

Работното тело на Соборот може и на одделни 
членови на работното тело да им стави во задача 
за определено прашање што го разгледува работ-
ното тело да извршат потребни консултации и да 
соберат мислења од заинтересираните органи и ор-
ганизации. 

Откако ќе ја изврши доверената задача — работ-
ната група му поднесува на работното тело на Со-
борот извештај со свои предлози. 

Член 78 
Работните тела на Соборот соработуваат меѓу-

себно. 
Работното тело на Соборот може да одржи за-

едничка седница со друго работно тело на Соборот 
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со работно тело на Соборот на републиките и пок-
раините, како и со соодветните работи тела на со-
борите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини. 

Работните тела на Соборот можат да формираат 
заеднички работни групи, на кои им доверуваат из-
вреднувањето на определена задача од својот дело-
круг. Покрај членовите на работното тело на Собо-
рот, членови на заедничката работна група можат 
да бидат и претставници на сојузните органи и на 
сојузните организации и на други органи и органи-
зации, како и научни, стручни и јавни работници. 

Член 79 
Работните тела на Соборот можат да бараат од 

Сојузниот извршен совет и од сојузните органи на 
управата и од сојузните организации да го изло-
жат својот став преку своите претставници кога на 
дневен ред на седница на работното тело на Собо-
рот е предлог на Сојузниот извршен совет, односно 
кога се рзагледува прашање што се однесува на де-
локругот на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација. 

Работните тела на Соборот можат да бараат од 
Сојузниот орган и од сојузната организација извес-
тувања и објаснувања во врска со прашањата што 
се на дневен ред на седницата на работното тело 
на Соборот а што се однесуваат на делокругот на 
сојузниот орган на управата и на сојузната органи-
зација. 

Работното тело на Соборот може да му пред-
ложи на Соборот да побара од Сојузниот извршен 
совет, од сојузните органи на управата и од сојуз-
ните организации изработка на акти, анализа или 
друг материјал за потребите на Соборот или на ра-
ботното тело на Соборот. 

Член 80 
Работните тела на Соборот можат да вршат 

анкети и да бараат од државните органи и од са-
моуправните организации и заедници потребни 
известувања, податоци и исправи за прашањата 
што Соборот ги разгледува или за други прашања 
што се потребни за извршување на нивните задачи 
кога тоа Соборот посебно со заклучок ќе го опреде-
ли или кога е.тоа предвидено во програмата за ра-
бота на Соборот. 

Работните тела на Соборот не можат да вршат 
истражни и други судски функции. 

Анкетата ја врши работното тело на Соборот во 
чиј делокруг е прашањето за кое се врши анкетата, 
ако со заклучок на Соборот односно со програмата 
за работа на Соборот не е определено дека анкетата 
ќе ја изврши посебно работно тело што Соборот го 
формира. 

По извршената анкета работното тело на Собо-
рот поднесува извештај на Соборот. 

Член 81 
За работата на Седницата на работното тело на 

Соборот се води записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за 

работата на седницата, за прашањата што се раз-
гледувани, како и изнесените мислења и ставовите 
што ги усвоило работното тело на Соборот. 

За водењето на записникот се грижи секретарот 
на работното тело на Соборот. 

Член 82 
Усвоениот записник го потпишуваат претседа-

телот и секретарот на работното тело на Соборот. 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата се грижи секретарот на работното тело 
на Соборот. 

Записникот може да се користи пред заверу-
вањето од работното тело на Соборот само по одо-
брение од претседателот на работното тело на 
Соборот. 

Член 83 
На седницата на работното тело на Соборот се 

водат стенографски белешки, ако работното тело 
не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки се користат заради 
подготовка на записници и извештаи, како и за 
потребите на работното тело на Соборот. 

Излагањето на учесниците на седницата на ра -
ботното тело на Соборот содржано во стенограф-
ските белешки не се авторизира ниту се врши не-
гова редакција, освен ако тоа го бара одделен уче-
сник во расправата чиешто излагање е содржано * 
во стенографските белешки. 

Стенографските белешки од седницата на ра-
ботното тело на Соборот се приложуваат кон усво-
ениот записник. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, стенографските белешки можат да се корис-
тат и за други потреби, по одобрение од тоа тело. 

Член 84 
Работните тела на Соборот имаат секретар. 
Секретарот на работното тело на Соборот му 

помага на претседателот на работното тело на Со-
борот во подготвувањето на седницата, се грижи за 
подготвување на извештаите и записниците од сед-
ницата на работните тела и ги организира и врши 
другите стручни работи за потребите на работното 
тело на Соборот. 

Секретарот на работното тело на Соборот, на 
барање од одделен член или по сопствена иници-
јатива, дава стручни мислења во врска со примена-
та на Деловникот на Соборот и други стручни мис-
лења потребни за работа на работното тело на Со-
борот. 

Секретарот на работното тело на Соборот за 
својата работа му одговара на работното тело на 
Соборот и на секретарот на Соборот. 

б) Одбори па Соборот 

Член 85 
Соборот ги има овие одбори: 
1) Одбор за опште ств ено - екон ом ски односи; 
2) Одбор за општествено-поЈтитички односи; 
3) Одбор за внатрешна политика; 
4) Одбор за надворешна политика; 
Г)) Одбор за народна одбрана; 
6) Одбор за буџет на федерацијата; 
7) Одбор за правосудство; 
8) Одбор за труд, здравје и социјална политика; 
9) Одбор за прашања на борците и воените ин-

валиди. 

Член 85 
Во делокругот на Одборот за општествено-еко-

номски односи се: 
— прашањата од областа на системот на соци-

јалистичките самоуправни општествено-економски 
односи; 

— основните права на работниците во здруже-
ниот труд со кои се обезбедува нивната со Уставот 
на СФРЈ утврдена положба во самоуправните и оп-
штествено-економските односи и основните права 
и обрвски на организациите на здружен труд, на 
самоуправните интересни заедници, на другите са-
моуправни организации и заедници и на општестзе-
но-политичките заедници во поглед на средствата 
во општествена сопственост: основите на правната 
положба и на работењето на организациите на 
здружен труд и на деловното здоужување на един-
ственото стопанско подрачје на Југославија: 

— основните односи со кои се обезбедува един-
ството на југословенскиот пазар; системот на мер-
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ки со кои се спречува нарушувањето на единството 
на. југословенскиот пазар;сојузните стоковни резер-
ви; основните имотно-правни и други материј ално-
правни односи во областа на поморството, внатре-
шната и воздушната пловидба; основите на режи-
мот на водите од интерес за две -или повеќе репуб-
лики односно автономни покраини; 

— основите на системот на општественото плани-
рање; основите на кредитниот и на банкарскиот си-
стем; законските средства на плаќање и платниот 
промет во земјата; основите на системот за осигуру-
вање на имоти и лица; положбата и основите на 
функционирањето на Службата на општественото 
книговодство; 

— системот на мерните единици; заштитата .на 
пронајдоците, мострите и моделите, како и стан-
дардите, техничките нормативи и нормите на ква-
литетот на производите и услугите; 

— собирањето, евидентирањето и обработката 
на статистичките и други Податоци за состојбата во 
одделни области на општествениот живот од дело-
кругот на Одборот; за состојбата и движењето на 
населението, за економските и други појави и други 
податоци од интерес за целата земја; 

— други прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот, 

Член 87 
Во делокругот на Одборот за општествено-по-

литички односи се прашањата од областа на: 
'— единствените основи на општествено-поли-

тичкиот систем; 
— слободите, правата и должностите на чове-

кот и граѓанинот; 
— основите на општествениот систем на инфор-

мирањето; 
— положбата и овластувањата на организации-

те што вршат јавни овластувања врз основа на со-
јузните закони и меѓународните договори; органи-
зацијата, надлежноста и начинот на работа на со-
јузните органи и материјалните и други односи на 
сојузните органи; изборите за сојузните органи; 
положбата,' правата и должностите на општествени-
от правобранител на самоуправувањето; положбата, 
организацијата и начинот на работа на установите 
и училиштата што ги основа федерацијата за врше-
ње на работите од интерес за остварување на функ-
циите на федерацијата и односите на сојузните ор-
гани спрема тие установи и училишта; правата 
должностите и одговорностите на работниците од 
работа и по основа на работа во сојузните органи 
и установи и во училиштата што ги основа федера-
цијата; празниците и одликувањата на СФРЈ; хим-
ната на СФРЈ; употребата на печатот и грбот и на 
знамето на СФРЈ; 

— други прашања од овие области што се во де-
локруг на Соборот. 

Член 88 
Во делокругот на Одборот за внатрешна поли-

тика се прашањата од областа на: 
— основите на системот на заштитата на поре-

докот утврден со Уставот на СФРЈ (државната 
безбедност); 

— дејноста на службата за државна безбедност 
која е. неопходна за остварување на одговорноста 
на сојузните органи утврдена со Уставот на СФРЈ 
и за усогласување на работата на органите што ги 
вршат работите на државната безбедност; полож-
бата, организацијата и начинот на работа на уста-
новите и училиштата што ги основа федерацијата 
за остварување на своите функции во областа на 
државната безбедност; 

— државјанството на СФРЈ; основните подато-
ци за матичните книги и за личните карти; режи-
мот на преминувањето преку државната г р а д ц а ; 

— положбата, престојот и заштитата на стран-
ците во Југославија; внесувањето, растурањето и 
ширењето на странски печат и на други средства 
за јавно информирање и комуницирање; положбата 
на странските информативни установи и на прет-
ставниците на странските средства за информи-
рање; 

— режимот на крајбрежното море што е од ин-
терес за меѓународните односи на СФРЈ, за одбра-
ната и безбедноста на земјата, како и начинот на 
користење на правата што ги има Југославија во 
еп иконтин виталниот појас и на отворено море; кон-
тролата на патничкиот сообраќај преку државната 
граница; прометот и превозот на запаливи течнос-
ти и гасови, кога е тоа од интерес за целата земја; 
безбедноста на воздушната пловидба, основите на 
безбедноста во другите области на сообраќајот; пло-
вните патишта на водите на кои важи меѓународен 
и меѓудржавен режим на пловидбата; 

— системот на врските што се значајни за без-
бедноста на земјата и технолошкото единство на 
системот на врските; меѓународните врски и радио-
врските; 

— ограничувањата и забраните на слободата на 
користење на печатот и на други ©идови информи-
рање што се насочени против основите на соција-
листичко демократско уредување утврдено со Ус-
тавот на СФРЈ или што ја загрозуваат нзависноста 
на земјата, мирот или рамноправната меѓународна 
соработка; 

— кар-географските податоци што се значајни 
за одбраната и безбедноста на земјата и за општата 
употреба на картографски^ публикации; 

— даути прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот. 

Член 89 
Во делокругот на Одборот за надворешна поли-

тика се: 
— прашањата од областа на надворешната по-

литика на СФРЈ и на одржувањето на политичките 
и други односи со другите држави и меѓународни 
организации; 

— ратификацијата оза меѓународните договори 
за политичка и воена соработка и на меѓународните 
договори што бараат донесување на нови или ме-
нување на важечките закони од делокругот на Со-
борот, како и на меѓународните договори што ба-
раат донесување на нови или измена на важечките 
републички и покраински закони од рамноправен 
делокруг на соборите на Собранието на СФРЈ; уре-
дувањето на постапката за склучување и извршу-
вање на меѓународните договори што бараат доне-
сување на нови или измена на важечките републи-
чки односно покраински закони; 

— правната положба во земјата на претставни-
ците на странски држави, на странски и меѓуна-
родни организации; 

— заштитата на државјаните на СФРЈ и на нив-
ните интереси и на интересите на домашните прав-
ни лица во странство; 

— односите и формите на соработка на сојуз-
ните органи со меѓународните организации и инсти-
туции; 

— организацијата и дејноста на службите за 
надворешни работи на федерацијата; 

— други прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот, 

Член 90 
Во делокругот на Одборот за народна одбрана 

се: 
— прашањата од областа на основите на систе-

мот на народната одбрана; 
— основните права и должности на работните 

луѓе и граѓаните, на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
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ници, на ошнтествено-политичките и други опште-
ствени организации во областа на народната одбра-
на; основните права и должности на општествено-
политичките заедници во остварувањето на систе-
мот на народната одбрана; воената обврска на гра-
ѓаните и заштитата на членовите на семејствата на 
лицата на задолжителна воена служба; 

— посебните права и обврски на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници во поглед на приоритетите про-
изводство и давањето услуги за потребите на на-
родната одбрана и производството на в>ооружување 
и воена опрема; основите на подготовките на сто-
панството и на општествените служби за функци-
онирање во војна; приспособувањето на простор-
ните и урбанистичките планови и на инвестицио-
ната изградба кон потребите на одбраната на зем-
јата; прогласувањето на (мобилизација; 

— уредувањето на раководењето и командува-
ње со вооружените сили на СФРЈ и оставрувањето 
на врховното командување со вооружените сили; 
уредувањето и организирањето на Југословенската 
народна армија, уредувањето на раководењето и 

командувањето со неа; управувањето и располага-
њето со општествените средства што се користат 
во Југословенската народна армија и за нејзини 
потреби; 

— статусните и други прашања на лицата на 
служба во Југословенската народна армија и на 
воените лица; посебните права и должности на во-
ените лица во врска со службата во вооружените 
сили на СФРЈ; социјалното осигурање и зашти-
тата на воените лица, односно на воените осигуре-
ници и на нивните семејства; 

— военото школство и научноистражувачката 
работа за потребите на вооружените сили на СФРЈ; 

— други прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот. 

Член 91 
Во делокругот на Одборот за буџет на федера-

цијата се прашањата на: 
— буџетот на федерацијата, со анексите и при-

лозите; завршната сметка на буџетот на федераци-
јата, со анексите и прилозите; уредувањето и следе-
њето на остварувањето на правата и должнос-
тите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што ги користат тие; 
остварувањето на увид во приходите и расходите 
на буџетот на федерацијата; следењето на извршу-
вањето на мерките за рационализација, здружува-
ње и општествено целисходно располагање со сред-
ствата на буџетот на федерацијата и со имотот на 
федерацијата и предлагањето на соодветни мерки 
од овие области; 

— давањето (мислења што се доставуваат до 
надлежните. работни тела на Соборот на републи-
ките и покраините за: делот на општествениот план 
што се однесува на финансирањето на буџетот на 
федерацијата; делот на резолуцијата за, текуштата 
година што се однесува на буџетската потрошувач-
ка на федерацијата; законот за финансирањето на 
федерацијата, како и другите акти од делокругот на 
Соборот на републиките и покраините што се одне-
суваат на уредувањето на материјалните односи и на 
утврдувањето на обврските за буџетот на федера-
цијата; 

— другите прашања од областа на буџетот на 
федерацијата а особено создавањето обврски за бу-
џетот на федерацијата и обезбедување средства за 
нивно извршување. 

Член 92 
Во делокругот на Одборот за правосудство се 

прашањата од областа на: 

— организацијата, надлежноста и работата на 
Сојузниот суд, на Сојузната јавно обвинителство и 
на Сојузната јавно правобранител ство; 

— военото судство и военото обвинителство; 
— основите на сопстваносно-правните односни 

на авторско право; 
— основите на облигационите односи {општ дел 

на облигације ) и на договорните и други облигаци-
они односи во (областа на прометот на стоки и ус-
луги; 

— решавањето на судирите на републичкиот 
односно на покраинскиот закон со законите на дру-
ги републики односно автономни покраини (коли-
зиони норми) и судирите на надлежностите помеѓу 
републичките односно покраинските органи од те-
риториите на различни републики, решавањето на 
судирите на законите со прописите на други земји; 

— општите услови и начела за изрекување сан-
кции за кривични дела и за стопански престапи, 
системот на санкциите, условите за гасење на санк-
циите и за рехабилитација и општите правила за 
примена на воспитните мерки и за казнување на 
малолетниците (општ дел на Кривичниот закон или 
на Законот за стопанските престапи); кривичните 
дела против основите на социјалистичкото само-
управно општествено уредување на Југославија и 
безбедноста на земјата, човечноста и меѓународното 
право, против угледот на СФРЈ, нејзините органи 
и претставници, против угледот на странска држа-
ва и организација и против угледот на нивните 
шефови, односно претставници, против службената 
должност на службените лица во сојузните органи, 
против воооружените сили на СФРЈ, како и кри-
вичните дела и стопанските престапи со кои се на-
рушува единството на југословенскиот пазар или 
се повредуваат сојузните прописи; 

— постапката за прекршоците што ја водат со-
јузните органи; општоуправната постапка; кривич-
ната • постапка и другите судски постапки, OCBOEI 
посебните постапки во областите во кои општестве-
ните односи ги уредуваат републиките односно ав-
тономните покраини; 

— амнестијата и помилувањето за кривичните 
дела предвидени со сојузен закон; 

— други (прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот. 

Член 93 
Во делокругот на Одборот за труд, здравје и 

социјална политика се прашањата од областа на: 
— основните права на работните луѓе заради 

обезбедување на нивната социјална сигурност и со-
лидарност; 

— условите под кои граѓаните можат да зами-
нуваат во странство заради вршење на стопански и 
други дејности и заради вработување и заштитата 
на граѓаните на СФРЈ на работа во странство; 

— заштитата на животот и здравјето на луѓето 
од заразни болести што ја загрозуваат целата зем-
ја; пуштањето на лекови во промет; прометот на 
отрови; производството и прометот на опојни дооги; 

— заштитата и унапредувањето на човековата 
средина што се од интерес за целата земја и за ме-
ѓународната заедница; 

— заштитата на животните од заразни болести, 
заштитата на растенијата од болести и штетници 
што ја загрозуваат целата земја; пуштањето во 
промет на средства за заштита на животните и кон-
тролата на пренесувањето на животни и растенија 
преку државната граница; 

— положбата и овластувањата на Црвениот 
крст на Југославија; 

— други прашања ед овие области што се во 
делокруг на Соборот. 

Член 94 
Во делокругот на Одбор за прашања на 

те и воените инвалиди се прашањата од областа на: 

I 
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— основните права на борците, воените инвали-
ди и на семејствата на паднатите борци; 

— обележувањето и одржувањето на гробиш-
тата и гробовите на нашите борци и на жртвите од 
војните во странство и на • гробиштата и гробовите 
на припадниците на сојузничките армии и на дру-
гите странски армии на територијата на СФРЈ; 

— други прашања од овие области што се во 
делокруг на Соборот. 

в) Комисии па Соборот 

Член 95 
Соборот има: 
1) Мандатно-имунитеска комисија, 
2) Законодавно-лраена комисија. 1 

Член 96 
Мандатно-имунитетската комисија: 
— ги разгледува прашањата во врска со при-

мената на имунитетот на делегатот; 
— го известува Соборот за случаите што повле-

куваат престанување на мандатот на делегатот; 
— ги врши работите на верификација на ман-

датот на делегатите избрани на повторните и до-
полнителните избори; 

Врз основа на извештајот од Комисијата, Собо-
рот одлучува за примената на имунитетот на деле-
гатот, го утврдува престанувањето на мандатот на 
делегатот и врши верификација на мандатот на 
делегатот. 

Член 97 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ската комисија може да даде одобрение за притвор 
на делегатот односно за поведување на кривична 
постапка против него и да одлучи дали постапката 
против делегатот ќе се продолжи или ќе се запре, 
односно дали одлуката на државниот орган за при-
твор на делегатот се потврдува или се воспоставува 
примена на имунитетот на делегатот. 

Одлуката на Мандатно-имунитетската комисија 
е извршна. 

Комисијата е должна за својата одлука да го 
извести Соборот на неговата прва наредна седница. 

По повод извештајот на Комисијата, Соборот од-
лучува дали одлуката на таа комисија ја потврду-
ва или укинува. 

Член 98 
3аконодавно-правиата комисија: 
— ги разгледува предлозите за донесување на 

акти и предлог-актите од делокругот на Соборот во 
поглед на нивната усогласеност со Уставот на СФРЈ 
и со правниот систем, како и во поглед на нивната 
правна обработка и за тоа му поднесува на Соборот 
извештај со мислење и предлози; 

— ги разгледува предлозите за давање автен-
тични толкувања на законите од делокругот на Со-
борот и за тоа дава свое мислење; 

— го следи развојот на правниот систем во об-
ластите од делокругот на Соборот и на Соборот му 
дава мислење и предлози за прашањата на изгра-
дувањето на тој систем; 

— учествува во подготвувањето на програмата 
за работа на Соборот што се однесува на законо-
давната дејност на Соборот; 

— дава мислење за спорните прашања во врска 
со делокругот на Соборот; 

— ги утврдува пречистените текстови на акти-
те од делокругот на Соборот, ако со закон е овлас-
тена за тоа; 

— ги разгледува предлозите за поведување пос-
тапка за оценување на уставноста на закони, дру-
ги прописи или општи акти; 

— на Соборот и на работните тела на Соборот, 
на нивно барање, им дава мислења и предлози за 
други прашања од правниот систем и врши други 
работи од таа област, што ќе и ги определи Соборот. 

Законодавно-правната комисија ги разгледува 
прашањата на остварувањето на заштитата на ус-
тавноста и законитоста во рамките на својот дело-
круг. 

Пречистениот текст на актот го поднесува до 
3 а кхшод авно-огар а в ната комисија предлагачот одно-
сно органот ири телото што предлагачот ќе го оп-
редели. 

Член 99 
3аконодавно-правната комисија, на заедничка-

та седница со Законодавно-правната комшија на Со-
борот на републиките и покраините, ги разгледува 
предлог-програмите за работа на Соборот што се 
однесуваат на законодавната дејност на Соборот и 
прашањата на единствената законодавна методо-
логија и доугите прашања значајни за единствената 
правно-техничка обработка на актите што ги доне-
суваат соборите. 

Член 100 
Во 3аконодавно-правната комисија се избираат 

определен број членови од редот на научните и стр-
учните работници, со тоа што нивниот број не може 
да биде проголем од една третина од вкупниот број 
на делегатите — членови на Комисијата. 

г) Повремени работни тела па Соборот 

Член 101 
Заради проучување на определено прашање што 

не е во делокругот на некој од одборите или коми-
сиите на Соборот, како и во други случаи кога ќе 
се укаже потреба за тоа, Соборот може да формира 
повремени работни тела (комисии, работни групи 
и др.). 

Член 102 
Повремените работни тела Соборот ти формира 

со одлука. 
Со одлуката за формирањето на повременото 

работно тело се утврдуваат задачите, овластувања-
та и составот на работното тело. 

Покрај делегатите, членови на повремените ра -
ботни тела можат да бидат и јавни, научни и стру-
чни работници. 

Во поврмените работни тела, ако е тоа опреде-
лено со одлуката за нивното формирање, свои прет-
ставници делегира Сојузниот извршен совет. 

Во повремените работни тела, во договор со Со-
борот, можат да делегираат свои претставници оп-
штествено-политичките и општествени организации 
и самоуправните организации и заедници во феде-
рацијата. 

Член 103 
Заради проучување на прашањата од интерес 

за работата на Соборот, претседателот на Соборот 
може, во времето помеѓу две седници, да формира 
работна група на која и става во задача да проучи 
определено прашање. 

Претседателот на Соборот на првата наредна 
седница го известува Соборот за формирањето на 
работната група. 

За прашањето за кое е формирана, работната 
група му поднесува на Соборот извештај. 

Член 
Врз начинот на работатг лд повремените работ-

ни тела на Соборот сообразно се применуваат од-
редбите од овој деловник што се однесуваат на ра-
ботните тела на Соборот, ако со одлуката за нивно-
то формирање не е поинаку определено. 
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Член 105 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува да работи кога ќе ј а изврши задачата заради 
која е формирано, односно и во други случаи кога 
тоа ќе го одлучи Соборот. 

VI. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБО-
РОТ 

Член 106 
Заради извршувате на задачите од својот де-

локруг, Соборот донесува програмска ориентација 
за четири години, годишни про1рами и тримесечни 
планови за својата работа. 

Основи за изработка на програмската ориен-
тација и на програмите од став 1 на овој член прет-
ставуваат работите од делокругот на Соборот што 
произлегуваат од Уставот на СФРЈ, од Општестве-
ниот план на Југославија, од општите акти и утврде-
ната политика на Соборот, од усвоените документи 
и ставови на општествено-политичките организа-
ции, од предлозите на собранијата на општости ено -
-политичките заедници, како и други прашања 
значајни за изградбата и развојот на општествено-
економскиот и опшгествено-политичкиот систем. 

Член 107 
Програмската ориентација ги содржи основните 

правци на дејноста на 'Соборот во наредниот период. 
Програмската ориентација Соборот ј а донесува 

во годината во која е конституиран. 

Член 108 
Соборот, врз основа на програмската ориента-

ција, донесува годишна програма за работа. 
Годишната програма за работа на Соборот ги 

содржи: ч 
1) работите што треба да се извршат во перио-

дот за кој се донесува програмата; 
2) телата односно органите одговорни за орга-

низирањето и извршувањето на одделните работи 
утврдени (со програмата (носителите на работите); 

3) телата, органите, организациите и службите 
што стручно ќе ги подготвуваат задачите утврдени 
со програмата за работа на Соборот, ќе ги извршу-
ваат тие задачи или ќе соработуваат во нивното из-
вршување; 

4) формите на соработка со заинтересираните 
органи и организации во извршувањето на оддел-
ните работи утврдени со програмата за работа на 
Соборот; 

5) работните тела на Соборот што ќ е ги разгле-
дуваат материјалите пред нивното изнесување на 
седница на Соборот; 

6) роковите во кои мораат да се извршат оддел-
ните работи. 

Член 109 
Програмата за работа на Соборот се утврдува 

за една година. 
Периодот за ко ј се донесува програмата за ра-

бота на Соборот тече од 1 јануари до 31 декември 
тековната година. 

За да се обезбеди (континуитет во програмира-
њето на работата на Соборот, Соборот по конститу-
ирањето се запознава со неизвршени от дел од го-
дишната програма за работа и се определува за 
работите што треба да се изрвшат до крајот на 
годината. 

Член НО 
Предлози за внесување на одделни задачи и ра-

боти во програмата за работа на Соборот можат да 
поднесуваат: делегат, работно тело на Соборот, Собо-
рот на републиките и покраините, Претседателство-
то на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и сојузните организации и соб-
ранијата на општествено-политичките заедници. 

Предлог за внесување на одделни прашања во 
програмата за работа на Соборот можат да дадат 
општествено-политичките организации во федера-
цијата, Стопанската комора на Југославија, како и 
други самоуправни организации и заедници во ф е -
дерацијата. 

Иницијатива за внесување на одделни праша-
ња во програмата за работа на Соборот можат да 
покренат и општествено-политичките и други оп-
штествени организации; делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на опште-
ствено-политичките организации и самоуправните 
организации и заедници што не се опфатени со став 
2 на овој член. 

Член 111 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

член 110 на овој деловник, претседателот на Собо-
рот, заедно со претседателите на работните тела, на 
Соборот, подготвува нацрт-програма за работа на 
Соборот и му ја поднесува на Соборот. 

Претседателот на Соборот ја доставува нацрт-
-програмата за работа на Соборот, на мислење до 
делегатите, до Соборот на републиките и покраини-
те, до собранијата на републиките и до собрани-
јата на автономните покраини, до Сојузниот изврш-
ен совет, до Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија и до други општествено-по-
литички организации и до самоуправните органи-
зации и заедници во федерацијата. 

Делегациите се запознаваат преку гласилото со 
нацрт-програмата за работа на Соборот. 

Член 112 
Работните тела на Соборот, во рамките на сво-

јот делокруг, го разгледуваат текстот на нацрт-про-
грамата за работа на Соборот, земајќи ги предвид 
мислењата и предлозите што му се доставени на 
Соборот. 

З а разгледувањето на нацрт-програмата за ра-
бота на Соборот работните тела на Соборот подне-
суваат до Соборот извештај со мислења и предлози. 

Член 113 
Соборот ја претресува и ја усвојува нацрт-про-

грамата за работа на Соборот и со заклучок го ут-
врдува рокот до кој треба да се подготви предлог-
-програмата за работа на Соборот. 

Член 114 
Предлог програмата за работа на Соборот 'а 

подготвува претседателот на Соборот заедно со 
претседателите на работните тела на Соборот, во 
согласност со мислењата и заклучоците на Соборот 
усвоени при разгледувањето и усвојувањето на 
нацрт-про грам ата за работа на Соборот. 

Член 115 
Предлог-про1рамата за работа на Соборот им се 

упатува на делегатите, на претседателот на Собра-
нието на СФРЈ и на претседателот на Соборот на 
републиките и покраините. 

Предлог-програмата за работа на Соборот му 
се доставува и на Сојузниот извршен совет, заради 
усогласување на програмата за работа на Сојузниот 
извршен совет со програмата за работа на Соборот. 

Член 116 
Соборот ја претресува и ја усвојува програмата 

за работа на Соборот. 
На почетокот на претресот на предлог-програ-

мата за работа на Соборот, претседателот на Собо-
рот го запознава Соборот со извршувањето на про-
грамата за работа во претходниот период и со ра-
ботата врз подготовката на предлог-програмата за 
наредниот период. 

Член 117 
Програмата за работа на Соборот се објавува 

како посебна публикација. 
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Член 118 
Врз основа на програмата за работа на Соборот, 

Соборот утврдува тримесечни ил анови: за работа. 
Со тримесечник планови за работа на Соборот, 

се утврдуваат работите предвидени со програмата 
за работа на Соборот што Соборот ќе ги изврши по 
месеци, новите работи што не се предвидени со 
програмата за работа а што треба да се извршат, 
како и времето на одржувањето на седниците на 
кои ќе се вршат тие работи. 

Тримесечните планови за работа на Соборот, се 
утврдуваат, по правило, пред почетокот на перио-
дите за кои се донесуваат. 

Член 119 
Врз основа на програмата и планот за работа 

на Соборот, работните тела на Соборот ги утврду-
ваат своите програми и планови за работа. 

Член 120 
Работните тела на Соборот во својата програма 

односно план за работа ги внесуваат работите и 
задачите што, согласно со нивниот делокруг, про-
излегуваат за нив од програмата односно од планот 
за работа на Соборот. 

Работните тела на Соборот можат во својата 
програма односно во планот за работа да внесуваат 
и други работи и задачи што тие, по сопствена ини-
цијатива, ќе ги вршат во текот на периодот за кој 
се донесува програмата односно планот за работа. 

Член 121 
Врз програмите и плановите за работа на ра-

ботните тела на Соборот сообразно се применуваат 
одредбите од овој деловник за програмата за ра-
бота на Соборот. 

Член 122 
За усвоената програма односно план за работа 

на Соборот работните тела на Соборот го известу-
ваат претседателот на Соборот. 

Член 123 
За извршувањето на програмата и на плановите 

за работа на Соборот се грижат претседателот на 
Собооот, делегатите и работните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот го известува Соборот 
за извршувањето на програмата и на плановите за 
работа на Соборот. 

VII. АКТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД ДЕЛО-
КРУГОТ НА СОБОРОТ 

Член 124 
За прашањата од својот делокруг Соборот до-

несува сојузни закони и дава автентично толку-
вање на тие закони, буџет на федерацијата, заврш-
на сметка на буџетот на федерацијата, декларации, 
резолуции, препораки, одлуки и заклучоци. 

Соборот учествува во склучувањето на опште-
ствените договори со кои се уредуваат прашања од 
неговиот делокруг. 

Член 125 
Со декларација се изразува општиот став на Со-

бранието на СФРЈ за значајните прашања од на-
дворешната или внатрешната политика. 

Член 126 
Со резолуција се укажува на состојбата и про-

блемите во определена област од општествениот 
живот, се утврдуваат основите на политиката што 
треба да се спроведува во таа област и се даваат 
насоки за спроведувањето на таа политика, однос-
но се предвидуваат мерките за нејзиното спрове-
дување. 

Член 127 
Со препорака се укажува на значењето на оп-

ределени прашања што се однесуваат на извршу-
вањето на сојузните закони, другите прописи и оп-
шти акти или на развојот на самоуправувањето и 
на самоуправните односи во определена област. 

Со препорака се изразуваат мислењата и ста-
вовите за усогласувањето на самоуправните односи 
и интереси, за развивањето на меѓусебната соработ-
ка на организациите на здружен труд и на други-
те самоуправни организации и заедници и други 
организации; за насочувањето на дејноста на тие 
организации и заедници во извршувањето на за-
дачите од заеднички интерес и поттикнувањето на 
самоуправното спогодување и општественото до-

говарање. 
Со препорака се укажува на мерките што ор-

ганизациите на здружен труд, другите самоуправ-
ни организации и заедници и: други организации и 
државните органи би требало да ги преземат заради 
извршување на задачите од став 1 на овој член, 
во согласност со нивните права, обврски и интереси. 

Член 128 
Одлука се донесува како акт з а вршење на пра-

вата и должностите на Собранието на СФРЈ, како 
извршен пропис или како акт за уредување на вна-
трешната организација и на односите во Соборот. 

Со одлука како акт за вршење на правата и 
должностите на Собранието на СФРЈ Соборот од-
лучува за изборот односно за именувањето и раз-
решувањето на функционерите што ги избира и 
именува Собранието на СФРЈ, за изборот на чле-
нови на работните тела на Соборот и на заеднич-
ките работи тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ, за делегирањето на чланови на Соборот во 
определени органи и тела и за потврдувањето на 
соодветните акти на самоуправните организации и 
заедници или за давањето согласност на таквите 
акти, во согласност со законот, статутот или друг 
општ акт или со овој деловник, како и за другите 
права и должности на Собранието на СФРЈ, кога 
е тоа определено со Уставот на СФРЈ или со соју-
зен закон. 

Одлуката како извршен пропис е општ акт кој 
се донесува заради извршување на одделни одредби 
од сојузниот закон или од општествениот договор, 
ако е тоа предвидено со тој закон односно со опште-
ствениот договор. 

Со одлуката како акт за уредување на внатре-
шната организација и на односите во Соборот се 
одлучува за формирањето на работните тела на Со-
борот и за другите односи во Соборот, ако тоа не 
е уредено со овој деловник. 

Член 129 
Со заклучок се утврдува обврската на Сојуз-

ниот извршен совет и на сојузните органи на уп-
равата во врска со изработката на предлог-актите 
поднесувањето на анализи и извештаи за спрове-
дувањето на сојузните закони и на утврдената по-
литика или во врска со вршењето на други работи 
од нивниот делокруг. 

Со заклучок се утврдува политиката и се насо-
чува работата на Сојузниот извршен совет и на со-
јузните органи на управата за спроведувањето на 
утврдената политика и за извршувањето на сојуз-
ните закони, други прописи и општи акти. Во вр-
шењето на политичката контрола, Соборот со зак-
лучок им дава насоки за работа на Сојузниот из-
вршен совет и на сојузните органи на управата. 

Соборот донесува заклучок за својата работа 
и за работата на работните тела што ги формирал. 

Член 130 
Текстот на законите, на буџетот на федерација-

та и на завршната сметка на буџетот на федераци-
јата не се потпишуваат. 
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Указите за прогласување на законите, на буџе-
тот на федерацијата и на завршната сметка на бу-
џетот на федерацијата што ги потпишува претсе-
дателот на Претседателството на СФРЈ ги потпи-
шува и претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Со указ се прогласува и одлуката за изборот на 
Сојузниот извршен совет. 

Декларацијата, резолуцијата, препораката, од-
луката и заклучоците од член 124 на овој делов-
ник ги потпишуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ и претседателот на Соборот. 

Заклучоците што ги донел Соборот за својата 
работа (член 129 став 3) ги потпишува претседателот 
на Соборот. 

Член 131 
На изворниците на законите се става државен 

печат* а на изворниците на другите прописи и оп-
шти акти на Соборот — лечат на Собранието на 
СФРЈ. 

Под изворник на закон односно на друг пропис 
и општ акт се подразбира текстот на законот од-
носно на другиот пропис и општиот акт на јазиците 
на народите на Југославија, усвоен на седница на 
Соборот. 

На оригиналите на автентичните текстови на 
законите, другите прописи и општите акти на јази-
ците на албанската и унгарската народност (на ал-
бански јазик и на унгарски јазик) се става печат на 
Собранието на СФРЈ. 

Изворниците на законите, на другите прописи 
и општи акти, како и оригиналите на автентичните 
текстови на тие акти на јазиците на албанската и 
унгарската народност (на албански јазик и на ун-
гарски јазик) се чуваат во Собранието на СФРЈ* 
ако со закон не е паинаку определено. 

Член 132 
Законот, буџетот на федерацијата и завршната 

сметка на буџетот на федерацијата, декларацијата' 
резолуцијата, препораката и одлуката се објавуваат 
во службеното гласило на СФРЈ во автентични тек-
стови на јазиците на народите на Југославија, ут-
врдени со републичките устави. 

Во службеното гласило на СФРЈ се објавува и 
законот, буџетот на федерацијата, завршната смет-
ка на буџетот на федерацијата, декларацијата, ре-
золуцијата, препораката и одлуката како автентич-
ни текстови на јазиците на албанската и унгарска-
та народност (на албански јазик и на унгарски ја -
зик). 

Заклучоците од член 129 ст. 1 и 2 на овој делов-
ник се објавуваат во службеното гласило на СФРЈ 
на начинот пропишан во ст. 1 и 2 од овој член, 
ако Соборот не одлучи поинаку. 

Член 133 
При донесувањето на закони, други прописи и 

општи акти, Соборот може, на предлог од предла-
гачот на тој акт или од надлежното работно тело 
на Соборот, да одлучи тие акти или одделни нивни 
делови да се објават во службеното гласило на 
СФРЈ — Доверливо гласило, под условите и на на-
чинот што се утврдени со закон. 

VIII. СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 

1. Свикување на седница на Соборот 

Член 134 
Првата седница на Соборот по изборот на деле-

гатите ја свикува претседателот на Собранието на 
СФРЈ од поранешното свикување. 

На првата седница, до изборот на претседател 
на Соборот, претседава најстариот делегат. 

Со денот на верификацијата на мандатот на 
новоизбраните делегати во Соборот, им престанува 
функцијата на делегатите чиј мандат истекнува. 

Член 135 
Седница на Соборот свикува претседателот на 

Соборот по сопствена иницијатива или врз основа 
на заклучок на Соборот. 

Претседателот на Соборот свикува седница на 
Соборот кога тоа го бараат десет делегати, работно 
тело на Соборот, заедничко работно тело на собо-
рите на Собранието на СФРЈ* претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет, наведувајќи ги причи-
ните за свикување на седницата. 

Предлагачите што барале свикување на седни-
ца на Соборот доставуваат, по правило, материјал 
за прашањето поради кое барале свикување на сед-
ница. 

Ако претседателот на Соборот не свика седница 
на Соборот кога е должен тоа да го стори, седница 
ќе свика претседателот на Собранието е а СФРЈ или 
десет делегати. 

Член 136 
Поканата за седница на Соборот со предлогот 

на дневниот ред им се упатува на делегатите на ј -
доцна десет дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата. 

Кон поканата за седница на Соборот, претсе-
дателот на Соборот го доставува и записникот од 
претходната седница, ако порано не бил доставен. 

По исклучок, кога е тоа неопходно, претседате-
лот на Соборот може да свика седница на Соборот 
и во рок пократок од десет дена, дневниот ред 
за таа седница може да го предложи и на самата 
седница. 

За свикувањето и за предлогот на дневниот ред 
на седницата на Соборот претседателот на Соборот 
ги известува претседателот на Собранието на СФРЈ, 
пртеедателот на Соборот на републиките и покра-
ините, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот из-
вршен совет, Сојузната конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 
и собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономните покраини. 

2. Предлог на дневниот ред 

Член 137 
Предлогот нћ дневниот ред на седницата на Со-

борот го подготвува претседателот на Соборот. 
При подготовката на предлогот на дневниот ред 

претседателот на Соборот се договара со претседа-
телите на работните тела на Соборот за прашањата 
што треба да се внесат во предлогот на дневниот 
ред, во согласност со програмата и планот за рабо-
та на Соборот водејќи сметка за роковите утврдени 
со овој деловник. 

При подготвувањето на предлогот на дневниот 
ред на седницата на Соборот се земаат предвид 
иницијативите што потекнуваат од општествено-по-
литичките и други општествени организации и од 
други органи, организации и заедници во федера-
цијата. 

Член 138 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на седницата на Соборот 
прашањето поради кое е барано свикување седница 
на Соборот (член 135 став 2) и другите прашања 
за коишто се исполнети условите за разгледување 
утврдени со овој деловник. 

3. Претседавање на седницата на Соборот 

Член 139 
На седницата на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот на Соборот, на седницата на Соборот прет-
седава потпретседателот на Соборот. 
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Ако е отсутен и потпретседателот на Соборот, 
седницата ја отвора најстариот делегат во Соборот 
и претседава на неа до изборот на делегатот што 
понатаму ќе претседава на седницита. 

Најстариот делегат претседава на седницата и 
кога претседателот и потпретседателот на Соборот 
се разрешени од должноста — до изборот на нов 
претседател. 

4. Присуство на седницата на Соборот и учество 
во нејзината работа 

Член 140 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат на седницата на Соборот и да учеству-
ваат во нејзината работа. 

За присуството на делегатите на седницата на 
Соброт се води евиденција. 

Член 141 
Во работата на седницата на Соборот можат да 

учествуваат, без право на одлучување: 
— претседателот и членовите на Сојузниот из-

вршен совет; 
— претставниците и поверениците на Сојуз-

ниот извршен совет, кога се претресува предлог на 
Сојузниот извршен совет за кој се тие определе-
ни да бидат претставници и повереници; 

— функционерите кои раководат со сојузните 
органи на управата и со сојузните организации ко-
га се претресува предлот-акт или друго прашање 
од делокругот на органот односно на организаци-
јата со кои тие раководат; 

— претставниците на Соборот на републиките 
и покраините што ги определи тој собор; 

— претставниците на собранијата на републи-
ките и на собранијата на автономните покраини 
кога се претресува предлог што го поднело собра-
ние на републиката односно собрание на автоном-
ната покраина, мислење што го дало тоа, прашање 
што го покренало тоа или кога се повикани на сед-
ницата заради изнесување на мислење за опреде-
лено прашање; 

— претставниците на органите во федерација-
та. на општествено-политичките и други опште-
ствени организации, на другите самоуправни орга-
низации и заедници, како и јавни, научни и струч-
ни работници што се повикани на седницата зара-
ди изнесување на мислења за определено прашање. 

Член 142 
Работните луѓе и граѓаните, во согласност со 

одредбите на прописот за внатрешниот ред во Со-
бранието на СФРЈ, можат да присуствуваат на сед-
ница на Соборот на просторот определен за таа цел 

Член 143 
Соборот може да одлучи определено прашање 

да се претресува без присуство на јавноста, ако тоа 
го бараат интересите на безбедноста или на одбра-
ната на земјата или други општествени интереси. 

Ако Соборот одлучи определено прашање да 
разгледува без присуство на јавноста, Соборот одлу-
чува кој, покрај делегатите, може да присуствува 
на седницата на Соборот. 

5. Тек на седницата на Собори. 

а) Утврдување на дневниот ред на седницата на 
Соборот 

Член 144 
Откако ќе ја отвори седницата на Соборот, прет-

седателот на Соборот го известува Соборот кои де-
легати го известиле дека се спречени да присуству-
ваат на седницата. 

Претседателот на Соборот, потоа, утврдува да-
ли постои кворум за работа на седницата на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот го известува Собо-
рот кој е повикан да присуствува на седницата на 
Соборот. I 

Член 145 
Пред да се премине кон утврдување на днев-

ниот ред на седницата на Соборот, се усвојува за-
писникот од претходната седница. 

Делегатот може да стави забелешки на запис-
никот од претходната седница на Соборот и да ба-
ра да се извршат во него соодветни измени или 
дополненија. 

За основаноста на забелешките на записникот 
се одлучува на седницата на Соборот без претрес. 

Претседателот на Соборот утврдува дека е ус-
воен записникот на кој не се ставени забелешки, 
односно записникот во кој, според усвоените за-
белешки, се извршени соодветни измени и допол-
ненија. 

Член 146 
На почетокот на седницата Соборот го утврду-

ва дневниот ред на седницата. 

Член 147 
Претседателот на Соборот дава известување во 

врска со предлогот на дневниот ред, а особено: 
— за причините поради кои во предлогот на 

дневниот ред на седницата на Соборот не е внесено 
определено прашање за кое се исполнети сите усло-
ви предвидени со овој деловник; 

— за прашањето што е содржано во предлогот 
на дневниот ред на седницата на Соборот, а работ-
ното тело или овластениот предлагач дополнител-
но побара да не се разгледува на таа седница на 
Соборот; 

— за прашањето што е внесено во предлогот 
на днвениот ред на Соборот за кое предлагачот бара 
односно предлага да се разгледува по скратена од-
носно по итна постапка за донесување на акт. 

Член 148 
На седницата на Соборот претседателот на Со-

борот, работното тело на Соборот, делегатот, Прет-
седателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет 
можат да предложат определено прашање да се 
стави на дневен ред на седницата, но се должни 
да ја образложат итноста. 

На седницата Соборот прво одлучува за итнос-
та. 

Член 149 
Соборот води расправа и се изјаснува за секој 

предлог за измена или дополнение на дневниот ред 
и за предлогот на дневниот ред на седницата на 
Соборот во целост. 

Кога Соборот ќе се изјасни за предлогот на 
дневниот ред во целост, претседателот на Соборот 
го објавува утврдениот дневен ред на седницата 
на Соборот. 

б) Поставување на делегатско прашање и барање 
на известување 

Член 150 
По утврдувањето на дневниот ред на седница-

та на Соборот, делегатот може да постави деле-
гатско прашање и да бара известување во смисла 
на одредбите од овој деловник, ако Соборот пои-
наку не одлучи. 

Соборот го определува времето за давање од-
говор на поставеното прашање и баранато извес-
тување. 
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в) Претрес 

Член 151 
Претресот на одделни точки од дневниот ред 

на седницата на Соборот се врши според утврде-
ниот распоред. 

Во текот на седницата Соборот може да извр-
ши измени во редоследот на претресот на одделни 
точки од дневниот ред на седницата на Соборот. 

Член 152 
На почетокот на претресот на секоја точка од 

дневниот ред на седницата на Соборот предлага-
чот односно претставникот на предлагачот може 
да даде дополнителни образложенија. 

По предлагачот односно по претставникот на 
предлагачот, во претресот можат да учествуваат 
известителите на работните тела на Соборот што 
го разгледувале прашањето за кое се води претрес 

Пријави за учество во претресот можат да се 
поднесуваат се до завршетокот на претресот. 

На делегатот и на друг учесник на седницата 
на Соборот им се дава збор според редот на при-
јавувањето. 

Член 153 
На делегатот кој сака да зборува за повреда 

на овој деловник или за повреда на утврдениот 
дневен ред на седницата на Соборот (забелешка 
врз деловниот ред) претседателот на Соборот му да-
ва збор штом тој ќе побара. Излагањето на тој де-
легат не може да трае подолго од пет минути. Прет-
седателот на Соборот е должен по излагањето на 
делегатот да даде објаснение за повредата на овој 
деловник односно на утврдениот дневен ред на сед-
ницата на Соборот. Ако делегатот не биде задово-
лен со објаснувањето, за прашањето се решава на 
седницата на Соборот, без претрес. 

Ако делегатот побара збор за да го исправи из-
водот што според неговото мислење не е точен и 
предзвикал недоразбирање или" предизвикал пот-
реба од лично објаснување (исправка на наводот), 
претседателот на Соборот ќе му даде збор штом го 
заврши говорот лицето што ја предизвикало исправ-
ката. Делегатот во својот говор мора да се ограничи 
на исправката, односно на лично објаснение, и не-
говиот говор не може да трае подолго од пет ми-
нути. 

Член 154 
Делегатот или друг учесник во претресот може 

да зборува само за прашањето што е на дневен ред 
на седницата на Соборот. Ако говорникот се одда-
лечи од прашањето што е на дневен ред, претсе-
дателот на Соборот ќе го повика да се придржува 
кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по второто повикување не се 
придружува кон днвениот ред на седницата на Со-
борот, претседателот на Соборот може да му го од-
земе зборот. 

Член 155 
Излагањето на делегатот и на друг учесник на 

седницата на Соборот не е ограничено, освен ако 
со овој деловник не е поинаку определено. 

Соборот може, на предлог од претседателот на 
Соборот или на барање од делегат, да одлучи учес-
никот во претресот за истото прашање да може да 
зборува смао еднаш, а може да го определи и трае-
њето на излагањето. 

Член 156 
Кога ќе утврди дека нема повеќе пријавени за 

учество во претресот, претседателот на Соборот го 
заклучува претресот. 

Член 157 » 
Претседателот на Соборот може во текот на 

седницата да ја прекине работата на Соборот и да 
го определи денот и часот кога ќе продолжи сед-
ницата на Соборот 

Претседателот на Соборот ја прекинува рабо-
тата на Соборот кога е тоа предвидено со овој де-
ловник поради недостиг на кворум, поради ^ о д -
минато време, одмор на делегатите, поради потре-
бата да се извршат потребните консултации и да се 
прибават потребните мислења, како и во други слу-
чаи, кога тоа Соборот ќе го заклучи. 

Ако седницата на Соборот е прекината поради 
недостиг на кворум, а кворум не постои ни во про-
должението на седницата, претседателот на Собо-
рот ја заклучува седницата. 

Член 158 
Ако прашањето што се претресува не бара 

донесување на акти односно заклучоци или ако Со-
борот не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот 
го заклучува претресот и преминува на следната 
точка од дневниот ред на седницата на Соборот. 

Ако Соборот за прашањето што го протресувал 
не ја довршил расправата или не сака да одлучува 
на истата седница, претресот на тоа прашање се 
одлага за една од наредните седници на Соборот. 

' Член 159 
Откако се исцрпени сите точки од дневниот ред 

на седницата на Соборот , претседателот на Соборот 
ја заклучува седницата. 

г) Одлучување 

Член 160 
За донесување на одлука на седница на Собо-

рот е потребен кворум. 
Ако претседателот на Соборот не е сигурен де-

ка постои кворум за одлучување, ќе одреди прози-
вање на делегатите. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го по-
бара делегатот чие барање ќе го поддржат најмал-
ку девет делегати. 

По завршеното прозивање, повторно, заради 
проверка, се врши прозивање на делегатите за кои 
е забележано дека не се присутни. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот 
врз основа на списокот на делегатите. 

Член 161 
Одлуката на Соборот е полноважна ако е доне-

сена со мнозинство гласови на седницата на Собо-
рот на која присуствува мнозинството делегати. 

Член 162 
Делегатот има право по завршениот претрес, 

пред гласањето, да се изјасни за својот став за гла-
сањето и да го образложи својот став. 

Образложението не може да трае подолго од 
пет минути. 

Член 163 
Делегатот има право и должност да гласа за 

секој предлог за кој се одлучува на седницата на 
Соборот. 

При гласањето претседателот на Соборот ги по-
викува делегатите да се изјаснат кој е „за" пред-
логот, потоа кој е „против" предлогот и најпосле, 
дали некој се воздржал од гласањето. 

Член 164 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Делегатот гласа така што се изјаснува „за" 

предлогот, ,»против" предлогот или се воздржува 
од гласањето. 

Се гласа со дигање рака или со употреба на 
технички средства. 
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Член 165 
Гласањето може да се врши и со поединечно 

изјаснување на делегатите. 
Поединечното изјаснување се врши ако тоа го 

определи претседателот на Соборот кога смета де-
ка е тоа потребно за да се утврди точно резултатот 
од гласањето, или ако тоа го побара еден делегат 
чие барање ќе го поддржат најмалку девет деле-
гати. 

Поединечното гласање се врши така што се-
кој повикан делегат се изјаснува „за" или „против" 
или се воздржува од гласањето. 

По завршеното прозивање, повторно, заради 
проверка, се врши прозивање на делегатите за кои 
во списокот не е забележано дека гласале. 

Прозивањем го врши секретарот на Соборот. 

Член 166 
По завршеното гласање, претседателот на Со-

борот го утврдува резултатот од гласањето и врз 
основа на резултатот објавува дали предлогот за 
кој се гласало е усвоен или одбиен. 

д) Одржување на редот 

Член 167 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 168 
Претседателот на Соборот се грижи делегатот 

или друг учесник во претресот да не биде спречен 
во излагањето. 

Делегатот или друг учесник во претресот може 
да го опомене за ред или да го прекине во говорот 
само претседателот на Соборот. 

Никој не може да говори на седницата на Со-
борот пред да побара и добие збор од претседателот 
на Соборот. 

Член 169 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките предупредување, од-
земање на зборот и оддалечување од седницата. 

Член 170 
Мерката предупредување му се изрекува на де-

легатот кој со земањето збор« иако претседателот 
на Соборот не му дал, со упаѓање во зборот на го-
ворникот или на друг начин го нарушува редот на 
седмицата и одредбите од овој деловник. 

Мерката предупредување ја изрекува претсе-
дателот на Соборот. 

Член 171 
Мерката одземање на зборот му се изрекува на 

делегат кој со својот говор на седницата го нару-
шува редот и одредбите на овој деловник а веќе 
двапати бил предупреден на таа седница да се 
придржува кон редот и одредбите на овој деловник. 

Мерката одземање на зборот ја изрекува прет-
седателот на Соборот. 

Член 172 
Мерката оддалечување од седницата му се из-

рекува на делегат кој Не ќе постапи според бара-
њето на претседателот на Соборот кој му изрекол 
мерка одземање на зборот или на друг начин ја 
спречува работата на седницата, или на седница-
та го навредува Собранието на СФРЈ или делега-
тите во Собранието на.СФРЈ, или во говорот упот-
ребува изрази што не се во согласност со достоин-
ството на Собранието на СФРЈ. 

Делегатот може да биде оддалечен само од 
седницата на Соборот на која го повредил редот. 

Мерката оддалечување од седницата на Соборот 
можат да ја предложат претседателот на Соборот или 
делегат. 

Делегатот спрема кој се предлага изрекување 
на мерката оддалечување од седницата на Соборот 
има право на збор. Неговото излагање не може да 
трае подолго од пет минути. 

Мерката оддалечување од седницата ја изреку-
ва Соборот, без претрес. 

Делегатот на кој му е изречена мерка оддале-
чување од седницата на Соборот е должен веднаш 
да се оддалечи од седницата и не може да присус-
твува на седницата од која е оддалечен. 

Член 173 
Ако претседателот на Соборот со редовни мер-

ки не може да го одржи редот на седницата на Со-
борот, ќе определи прекинување на седницата. 

Член 174 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин што го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се оддалечи од салата во која се одр-
жува седницата и од зградата на Собранието на 
СФРЈ. 

Ако редот е значително нарушен, претседателот 
на Соборот може да нареди да се оддалечат сите 
граѓани. 

г) Записник и стенографски белешки од седницата 
на Соборот 

Член 175 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за 

работата на седницата на Соборот, за предлозите из-
несени на седницата и за заклучоците донесени на 
седницата во врска со одделни точки од дневниот 
ред. Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето за одделни прашања. 

Делегатот кој на седницата на Соборот го из-
довоил мислењето може да бара суштествените де-
лови од неговата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 176 
Записникот се составува наредниот ден по за-

вршувањето на седницата на Соборот. 
Записникот им се упатува на сите делегати нај-

доцна десет дена пред денот опрделен за одржу-
вање на седницата на Соборот. 

Член 177 
Секој делегат има право на почетокот на на-

редната седница на Соборот да стави забелешка на 
записникот. 

За засновањата на забелешката на записникот 
се одлучува на седницата на Соборот, без претрес. 
Ако забелешките се усвојат, во записникот ќе се 
извршат соодветни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки 
односно записникот во кој според усвое-
ните забелешки се извршени исправки, се смета за 
усвоен. 

Член 178 
Усвоениот записник го потпишуваат претседа-

телот и секретарот на Соборот. 
За чувањето на записникот од седницата на Со-

борот се грижи секретарот на Соборот. 
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Член 179 
На седницата на Соборот се водат стенограф-

ски белешки. 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите веднаш по одржаната седница на Со-
борот. 

Стенографските белешки им се даваат на увид 
и на користење на претставниците на средствата за 
јавно информисање, освен во случаите кога стану-
ва збор за расправа за материјали што се означе-
ни како државна тајна или се од доверлив карак-
тер. 

Секој делегат може во рок од три дена од де-
нот на одржувањето на седницата на Соборот да 
бара во стенографските белешки во неговото из-
лагање да се извршат измени од редакциски ка-
рактер. Со овие измени не може да се менува смис-
лата и суштината на излагањето. 

Ако секретарот на Соборот оспори дека изме-
ните што ги бара делегатот се од редакциски ка-
рактер, за спорното прашање одлучува претседате-
лот на Соборот. 

Стенографските белешки се приложуваат кон 
усвоениот записник. 

IX. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

А. Постапка за донесување на акти 
1. Постапка за донесување на закони 

а) Поведување постапка 

Член 180 
Постапка за донесување на закон се поведува 

со поднесување предлог за донесување на закон. 

Член 181 
Предлог за донесување закон може да поднесе 

делегат, работно тело на Соборот, заедничко ра-
ботно тело на соборите на Собранието на СФРЈ и 
Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: 
предлагачот). 

Член 182 
Делегатот може на седница на Соборот или на 

работното тело на Соборот чијшто е член да пред-
ложи определено прашање да се уреди со закон. 

Член 183 
Барање за донесување закон можат да подне-

сат Соборот на републиките и покраините, собрани-
ето на републиката или собранието на автономната 
покраина, Сојузниот суд, општествено-политички-
те организации во федерацијата, Стопанската комо-
ра на Југославија и други самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата. 

Барањето за донесување на закон од став 1 на 
овој член му се поднесува на претседателот на Со-
бранието на СФРЈ. 

Ако Соборот го прифати барањето за донесува-
ње закон, ќе го определи начинот на кој ќе се из-
работи и поднесе предлогот за донесување закон. 

Член 184 
Барањето за донесување на закон што не по-

текнува од органите и организациите од член 183 
на овој деловник се упатува до Комисијата на Соб-
ранието на СФРЈ за претставки и предлози. 

6) Претходна постапка 

Член 185 
Пред поднесувањето на предлог за донесување 

закон предлагачот може, во договор со матичното 
работно тело, да поднесе тези за изработка на за-
конот заради претходна размена на мислења во со-
одветните тела на Соборот за потребата од донесу-
вање на законот и за основните прашања што тре-
ба да се уредат со законот, како и за начелата врз 
кои определени односи треба да се уредат со закон. 

Претходна постапка може да еа спроведе и на 
предлог од матичното работно тело на Соборот. 

Спроведувањето на претходна пстапка за оддел-
ни прашања може да се предвиди со програмата 
за работа на Соборот или на работното тело на Со-
борот. 

в) Содржина на предлогот за донесување закоп 

Член 186 
Предлогот за донесување закон содржи: 
1) уставна основа за донесување на законот; 
2) оцена на состојбата во областа што треба да 

се утврди со закон и цели што сакаат да се по-
стигнат; 

3) основни начели врз кои треба да бидат уре-
дени односите во областа за која се донесува за-
конот; 

4) последици што ќе произлезат од предложе-
ните решенија за материјалната и друга положба 
на работните луѓе и граѓаните, на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници; 

5) оцена на потребните средства од буџетот на 
федерацијата; 

6) текст на нацрт-законот со образложение; 
7) текст на одредбите на важечкиот закон што 

се менуваат односно дополнуваат, ако се предлага 
измена или дополнение на законот; 

8) резиме наменето на делегациите. 
Кон предлогот за донесување закон може да се 

поднесе и соодветна документација. 

Член 187 
Текстот на нацрт-законот (член 186 став 1 точ-

ка 6) содржи решенија што се формулирани во вид 
на правни одредби. 

Одделни решенија можат да се дадат во ал-
тернативи, со потребните образложенија на секоја 
од предложените алтернативи. 

Во образложението на нацрт-законот се дава 
објаснение на основните правни институти што ги 
содржи нацрт-законот. 

г) Упатување на предлогот за донесување закон 

Член 188 
Предлогот за донесување закон се доставува до 

претседателот на Собранието на СФРЈ. 
Предлогот за донесување закон претседателот 

на Собранието на СФРЈ му го доставува на претсе-
дателот на Соборот. 

Член 189 
Ако предлогот за донесување закон не е под-

готвен во согласност со одредбите на овој делов-
ник, претседателот на Соборот ќе побара од пред-
лагачот да ги отстрани уочените недостатоци. 

Член 190 
Претседателот на Соборот го упатува предлогот 

за донесување' закон до делегатите, и тоа најдоцна 
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на 60 дена пред одржувањето на седницата на Со-
борот на која ќе се претресува тој предлог. 

Член 191 
Предлог за донесување закон што не го поднел 

Сојузниот извршен совет, претседателот на Соборот 
го упатува и до Сојузниот извршен совет заради 
давање мислење. 

д) Разгледување на предлогот за донесување закон 
во работните тела на Соборот 

Член 192 
Пред претресот на предлогот за донесување за-

кон на седница на Соборот, предлогот го разгледу-
ваат работното тело во чиј делокруг е прашањето 
што се уредува со законот (во натамошниот текст: 
матичното работно тело) и Законодавно-правната 
комисија на Соборот. 

Ако предлогот за донесување на закон содржи 
одредби со кои се ангажираат финансиски сред-
ства од буџетот на федерацијата, предлогот за до-
несување закон го разгледува и Одборот за буџет 
на федерацијата. 

Член 193 
Предлогот за донесување закон можат да го раз-

гледуваат и други работни тела на Соборот ако во 
тој предолог се опфатени одделни прашања што се 
ве делокругот на тие работни тела (во натамошниот 
текст: заинтересираните работни тела). 

Заинтересираното работно тело го разгледува 
предлогот за донесување закон пред да го разгле-
дуваат матичното работно тело и Законодавно-прав-
ната комисија. 

Претседателот на заинтересираното работно те-
ло е должен да ги извести претседателите на ма-
тичното работно тело и на Законодавно-правната 
комисија за времето кога ќе го разгледуваат пред-
логот за донесување закон. 

Кога ќе го разгледа предлогот за донесување 
закон, заинтересираното работно тело му поднесува 
на Соборот извештај, што едновремено се доставу-
ва до матичното работно тело и до Законодавно-
-правната комисија. 

Член 194 
Кога ќе го разгледа предлогот за донесување 

закон, матичното ^работно тело му поднесува на Со-
борот извештај со мислењето и ставовите изнесени 
во текот на разгледувањето. Извештајот едновре-
мено се доставува и до Законодавно-правната ко-
мисија. 

Во извештајот што му го поднесува на Соборот 
матичното работно тело дава мислење и за ставо-
вите и предлозите на заинтересираните работни 
тела. 

Матичното работно тело ги разгледува и мис-
лењата и предлозите што ги доставиле: Сојузниот 
извршен совет, ако не е предлагач, работните тела 
на Соборот на републиките и покраините и други-
те заинтересирани тела, органи и организации. 

Член 195 
Законодавно-правната комисија го разгледува 

предлогот за донесување на закон и му поднесува 
на Соборот извештај со мислење и предлози. Из-
вештајот едновремено му се доставува на матич-
ното работно тело. 

Законодавно-правната комисија во својот из-
вештај до Соборот дава мислење и за предлозите 
што му ги поднеле на Соборот другите работни те-
ла што го разгледувале предлогот за донесување 
закон. 

Член 196 
Ако во предлозите на Заканодавно-правната 

комисија и на матичното работно тело постојат раз-
лики, матичното работно тело, пред претресот на 
предлогот за донесување закон во Соборот, го раз-
гледува извештајот на Комисијата и за својот став 
му поднесува на Соборот извештај. 

Член 197 
Извештаите на работните тела се доставуваат 

до претседателот на Соборот најдоцна два дена по 
одржувањето на седницата на работното тело. 

Претседателот на Соборот ги упатува извешта-
ите до делегатите, и тоа најдоцна на десет дена 
пред денот определен за одржување на седницата 
на Соборот на која ќе се претресува предлогот за 
донесување закон. 

Претседателот на Соборот ги упатува извешта-
ите на работните тела и до подносителот на предло-
гот за донесување закон. 

ѓ) Претрес на предлог за донесување закон на сед-
ницата на Соборот 

Член 198 
Подносителот на предлогот за донесување за-

кон, односно неговиот претставник, може на поче-
токот на претресот на седницата на Соборот да да-
де образложение на предлогот и во текот на це-
лиот претрес да дава објасненија и да се изјаснува 
за изнесените предлози и мислења. 

Известителот на работното тело што го разгле-
дувало предлогот за донесување закон може на се-
дницата на Соборот да ги Изнесува ставовите и ми-
слењата на работното тело. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет мо-
ж е да учествува во текот на претресот на предло-
гот за донесување закон, и ако тој предлог не го 
поднел Сојузниот извршен совет. 

Член 199 
За предлогот за донесување закон на седницата 

на Соборот се води претрес во начело и претрес во 
поединости. 

Член 200 
Во текот на претресот во начело расправата се 

води за: потребата од донесување на законот, устав-
ната основа, состојбата во областа што треба да 
се уреди со закон, основните начела врз кои треба 
да бидат уредени односите, целите што се сака да 
се постигнат и последиците што ќе произлезат од 
предложените решенија и за потребата од финан-
сиски средства од буџетот на федерацијата за спро-
ведување на законот. 

Претресот во начело се завршува со донесува-
ње заклучок со кој се утврдува ставот на Соборот 
за предлогот за донесување закон. 

Ако во начелниот претрес се изразени различни 
мислења за прашањата од став 1 на овој член, Со-
борот се изјаснува за секое од спорните прашања. 

Член 201 
Ако Соборот со заклучок го прифати предло-

гот за донесување закон, се преминува кон прет-
рес на предлогот за донесување закон во поеди-
ности. 

Претресот на предлогот за донесување закон 
во поединости се врши така што се расправа за 
текстот на нацрт-законот. 

Член 202 
По завршениот претрес на предлогот за донесу-

вање закон, Соборот со заклучок ги утврдува ста-
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Босите, предлозите и мислењата за одделни одредби 
на нацртот и ги упатува до подносителот на пред-
логот за да ги земе предвид при изработката на 
предлог-законот. 

Со заклучокот за усвојување на предлогот за до-
несување закон Соборот може да ги определи и ор-
ганите и организациите што ќе бидат консултира-
ни при изработката на предлог-законот и формите 
на соработка со заинтересираните органи и органи-
зации што можат да придонесат за подобра изра-
ботка на законот. 

Член 203 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

закон не се согласи со заклучокот на Соборот од 
чл. 200 и 202 од овој деловник или кога подносите-
лот на предлогот за донесување закон, поради дру-
ги причини, предложи предлог-законот да го под-
г о т в и друг овластен предлагач, Соборот може да 
определи предлог-закоиот да го подготви работ-
но тело на Соборот, заедничко работно тело на со-
борите на Собранието на СФРЈ или Сојузниот 
извршен совет, ако тој не е подносител на предло-
гот за донесување закон. 

е) Посебен претрес на текстот на нацрт-законот 

Член 204 
При поднесување на предлог за донесување за-

кон со кој се уредуваат односи од посебно значење 
за работните луѓе и граѓаните, за организациите на 
здружен труд и за други самоуправни организации 
и заедници, предлагачот може да бара текстот на 
нацрт-законот да се разгледува на посебна седница 
на Соборот. 

Предлог да се разгледува на посебна седница 
нацрт-законст од став 1 на овој член може да под-
несат и матичното работно тело и Законодавно-ирав-
на комисија. За предлогот на матичното работно 
тело и на Законодавно-ггравната комисија се изја-
снува пд но сите лот на предлогот. 

Соборот одлучува за барањето на предлагачот 
од став 1 на овој член земајќи ги предвид мисле-
њата на матичното работно тело, односно за пред-
логот на матичното работно тело и на Законодавно-
-правната комисија дали нацрт-законот ќе се раз-
гледува на посебна седница на Соборот. 

Член 205 
При одлучувањето текстот на напрт-законот да 

се разгледува на посебна седница Соборот одлучува 
и за тоа дали на таа седница ќе се разгледува 
поднесениот текст на нацртот или ќе бара од пред-
лагачот да подготви нов текст па нацрт-законот. 

Член 206 
Соборот, по правило, одлучува да се изработи 

нов текст на нацрт-заканот, ако утврди дека во 
текстот на нацрт-закопот не се на соодветен начин 
изразени основните начела содржани во предлогот 
за донесување закон или ако е потребно да се из-
вршат пошироки консултации во врска со предло-
ж и л е решенија во нацрт-законот. 

ж) Предлог-закон 

Член 207 
Предлог-законот се поднесува во форма во која 

се донесува законот и мора да биде образложен. 
Кон предлог-закоиот се дава и содржина на 

предлог-законот (означување на деловите, главите 
одделите, отсеците итн.). 

Образложението за предлог-законот ги опфаќа 
особено: уставната основа за донесување на законот, 

прашањата што се уредуваат со предлог-законот, 
обј аснениј ата на основните правни институти, пос-
ледиците што ќе произлезат од предложените ре-
шенија, податоците за финансиските средства од 
буџетот на федерацијата потребни за спроведување 
на законот и за начинот на обезбедување на тие 
средства, како и други значајни околности во врска 
со предложените решенија. 

Предлагачот е должен во образложението на 
предлог-законот да ги наведе разликите во реше-
нијата содржани во предлог-законот во однос на 
предлогот за днесување закон и причините поради 
кои настанале тие разлики, предлозите и мислења-
та што се дадени на предлогот за донесување закон 
што не ги усвоил предлагачот, како и причините 
поради кои не ги усвоил. 

Член 208 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на поднесувањето и упатувањето на предлог за до-
несување закон, сходно се применуваат и врз пред-
Л0г-зак01Н0т. 

з) Разгледување на предлог-законот во работните 
тела на Соборот 

Член 209 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на разгледувањето на предлог за донесување закон 
во работните тела на Соборот сходно се примену-
ваат и врз разгледувањето на предлог-законот. 

Предлогот на работното тело на Соборот за из-
мена и дополнение на предлог-законот се поднесу-
ва во форма на амандман. 

Член 210 
Предлог-закоиот и амандманите на предлог-за-

копот ги разгледува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за утврдување на идентичноста на текстови-
те на јазиците на народите на Југославија и за тоа 
поднесува извештај. 

ѕ) Претрес на пр ед лог-законот на седница на Со-
борот 

Член 211 
Претресот на предлог-законот на седница на Со-

борот опфаќа општ претрес на текстот на предлог-
-законот. 

Подносителот на предлог-закоеот, односно не-
говиот претставник, може на почетокот на општиот 
претрес да даде образложение на предлог-законот. 

Известителот на работното тело на Соборот 
што го разгледувало предлог-законот може на сед-
ницата на Соборот да ги изнесува ставовите и мис-
лењата на работното тело. 

Член 212 
Подносителот на предлог-законот, односно прет-

ставникот или повереникот на предлагачот, како и 
известителот на работното тело на Соборот што го 
разгледувало предлог-законот, имаат право и дол-
жност да учествуваат во текот на претресот на за -
конот, да даваат објасненија и да ги изнесуваат 
ставовите на предлагачот на законот односно на 
работното тело. 

Прет стар пикот на Сојузниот извршен совет мо-
же да учествува во текот на претресот на пре-длог-
-законот и кога Сојузниот извршен совет не е пре-
длагач. 

Член 213 
Во текот на општиот претрес се расправа за 

предлогот во начело и можат да се изнесуваат мис-
лења, да се бараат објасненија и да се покренуваат 
прашања во врска со решенијата дадени во пред-
логот. 
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Во текот на претресот на текстот иа предлог-за-
конот Соборот може да одлута да расправа по де-
лови, глави односно оддели или но одделни чле-
нови. 

Во текот на претресот на текстот на предлог-за-
конот Соборот одлучува и за поднесените аман-
дмани. 

По заклучениот претрес на текстот па предлог-
законот, Соборот одлучува за предлог-законот во 
целост. 

и) Амандмани 

Член 214 
Предлогот за измена и дополнение на предлог-

-закон се поднесува во форма на амандман. 
Амандман може да поднесе овластениот пред-

лагач од член 181 на овој деловник. 
Амандманот се поднесува во писмена форма и 

мора да биде образложен. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства од буџетот на фе-
дерацијата, подносителот на амандманот е должен 
да го предложи и начинот на обезбедување на тие 
средства. 

Член 215 
Амандман на предлог-закон може да се поднесе 

најдоцна десет дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на Соборот на која ќе се пре-
тресува предлог-законот, а се доставува до претсе-
дателот на Соборот. 

Член 216 
Амандманот на предлог-законот претседателот 

на Соборот го упатува до делегатите, до подноси-
телот на предлог-законот и до Сојузниот извршен 
совет. 

Претседателот на Соборот го упатува амандма-
не едновремено до претседателот на матичното ра-
ботно тело и до претседателот на Законодавно-прав-
ната комисија, ако тие не се подносители на аман-
дманот. 

Ако амандманот на предлог-законот содржи од-
редби со кои се ангажираат финансиски средства од 
буџетот на федерацијата, претседателот на Соборот 
го, доставува амандманот и до Одборот за буџет на 
федерацијата. 

Член 217 
Ако амандманот на предлог-закопот содржи од-

редби со кои се менуваат начелата врз кои се за-
снова законот, утврдени од Соборот во текот на 
претресот за донесување закон или ако прифаќа-
њето на амандманот би повлекувало со себе ^ с у -
штествена измена на текстот на предлог-законот. 
за амандманот не може да се одлучува на седница 
на Соборот пред да му поднесат на Соборот свои 
извештаи за ТОЈ амандман матичното работно тело 
и Законодавно-правната комисија, а за амандма-
нот од член 216 став 3 на овој деловник — ни пред 
да поднесе свој извештај за таквиот амандман Од-
борот за буџет на федерацијата. 

Член 218 
Амандманот што е поднесен во рокот од член 

215 на овој деловник станува составен дел на пред-
лог-законот и за него Соборот не гласа одвоено: 

— ако го поднел предлагачот на законот, а го 
поддржале матичното работно тело и Законодавно-
-правната комисија; 

— ако го поднеле матичното работно тело или 
Законодавно-правната комисија, а се согласил пред-
лагачот на законот; 

— ако го поднеле делегатот или заинтересира-
ното работно тело, а го поддржале матичното ра-
ботно тело и Закоиодавно-правната комисија, и со 
нив се согласил предлагачот на законот. 

Ако делегатот побара за одделен амандман од 
став 1 на ОВОЈ член Соборот посебно да се изјасни, 
за тој амандман се гласа одвоено. 

Ако предлог-законот не го поднел Сојузниот 
извршен совет, за амандманот на предлог-законот 
со кој не се согласил Сојузниот извршен совет, Со-
борот гласа одвоено. 

Член 219 
Делегатот чијшто предлог ќе го поддржат нај -

малку девет делегати може, по исклучок, да под-
несе амандман на предлог-законот и на седницата 
на Соборот до заклучувањето на претресот на тој 
предлог-закон. 

Подносителот на предлог-законот може да под-
несува амандмани се до заклучувањето на претре-
сот на предлог-законот. 

Сојузниот извршен совет може до заклучува-
њето на претресот на предлог-зажонот да поднесува 
амандмани и на предлог-закон што не го поднел 
тој. 

Амандманите што се поднесени .на седницата на 
Соборот мораат да им бидат врачени на делегатите 
во писмена форма пред одлучувањето за нив. 

Член 220 
Ако амандманот не е поднесен во рокот од член 

215 на овој деловник, се смета дека е поднесен на 
седницата на Соборот. 

Амандманот од став 1 на овој член го разгле-
дуваат матичното работно тело и Законодавно-пра-
вната комисија и за тоа на Соборот му поднесуваат 
извештај. За амандманот се изјаснува и предлага-
чот на законот. 

Член 221 
Сојузниот извршен совет има право да се из-

јасни за амандманот и ако не е предлагач на за-
конот. 

Член 222 
За да може да се проучи амандманот поднесен 

на седница на Соборот, Соборот може, на предлог од 
претседателот на Соборот, од известителот на работ-
ното тело на Соборот, од делегатите, од подносите-
лот на предлогот или од Сојузниот извршен совет да 
го прекине претресот и да го продолжи на истата 
седница или да го одложи претресот за една од на-
редните седници на Соборот. 

Во случајот од став 1 на овој член матичното 
работно тело и Закнодавно-правната комисија, ка-
ко и Одборот за буџет на федерацијата ако е под-
несен амандман со кој се ангажираат средства од 
буџетот на федерацијата, го разгледуваат аман-
дманот и за тоа му поднесува на Соборот извештај 

Член 223 
Соборот може, на предлог од матичното работ-

но тело или од Законодавно-правната комисија, да 
одлучи да го одложи разгледувањето на предлог-за-
-Р, н о т з а наредната седница на Соборот ако на пред-
лог-законот се поднесени амандмани што суште-
ствено ги менуваат решенијата дадени во предлог-
законот или ако се поднесени поголем број аман-
дмани. 

Ако Соборот одлучил да се одложи разгледу-
вањето на предлог-законот, Соборот може да го об-
врзе предлагачот на законот да подготви текст на 
предлог-законот во кој ќе бидат вградени аман-
дманите со кои се согласиле предлагачот на зако-
нот, матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија (интегрален текст). 
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Член 224 
За секој амандман на предлог-законот се гласа 

одвоено. 
З-а амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на предлог-законот на кои се однесуваат 
амандманите. 

Ако на еден член на предлог-законот се подне-
сени повеќе амандмани, прво се гласа за амандма-
нот што најмногу отстапува од предложеното ре-
шение и, според тој критериум, понатаму за дру-
гите амандмани. 

АКО е поднесен амандман на амандман, прво 
се гласа за амандманот што е поднесен на аман-
дманот. 

Амандманот усвоен на седница на Соборот ста-
нува составен дел на предлог-законот. 

ј) Скратена постапка за донесување закон 

Член 225 
Соборот може, на барање од предлагачот штз 

ќе го поддржи матичното работно тело, да одлучи 
законот да го донесе по скратена постапка кога 
станува збор за измени и дополненија од помало 
значење односно кога не се влијае суштествено 
врз положбата и правото на работните луѓе и гра-
ѓаните и на самоуправните организации и заедници, 
како и кога станува збор за престанување или про-
должување на важењето на одделен закон. 

'Кога Соборот ќе одлучи законот да се донесе 
по скратена постапка, текстот на нацрт-законот што 
е составен дел на предлогот за донесување закон се 
рагледува како предлог-закон. 

Предлогот од став 1 на овој член и предлог-за-
конот може да се разгледува на седница на Соборот 
ако на делегатите им е доставен 30 дена пред де-
нот на одржувањето на седницата на Соборот. 

За барањето на предлагачот законот да се до-
несе по скратена постапка Соборот одлучува при 
утврдувањето на дневниот ред на седницата на Со-
борот. 

При разгледувањето на предлогот за донесува-
ње закон и на предлог-законот по скратена постап-
ка, Сходно се применуваат одредбите на овој делов-
ник за разгледувањето на предлогот за донесување 
закон и на предлог-законот. 

к) Итна постапка за донесување закон 

Член 226 
Соборот, по исклучок, може на предлог од пред-

лагачот да донесе закон по итна петапка само кога 
е тоа неопходно заради спречување и отстранува-
ње на поголеми нарушувања во стопанството или 
кога тоа го бараат интересите на народната одбра-
на, безбедноста на земјата или поголеми елементар-
ни непогоди или други вонредни и неодложни пот-
реби на земјата. 

Предлогот да се донесе закон по итна постапка 
мора да биде посебно образложен. 

Во образложението на предлогот да се донесе 
закон по итна постапка, предлагачот е должен да 
ги наведе причините поради кои се предлага доне-
сувањето на законот по итна постапка и да укаже 
на последиците што би можеле да настапат ако не 
се донесе законот по таа постапка. 

Член 227 
Кон предлогот да се донесе закон по итна пос-

тапка се поднесува и предлог-законот, што треба 
да биде подготовен согласно со одредбите на член 
207 од овој деловник. 

Во итната постапка не се применуваат " одред-
бите на овој деловник што се однесуваат на роко-
вите пропишани за одделни дејствија во постапка-
та за донесување закон. 

Ако предлогот да се донесе законот по итна по-
стапка не го поднел Сојузниот извршен совет, Со-
борот пред одлучувањето ќе побара од Сојузниот 
извршен совет мислење за тој предлог. 

Член 228 
За барањето на предлагачот законот да се до-

несе по итна постапка Соборот одлучува при утвр-
дувањето на дневниот ред. 

Кога Соборот ќе го прифати предлогот да се 
донесе законот по итна постапка, се пристапува кон 
претрес на предлог-законот на седницата на Собо-
рот. Пред претресувањето на предлог-законот на 
седницата на Соборот, предлог-законот го разгле-
дуваат матичното работно тело и Законодавно-
-правната комисија, а ако со законот се ангажираат 
средства од буџетот на федерацијата — и Одборот 
за буџет на федерацијата. 

Член 229 
Ако Соборот не го прифати предлогот законот 

да се донесе по итна постапка, се применуваат од-
редбите на овој деловник за предлогот за донесу-
вање закон. 

Член 230 
На предлог-законот што се донесува по итна по-

стапка може да се поднесе амандман до заклучу-
вањето на претресот. 

Ако со амандманот се менуваат начелата врз 
кои се заснова предлог-законот, или ако прифаќа-
њето на амандманот би причинило суштествена 
измена на текстот на предлог-законот, или ако со 
амандманот се ангажираат финансиски средства од 
буџетот на федерацијата — со него ќе се постапи 
на начинот определен во член 220 став 2 од овој 
деловник. 

Матичното работно тело и Законодавно-прав-
ната комисија се должни веднаш да го разгледаат 
амандманот од став 2 на овој член и да му поднесат 
на Соборот извештај со мислења и предлози. 

л) Јавна дискусија 

Член 231 
Кога Соборот ќе го усвои предлогот за донесу-

вање закон, по исклучок, ако станува збор за пра-
шања што се посебно значајни за работните луѓе 
и граѓаните, за организациите на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници, ка -
ко и ако е неопходно да се изврши најширока кон-
султација на заинтересираните органи и организа-
ции, на научните и стручните институции, на ра-
ботните луѓе и граѓаните, може да одлучи предло-
гот за донесување закон или одделно прашање од 
тој предлог да се стави на јавна дискусија. 

Член 232 
Кога Соборот на посебна седница го разгледал 

и прифатил нацрт-законот, тој може да одлучи на-
црт-законот или одделно прашање од тој нацрт да 
се стави на јавна дискусија. 

Член 233 
Ако одлучи предлогот за донесување закон од-

носно нацрт-законот или одделно прашање од тој 
предлог односно нацрт да се стави на јавна диску-
сија, Соборот со заклучок: 
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— го определува начинот на објавувањето на 
предлогот за донесување закон односно иа нацрт-
-законот или на одделното прашање од предлогот 
односно нацртот; 

— го определува работното тело на Соборот што 
ќе се грижи за следењето на јавната дискусија; 

— ги утврдува потребните финансиски средства 
и изворите на средства за организирање и спрове-
дување на јавната дискусија; 

— го утврдува рокот во кој треба да се спрове-
де јавната дискусија; 

— го утврдува начинот на собирање и средува-
ње на мислењата и предлозите од јавната дискусија. 

Член 234 
Во организирањето и спроведувањето на јавна-

та дискусија работното тело на Соборот соработува 
со органите на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, со органите на другите 
општествено-политички организации, со организа-
циите на здружен труд и со други самоуправни ор-
ганизации и заедници, како и со научните и струч-
ните институции. 

Член 235 
За резултатите од јавната дискусија работното 

тело на Соборот поднесува извештај до Соборот. 
Извештајот на работното тело на Соборот што 

е задолжено да ја следи јавната дискусија ги содр-
ж и резултатите од јавната дискусија, со преглед 
на мислењата и предлозите изнесени за одделни 
прашања. 

Извештајот на работното тело на Соборот му се 
доставува на предлагачот на актот. 

Предлагачот на законот е должен при подготов-
ката на предлог-законот да ги земе предвид пред-
лозите и мислењата содржани во извештајот на ра-
ботното тело на Соборот за резултатите од јавната 
дискусија, како и да ги образложи причините по-
ради кои не прифатил одделни предлози и мисле-
ња што се изнесени во јавната дискусија. 

Член 236 
Ако работното тело на Соборот што поднесува 

извештај за следењето на јавната дискусија е и 
предлагач на законот, тоа може, заедно со извешта-
јот, да го достави и предлог-законот. 

Ако на Соборот му е доставен и предлог-зако-
нот кој е подготвен врз основа на резултатите од 
јавната дискусија. Соборот може на истата седница 
да ги разгледува извештајот за резултатите од јав-
ната дискусија и предлог-законот. 

2. Постапка за донесување на бупстот на федераци-
јата и на завршната сметка на буџетот на федера-

цијата 

Член 237 
Постапка за донесување на буџетот на федера-

цијата се покренува со поднесување на нацрт-бу-
џетот на федерацијата. 

Едновремено со нацрт-буџетот на федерацијата 
Сојузниот извршен совет поднесува предлог за до-
несување закон за извршување на буџетот на фе -
дерацијата. 

Член 238 
Нацрт-буџетот на федерацијата се подготвува 

во согласност со сојузниот закон и мора да биде 
образложен. 

Образложението на нацрт-буџетот на федераци-
јата содржи особено: 

— уставна основа за донесување на буџетот на 
федерацијата; 

— образложение на предлогот на потребните 
средства по корисници на буџетот на федерацијата 
(расходи); 

— образложение на структурата на приходите 
на буџетот на федерацијата; 

— приказ на разликата помеѓу вкупниот износ 
на расходите и вкупниот износ на изворните при-
ходи на федерацијата и предлог на кој начин може 
да се изврши нивно усогласување. 

Член 239 
Кон нацрт-буџетот на федерацијата се доста-

вува и: 
— извештај за извршувањето на буџетот на фе -

дерацијата за осум месеци од тековната година, со 
процена на извршувањето на буџетот на федераци-
јата до крајот на таа година; 

— програма за работа на корисниците на сред-
ствата на буџетот на федерацијата, со поподробно 
образложение на предлогот на височината и на на-
мената на средствата за вршење на дејностите на 
тие корисници; 

— преглед на вкупно ненамирените обврски на 
буџетот на федерацијата; 

— преглед на обврските што не се финансираат 
од буџетот на федерациј ата. 

Програмата за работа на корисниците на сред-
ствата на буџетот на федерацијата им се става на 
увид на делегатите и му се доставува на надлеж-
ното работно тело на Соборот. 

Член 240 
Разгледувањето на нацрт-буџетот на федераци-

јата и на предлогот за донесување закон за извршу-
вање на буџетот на федерацијата во работните тела 
на Соборот, како и претресот на седницата на Собо-
рот, се врши според постапката утврдена со овој 
деловник за разгледување на предлогот за донесу-
вање закон, со тоа што роковите за разгледување на 
овие акти, согласно со заклучокот на Соборот, мо-
жат да бидат пократки. 

Член 241 
Предлог-буџетот на федерацијата се подготвува 

во согласност со сојузниот закон и мора да биде об-
разложен. 

Образложението на предлог-буџетот на федера-
цијата содржи елементи што ги содржи и образло-
жението на нацрт-буџетот на федерацијата, со тоа 
што предлагачот е должен во образложението да 
ги наведе забелешките и предлозите што се дадени 
па нацрт-буџетот на федерацијата, а кои предлага-
чот не ги усвоил и причините поради кои не ги ус-
воел. 

Заедно со предлог-буџетот на федерацијата се 
поднесува и предлог-законот за извршување на бу-
џетот на федерацијата. 

Член 242 
Разгледувањето на предлог-буџетот на федера-

цијата и на предлог-законот за извршување на бу-
џетот на федерациј ата во работните тела на Соборот 
и претресот на седницата на Соборот се вршат спо-
ред постапката за разгледување на предлог-закон, 
со тоа што роковите за разгледување можат да би-
дат и пократки, согласно со заклучокот на Соборот. 

Амандманите на предлог-буџетот на федераци-
јата се поднесуваат на начинот предвиден со овој 
деловник за поднесување амандмани на предлог-за-
конот што се донесува по итна постапка. 

Член 243 
Соборот може да го усвои предлог-буџетот на 

федерацијата откако Соборот на републиките и по-
краините ќе го извести дека го утврдил вкупниот 
обем на расходите на буџетот на федерацијата. 
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Член 244 
Врз донесувањето на измени и дополненија на 

буџетот на федерацијата можат да се применат од-
редбите на овој деловник за донесување закон по 
скратена постапка. 

Член 245 
Предлогот на завршната сметка на буџетот на 

федерацијата се подготвува во согласност со сојуз-
ниот закон. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот на 
федерацијата за претходната година му го поднесу-
ва на Соборот на усвојување Сојузниот извршен со-
вет. 

Заедно со предлогот на завршната сметка на 
буџетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет 
го доставува и извештајот на Службата на опште-
ственото книговодство за извршениот преглед на 
завршната сметка и другата документација пропи-
шана со сојузен закон. 

Член 246 
Врз разгледувањето на предлогот на завршната 

сметка на буџетот на федерацијата сходно се при-
менуваат одредбите на ОВОЈ деловник што се одне-
суваат на разгледувањето на предлог-закон. 

На седницата на Соборот се води единствен пре-
трес за предлогот на завршната сметка на буџетот 
на федерацијата. 

3. Постапка во врска со давањето мислења на Со-
борот на републиките и покраините и на другите 
органи на федерацијата со чии акти се создаваат 

обврски за буџетот на федерацијата 

Член 247 
Нацрт-законот, другиот пропис или општиот акт 

од делокругот на Соборот на републиките и покраи-
ните или на друг орган на ф е д е р а ц и ј а со кој се 
создава обврска за буџетот на федерацијата, прет-
седателот на Соборот го доставува до делегатите. 

Нацрт-актот од став 1 на овој член го разгледу-
ва Одборот за буџет на федерацијата од становиш-
тето дали се обезбедени во буџетот на федерацијата 
средства за обврските што ги создава тој акт за бу-
џетот и за тоа го известува Соборот. 

Соборот со заклучок утврдува дали во буџетот 
на федерацијата се обезбедени средства за обврски-
те што се создаваат за буџетот на федерацијата со 
актот на Соборот на републиките и покраините 
или на друг орган на федерацијата и за тоа го из-
вестува Соборот на републиките и покраините од-
носно другиот орган на федерацијата. 

4. Постапка за склучување и ратификација на ме-
ѓународни договори 

Член 248 
Ратификацијата на меѓународните договори од 

својата надлежност Соборот ја врши со закон. 

Член 249 
Матичното работно тело учествува во постапка-

та што му претходи .на склучувањето на меѓународ-
ниот договор за политичка и воена соработка и на 
меѓународниот договор што бара донесување на но-
ви или измена на вежачките сојузни закони што ги 
донесува Соборот (во натамошниот текст: меѓуна-
родниот договор). 

Матичното работно тело ги разгледува и дава 
мислење за предлогот на основите за водење на пре-
говори и за склучување на меѓународниот договор 
што го донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 250 
Заради утврдување на своето мислење за пред-

логот на основите за водење на преговори и за ск-
лучување на меѓународниот договор, матичното ра -
ботно тело соработува со Законодавно-правната ко-
мисија и со заинтересираните работни тела на Со-
борот. 

Извештајот на матичното работно тело претсе-
дателот на Соборот го доставува до Сојузниот извр-. 
шен совет и до делегатите. 

Член 251 
Соборот може на предлог од матичното работно 

тело да го разгледува предлогот на основите за во-
дење на преговори и за склучување на меѓународ-
ниот договор и да утврди соодветни насоки за ната-
мошната работа на Сојузниот извршен совет врз 
склучувањето на меѓународниот договор. 

Член 252 
Постапка за ратификација на меѓународен до-

говор поведува Сојузниот извршен совет со подне-
сување на предлог-закон за ратификација. 

Член 253 
Предлог-законот за ратификација на меѓунаро-

ден договор го содржи текстот на меѓународниот до-
говор чија ратификација се предлага. 

Во образложението на предлог-законот за рати-
фикација на меѓународен договор треба да се изне-
сат причините поради кои се предлага ратификаци-
јата на меѓународниот договор и дали меѓународ-
ниот договор бара донесување на нови или измена 
на важечките СОЈУЗНИ закони, како и дали прашања-
та што се предмет на меѓународниот договор спа-
ѓаат во надлежноста на републиките и на автоном-
ните покраини, односно дали меѓународниот договор 
бара донесување на нови или измена на важечките 
републички односно покраински закони. 

Во образложението на предлог-законот за рати-
фикација на меѓународен договор треба да се изне-
се и дали со меѓународниот договор се предвидуваат 
обврски за федерацијата во извршувањето на тој 
договор, како и да се даде оцена за потребата од 
финансиски средства од буџетот на федерацијата 
за спроведувањето на меѓународниот договор. 

Член 254 
Во текот на претресот на предлог-законот Со-

борот одлучува за потребата од ратификација на 
меѓународниот договор, за евентуалните резерви на 
договорот, ако такви резерви се дозволени со тој 
договор, како и за другите начелни прашања. 

Во постапката За ратификација на меѓународен 
договор сходно се применуваат одредбите на овој 
деловник што се однесуваат на постапката за раз-
гледување на предлог-закон. 

5. Донесување на закон за постапката за склучува-
ње и извршување на меѓународните договори 

Член 255 
Законот за постапката за склучување на меѓу-

народните договори, што бараат донесување на нови 
или измена на важечките републички односно по-
краински закони, или од кои произлегуваат посебни 
обврски за една или повеќе републики или автоном-
ни покраини, Соборот го донесува со согласност од 
собраниј ата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини. 
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Член 256 
Предлогот За донесување закон што го утврдил 

Соборот, претседателот на Соборот го упатува до 
собранијата на републиките и до собранијата на ав-
тономните покраини, заради давање мислење. 

Кога собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини ќе дадат мислење, прет-
седателот на Соборот го известува за тоа предлага-
чот на законбт кој го подготвува предлог-законот. 

Врз разгледувањето на предлогот на ОВОЈ закон 
сходно се применуваат одредбите на овој деловник 
за разгледување на предлог-закон. 

Член 257 
Текстот на законот што Соборот го усвоил, 

претседателот на Соборот го доставува на соглас-
ност до собранијата на републиките и до собрани-
јата на автономните покраини. 

Член 258 
Законот за склучување и извршување на меѓу-

народни договори е усвоен кога со текстот што Со-
борот го усвоил ќе се согласат собраш!Јата на репу-
бликите и собранијата на автономните покраини. ' 

Кога ќе добие согласност од собранијата на ре-
публиките и од собранијата на автономните покраи-
ни претседателот на Соборот на првата седница на 
Соборот го известува за тоа Соборот. 

С. Постапка за давање автентично толкување на 
закон 

Член 259 
Врз разгледувањето на предлогот за давање ав-

тентично толкување на законот се применуваат од-
редбите на овој деловник за постапката за донесу-
вање закон. 

7. Постапка за донесување на други прописи и оп-
шти акти 

Член 260 
Другите прописи, освен законите, буџетот и за-

вршната сметка на федерацијата, и одлуките што се 
донесуваат како акти на вршењето на правата и 
должчосите на Собранието на СФРЈ. се донесуваат 
според одредбите на овој деловник што се однесу-
ваат на предлог-закочгот, ако со овој деловник не е 
поинаку определено. 

Член 261 
Соборот може да одлучи, на предлог од предла-

гачот. од делегатот, од работното тело на Соборот 
или од претседателот на Соборот предлогот на друг 
пропис или општ акт од член 260 на opoi деловник 
да го разгледува според постапката предвидена за 
донесување на закон. 

Член 262 
Постапка за донесување на декларација, резо-

луција и препорака покренува овластениот предла-
гач со поднесување на нацрт-акт, ако со овој делов-
ник не е поинаку определено. 

Член 263 
Општите акти од член 262 на ОВОЈ деловник се 

донесуваат според одредбите на овој деловник што 
се однесуваат на нацртот и на предлог-законот, ако 
со овој деловник не е поинаку определено. 

Член 264 
Соборот може на предлог од предлагачот, од де-

легатот, од работното тело на Соборот или од прет-

седателот на Соборот да одлучи општите акти од 
член 262 на овој деловник да се донесат според од-
редбите на овој деловник што се однесуваат на 
предлог-законот. 

Член 265 
Кога Соборот ќе го усвои нацрт-актот од член 

262 -на овој деловник, може да одлучи, кога станува 
збор за прашања од областа на општествениот ж и -
вот што се од посебно значење за работните луѓе и 
граѓаните, да се изврши поширока консултација на 
работните луѓе и граѓаните и на заинтересираните 
органи и организации. 

Член 266 
За предлогот на друг пропис или општ акт на 

седницата на Соборот се води единствен претрес. 
Соборот може да одлучи, на предлог од пред-

лагачот на актот, од делегатот, од работното тело на 
Соборот или од претседателот на Соборот, да спро-
веде одвоено општ претрес на предлогот, а одвоено 
претрес на текстот на предлогот. 

8. Постапка за донесување одлука за обврската за 
извршување на сојузен закон, друг пропис или општ 

акт 

Член 267 
Известувањето на Сојузниот извршен совет или 

на извршниот совет на собранието на републиката 
односно на собранието на автономната покраина за 
спор помеѓу сојузен орган на управата и републич-
ки односно покраински орган на управата во поглед 
на остварувањето на обврските на орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина да изврши 
сојузен закон, друг пропис или општ акт, се доста-
вува до претседателот на Соборот, кој го упатува 
до делегатите и за него ги известува матичното ра-
ботно тело и Законодавно-правната комисија. 

Член 268 
Матичното работно тело собира податоци од со-

јузниот орган на управата и од републичкиот одно-
сно од покраинскиот орган на управата во спор и 
може на своја седница да повика претставници на 
тие органи заради изнесување на нивните мислења 
и ставови. 

Во извештајот што го поднесува до Соборот, ма-
тичното работно тело известува и за ставовите на 
органите во спор. 

Кон извештајот матичното работно тело подне-
сува и предлог-одлука за начинот на решавање на 
спорното прашање. 

Законодавно-правната комисија ја разгледува 
предлог-одлуката за начинот на решавање -на спор-
ното прашање и за тоа му поднесува на Соборот 
извештај. 

Член 269 
Кога ќе ги прими извештаите на матичното ра-

ботно тело и на Законодавно-правната комисија, 
претседателот на Соборот ги упатува до сите деле-
гати и го внесува спорното прашање во предлогот 
на дневниот ред на првата наредна седница на Со-
борот. 

Соборот го претресува известувањето на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршниот совет на со-
бранието на републиката односно на собранието на 
автономната покраина и извештаите на матичното 
работно тело и на Законодавно-правната комисија 
и донесува одлука за спорното прашање и за обвр-
ската за извршување на сојузен закон, друг пропис 
или општ акт. 
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9. Постапка за разгледување на предлогот за уки-
нување или поништување на пропис на Сојузниот 

извршен совет 

Член 270 
Предлог за укинување или поништување на 

пропис на Сојузниот извршен совет што е во спро-
тивност со Уставот, со сојузен закон, со друг пропис 
или општ акт што го донел Соборот, може да под-
несе работното тело на Соборот и делегат. 

Барање за укинување или поништување на про-
писот од став 1 на овој член може да поднесе Собо-
рот на републиките и покраините, собрание на ре-
публиката или собрание на автономната покраина, 
општествено-политичка организација во федераци-
јата, Стопанската комора на Југославија и друга са-
моуправна организација и заедница во федераци-
јата. 

Член 271 
Предлогот односно барањето за укинување или 

поништување на пропис на С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
содржи: назив на прописот чие укинување односно 
поништување се бара, причини поради кои се оце-
нува дека прописот на Сојузниот извршен совет е в о 
спротивност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и 
со друг пропис или општ акт што го донел Соборот, 
дали се предлага укинување или поништување на 
прописот и други околности значајни за донесува-
њето на одлука, како и предлог-одлука за укинува-
ње односно за поништување на прописот. 

Предлогот односно барањето за укинување или 
за поништување на пропис на Сојузниот извршен 
совет претседателот на Соборот го доставува до де-
легатите, како и до Сојузниот извршен совет заради 
изнесување на неговиот став. 

Член 272 
Предлогот односно барањето за укинување или 

за поништување на пропис на Сојузниот извршен 
совет го разгледуваат матичното работно тело и За-
конодавно-правната комисија. 

Матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија, при разгледувањето на предлогот одно-
сно на барањето за укинување или за поништување 
на пропис на Сојузниот извршен совет го разгледу-
ваат и ставот на Сојузниот извршен совет за тоа 
прашање и за тоа му поднесуваат извештај на Со-
борот. 

Ако матичното работно тело или Законодавно-
-правната комисија оценат дека барањето за уки-
нување или за поништување на прописот е оправ-
дано, ќе му поднесат на Соборот и предлог-одлука 
за укинување или за поништување на прописот на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 273 
Соборот го разгледува предлогот односно бара-

њето за укинување или за поништување на пропи-
сот и донесува одлука дали се укинува или се по-
ништува прописот на Сојузниот извршен совет, или 
тој пропис и понатаму се применува. 

Во постапката за укинување или за поништува-
ње на пропис на Сојузниот извршен совет сходно се 
применуваат одредбите на овој деловник за разгле-
дувањето на предлог за донесување закон по скра-
тена постапка. 

10. Постапка за разгледување на прописите на Со-
јузниот извршен совет што Претседателството на 

СФРЈ ги задржало од извршување 

Член 274 
Известувањето на Претседателството на СФРЈ 

за задржување од извршување на пропис на Сојуз-

ниот извршен совет од општо политичко значење, 
претседааелот на Соборот го доставува до делега-
тите и до С О Ј У З Н И О Т извршен совет. 

Врз разгледувањето на прописот од став 1 на 
овој член сходно се применуваат одредбите на овој 
деловник за постапката за разгледување на предлог 
за укинување или за поништување на пропис на 
Сојузниот извршен совет. 

За СВОЈ ата одлука Соборот го известува Прет-
седателството на СФРЈ. 

11. Постапка за учество на Соборот во склучување-
то на општествен договор 

Член 275 
Соборот учествува во склучувањето на опште-

ствен договор кога е тоа со закон определено или 
кога тоа Соборот ќе го реши. 

Соборот учествува во склучувањето на опште-
ствен договор со заинтересираните општествено-по-
литички организации, со самоуправни организации 
и заедници во федерацијата, со собранија на репу-
бликите и со собранија на автономните покраини. 

Член 276 
Предлог да биде Соборот учесник во склучува-

њето на општествен договор може да поднесе деле-
гат, работно тело на Соборот и Сојузниот извршен 
совет. 

Предлог да биде Соборот учесник во склучува-
њето на општествен договор може да поднесе и оп-
штествено-политичка организација и друга самоу-
правна с р б и з а ц и ј а и заедница во федерацијата и 
собрание на република односно собрание на авто-
номна покраина. 

Член 277 
Предлогот да биде Соборот учесник во склучу-

вањето на. општествен договор треба да ги содржи 
уставната основа за учество на Соборот во неговото 
склучување, законската основа ако постои, оцената 
на состојбата и целите што се сака да се постигнат, 
причините поради кои се предлага склучување на 
општествениот договор, основните начела врз кои 
треба да се заснова тој, како и можните учесници 
|?о склучувањето на општествениот договор. 

Член 278 
Предлогот да биде Соборот учесник во склучу-

вањето на општествен договор претседателот на Со-
борот го упатува до делегатите, до можните учесни-
ци во склучувањето на општествениот договор и до 
Сојузниот извршен совет ако тој не е подносител 
на предлогот. 

Член 279 
Врз постапката за разгледување на предлогот 

да биде Соборот учесник во склучувањето на оп-
штествен договор сходно се применуваат одредбите 
па овој деловник за постапката за донесување 
закон. 

Член 280 
Ако Соборот одлучи да биде учесник во склу-

чувањето на општествен договор, го определува ра-
ботното тело на Соборот кое заедно со другите учес-
ници во склучувањето на тој договор ќе учествува 
во подготовката на текстот на предлогот на опште-
ствениот договор. 

За одлуката на Соборот за предлогот да биде 
Соборот учесник во склуч\гвањето на општствен до-
говор, претседателот на Соборот ги известува други-
те учесници во општествениот договор. 

Ако Соборот одлучи да биде учесник во склу-
чувањето на општествен договор, претседателот на 
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Соборот ги известува другите учесници и за работ-
ното тело што Соборот го определил да учествува 
во подготовката на предлогот на општествениот до-
говор. 

Члан 281 
Работното тело, што го определил Соборот да уче-

ствува во подготовката на предлогот на општестве-
ниот договор, учествува во усогласувањето на ста-
вовите и во утврдувањето на предлогот на опште-
ствениот договор заедно со соодветните тела на дру-
гите учесници во склучувањето на општествениот 
договор. 

Работното тело, во текот на усогласувањето на 
ставовите и утврдувањето на текстот на предлогот 
на општествениот договор, соработува со другите 
заинтересирани работни тела и со Законодавно-
-нравната комисија. 

Член 282 
Работното тело што го определил Соборот да 

учествува во подготовката на предлогот на опште-
ствениот договор може да побара Соборот да раз-
гледа определени прашања што се јавиле во подго-
товката на текстот на нацртот на општествениот 
договор. 

Член 283 
Работното тело што го определил Соборот да 

учествува во подготовката на предлогот на опште-
ствениот договор, предлогот на општествениот дого-
вор му го доставува на Соборот. 

Кон предлогот на општествениот договор, ра-
ботното тело доставува и извештај за работата врз 
подготовката на предлогот на општествениот дого-
вор, 'кој ги содржи и > договорените рокови за при-
фаќање на општествениот договор, како и другите 
околности значајни за склучувањето на општестве-
ниот договор. 

Член 284 
Врз постапката за разгледување на предлогот 

на општествениот договор сходно се применуваат 
одредбите на овој деловник за постапката за раз-
гледување на предлог-закон. 

Член 285 
. Кога Соборот ќе го прифати предлогот на оп-

штествениот договор, го определува својот претстав-
ник кој од името на Соборот ќе го потпише опште-
ствениот договор. 

Член 286 
Соборот може да го овласти својот претставник 

да предложи во текстот на прифатениот општествен 
договор да се извршат измени и дополненија на 
одделни членови, односно да ги прифати предлози-
те за измени и дополненија на одделни членови на 
тој договор што ги поднеле другите учесници во 
општествениот договор — ако станува збор за изме-
ни и дополненија што суштествено не го менуваат 
текстот на прифатениот општествен договор. 

Претставникот на Соборот кој го потпишал оп-
штествениот договор во кој се извршени измени и 
дополненија во смисла на став 1 од овој член го из-
вестува Соборот за извршените измени и дополне-
нија. 

Член 287 
Предлог да пристапи Соборот кон склучениот 

општествен договор можат да поднесат предлагачи-
те од член 276 на овој деловник. 

Кон предлогот да пристапи Соборот кон склу-
чување на општествен договор, се прилага и тек-
стот на тој договор. 

Член 288 
Врз постапката за пристапување на Соборот 

кон склучениот општествен договор се применуваат 
одредбите на овој деловник за постапката на раз-
гледување на предлогот да биде Соборот учесник во 
склучувањето на општествен договор. 

Член 289 
Соборот може на иста седница на Соборот да 

одлучи за предлогот за пристапување кон склуче-
ниот општествен договор. 

Член 290 
Предлог да даде Соборот иницијатива за склу-

чување на општествен договор може да поднесе де-
легат, работно тело на Соборот и Сојузниот извр-
шен совет. 

Врз постапката за разгледување на предлогот 
да даде Соборот иницијатива за склучување на оп-
штествен договор се применувааат одредбите на 
овој деловник за разгледувањето на предлогот да 
биде Соборот учесник во склучувањето на опште-
ствен договор. 

Член 291 
Ако Соборот одлучи да даде иницијатива за 

склучување на општествен договор, претседателот 
на Соборот иницијативата ја упатува до заинтереси-
раните органи и организации на кои им се предла-
га да учествуваат во склучувањето на општестве-
ниот договор. 

Б. Постапка за избор, именувања и разре-
шувања 

1. Избор на функционери на Соборот 

а) Избор на претседател и потпретседател на Соборот 

Член 292 
Предлог на кандидат за претседател на Соборот 

поднесува Комисијата на Собранието на СФРЈ за 
избор и именувања. 

Предлог може да поднесе и секој делегат. Пред-
логот на делегатот се доставува заради давање мис-
лење до Комисијата на Собранието на СФРЈ за из-
бор и именувања. 

Комисијата е должна да даде мислење најдоц-
на 24 часа пред седницата на Соборот на која ќе 
се врши избор на претседател. Предлогот, наедно 
со мислењето на Комисијата, се упатува до сите де-
легати. 

Предлогот се поднесува во писмена форма. 
Предлогот мора да им биде доставен на деле-

гатите до почетокот на седницата на Соборот на ко-
ја ќе се врши избор на претседател на Соборот. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања или друг предлагач 
има право да го образложи предлогот на седницата 
на Соборот. 

Член 293 
Гласањето за избор на претседател на Соборот 

на седницата на Соборот, по правило, е јавно. 
Гласањето се врши тајно, ако тоа претходно го 

одлучи Соборот по барање на одделен делегат. 

Член 294 
Ако изборот на претседател на Соборот се вр-

ши тајно, се гласа со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко ливче мораат да бидат от-

печатени имињата на сите предложени кандидати, 
и тоа според оној ред по кој предлозите му се пре-
дадени на претседателот на Соборот. Пред името на 
секој кандидат мора да има реден број. 
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Сите гласачки ливчиња се со иста големина, 
форма и боја. На секое гласачко ливче е втиснат 
печатот на Собранието на СФРЈ. 

Член 295 
Со спроведувањето на изборот раководи претсе-

дателот на Соборот, кому во работата му помагаат 
потребен број делегати избрани на седницата на 
Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 296 
Секој делегат добива гласачко ливче. 
По поделбата на гласачките ливчиње и откако 

ќе утврди дека секој делегат добил гласачко лив-
че, претседателот на Соборот дава објаснение за на-
чинот на гласањето и го определува времето за по-
полнување на гласачките ливчиња. 

Делегатот гласа на тој начин што го заокружу-
ва редниот број пред името на кандидатот. 

По истекот на времето определено за пополну-
вање на гласачките ливчиња, претседателот на Со-
борот ги повикува делегатите да ги предадат гла-
сачките ливчиња. 

Секој делегат лично го спушта превитканото 
гласачко ливче во една од поставените гласачки 
кутии, чиј број го определува претседателот на Со-
борот. 

Ка ј секоја гласачка .кутија присуствува еден од 
делегатите што се избрани па седницата да му по-
магаат на претседателот на Соборот во спроведува-
њето на изборот. 

Член 297 
Откако сите присутни делегати ќе гласаат и 

претседателот на Соборот ќе објави дека гласање-
то е завршено, се пристапува кон утврдување на 
резултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува врз осно-
ва на предадените гласачки ливчиња. 

Претседателот на Соборот ги објавува резулта-
тите од гласањето и соопштува колку вкупно деле-
гати гласале и колку од нив за одделен од предло-
жените кандидати. 

Член 298 
За претседател на Соборот е избран кандидатот 

кој добил мнозинство гласови на присутните деле-
гати. 

Ако предложениот кандидат не го добие потреб-
ното мнозинство, овластениот предлагач поднесува 
нов предлог. 

Член 299 
Изборот на потпретседател на Соборот се врши 

по изборот на претседател на Соборот на Собрание-
то на СФРЈ. 

Поднесувањето на предлог за избор, како и из-
борот на потпретседател на Соборот се врши според 
одредбите на овој деловник за предлогот за избор 
на претседател на Соборот. 

б) Избор па претседател и членови на работните 
тела на Соборот 

Член ЗОО 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 

именувања му поднесува на Соборот предлог за из-
бор на претседател и членови на работното тело на 
Соборот. 

Член 301 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 

именувања му го доставува на Соборот, најдоцна 24 
часа пред почетокот на седницата на Соборот, пред-
логот за избор па членови на работното тело на 
Соборот. 

Кога со овој деловник е определено дека во 
составот на работното тело на Соборот влегуваат 
јавни, научни и стручни работници, Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања во пред-
логот на составот на тоа работно тело го внесува 
предлогот на членови од редот на јавните, научни-
те и стручните работници. 

Член 302 
Предлогот за избор на претседател и членови 

на работното тело на Соборот се поднесува во пис-
мена форма. 

Гласањето за избор на членови на работното те-
ло, како и за избор на претседатели на работните 
тела, на седницата на Соборот е јавно. 

Член 303 
Кога со овој деловник или со одлуката за фор-

мирање на работното тело на Соборот е одредено 
дека во составот на работното тело на Соборот де-
легираат свои претставници општествено-политич-
ките и други општествени организации и самоу-
правните организации и заедници во федерацијата, 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и име-
нувања го известува Соборот кои лица се делегира-
ни во составот на работното тело. 

2. Именување на секретар на Соборот 
Член 304 

Именувањето на секретар на Соборот се врши 
сходно со одредбите од овој деловник за изборот на 
претседател на Соборот. 

3. Постапка за разрешување 

Член 305 
Разрешување на функционерите што, согласно 

со овој деловник, ги избира или именува Соборот, 
врши Соборот на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања или од друг 
предлагач. 

Предлогот за разрешување, што не потекнува 
од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања, го разгледува оваа комисија и доставу-
ва до Соборот свое образложено мислење за тој 
предлог. 

Функционерот за кого е поднесен предлог за 
разрешување може својот став за тој предлог да го 
изнесе на седницата на Соборот на која се одлу-
чува за предлогот, а ако својот став го соопштил во 
писмена форма — претседателот на Соборот за тој 
став ги известува делегатите. 

Член 306 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на постапката за избор односно за именување, сход-
но се применуваат и во постапката за разрешува-
ње. 

Член 307 
При одлучувањето за разрешување на функцио-

нер, Соборот може да одлучи за негово заменува-
ње до изборот, односно до именувањето на нов 
функционер. 

В. Постапка за разгледување на спроведу-
вањето на утврдената политика и на извр-
шувањето на сојузните закони, другите про-

писи и општи акти 
Член 308 

Заради следење на утврдената политика и на 
извршувањето на сојузните закони, другите пропи-
си и општите акти и па обврските на сојузните ор-
гани во врска со извршувањето на тие прописи и 
акти, заради оцена на состојбата во одделни облас-
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ти од општествениот живот, Соборот ги разгледува 
извештаите, анализите и информациите што ги 
поднесуваат Сојузниот извршен совет, сојузните ор-
гани на управата и другите сојузни органи и орга-
низации, како и работните тела на Соборот. 

Пред разгледувањето на седницата на Соборот, 
извештаите, како и анализите и информациите ги 
разгледуваат работните тела на Соборот и за тоа 
му поднесуваат на Соборот извештај. 

Во извештајот работните тела му предлагаат на 
Соборот оцена на состојбата и мерки што Соборот 
треба да ги утврди. 

Член 309 
Кога ќе оценат дека во разгледувањето на из-

вештаите, анализите и информациите што ги под-
несуваат органите и организациите од член 308 стаз 
1 на овој деловник е неопходно да се извршат потре-
бните консултации, проверки и да се утврдат оп-
ределени податоци и факти и да се проверат мис-
лењата во организациите на здружен труд и во дру-
ги самоуправни организации и заедници, работните 
тела на Соборот можат да формираат работни групи. 

Работните групи од став 1 на овој член, откако 
ќе ја извршат доверената задача, му поднесуваат 
на работното тело на Соборот извештај со предло-
зи и мислења. Работното тело го користи овој из-
вештај при оцената на состојбата и предлагањето 
на мерки на Соборот во врска со разгледувањето на 
извештајот, анализата односно информацијата. 

Член 310 
Извештаите и информациите можат по исклу-

чок во итни случаи да се поднесат на седницата на 
Соборот усно, со тоа што да се образложи потреба-
та од нивно ставање на дневен ред на седницата на 
Соборот. 

Во случаите од став 1 на овој член, Соборот го 
разгледува извештајот односно информацијата, без 
претходно разгледување во работните тела на Со-
борот. 

Член ЗИ 
Во врска со разгледувањето на извештаите, ана-

лизите и информациите, Соборот може: 
— да донесе заклучок за прифаќање на извеш-

тајот, анализата односно информацијата и на пред-
логот на работните тела на Соборот, како и на из-
вештаите на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации; 

— да донесе заклучок за потребата да се донесе 
нов закон, друг пропис или општ акт, односно да се 
изврши измена или дополнение на важечки закон, 
друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот; 

— да им даде насоки на Сојузниот извршен со-
вет и на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации; 

— да донесе препорака со која на државните 
органи, на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации, здруженија и заед-
ници ќе им се укаже на мерките што бл требало тие 
да ги преземат заради решавање па определено 
прашање од делокругот на Соборот; 

— да донесе заклучок со кој се утврдувааат об-
врските на Сојузниот извршен совет, на сојузните 
органи на управата и на други сојузни органи; 

— да го задолжи матичното работно тело да го 
следи спроведувањето на усвоените мерки; 

— за прашањето што го разгледува да ја завр-
ши расправата без заземање став. 

Член 312 
Врз роковите за разгледување на извештаите, 

анализите и информациите, како и врз начинот на 
нивното разгледување на седницата на Соборот схо-
дно се применуваат одредбите на овој деловник што 
се однесуваат на разгледувањето на предлог-закон, 
со тоа што Соборот може да определи и другР1 
рокови. 

Г, Посебна постапка за разгледување и од-
лучување за предлогот па закон, друг про-
шле или општ акт односно за друго праша-
ње од општ интрес за републиката односно 

за автономната покраина 

Член 313 
Во согласност со Уставот на СФРЈ, кога на 

дневен ред на Соборот е предлог на закон, друг про-
пис или општ акт, односно друго прашање од општ 
интерес за републиката односно за автономната по-
краина и за рамноправноста на народите и народ-
ностите, на барање од мнозинството делегати од ед-
на република односно автономна покраина, ќе се 
спроведе посебна постапка за разгледување и одлу-
чување за таквиот закон или друг општ акт однос-
но прашање, утврдена со овој деловник. 

Под предлог на закон од став 1 на овој член, во 
смисла на овој деловник, се подразбира предлог за 
донесување закон, предлог-закон и на друг про-
пис или општ акт. 

Барањето за спроведување посебна постапка се 
доставува до делегатите и до Сојузниот извршен 
совет. 

Член 314 
Барањето за спроведување посебна постапка мо-

ж е да се поднесе во текот на претресот на предлог 
за донесување закон или предлог-закон, на друг 
пропис или општ акт односно во текот на претре-
сот на друго прашање на седницата на Соборот, до 
заклучувањето на претресот и преминувањето кон 
гласање. 

Ако барањето е упатено до претседателот на Со-
борот во писмена форма пред денот на одржување-
то на седницата на Соборот, претседателот на Со-
борот ги запознава делегатите со барањето на по-
четокот на претресот на предлогот на актот однос-
но на друго прашање на кое се однесува барањето. 

Барањето за спроведување на посебна постапка 
мора да биде образложено. 

Член 315 
Кога е поднесено барање за спроведување на 

посебна постапка, претседателот на Соборот ја пре-
кинува расправата за предлогот на актот односно за 
друго прашање на кое се однесува барањето и го 
повикува Соборот да го утврди со заклучок начи-
нот на спроведување на посебната постапка, во сог-
ласност со одредбите на овој деловник. 

Додека не се спроведе посебната постапка, Со-
борот не може да пристапи кон разгледување на 
спорниот акт односно на другото прашање. 

Член 316 
Претседателот на Соборот го повикува предла-

лагачот да се изјасни за поднесеното барање за 
спроведување на посебна постапка. 

Ако предлагачот на актот, по повод ставеното 
барање за спроведување на посебна постапка, го 
измени или го дополни својот предлог, претседате-
лот на Соборот ќе ги повика подносителите на ба-
рањето да се изјаснат дали остануваат при бара-
њето. 

Ако подносителите на барањето се откажат од 
своето барање, посебната постапка ќе се заклучи и 
претресот ќе продолжи. 

АКО подносителите на барањето останат при 
своето барање, посебната постапка ќе се продолжи. 

Член 317 
Соборот може со заклучок да определи спорно-

то прашање на кое укажуваат подносителите на 
барањето за спроведување на посебна постапка да 
му се врати на повторно разгледување на пред-
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лагачот на актот, или разгледувањето на тоа пра-
шање да му се довери на матичното работно тело 
што Соборот ќе го формира за таа цел, и да им оп-
редели рок за поднесување на извештај за спорно-
то прашање. 

Соборот може да одлучи спорното прашање да 
го разгледа и Законодавно-правната комисија. 

Соборот со заклучок го определува и рокот во 
кој спорното прашање ќе се земе повторно во раз-
гледување. Овој рок не може да биде пократок од 
24 часа. 

Член 318 
Предлагачот на актот, матичното работно тело 

односно посебното работно тело на Соборот што е 
формирано да го разгледа барањето за спроведува-
ње на посебна постапка е должно за прашањето на 
кое се однесува барањето да ги изврши потребните 
консултации со надлежните органи на републиките 
и на автономните покраини и со Сојузниот извршен 
совет, ако тој не е предлагач на актот, и со другите 
заинтересирани органи и организации, да ја собере 
потребната документација и да ги изврши потребни-
те анализи и, врз основа на тоа, да го предложи на-
чинот на решавање на спорното прашање. 

За заземениот став, предлагачот на актот, ма-
тичното работно тело односно посебното работно те-
ло на Соборот поднесуваат извештај до Соборот. Из-
вештајот мора да биде образложен и да содржи 
предлози за решавање на спорното прашање. 

Пред разгледувањето на седницата на Соборот, 
извештајот се упатува до подносителите на бара-
њето за спроведување на посебна постапка и до 
предлагачот на актот, ако Соборот не му го ставил 
нему во задача поднесувањето на предлогот за ре-
шавање на спорното прашање. 

Ако предлагач на актот не е Сојузниот извршен 
совет, извештајот се доставува и до Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 319 
Извештајот на предлагачот на актот, на 

матичното работно тело односно на посебното ра-
ботно тело на Соборот го претресува Соборот. 

Во текот на расправата, Соборот може да утвр-
ди со заклучок дека предлагачот на актот, матич-
ното работно тело односно посебното работно тело 
на Соборот треба повторно да го разгледа спорното 
прашање заради дополнение на својот извештај и, 
во рокот што ќе го определи Соборот, да му подне-
се извештај. 

Член 320 
АКО подносителите на барањето за спроведува-

ње посебна постапка го прифатат извештајот за ре-
шавање на спорното прашање, Соборот со заклучок 
утврдува дека посебната постапка е завршена и TG 
продолжува претресот на предлогот на актот одно-
сно на другото прашање. 

Ако подносителите на барањето за спроведува-
ње на посебна постапка не се согласат со предлогот 
за решавање на спорното прашање, ова прашања се 
симнува од дневен ред и може да се стави на дне-
вен ред, на предлог од предлагачот, најрано еден 
месец од денот на симнувањето од дневниот ред на 
седницата на Соборот. 

Спорното прашање може да се стави на дневен 
ред на седницата на Соборот и пред истекот на ро-
кот од еден месец, ако подносителите на барањето 
за спроведување на посебна постапка се согласат со 
изменетиот предлог за решавање на спорното пра-
шање или ако се откажат од барањето за спроведу-
вање на посебна постапка. 

Соборот може да одлучи рокот од еден месец 
од став 2 на овој член да не се применува за зако-
нот што се донесува по итна постапка. 

Ако подносителите на барањето за спроведува-
ње на посебна постапка не се согласат со предлогот 
за решавање на спорното прашање ниту по истекот 

на рокот од еден месец, Соборот може да го стави 
на дневен ред и да ја продолжи расправата и одлу-
чувањето за предлогот на закон, на друг пропис или 
општ акт односно на материјалот по повод кој била 
поведена постапката. 

Д. Постапка за разгледување на интерпе-
лација 

Член 321 
Интерпелација за претресување на определени 

политички прашања во врска со работата на Сојуз-
ниот извршен совет, во согласност со Уставот на 
СФРЈ, можат да поднесат најмалку десет делегати. 

Интерпелацијата се поднесува во писмена фор-
ма, а ја потпишуваат сите делегати што ја подне-
суваат. 

Делегатите ја доставуваат интерпелацијата до 
претседателот на Соборот. 

Член 322 
Претседателот на Соборот ја доставува интерпе-

лацијата до претседателот на Сојузниот извршен со-
вет, до делегатите и до претседателот на Собранието 
на СФРЈ. 

Ако интерпелацијата е поднесена во текот на 
седницата на Соборот, претседателот на Соборот го 
известува Соборот за тоа. 

Интерпелацијата мора да биде образложена. 
Член 323 

Сојузниот извршен совет ја разгледува интерпе-
лацијата и доставува до претседателот на Соборот 
писмен извештај за своите мислења и ставови по 
повод на интерпелацијата. 

Сојузниот извршен совет е должен извештајот 
по повод интерпелацијата да го достави до претсе-
дателот на Соборот најдоцна во рок од еден месец 
од денот на приемот на интерпелацијата. 

Претседателот на Соборот го упатува извешта-
јот на Сојузниот извршен совет до сите делегати. 

Член 324 
Интерпелацијата како посебна точка се става на 

дневен ред на првата наредна седница на Соборот 
најрано десет дена од денот на доставувањето на 
извештајот на Сојузниот извршен совет до делега-
тите. 

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе извеш-
тај во рокот од член 323 став 2 на овој деловник, 
интерпелацијата се става на дневен ред на првата 
наредна седница на Соборот по истекот на тој рок. 

Член 325 
Еден од делегатите што ја поднеле интерпела-

цијата има право да ја образложи на седницата на 
Соборот. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет има 
право на седницата на Соборот да го образложи из-
вештајот на Сојузниот извршен совет. 

Член 326 
Пред претресот на седницата на Соборот, интер-

пелацијата ја разгледуваат матичното работно тело 
и Законодавно-правната комисија и за тоа му под-
несуваат на Соборот извештај. 

Делегатите што ја поднеле интерпелацијата мо-
жат да ја повлечат најдоцна до одлучувањето на 
Соборот за интерпелацијата, односно пред премину-
вањето кон претрес на следната точка од дневниот 
ред на седницата на Соборот. 

Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши со заклучок со кој го утврдува својот 
став за прашањата што се покренати со интерпела-
цијата, а може да му даде и насоки на Сојузниот 
извршен совет за спроведувањето на политиката и 
за извршувањето на закон, друг пропис или општ 
акт во врска со интерпелацијата. 
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Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши и без донесување на посебен заклучок, со 
преминување кон следната точка од дневниот ред 
на седницата на Соборот. 

По завршениот претрес на интерпелацијата, Со-
борот може да го постави и прашањето на доверба 
на Сојузниот извршен совет. 

Г. Постапка во врска со делегатското пра-
шање 

Член 327 
Делегатот има право на Сојузниот извршен со-

вет и на функционерот кој раководи со СОЈУЗОН ор-
ган на управата или со сојузна организација да им 
поставува делегатско прашање кое се однесува на 
нивната работа или на работите од нивната надлеж-
ност, во рамките на делокругот на Соборот. 

Член 328 
Делегатско прашање до Сојузниот извршен со-

вет и до функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација, деле-
гатите можат да поставуваат усно на седницата на 
Соборот, а помеѓу две седници иа Соборот во писме-
на форма преку претседателот на Соборот. 

Ако смета дека поставеното прашање не е во 
согласност со одредбите на овој деловник, претседа-
телот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен 
совет односно до функционерот кој раководи со со-
јузен орган на управата или со сојузна организа-
ција. 

Ако смета дека поставеното паршање не е во 
согласност со одредбите на овој деловник, претседа-
телот на Соборот ќе му укаже на подносителот на 
прашањето на тоа и ќе го повика да го усогласи 
своето прашање со тие одредби. 

Ако подносителот на прашањето своето праша-
ње не го усогласи со одредбите на овој̂  деловник, 
претседателот на Соборот тоа прашање ќе го упати 
До Сојузниот извршен совет, односно до функцио-
нерот кој раководи со сојузен орган на управата 
или со сојузна организација, и за тоа ќе го извести 
подносителот на прашањето. По повод на тоа известу-
вање, подносителот на прашањето може да бара на 
седницата на Соборот неговото прашање да се упати 
до Сојузниот извршен совет, односно до функционе-
рот што раководи со сојузен орган на управата или 
со сојузна организација. За барањето Соборот одлу-
чува без претрес. 

Член 329 
Претставникот на Сојузниот извршен совет од-

носно функционерот кој раководи со СОЈУЗОН орган 
на управата или со сојузна организација дара одго-
вор, по правило, на истата седница на Соборот на 
која е поставено делегатското прашање, а може да 
бара да даде одговор на наредната седница на Со-
борот. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
односно функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација не 
може да даде целосен одговор на седницата на Со-
борот, должен е на наредната седница на Соборот 
да даде целосен одговор на поставеното прашање. 

На писмено поставено прашање одговор се дава 
на првата наредна седница на Соборот, ако тоа пра-
шање е доставено до Сојузниот извршен совет, од-
носно до функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација на ј -
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата на Соборот. 

Член 330 
Делегатот може да бара да се даде писмен од-

говор на прашањето што го поставил. 

Писмен одговор на усно поставено прашање се 
д а в а л о рок од осум дена од денот на поставувањето 
на прашањето, а писмен одговор на писмено поста-
вено прашање — во рок од осум дона од денот кога 
прашањето е доставено до С О Ј У З Н И О Т извршен совет, 
односно до функционерот кој раководи со сојузен 
орган на здравата PI ли со сојузна организација, а се 
доставува до претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува одгово-
рот до подносителот на прашањето, а на првата на-
редна седница на Соборот го известува Соборот за 
поставеното прашање и за дадениот одговор. 

Член 331 
На барање од претставникот на Сојузниот из-

вршен совет односно од функционерот кој раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, Соборот може да ги продолжи роковите за 
давање одговор определени во член 330 од овој де-
ловник. 

Член 332 
На делегатско прашање поставено до Сојузниот 

извршен совет одговор дава определениот претстав-
ник на тој совет, а на прашање поставено до функ-
ционер кој раководи со сојузен орган на управата 
или со сојузна организација, одговор може да даде, 
освен функционерот, и функционерот кој го заме-
нува според важечките прописи. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-
носно функционерот кој раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако 
тоа прашање не се однесува на нивната работа или 
на работите од нивната надлежност. 

Ако одговорот би се однесувал на прашање кое 
претставува државна или службена тајна, Сојуз-
ниот извршен совет односно функционерот кој рако-
води со сојузен орган на управата или со сојузна 
организација може да предложи одговор да се даде 
на седницата на Соборот или на работното тело на 
Соборот во чиј делокруг е тоа прашање, без при-
суство на јавноста. За тој предлог одлучува Со-
борот. 

Член 333 
По примениот одговор, делегатот што поставил 

прашање може на седница на Соборот да постави 
дополнително прашање. 

По примениот одговор, делегатот што поставил 
прашање и евентуално дополнително прашање, 
може, на начинот определен со овој деловник, да 
предложи предметот на кој се однесува неговото 
прашање да се стави на дневен ред на таа или на 
една од наредните седници на Соборот, односно тоа 
прашање да го разгледа матичното работно тело во 
чиј делокруг е тоа прашање и за своето мислење да 
го извести Соборот. 

Член 334 
Прашањата што делегатите му ги поставуваат 

на Сојузниот извршен совет и на функционерите 
кои раководат со сојузни органи на управата или со 
сојузни организации, како и одговорите на тие пра-
шања, мораат да бидат кратки и не смеат да имаат 
обележја на расправа. 

Член 335 
Делегатот има право на функционерите и на 

колегијалните органи што раководат со организа-
циите и заедниците кои, врз основа на сојузен за-
кон, вршат јавни овластувања да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа или 
на работите од нивната дејност во рамките на врше-
њето на јавните овластувања. 
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Врз начинот на поставување прашања до функ-
ционерите и органите од став 1 на овој член и на 
давањето одговори на тие прашања сообразно се 
применуваат одредбите од овој деловник за начинот 
на поставувањето прашања до Сојузниот извршен 
совет и до функционерите кои раководат со сојуз-
ни органи на управата или со сојузни организации 
и на давањето одговори на тие прашања. 

Е. Постапка во врска со барањето на извес-
тување 

Член 336 
Делегатот може да бара известување на седни-

цата на Соборот и на работните тела на Соборот, 
со писмено или усно барање упатено непосредно до 
функционерот во чиј делокруг е прашањето за кое 
се бара известување. 

Член 337 
Известување дава функционерот кој раководи 

со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, а може да даде и функционерот кој го за-
менува, односно претставникот на организацијата 
односно на заедницата која врз основа на сојузен за-
кон врши јавни овластувања, како и другите функ-
ционери од член 17 на овој деловник. 

Функционерот дава известување на седницата 
на која е побарано известувањето. 

Ако функционерот не е во можност да даде из-
вестување на седницата на која е тоа побарано, дол-
жен е, по правило, да го даде во рок од осум дена 
од денот на барањето известување односно на прие-
мот на барањето за давање известување. Ако функ-
ционерот не е во можност во тој рок да го даде ба-
раното известување, должен е во тој рок да го из-
вести делегатот кога ќе му го даде бараното извес-
тување. 

Известувањето се дава писмено или усно. 

X. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА РАБОТАТА 
НА СОБОРОТ 

Член 338 
Соборот ја известува јавноста за прашањата 

што ги разгледува и за кои одлучува и за своите 
одлуки и ставови за тие прашања, како и за рабо-
тата на Соборот и на неговите работни тела. 

Член 339 
На работните луѓе и граѓаните, на организации-

те на здружен труд, на другите самоуправни орга-
низации и заедници, во согласност со одредбите на 
прописот за внатрешниот ред во Собранието на 
СФРЈ, им се достапни и материјалите за прашањата 
што се разгледуваат во Соборот. 

Член 340 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање (во натамошниот текст: 
претставниците на средствата за јавно информира-
ње) имаат право да присуствуваат на седница на 
Соборот, како и на седници на работните тела на 
Соборот и да ја известуваат јавноста за нивната ра-
бота. 

На седница на Соборот, односно на работното 
тело на Соборот може да се одлучи претставниците 
на средствата за јавно информирање да можат да 
присуствуваат на седницата и кога на неа се пре-
тресува некое прашање без присуство на јавноста. 
За таквото прашање овие претставници можат да ги 
даваат за јавноста само известувањата за кои тоа 
ќе се одлучи на седницата. На седницата може да се 
одлучи известувањата за таквото прашање да мо-

жат да се даваат дури по истекот на определено 
време. 

Член 341 
На претставниците на средствата за јавно ин-

формирање им се ставаат на располагање предлог-
-акгите и другите материјали што се разгледуваат 
во Соборот и во неговите работни тела, извештаите 
на работните тела на Соборот и стенографските бе-
лешки од седниците на Соборот, освен ако со оп-
штиот акт за начинот на ракување со материјалот 
во Собранието на СФРЈ што се смета за државна 
тајна или е од доверлив карактер не е поинаку 
уредено. 

За примената на одредбата на став 1 од овој 
член се грижи секретарот на Соборот. 

Член 342 
Соборот може да одлучи предлогот за донесува-

ње на закон или предлогот на друг општ акт што 
се претресува во Соборот, а што е од посебен инте-
рес за Јавноста, да се објави преку печатот или во 
посебна публикација. 

Член 343 
На претставниците на средствата за јавно ин-

формирање им се обезбедуваат доставување на ма-
теријалите, потребни услови за следење на рабо-
тата на Соборот и на неговите работни тела и разго-
вори со функционерите во Соборот и со претстав-
ниците на предлагачот. 

Заради редовно, навремено; вистинито и целосно 
известување на јавноста за работата на Соборот,, 
Соборот и неговите работни тела можат да одлучат 
да се издаде официјално соопштение или да се 
одржи конференција со претставниците на јавното 
информирање. 

Член 344 
Официјално соопштение за средствата за јавно 

информирање се дава, особено, по седници на Собо-
рот или на неговите работни тела што се одржани 
без присуство на јавноста, односно без присуство на 
претставниците на средствата за јавно информира-
ње, како и во други случаи кога Соборот или него-
вото работно тело тоа ќе го одлучат. 

АКО текстот на официјалното соопштение не е 
утврден на седница на Соборот односно на неговото 
работно тело, тој текст го утврдува претседателот на 
Соборот, односно на работното тело на Соборот. 

Член 345 
Конференција со претставниците на средствата 

за јавно информирање се одржува кога ќе одлучи 
Соборот или кога тоа, на предлог од работното тело 
или по своја иницијатива, ќе го одлучи претседа-
телот на Соборот. 

Кога ќе одлучи да одржи конференција со прет-
ставниците на средствата за јавно информирање, 
Соборот го определува својот претставник што ќе ја 
одржи таа конференција. 

\ 

XI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО РАБОТАТА НА СОБОРОТ 

Член 346 
Делегатот има право на седница на Соборот и на 

неговите работни тела да зборува на кој и да било 
јазик на народите на Југославија, односно на јазик 
на народноста на која и припаѓа. 

Говорот на делегатот одржан на седница на Со-
борот или на негово работно тело на еден од јази-
ците на народите на Југославија се преведува на 
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другите јазици на народите на Југославија и на ја -
зиците на албанската и унгарската народност (ал-
бански јазик и унгарски јазик). 

Говорот на делегатот одржан на седница на Со-
борот или на негово работно тело на јазикот на на-
родност се преведува на сите јазици на народите на 
Југославија и на јазиците на албанската и унгар-
ската народност (албански јазик и Јегарски јазик). 

Член 347 
Секој делегат има право на Соборот и на него-

вите работни тела да им поднесува писмени пред-
лози амандмани и други поднесоци на кој и да било 
од јазиците и писмата на народите на Југославија, 
утврдени со републичките устави, односно на јази-
кот на народноста на која и припаѓа. 

Поднесоците на делегатите составени на еден од 
јазиците на народите на Југославија и поднесоците 
составени на јазиците на одделни народности се 
преведуваат на јазиците на народите на Југосла-
вија, утврдени со републичките устави и на јази-
ците на албанската и унгарската народност (албан-
ски јазик и унгарски јазик). 

На јазиците и писмата на народите на Југосла-
вија, утврдени со републичките устави, и на јази-
ците на албанската и унгарската народност (на ал-
бански јазик и на унгарски јазик) во Соборот се из-
работуваат: 

— предлозите за донесување закони или пред-
лозите на другите општи акти од делокругот на Со-
борот и другите предлози што ги разгледува Собо-
рот и неговите работни тела, како и заклучоците и 
запионицитз на Соборот и на неговите работни те-
ла; 

— нацрт-законите или одделни прашања од тие 
нацрти за кои Соборот одлучил да ги стави на јавна 
дискусија; 

— информативниот и документациониот матери-
јал за прашањата на дневен ред на седниците на 
Соборот и на неговите работни тела и за други пра-
шања од делокругот на Соборот односно на неговите 
работни тела што, според одредбите на ОВОЈ делов-
ник, се упатува до делегатите; 

— другиот материјал што се упатува до делега-
тите, како: Информативниот билтен на Собранието 
на СФРЈ, поканите за седница на Соборот и на не-
говите работни тела и др^ги известувања. 

Материјалот од став 1 на овој член, што до Со-
борот го доставуваат С О Ј У З Н И О Т извршен совет, со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции, мора да биде изработен и доставен на јазиците 
и писмата на народите на Југославија, утврдени со 
републичките устави, и на јазиците на албанската и 
унгарската народност (албански јазик и унгарски 
јазик). 

Материјалот од став 1 на овој член што до Со-
борот го доставиле другите органи и организации, 
како и делегатите, а не е изработен на сите јазици 
на народите на Југославија и на јазиците на албан-
ската и унгарската народност (албански јазик и 
унгарски јазик), се преведува во Собранието на 
СФРЈ на јазиците на народите па Југославија, 
утврдени со републичките устави, и на Јазиците на 
албанската и унгарската народност (албански јазик 
и унгарски јазик). 

Член 348 
До делегатот материјалот се доставува на јази-

кот на народот на Југославија, утврден со репуб-
личкиот устав, на којшто делегатот му припаѓа, ако 
тој не бара поинаку, а на делегатот што и припаѓа 
на народност — на јазикот на народот на Југосла-
вија што тој ќе го определи, или на јазикот на 
албанската односно унгарската народност (албански 
јазик односно унгарски јазик). 

На собранијата на републиките и на собранија-
та на автономните покраини материјалите од дело-
кругот на Соборот им се доставуваат на јазикот на 
народот на Југославија што се употребува во таа 
република односно автономна покраина, а на собра-
нијата на автономните покраини и на јазикот на 
албанската односно унгарската народност (албански 
јазик односно унгарски јазик). 

На органите и организациите и на одделни гра-
ѓани на територијата на републиката односно на 
автономната покраина материјалите од делокругот 
на Соборот им се доставуваат на јазикот на народот 
на Југославија што се употребува во таа република 
односно автономна покраина, а на територијата на 
автономната покраина и на јазикот на албанската 
односно унгарската народност (албански јазик од-
носно унгарски јазик). 

Член 349 
Собранијата на автономните покраини и дру-

гите органи и организации на подрачјата на кои 
живеат припадници на народностите, можат пред-
лозите односно барањата за донесување акти од де-
локругот на Соборот и другите предлози што ги раз-
гледува Соборот и неговите работни тела да ги под-
несуваат на еден од јазиците на народностите од те-
риторијата на автономната покраина, односно на тоа 
подрачје. 

Граѓаните — припадници на народностите мо-
жат на Соборот и на неговите работни тела да им 
поднесуваат барања за донесување акти од делокру-
гот на Соборот, предлози и други претставки на ј а -
зикот на народноста на која и припаѓаат. 

Барањата, предлозите и претставките од ст. 1 и 
2 на овој член, составени на јазиците на народно-
стите, што се доставуваат до делегатите, се преведу-
ваат на јазиците на народите на Југославија, утвр-
дени со републичките устави, и на јазикот на ал-
банската односно унгарската народност (албански 
Јазик односно унгарски јазик). 

Одговорите на овие барања, предлози и прет-
ставки се доставуваат на јазикот на народот на Ју -
гославија или на јазикот на албанската односно 
унгарската народност (албански јазик односно ун-
гарски јазик) на кој се обратил подносителот на 
барањето, предлогот или претставката 

XII. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО 
СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ 

Член 350 
Соборот може да одлучи заедно со Соборот на 

републиките и покраините да одржи седница заради 
разгледување на прашањата за кои одлучуваат 
рамноправно. 

Соборот може да одлучи заедно со Соборот на 
републиките и покраините да одржи седница заради 
давање свечена изјава на функционер што го из-
бира Собранието на СФРЈ, за да ислуша излагање, 
извештаи, како и заради претресување на друго 
прашање од заеднички интерес. 

Седницата што соборите на Собранието на СФРЈ 
заедно ја одржуваат ја свикуваат претседателите 
на тие собори спогодбено ,или врз основа на заклу-
чок на соборите, откако претходно ќе се договорат 
за денот на одржувањето и за дневниот ред на таа 
седница. На седницата што соборите на Собранието 
на СФРЈ ја одржуваат заедно и претседаваат прет-
седателите на соборите на Собранието на СФРЈ на-
изменично. 

Член 351 
АКО на седницата што Соборот ја одржува за-

едно со Соборот на републиките и покраините се 
одлучува за определено прашање, Соборот се из-
јаснува во согласност со одредбите на овој деловник. 
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Член 352 
Работно тело на Соборот може да заклучи со 

работно тело на Соборот на републиките и покраи-
ните заедно да одржи седница заради разгледување 
на прашања од интерес за работните тела на обата 
собора и за тоа можат да поднесат заеднички из-
вештај до Соборот. 

Седницата што работните тела на Соборот ја 
одржуваат заедно ја свикуваат претседателите на 
тие тела, спогодбено или врз основа на заклучок на 
работното тело, откако претходно се договарат за 
денот на одржувањето и за дневниот ред. На овие 
седници претседателите на работните тела претсе-
даваат наизменично. 

Член 353 
Соборот може за прашањето што го разгледува 

да побара мислење од Соборот на републиките и по-
краините. 

Соборот го разгледува мислењето што му го дал 
Соборот на републиките и покраините по своја ини-
цијатива или на барање од Соборот и за тоа зазема 
став. 

За заземениот став Соборот го известува Собо-
рот на републиките и покраините. 

Член 354 
Соборот може во текот на постапката за пре-

тресување на прашање од делокругот на Соборот 
на републиките и покраините да го разгледува тоа 
прашање, ако е од интерес за Соборот, и да даде 
мислење за тоа. 

Соборот може да определи свој претставник што 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните ќе го образложи мислењето што го дал Со-
борот. 

Член 355 
Работното тело на Соборот може да разгледа 

прашање од делокругот на Соборот на републиките 
и покраините и за тоа да му поднесе на Соборот из-
вештај. 

Извештајот на работното тело на Соборот се до-
ставува до делегатите во Соборот и до Соборот на 
републиките и покраините. 

Член 356 
Нацртот на својата програма за работа Соборот 

го доставува на мислење до Соборот на републиките 
и покраините и го разгледува мислењето на тој со-
бор. 

Соборот ја разгледува нацрт-програмата за ра-
бота на Соборот на републиките и покраините што 
му ја доставува тој собор и за тоа дава мислење. 

XIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБОРОТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СФРЈ 

Член 357 
Соборот го известува Претседателството на 

СФРЈ за своите седници и за седниците на своите 
работни тела и му ги доставува предлогот на днев-
ниот ред и материјалите што им се доставуваат на 
делегатите. 

Член 358 
Членовите на Претседателството на СФРЈ мо-

жат да присуствуваат и да учествуваат во работата 
на седниците на Соборот и на седниците на работ-
ните тела на Соборот. 

Член 359 
Соборот ги разгледува предлозите на Претседа-

телството на СФРЈ за утврдување на внатрешната 
и надворешната политика и за донесување закони, 
други прописи и општи акти, според постапката 
утврдена со соодветните одредби на овој деловник. 

Член 360 
Ако Соборот не го прифати предлогот на Прет-

седателството на СФРЈ за утврдување на внатреш-
ната и надворешната политика или предлогот за до-
несување закон, друг пропис или општ акт чиешто 
донесување Претседателството на СФРЈ го смета за 
неопходно, или ако не го прифати предлогот на 
Претседателството на СФРЈ да се одложи донесу-
вањето на закон или на друг општ акт, Соборот и 
Претседателството на СФРЈ спогодбено ја утврду-
ваат постапката за разгледување на спорното пра-
шање и го определуваат рокот за усогласување на 
ставовите. 

Член 361 
Соборот може да побара од Претседателството 

на СФРЈ да го изложи ставот за одделно прашање 
од неговата надлежност што е од значење за рабо-
тата на Соборот. 

За тоа барање на- Соборот претседателот на Со-
борот го известува Претседателството на СФРЈ пре-
ку претседателот на Собранието на СФРЈ. 

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
НА СОБОРОТ СПРЕМА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Претставување на Сојузниот извршен совет во 
Соборот 

Член 362 
Во Соборот Сојузниот извршен совет го прет-

ставува претседателот на Сојузниот извршен совет. 
За одделни области од општествениот живот 

Сојузниот извршен совет може да определи свои 
членови како постојани претставници во Соборот и 
во неговите работни тела. 

Сојузниот извршен совет може да го определи 
за постојан претставник во одделни работни тела на 
Соборот и функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација, кој не 
е член на Сојузниот извршен совет, кога се раз-
гледуваат прашања од областа што е во делокругот 
на органот односно на организацијата' со која рако-
води тој. 

Член 363 
Кога Сојузниот извршен совет му поднесува на 

Соборот предлог за донесување закон, предлог на 
закон, на друг пропис или општ акт односно извеш-
тај, анализа или информација за спроведувањето 
на утврдената политика и извештај за извршува-
њето на сојузните закони, тој известува и за својот 
претставник кого го одредил. 

Сојузниот извршен совет ги определува своите 
претставници во случаите од став 1 на овој член од 
редот на членовите на Сојузниот извршен совет и 
на функционерите кои раководат со сојузен орган на 
управата и со сојузна организација, а не се членови 
на Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да определи и 
потсекретар или помошник на функционер кои 
раководат со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација да го претставува во работ-
ните тела на Соборот по определено прашање од об-
ласта што спаѓа ЈЕО делокругот, на соодветниот со-
јузен орган на управата односно сојузната органи-
зација, ако со овој деловник не е поинаку опреде-
лено. 

Претставниците на Сојузниот извршен совет 
присуствуваат на седниците на Соборот и на него-
вите работни тела на кои се разгледува материјалот 
од став 1 на овој член и учествуваат во работата на 
Соборот и на неговите работни тела и ги изнесуваат 
ставовите на Сојузниот извршен совет. 
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Член 364 
Сојузниот извршен совет определува свои пове-

реници во случаите од член 362 на овој деловник. 
Сојузниот извршен совет упатува повереници 

кога тоа ќе го побара Соборот или негово работно 
тело или кога Сојузниот извршен совет смета дека 
е тоа потребно. 

Повереникот на Сојузниот извршен совет при-
суствува на седниците на Соборот и на неговите ра-
ботни тела, дава известувања и објасненија за пра-
шањата што се на дневн ред на седницата на Собо-
рот и на неговите работни тела. 

Член 365 
Соборот и неговите работни тела го известуваат 

Сојузниот извршен совет за своите седница. 
За седниците на Соборот и на неговите работни 

тела, на кои ќе се разгледуваат материјалите од 
член 363 на овој деловник, се известуваат и прет-
ставниците и поверениците на тој совет. 

2. Известување на Соборот за работата на Сојузниот 
извршен совет 

Член 366 
Сојузниот извршен совет на своја иницијатива 

или на барање од Соборот поднесува извештај за 
својата работа, за состојбата во определена област 
на општествениот живот и за извршувањето на од-
делни закони, други прописи и општи акти на Собо-
рот, како и за други прашања од делокругот на Со-
борот. 

Сојузниот извршен совет го поднесува извешта-
јот од став 1 на овој член на своја иницијатива, ко-
га е тоа предвидено со законот, со програмата за 
работа на Соборот или кога тоа ќе го одлучи Собо-
рот. 

Извештајот на Сојузниот извршен оовет од став 
1 на овој член го разгледува Соборот и со заклучок 
го утврдува својот став. 

3. Остварување на политичка контрола на Соборот 
над работата на Сојузниот извршен совет и одговор-

ност на Сојузниот извршен совет 

Член 367 
Во остварувањето на политичка контрола на Со-

борот над работата на Сојузниот извршен совет и на 
одговорноста на Сојузниот извршен совет пред Со-
борот, Соборот може, во рамките на СВОЈОТ делокруг, 
да покрене претрес на прашањата што се однесуваат 
на работата на Сојузниот извршен совет. 

Претрес на прашањата може да се покрене по 
повод разгледувањето на предлог за донесување за-
кон, предлог на закон, на друг пропис или општ акт, 
или извештај, анализа или информација за спрове-
дувањето на утврдената политика и за извршување-
то на сојузните закони, извештај за работата на Со-
јузниот извршен совет и поднесена интерпелација. 

Член 368 
Претресот на прашањата што се однесуваат на 

остварувањето на политичката контрола на Соборот 
над работата на Сојузниот извршен совет и на не-
говата одговорност може да се заврши: 

— со донесување на заклучок со кој се насочу-
ва работата на Сојузниот извршен совет или му се 
даваат насоки во врска со спроведувањето на поли-
тиката и со извршувањето на сојузните закони, на 
други прописи и општи акти на Соборот; 

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет за презема-
ње на определени мерки, за поднесување извештаи 
или предлози на акти, или за доставување инфор-
мации и други материјали; 

— со заземање ставови за работата на Сојузниот 
извршен совет и за неговата одговорност; 

— со поставување на прашање на довербата на 
Сојузниот извршен совет односно на претседателот и 
на членовите на тој совет; 

— со преминување на следната точка од днев-
ниот ред. 

Член 369 
По повод на разгледувањето на прашањата што 

се однесуваат на спроведувањето на политичката кон-
трола над работата на Сојузниот извршен совет, ка-
ко и по повод на други прашања во врска со работата 
на Сојузниот извршен совет, најмалку десет делега-
ти можат да постават прашање на довербата на Со-
јузниот извршен совет. 

Во поглед на натамошната постапка во која е 
поставено прашање на довербата на Сојузниот из-
вршен совет, односно на претседателот и на члено-
вите на тој совет како и постапката во која Сојуз-
ниот извршен совет поднесува колективна оставка, 
се применуваат одредбите на Деловникот за заед-
ничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ. 

XV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
НА СОБОРОТ СПРЕМА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 370 
Во остварувањето на правата на Соборот спрема 

сојузен орган на управата или сојузна организација, 
Соборот може, во рамките на својот делокруг, да ба-
ра од сојузниот орган на управата и од сојузната ор-
ганизација: 

— да го известат за спроведувањето на полити-
ката што ја утврдил Соборот и за извршувањето на 
сојузните закони, други прописи и општи акти на 
Соборот за одделни прашања од областа на нивниот 
делокруг; 

— да изработи предлог на закон, на друг пропис 
или општ акт што го донесува Соборот; 

— да му даваат известувања и објасненија за 
прашањата од својот делокруг; 

— да му достават податоци со кои располагаат 
или што се должни од својот делокруг да ги соби-
раат и евидентираат, како и списи и други потребни 
материјали за работа на Соборот и на работните те-
ла. 

Член 371 
Работното тело на Соборот може, во рамките на 

програмата за работа на Соборот, да бара од сојузен 
орган на управата и од сојузна организација: 

— да го известат за прописите донесени заради 
извршување на законите и другите општи акти, со-
гласно со овластувањата што им се дадени во зако-
нот или во друг општ акт, како и за причините, во 
случаите кога не ги донеле тие прописи во утврде-
ниот рок: 

— да бараат стручна помош при изработката на 
законите и другите општи акти, кога предлагач на 
тие акти е работно тело. 

Ако сојузниот орган на управата, односно сојуз-
ната организација смета дека не може поради други 
свои редовни обрвски да гс> изврши барањето на 
работните тала на Соборот, ќе ги извести за тоа ра-
ботното тело и Сојузниот извршен совет и ќе ги из-
несе причините поради кои тоа не може да го 
стори. 

Член 372 
Работното тело на Соборот може од функционе-

рите кои раководат со сојузен орган на управата или 
со сојузна организација да бара во работата на ан-
кетната група или на друга група, што ја формира-
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ло работното тело, да учествуваат стручњаци од 
соодветните органи на управата, односно организа-
ции. 

Член 373 
Работното тело на Соборот ги известува сојуз-

ниот орган на управата и сојузната организација за 
седниците на кои ќе бидат претресувани прашања 
што се однесуваат на областа од нивниот делокруг, 
заради учество на нивни претставници на тие сед-
ници. 

Член 374 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата или со сојузна организација има право и 
должност да учествува во работата на седниците на 
Соборот и на неговите работни тела кога се претре-
суваат прашања од делокругот на сојузниот орган 
ча управата или на сојузната организација со која 
раководи тој и, по потреба, да дава известувања и 
објасненија. 

Ако функционерот е спречен да учествува во 
работата на седницата на работното тело, може да 
определи во работата на седницата да учествува ра-
ководниот работник во соодветниот орган на упра-
вата, односно организација. 

Член 375 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата или со сојузна организација поднесува из-
вештај, на барање од Соборот, по своја иницијатива 
или кога е тоа утврдено со закон или со програмата 
за работа на Соборот, за состојбата во соодветната 
област, за извршувањето иа сојузните закони, дру-
гите прописи и општите акти на Соборот и за други 
прашања од својот делокруг, како и за работата на 
органот, односно на организација со која раководи. 

XVI. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБОРОТ ВО 
РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНР1 

СОВЕТИ 

Член 376 
Во работата на сојузните општествени совети 

учествуваат, како делегати на Соборот, претставни-
ците па работните тела што ќе ги определи Соборот, 
во согласност со својата програма за работа. 

Претседателот на Соборот, врз основа на договор 
со претставниците на работните тела, може да одре-
ди во работата на сојузните општествени совети да 
учествуваат и други делегати, зависно од прашања-
та што се на дневен ред на седницата на советите. 

Во работата на сојузните општествени совети 
можат да учествуваат претседателот и потпретседа-
телот на Соборот. 

Член 377 
Делегатот кој учествува во работата на сојузни-

те општествени совети е должен на седниците на со-
ветите да ги изнесува мислењата и ставовите на ра-
ботните тела што го разгледувале тоа прашање. 

Делегатот кој учествувал во работата на сојуз-
ниот општествен совет е должен за мислењата и 
ставовите изнесени на седницата на советот да го 
извести работното тело. 

Делегатот може на седницата на сојузните оп-
штествени совети да го изнесува и своето мислење, 
со тоа што е должен да го извести советот дека е тоа 
негово мислење. 

Член 378 
За мислењата и предлозите изнесени на седни-

ците на сојузните општествени совети, утврдени во 
постапката по повод резгледувањето и подготвува-
њето на одделни закани, други прописи и општи ак-
ти од делокругот на Соборот или во врска со разгле-
дувањето на други прашања значајни за работата на 
Соборот, се известуваат делегатите. 

Член 379 
Во постапката на подготвување и разгледување 

на закон, друг пропис или општ акт од делокругот 
на Соборот, Соборот може да одлучи за определено 
прашање од тој акт да се прибави мислење од со-
ветот. 

Член 380 
Претседателот, односно потпретседателот на Со-

борот е член на Координациониот одбор на сојуз-
ниот општествен совет. 

Соборот може да определи и друг делегат ве 
Координациониот одбор за сојузниот општествен 
совет. 

XVII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИ-
ТЕ НА СОБОРОТ СО УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Постапка во врска со поведувањето постапка за 
оценување на уставноста на закон, на друг пропис 

или општ акт 

Член 381 
Решението на Уставниот суд на Југославија за 

поведување постапка за оценување на уставноста на 
закон, на друг пропис или општ акт што на Собра-
нието на СФРЈ му го упатил Уставниот суд на Ј у -
гославија, претседателот на Соборот го упатува на 
разгледување до матичното работно тело и до З а -
конодавно-правната комисија. 

Решението на Уставниот суд на Југославија од 
став 1 на овој член се доставува и до Сојузниот из-
вршен совет, до Сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на законодавството и до соодветна-
та служба на Собранието на СФРЈ, заради давање 
мислење. 

Член 382 
За одржувањето на седницата на работното тело 

и на седницата на Соборот на која ќе се разгледува 
решението, се известува Уставниот суд на Југосла-
вија. 

Член 383 
Матичното работно тело го разгледува решени-

ето »на Уставниот суд на Југославија и за тоа му 
поднесува на Соборот извештај. 

Извештајот на матичното работно тело се доста-
вува и до Законодавно-правната комисија. 

Закоиодавно-правната комисија го разгледува 
решението за поведување постапка за оценување на 
уставноста на законот, на друг пропис или општ акт 
заедно со извештајот на матичното работно тело од 
гледиште на уставноста на тој закон, друг пропис 
или општ акт и за тоа му поднесува на Соборот из-
вештај. 

Член 384 
Матичното работно тело и Законодавно-правна-

та комисија при разгледувањето на решението на 
Уставниот суд го имаат предвид и мислењето iia 
Сојузниот извршен совет. 

Матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија во постапката за разгледување на ре-
шението остваруваат потребна соработка и ги усо-
гласуваат своите ставови. 

Член 385 
Ако матичното работно тело или Законодавно-

-правната комисија при разгледувањето на решени-
ето оценат дека има основа за измена или дополне-
ние на законот, другиот пропис или општиот акт на 
кои се однесува решението на Уставниот суд на Ју -
гославија, или дека престанала потребата од приме-
на на тој закон, ќе му предложат на Соборот да 
заклучи да се пристапи кон измена односно допол-
нение на законот, другиот пропис или општиот акт 
или кон донесување на закон за престанување на 
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важењето на законот^ другиот пропис или општиот 
акт и својот предлог ќе го достават до председате-
лот на Соборот заради изнесување на седницата на 
Соборот. 

Член 386 
Соборот го разгледува решението на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот на матич-
ното работно тело и на Законодавно-правната коми-
сија и, ако оцени дека е потребно да се измени или 
дополни законот, другиот пропис или општиот акт 
на кој се однесува решението, ќе го определи орга-
нот или работното тело што ќе го поднесе предлогот 
за измена или дополнение на законот, другиот про-
пис или општиот акт, како и рокот во кој ќе се под-
готви предлогот и ќе му се поднесе на Соборот. 

Ако Соборот оцени дека нема основа за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општиот акт, на кој се однесува решението, Соборот 
ќе определи свој претставник да го претставува Со-
бранието на СФРЈ во постапката пред Уставниот 
суд на Југославија. 

Член 387 
Претседателот на Соборот го известува Уставни-

от суд на Југославија за ставот на Соборот по повод 
решението за поведување постапка за оценување на 
уставноста на закон, друг пропис или општ акт. 

Член 388 
Врз упатувањето на решение на Уставниот суд 

на Југославија до делегатите, како и врз роковите 
за разгледување во матичното работно тело и во 
Законодавно-правната комисија, се применуваат од-
редбите од овој деловник што се однесуваат на 
предлогот за донесување на закони. 

Член 389 
Ако Уставниот суд на Југославија донел одлука 

со која утврдил дека законот, другиот пропис или 
општиот акт не е во согласност со Уставот на СФРЈ 
и го определил рокот во кој законот, другиот про-
пис или општиот акт треба да се усогласат со Уста-
вот на СФРЈ, претседателот на Соборот оваа одлука 
ја доставува до делегатите, до матичното работно 
тело. до Законодавно-правната комисија и до Со-
јузниот извршен совет. 

Матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија, земајќи го предвид мислењето на Со-
јузниот извршен совет, му предлагаат на Соборот 
ставови или мерки што Соборот треба да ги прифа-
ти или да ги преземе за спроведување на одлуката 
на Уставниот суд на Југославија. 

Ако е потребно да се измени или да се дополни 
закон, друг пропис или општ акт на кој се однесува 
одлуката на Уставниот суд на Југославија, Соборот 
ќе го определи органот или работното тело што ќе 
го поднесе предлогот за донесување со предлогот на 
закон, друг пропис или општ акт за измена или до-
полнение на закон, друг пропис или општ акт или за 
престанување на важењето на законот, другиот 
пропис или општиот акт на кој се однесува одлука-
та на Уставниот суд на Југославија, како и рокот во 
кој предлогот ќе се подготви и ќе му се поднесе на 
Соборот. 

АКО Соборот оцени дека рокот што Уставниот 
суд на Југославија го определил за усогласување со 
Уставот на СФРЈ е недоволен ќе побара од Устав-
ниот суд на Југославија негово продолжување. 

Член 390 
Кога Уставниот суд на Југославија ќе го извес-

ти Соборот дека ја запрел постапката за оцена на 
уставноста на закон, друг пропис или општ акт за 
кој Соборот зазел став, претседателот на Соборот на 

првата наредна седница го известува Соборот за 
решението на Уставниот суд на Југославија за за-
пирањето на постапката. 

2, Постапка во врска со известувањето на Уставниот 
суд на Југославија за состојбата и проблемите на 

остварувањето на уставноста и законитоста 

Член 391 
Известувањата на Уставниот суд на Југославија 

упатени до Соборот за состојбата и проблемите на 
остварувањето на уставноста и законитоста, мисле-
њата и предлозите за донесување и измена на закон 
и за преземање на други мерки заради обезбедува-
ње на уставноста и законитоста и заштита на пра-
вото на самоуправување и на другите слободи и 
права на граѓаните и на самоуправните организа-
ции и заедници, претседателот на Соборот ги доста-
вува до делегатите, до матичното работно тело, до 
Законодавно-правната комисија и до Сојузниот из-
вршен совет. 

Матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија ги разгледуваат прашањата од став 1 
на овој член и заземаат став за тоа дали тие пра-
шања треба да се разгледуваат на седница на Со-
борот и за тоа му поднесуваат на Соборот извештај. 

Заинтересираното работно тело ги разгледува 
прашањата од став 1 на овој член пред нивното раз-
гледување во матичното работно тело и во Законо-
давно-правната комисија и за тоа му поднесува на 
Соборот извештај што едновремено се доставува до 
матичното работно тело и до Законодавно-правната 
комисиј а. 

Соборот ги разгледува прашањата од став 1 на 
овој член заедно со извештајот на матичното работ-
но тело и на Законодавно-правната комисија и, ако 
оцени дека е потребно да се измени или дополни 
закон, друг пропис или општ акт, ќе го определи ор-
ганот или работното тело што ќе го поднесе пред-
логот за измена или дополнение на законот, другиот 
пропис или општиот акт, како и рокот во кој ќе се 
подготви предлогот и ќе му се поднесе на Соборот. 

За заземените ставови на Соборот, претседателот 
на Соборот го известува Уставниот суд на Југосла-
вија. 

Член 392 
Известувањето на Уставниот суд на Југославија 

дека надлежниот орган не донел пропис за извршу-
вања на одредбите на Уставот на СФРЈ, на сојузен 
закон, на друг пропис или општ акт, а бил должен 
да донесе таков пропис, претседателот на Соборот 
им го упатува на делегатите, на' матичното работно 
тело и на Законодавно-правната комисија. 

Известувањето на Уставниот суд на Југославија 
од став 1 на овој член се доставува до Сојузниот из-
вршен совет и до органот што бил должен да го до-
несе прописот, заради давање мислење односно об-
јаснение. 

Член 393 
Матичното работно тело и Законодавно-правна-

та комисија го разгледуваат известувањето на Ус-
тавниот суд на Југославија заедно со мислењето на 
Сојузниот извршен совет и со објаснението на над-
лежниот сојузен орган што бил должен да го донесе 
прописот и за тоа му поднесуваат на Соборот изве-
штај. 

Член 394 
Соборот го разгледува известувањето на Устав-

ниот суд на Југославија заедно со извештајот на ма-
тичното работно тело и на Законодавно-правната 
комисија и зазема став. 

За заземениот став на Соборот, претседателот на 
Соборот го известува Уставниот суд на Југославија. 
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3. Постапка во врска со барањето мислење од Устав-
ниот суд на Југославија за тоа дали републичкиот 
устав, односно покраинскиот устав е во спротивност 

со Уставот на СФРЈ 

Член 395 
Соборот може на предлог од делегат, работно те-

ло или од Сојузниот извршен совет да одлучи да 
побара од Уставниот суд на Југославија мислење за 
тоа дали републичкиот устав, односно покраинскиот 
устав е во спротивност со Уставот на СФРЈ. 

Мислењето на Уставниот суд на Југославија им 
се доставува на делегатите и на Сојузниот извршен 
совет. 

XVIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИ-
ТЕ НА СОБОРОТ СО СОЈУЗНИОТ СУД, СО СО-
ЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО, СО СОЈУЗ-
НОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО, СО СО-
ЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО И СО СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 396 
Предлозите на Сојузниот суд за спречување на 

општествено опасните и штетните појави и за зацвр-
стување на законитоста, на општествоната одговор-
ност и на социјалистичкиот морал и извештаите на 
Службата на општественото книговодство за појави-
те во врска со контролата над законитоста во рас-
полагањето со општествените средства, претседате-
лот на Соборот ги доставува до делегатите, до ма-
тичното работно тело, до Законодавно-правната ко-
мисија и до Сојузниот извршен совет. 

Матичното работно тело ги разгледува предло-
зите на Сојузниот суд и извештаите на Службата на 
општественото книговодство од став 1 на овој член 
и зазема став за тоа дали тие предлози односно из-
вештаи треба да се разгледуваат на седница на Со-
борот и за тоа му поднесува на Соборот извештај. 

Член 397 
Извештаите за работата на Сојузниот суд, на 

Сојузното јавно обвинителство, на Сојузното јавно 
правобранителство, на сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето и на Службата на 
општественото книговодство претседателот на Собо-
рот ги доставува до делегатите и до матичното ра-
ботно тело. 

Извештаите од став 1 на овој член ги разгледува 
матичното работно тело и за тоа му поднесува на 
Соборот извештај. 

Соборот ги разгледува извештаите од став 1 на 
овој член и зазема став за тоа. 

За заземениот став на Соборот, претседателот на 
Соборот го известува подносителот на извештајот. 

XIX. НАЧИН НА СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И СО ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СО САМОУП-
РАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И СО 

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 398 
Соборот остварува соработка со Социјалистич-

киот сојуз на работниот народ на Југославија, со 
Сојузот на комунистите на Југославија, со Сојузот 
на синдикатите на Југославија и со други општес-
твено-политички и општествени организации, со са-
моуправните организации и заедници и со други ор-
ганизации во федерацијата на начинот утврден со 
овој деловник и со Деловникот за заедничката ра -
бота на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Соборот или работното тело на Соборот може на 
својата седница да повика претставници н а органи-

зациите или заедниците од став 1 на овој член и мо-
ж е од нив да бара мислења и предлози. 

Член 399 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 

Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија 
и Сојузот на синдикатите на Југославија се известу-
ваат за седниците на Соборот и на неговите работни 
тела и им се доставуваат материјали што се доста-
вуваат до делегатите. 

Другите општествено-политички организации и 
општествените организации, самоуправните органи-
зации и заедници, како и другите организации во 
федерацијата се извествуваат за седниците на Со-
борот и на неговите работни тела и им се доставу-
ваат материјалите што се од интерес за работата на 
таа организација односно заедница. 

Член 400 
Соборот може, спогодбено со органите на опште-

ствено-политичките и на други општествени органи-
зации и на самоуправните организации и заедници: 
во федерацијата, да формира заеднички работни те-
ла заради разгледување на одделни прашања од за -
еднички интерес и давање мислење или подготвува-
ње на предлози за тие прашања. 

Со договорот за формирање на заедничко работ-
но тело се уредуваат задачите, составот и начинот 
на работа на заедничкото работно тело и другите 
прашања значајни за остварувањето на задачите 
што му се доверени на тоа тело. 

Член 401 
Делегатите можат да формираат Клуб на деле-

гатите. 
Во Клубот на делегатите, делегатите ги разгле-

дуваат прашањата од заеднички интерес за својата 
работа и за работата на Соборот, се информираат и 
разменуваат мислења за одделни прашања од заед-
нички интерес, како и за други прашања што ги по-
кренале делегатите во Клубот на делегатите или 
што ги покренале Сојузната конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија. 

Организацијата, задачите и начинот на работа-
та на Клубот на делегатите се утврдуваат со прави-
лата на Клубрт. 

Во Соборот се обезбедуваат материјални и дру-
ги услови за работа на Клубот на делегатите. 

XX. НАЧИН НА СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО 
СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО СОБРА-

НИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 402 
Соборот остварува соработка со собранијта на 

републиките и со собранијата на автономните пок-
раини. 

Собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини се известуваат за одржува-
њето на седниците на Соборот и им се доставуваат 
предлогот на дневниот ред и материјалите што им 
се доставуваат на делегатите. 

Член 403 
Работните тела на Соборот остваруваат соработ-

ка со соодветните работни тела на соборите на соб-
ранијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини. 

Работните тела на Соборот ги известуваат соод-
ветните работни тела на соборите на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните пок-
раини за одржувањето на своите седници и им ги 
доставуваат предлозите на дневниот ред и соодвет-
ните материјали. 
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Работните тела на Соборот со соодветните работ-
ни тела на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини можат за прашања 
од заеднички интерес да организираат проучување 
на определени прашања, да се консултира ;т при 
подготовката на програмата за работа и да органи-
зираат и остваруваат други форми на соработка. 

Член 404 
Соборот може да бара мислење од соборите на 

собранијата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини за одделни прашања што ги 
претресува тој. 

Мислењата што соборите на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини ги доставуваат до Соборот на своја иницијатива 
или по барање од Соборот се претресуваат на седни-
цата на Соборот. 

За мислењето на собранијата на републиките и 
на собранијата на автономните покраини, Соборот 
посебно зазема став и за тоа го известува претседа-
телот на собранието на републиката, односно на со-
бранието на автономната покраина. 

XXI. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 

Член 405 
Службата ги врши стручните и други работи на 

Соборот што се однесуваат на: подготвувањето на 
програмите и плановите за работа на Соборот и на 
работните тела на Соборот и следењето на нивното 
извршување; подготвувањето и организирањето на 
седниците на Соборот и на седниците на работните 
тела; обезбедувањето и давањето стручни мислења 
во врска со работата на Соборот и на работните те-
ла; обезбедувањето и подготвувањето на документа-
циони и други материјали и податоци за работата 
на Соборот и на работните тела; подготвувањето 
предлози на актите по барање на Соборот и на ра-
ботните тела и следење на извршувањето на заклу-
чоците на Соборот и на работните тела. 

Службата ги врши стручните и други работи за 
потребите на делегатите во вршењето на нивната 
функција, што се однесуваат на подготвување на: 
предлог-актите и амандманите на предлог-актите, 
извештаите на работните тела, иницијативите и 
предлозите на делегатите за претресување на пра-
шања од делокругот на Соборот; делегатските пра-
шања, барањата за давање известувања, како и па 
интерпелација. Службата им обезбедува на делега-
тите дополнителна документација и потребни ин-
формации. 

XXII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 406 
Со денот на влегувањето во сила на ОБОЈ делов-

ник престанува да важи Деловникот на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/75) и Одлуката за измени и дополне-
нија на Деловникот на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78). 

Член 407 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

АС бп. 522 
1 април 1982 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевић Арнссен, е. р. 

298. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, па седницата од 31 март 1982 
година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ПА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИ-
ТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат начинот на ра-

ботата и организацијата на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ (во натамош-
ниот текст: Соборот). 

Член 2 
Деловникот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегациите и де-

легатите во Соборот; 
— известувањето на ' делегациите на основните 

самоуправни организации и заедници и на општес-
вепо-политичките организации за прашањата за кои 
одлучува Соборот и за неговата работа; 

— делокругот на Соборот; 
— организацијата на Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот; 
— актите на Собранието на СФРЈ од делокру-

гот на Соборот; 
— постапката за донесување на актите и за дру-

гите постапки во Соборот; 
— деловниот ред на седниците на Соборот; 
— начинот на остварувањето на јавноста во ра-

ботата на Соборот; 
— употребата на јазиците и писмата на народи-

те и народностите на Југославија во работата на Со-
борот; 

— односите и соработката на Соборот со Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ; 

— начинот на остварувањето на односите на Со-
борот со Претседателството на СФРЈ; 

— начинот на остварувањето на правата на Со-
борот спрема Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и сојузните организации; 

— разгледувањето на мислењата и предлозите 
на Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Со-
јузниот јавен обвинител и Сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето во Соборот и 
поведувањето постапка од страна на Соборот пред 
Уставниот суд на Југославија; 

— начинот на остварувањето на соработката на 
Соборот со општествено-политичките и други опш-
тествени организации, самоуправните организации и 
заедници и со други организации во федерацијата; 

— начинот на учеството на Соборот во работата 
на сојузните општествени совети; 

— работата на Соборот за време на воена состој-
ба или во случај на непосредна воена опасност; 

— вршењето на стручните и други работи за 
потребите на Соборот; 

— другите прашања од работата и организаци-
јата на Соборот. 

Член 3 
Во заедничката работа на Соборот и на Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ (во натамош-
ниот текст: Сојузниот собор) се применуваат одред-
бите на Деловникот за заедничката работа на собо-
рите на Собранието на СФРЈ. 
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Член 4 
Прашањата што се однесуваат на работата на 

Соборот, а коп не се уредени со овој деловник, мо-
жат да се уредат со одлука или со заклучок па Со-
борот, во согласност со одредбите на овој деловник. 

Работните тела па Соборот можат да донесат де-
ловник за својата работа, во согласност со одредби-
те на овој деловник. 

Работните тела на Соборот можат прашањата 
што се однесуваат иа нивната работа, а кои не се у-
редени со Деловникот на Соборот или со деловникот 
за нивната работа, да ги уредат со заклучок во сог-
ласност со одредбите на овој деловник. 

Член 5 
Работата на Соборот и на неговите работни тела 

е јав1на. 

Член 6 
Соборот е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Соборот секоја година трае од 

20 јули до 5 септември. 
Претседателот на Соборот може и за време на 

летниот одмор да свика седница на Соборот, а 
претседателот на работното тело на Соборот — сед-
ница на работното тело, ако тоа го бараат особени 
потреби. 

И. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И 
И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ 

Член 7 
Делегацијата и делегатот во Соборот ги имаат 

правата и должностите утврдени со Уставот на 
СФРЈ, со законот, со овој деловник и со Деловникот 
за заедничката работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 8 
Делегацијата во Соборот (во натамошниот текст: 

делегацијата) ја сочинуваат сите делегати избрани 
во собранието на републиката, односно во собрани-
ето на автономната покраина. 

Делегацијата има претседавач кој се избира за 
време и на начин што се утврдени со деловникот на 
собранието на републиката односно со деловникот 
на собранието на автономната покраина. 

Делегацијата го известува Соборот за изборот на 
претседавач на делегацијата. 

Член 9 
Делегацијата има право на предлагање закони, 

други прописи и општи акти од делокругот на Со-
борот што се донесуваат врз основа на согласност 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини. 

Делегацијата може во Соборот да поднесе ин-
терпелација за претресување на определени поли-
тички прашања во врска со работата на сојузниот 
извршен совет. 

Делегацијата може да предложи да се постави 
прашање за доверба на Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Делегацијата и делегатот имаат, во рамките на 

делокругот на Соборот, право да: 
— поднесуваат предлози на акти од самостоен 

делокруг на Соборот; 
— поднесуваат барање за давање автентично 

толкување на законите што ги донел Соборот; 
— поведуваат претресување на прашања во вр-

ска со состојбата и појавите во областите од дело-
кругот на Соборот, односно на работните тела на 
Соборот и да му предлагаат на Соборот заземање 
ставови за тие прашања; 

— предлагаат утврдување на политиката за из-
вршување на законите, другите прописи и општи 
акти и на обврската на Сојузниот извршен совет, 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации во врска со нивното извршување; 

— предлагаат претресување на прашањата што 
се однесуваат на спроведувањето на политиката и 
на извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти од делокругот на Соборот; 

— прдлагаат претресување на прашањата што 
се однесуваат на работата на Сојузниот извршен 
совет, сојузните органи на управата и на сојузните 
организации; 

— му предлагаат на Соборот да бара од Сојуз-
ниот извршен совет и од сојузните функционери да 
поднесат извештај за својата работа и за работата 
на органите со кои раководат; 

— поставуваат делегатски прашања; 
— бараат известувања и објасниш^ а; 
— поведуваат прашања и поднесуваат предлози 

во врска со остварувањето на политичката контро-
ла над работата на Сојузниот извршен совет, сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организа-
ции, како и да поднесуваат предлози во врска со 
утврдувањето на насоките за нивната работа; 

— предлагаат претресување на прашањата што 
се однесуваат на општествениот надзор и мерки за 
остварување на тој надзор; 

— предлагаат вршење на анкети за прашањата 
од делокругот на Соборот; 

— предлагаат избор односно именување и раз-
решување на функционерите што ги избира, однос-
но именува Соборот самостојно или рамноправно со 
Сојузниот собор; 

— предлагаат прашања за утврдување на одго-
ворноста на претседателот и членовите на Сојузни-
от извршен совет и на функционерите што раково-
дат со сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, како и на другите функционери што ги 
избира односно именува Соборот. 

Член 11 
Делегацијата и делегатот можат да му предла-

гаат на Соборот: 
— да му предложи на Сојузниот собор донесу-

вање на закони, други прописи и општи акти, или 
претрес на прашањата од делокругот на тој собор; 

— да претресе предлог на закон, на друг про-
пис или општ акт или друго прашање од делокру-
гот на Сојузниот собор и врз основа на претресот, 
да му даде на Сојузниот собор мислење за предло-
гот на закон, на друг пропис или општ акт или за 
тоа прашање. 

Член 12 
Делегацијата и делегатот имаат право, во рам-

ките на делокругот на Соборот, на Сојузниот извр-
шен совет и на функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции да им поставуваат прашања што се однесуваат 
на нивната работа или на работите од нивна над-
лежност (делегатско прашање). 

Делегацијата и делегатот имаат право, во рам-
ките на делокругот на Соборот, да им поставуваат 
прашања и на организациите, односно заедниците 
кои, врз основа на сојузен закон, вршат јавни ов-
ластувања. 

Член 13 
Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 

од функционер што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација известувања 
за прашањата што се дневен ред на седницата или 
што се подготвуваат за седница на Соборот или на 
работното тело на Соборот чијшто член е делегатот, 
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како и известуваше за други прашања што се пот-
ребни за работата на делегацијата односно на деле-
гатот, а што се однесуваат на работите од надлеж-
ност на органот односно ка ортанизцаијата со која 
раководи тој функционер. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
и од организациите на здружен труд односно од са-
моуправните организации и заедници, кои врз осно-
ва на сојузен закон вршат јавни овластувања, из-
вестувања за прашањата што се на дневен ред на 
седницата или се подготвуваат за седница на Собо-
рот или на работното тело на Соборот Ч И Ј Ш Т О член 
е делегатот, како и известувања за други прашања 
што се потребни за работата на делегацијата однос-
но на делегатот, а се однесуваат на работите од 
надлежноста на тег организации односно заедници. 

Делегатот има право да бара известување од 
Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Со-
јузното Јавно правобранителство и од сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето за 
прашањата што се однесуваат на нивната работа, а 
што се од интерес за остварувањето на уставноста 
и законитоста и на заштитата на правото на само-
управување и на другите слободи и права на гра-
ѓаните и на самоуправните организации и заедници. 

Член 14 
Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 

од претседателот на Соборот, потпретседателот на 
Соборот и од претседателот на работното тело на 
Соборот објасненија и известувања за прашањата 
што ез однесуваат на нивната работа во Соборот и 
на работата на телото на кое претседаваат тие. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
од претседателот на Собранието на СФРЈ, потпрет-
седателот на Собранието на СФРЈ и од претседате-
лите на заедничките работни тела на соборите об-
јасненија и известувања за прашањата што се 
однесуваат на нивната работа во Собранието на 
СФРЈ и на работата на телото на кое претседаваат 
тие. 

Член 15 
Делегацијата и делегатот имаат право да ба-

раат од секретарот на Соборот објасненија и изве-
стувања за прашањата што се однесуваат на него-
вата работа и на работата на службата на Соборот. 

Делегатот има право да бара од генералниот се-
кретар на Собранието на СФРЈ, како и од другите 
именувани функционери во службите на Собрание-
то на СФРЈ известувања и објасненија за праша-
њата што се однесуваат на нивната работа и на ра-
ботата на службите со кои раководат тие. 

Член 16 
Делегацијата и делегатот имаат право редовно 

да бидат известувани за соработката што Сојузниот 
извршен совет ја остварува со надлежните репуб-
лички и покраински органи во постапката на под-
готвување и предлагање на законите, другите про-
писи и општи акти што Соборот ги донесува врз ос-
нова на согласност на собранијата на републиките 
и на собранијата на автономните покраини. 

Делегацијата и делегатот имаат право редовно 
да бидат известувани и за прашањата што се одне-
суваат н а донесувањето на прописите за извршува-
ње на законите, другите прописи и општи акти од 
делокругот на Соборот, а што Сојузниот извршен 
совет ги донесува врз основа на согласност на над-
лежните републички и покраински органи. 

Член 17 
Делегатот кого Соборот или работно тело на Со-

борот го определило да учествува во работата на 

другите органи и тела е должен да постапува во 
согласност со овластувањата, насоките и ставовите 
на Соборот, односно на работното тело на Соборот 
што го определило. 

Делегатот е должен да го известува Соборот, 
односно работното тело на Соборот за својато рабо-
та и за работата на органот односно на телото во 
чија работа учествува, на начинот и во роковите 
што ќе ги утврди Соборот, односно работното тело 
на Соборот. 

Член 18 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст' 

делегатот) има право редовно да биде известуван за 
сите прашања што се разгледуваат и за кои се од-
лучува во Собранието на СФРЈ и за други праша-
ња со кои е потребно да се запознае заради врше-
ње на функцијата делегат, а особено за: 

— прашањата на општеств'гно-економскиот 
развој и другите прашања на внатрешната и над-
ворешната политика; 

— работата на Соборот, на неговите работни тела 
и на заедничките работни тела на соборите; 

— работата на Сојузниот извршен совет; 
— работата на сојузните органи на управата и 

сој узните организации; 
— работата на органите и телата во кои Собо-

рот односно работно тело на Соборот определило 
свои делегати; 

— спроведувањето на политиката што ја утвр-
дило Собранието на СФРЈ и на извршувањето на 
законите, другите прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ; 

— мислењата и предлозите на сојузните опште-
ствени совети за прашањата значајни за работата 
на Соборот. 

Член 19 
Заради редовно и целосно известување на де-

легатите, покрај материјалите што се разгледуваат 
и за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ, им 
се доставуваат и: редовните и повремените пуб-
ликации за работата на Собранието на СФРЈ, дру-
гите службени публикации на Собранието на СФРЈ 
и друг информативен и документационен матери-
јал за прашањата од член 18 на овој деловник. 

Пообемниот информативен и документационен 
материјал што му е доставен на Собранието на 
СФРЈ или е изработен во телата или службите на 
Собранието на СФРЈ на делегатите им се доставува 
во извод, со тоа што на делегатите и делегациите 
тој материјал во изворниот текст им се става на 
увид во документацијата на Собранието на СФРЈ, 
а им се доставува на нивно барање. Изводите мо-
раат да бидат изработени така што делегатите од-
рено делегациите да можат од нив да се запознаат 

со основните прашања од изворниот материјал, а 
составуваните на изворниот материјал се должни 
да ги подготват едновремено со тој материјал. 

Делегатот има право на увид и во другиот ин-
формативен, и документационен материјал што се 
изработува и прибира во телата -и службите на Со-
бранието на СФРЈ и во сојузните органи на упра-
вата, сојузните организации и организациите на 
здружен труд, во самоуправните организации и за -
едници што врз основа на сојузен закон вршат ј а -
вни овластувања, кои ги евидентираат, прибираат, 
обработуваат и искажуваат статистичките и други-
те податоци за состојбата во одделни области на оп-
штествениот живот, а што се однесува на праша-
њата што се разгледуваат во Собранието на СФРЈ. 

Член 20 
Во вршењето на својата делегатска функција 

делегатот има право и должност да ја чува држав-
ната тајна и податоците од доверлив карактер што 
му се доверени и е одговорен за тоа. 
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Критериумите за утврдување на материјалот 
што се смета за државна таЈна и на податоците од 
доверлив карактер и начинот на утврдување на до-
верливоста на тие материјали, како и на ракува-
њето со нив, се уредуваат со општ акт. 

Член 21 
Делегатот има право и должност да присуству-

ва на седница на Соборот и на работното тело на 
Соборот Ч И Ј Ш Т О член е, како и на заедничка седни-
ца на соборите на Собранието на СФРЈ и на сед-
ница на заедничко работно тело на соборите на Со-
бранието на СФРЈ Ч И Ј Ш Т О член е и да учествува 
во нивната работа. 

Делегатот рима право да присуствува на седни-
ца на работно тело на Соборот и ако не е член на 
тоа тело, и да учествува во неговата работа. 

Член 22 
Делегатот кој поради оправдани причини е 

спречен да присуствува на седница на Соборот и на 
неговото работнотело чијшто член е, должен е затоа 
навремено да го извести претседателот на Соборот, 
односно претседателот на работното тело на Собо-
рот и својата делегација. 

Член 23 
Делегатот во Сојузниот собор има право да при-

суствува на седница на Соборот и на работно тело 
на Соборот, а врз основа на согласност на Соборот, 
односно на работното тело на Соборот, и да учест-
вува во нивната работа. 

Член 24 
Делегациите соработуваат во Соборот и во не-

говите работни тела заради непосредна размена на 
мислења и запознавање со ставовите и заради спо-
годбено изнаоѓање на решенија за прашања на кои 
собранијта на републиките и собранијата на авто-
номните покраини даваат согласност, како и з адру-
ги прашања од заеднички интереси. 

Член 25 
Во согласност со Уставот на СФРЈ, во зазема-

њето ставови и определувањето за прашањата за 
кои се одлучува во Соборот, делегацијата на собра-
нието на републиката односно на собранието на ав-
тономната покраина ги застапува ставовите на тоа 
собрание. 

Делегацијата на собранието на републиката од-
носно на собранието на автономната покраина го 
известува своето собрание за работата на Соборот 
за својата работа што се однесува на прашањата 
што Соборот ги разгледува и за ставовите на дру-
гите делегации, односно за ставовите на собранија-
та на другите републики и покраини за тие праша-
ња и учествува во заземањето ставови на собрани-
ето на републиката односно на собранието на авто-
номната покраина. 

При одлучувањето во Соборот, ставот на деле-
гацијата го известува претседавачот на делегација-
та или членот на делегацијата што ќе го определи 
делегацијата. 

Член 
Функцијата на делегатот е општествена. 
Делегатот има право на надомест на личниот 

доход и други права, под условите утврдени со по-
себни прописи. 

Член 27 
На, делегатите им се издава легитимација. 
Во легитимацијата, покрај другото, се наведува 

имунитетното право и другите права што делегат-
от може да ги остварува воз основа на легитима-
цијата. 

Член 28 
Делегатите можат да формираат Клуб на деле-

гатите. 
Делегатите во Клубот на делегатите ги разгле-

дуваат прашањата од заеднички интерес за својата 
работа и за работата на Соборот, се информираат и 
разменуваат мислења за одделни прашања од заед-
нички интерес, како и за други прашања што ги 
покренале делегатите во Клубот на делегатите или 
што ги покренала Сојузната конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Југо-
славија. 

Член 29 
Организацијата, задачите и начинот на работа-

та на Клубот на делегатите се уредуваат со прави-
лата на Клубот. 

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови 
за работа на Клубот на делегатите. 

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА-
ЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА КОИ ОД-
ЛУЧУВА СОБОРОТ И ЗА НЕГОВАТА РАБОТА 

Член 30 
Соборот, преку заедничкото гласило на Собра-

нието на СФРЈ и на собранието на секоја републи-
ка односно собранието на секоја автономна покра-
ина посебно (во натамошниот текст: Гласилото), о-
безбедува известување на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на опште-
ствено-политичките организации (во натамошниот 
текст: делегациите) за прашањата за кои одлучува 
и за својата работа и работата на работните тела на 
Соборот. 

Член 31 
Делегациите преку Гласилото се известуваат за 

програмата и плановите за работа на Соборот. 
Заради учество на делегациите во разгледува-

њето и заземањето основни ставови и во утврдува-
њето на насоките што се однесуваат на нацртите 
на законите, на други прописи или општи акти од 
делокругот на Соборот, делегациите се известуваат 
особено: за целите и причините поради кои се до-
несува законот или друг општ акт; за основните 
односи што се уредуваат со него; за основните ре-
шенија што се предлагаат и за други можни реше-
нија; за тоа како предложените решенија ќе се од-
разуваат врз општествената положба и интересите 
на работните луѓе во одделни области на здруже-
ниот труд, врз интересите на работните луѓе и гра-
ѓаните во самоуправните организации и заедници 
и врз нивните заеднички и општи општествени ин-
тереси; за тоа кои предложени решенија и поради 
кои причини не се усвоени; за други факти и по-
датоци значајни за заземање основни ставови и за 
утврдување насоки за работа на делегациите и де-
легатите во Соборот. 

Во постапката на донесување на актите во Со-
борот делегациите преку Гласилото се известуваат 
и за мислењата, предлозите и ставовите на собра-
нијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини, за мислењата, предлозите и ста-
вовите на работните тела на Соборот и на заеднич-
ките работни тела на соборите на Собранието ва 
СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, огпнтествено-
-политичките и други општествени организации и 
заедници во федерацијата. 

Делегациите преку Гласилото се известуваат и 
за спроведувањето на утврдената политика и извр-
шувањето на законите, другите прописи и општи 
акти што ги донесува Соборот, како и за другите 
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прашања од работата и извршувањето на работите 
и задачите од делокругот на Соборот. 

Член 32 
Гласилото им се доставува на делегациите и на 

сите делегати, како и на сојузните ор-
гани и општествено-политичките и други општес-
твени организации и заедници во федерацијата. 

Член 33 
Соборот повремено ги разгледува прашањата во 

врска со известувањето на делегациите преку Гла-
силото. 

Член 34 
За редовното и навремено известување на де-

легациите преку Гласилото се грижат претседате-
лот на Соборот и претседателите на работните тела 
на Соборот. 

Член 35 
Соборот, заедно со Сојузниот собор и со собра-

нијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини, донесува акт со кој се уредуваат 
начинот и организацијата на подготвувањето и из-
давањето на Гласилото. 

Член 36 
За остварувањето на концепцијата и содржина-

та на Гласилото е одговорен Уредувачкиот одбор на 
Гласилото. 

IV. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 37 
Соборот, во согласност со Уставот на СФРЈ, врз 

основа на согласност од собранијата на републики-
те и собранијата на автономните покраини: 

1) го донесува општествениот план на Југо-
славија; 

2) ја утврдува политиката и ги донесува сојуз-
ните закони со кои се утврдуваат односите во облас-
тите на: монетарниот систем и емисијата на пари, 
девизниот систем, надворешнотрговскиот промет, 
кредитните и другите економски односи со стран-
ство; формирањето на паричните и девизните ре-
зерви и располагањето со нив, кога е тоа од инте-
рес за целата земја; царинската и вонцаринската 
заштита; општествената контрола на цените на 
производите и услугите; кредитирањето на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини; утврдувањето на при-
ходите на општествено-политичките заедници што 
се остваруваат со оданочување на производи и ус-
луги во прометот; системот и изворите на средства 
за финансирање на федерацијата; утврдувањето на 
мерки за ограничување на пазарот и слободниот 
промет на стоки и услуги и мерки што претставу-
ваат основа за компензација и на начинот и фор-
мата на компензацијата; здружувањето на органи-
зации на здружен труд кои вршат стопанска деј-
ност и на нивните здруженија во Стопанската ко-
мора за целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и задолжител-
ното здружување на организациите на здружен 
труд во заедници; дава автентично толкување на 
сојузните закони што ги донесува; 

3) го утврдува вкупниот обем на расходите на 
буџетот на федерацијата за секоја година; 

4) одлучува за основањето фондови и за пре-
земањето на обврските на федерацијата, освен ко-
га според одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузни-
те органи се овластени самостојно да основаат фон-
дови и да преземаат обврски за федерацијата; 

5) ги ратификува меѓународните договори кои 
бараат донесување на нови или менување на важеч-
ките закони што ги донесува тој; 

6) донесува деловник за својата работа. 

Член 38 
Соборот, во согласност со Уставот на СФРЈ, са-

мостојно: 
1) ги донесува, 'кога е тоа предвидено со Уста-

вот на СФРЈ, законите за привремени мерки; 
2) ги утврдува, на предлог од Претседателство-

то на СФРЈ, изворите и обемот на средствата и од-
лучува за преземање на кредитни и други обврски 
за потребите на народната одбрана и државната 
безбедност што ќе настанат поради вонредни окол-
ности; 

3) ги претресува, во рамките на својот дело-
круг, извештаите на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата, врши политичка кон-
трола над работата на овие органи и со своите на-
соки ја насочува нивната работа; 

4) ја утврдува политиката за извршување на 
сојузните закони, на другите прописи и општи ак-
ти што ги донесува, како и обврските на сојузните 
органи во врска со извршувањето на тие прописи и 
акти; 

5) врши верификација на мандатот и одлучу-
ва за манд а тно - имунитетските прашања на делега-
тите во Соборот. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Верификација и престанок на мандатот на де-
легатите 

Член 39 ' 
Верификација на мандатот на новоизбраните 

делегати врши Соборот, на предлог од верифика-
ционата комисија што ја избира на првата седница 
од новото свикување. 

Со верификацијата на мандатот во Соборот, де-
легатите ги стекнуваат правата и должностите ут-
врдени во Уставот на СФРЈ, со закон и со овој 
деловник. 

Член 40 
Верификационата комисија ја сочинуваат прет-

седател и седум членови избрани од редот на деле-
гатите. 

Член 41 
Верификационата комисија ги разгледува из-

вештаите на собранијата на републикте и на соб-
ранијата на автономните покраини за изборот на 
делегациите на тие собранија, испитува дали избо-
рите се спроведени во согласност со Уставот на 
СФРЈ и за утврдената состојба му поднесува свој 
извештај на Соборот. 

Извештајот на верификационата комисија, им 
се става на располагање на сите членови на Собо-
рот до почетокот на седницата на која се врши/ ве-
рификација на мандатот на делегатите. 

Член 42 
Соборот го претресува извештајот на верифика-

ционата комисија. 
Ако комисијата во својот извештај не оспорила 

дека во собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини изборите за делегати се 
извршени во согласност со Уставот на СФРЈ, Собо-
рот но делегации го верификува мандатот на де-
легатите избрани во собранијата на републиките и 
во собранијата на автономните покраини. 

Член 43 
Соборот може на седницата да ја оспори вери-

фикацијата на одделен мандат и да заклучи да се 
изврши потребната проверка на исправноста на 
мандатот. 

За верификацијата на оспорениот мандат мора 
конечно да се одлучи во рок од два месеца. 
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Делегатот чијшто мандат е оспорен има право 
да присуствува на седниците на Соборот и да учес-
твува во неговата работа, без право па одлучување. 

Член 44 
Верификацијата на мандатите на делегатите из-

брани на дополнителните или повторните избори ја 
врши Соборот, на предлог од Мандатно-имунитет-
ската комисија на Соборот, сходно со одредбите на 
овој деловник за верификацијата на мандатите на 
делегатите. 

Член 45 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени во Уставот на СФРЈ и со закон. 

Член 48 
Делегатот има право да поднесе оставка. 
Постапката во врска со оставката на делегатот 

се утврдува со актот на собранието на републиката, 
односно со актот на собранието на автономната по-
краина. 

За престанокот на мандатот на делегатот, собра-
нието на републиката односно собранието на авто-
номната покраина го известува Соборот. 

Член 47 
Со денот на престанокот на мандатот на деле-

гатот во собранието на републиката односно во со-
бранието на автономната покранина во кое е из-
бран, на делегатот му престанува мандатот во Со-
борот и во другите органи и тела во кои го опреде-
лиле Соборот или работното тело на Соборот. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот за 
престанокот на мандатот на делегатот во собра-
нието на републиката, односно во собранието на ав-
тономната покраина. 

Член 48 
Делегатот кој презел функција односно работи 

што според Уставот на СФРЈ и закон се неспоиви 
со функцијата делегат е должен за тоа 
да го извести собранието на републиката односно 
собранието на автономната покраина што го 
избрало. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот де-
ка на делегатот му престанал мандатот. 

Ако делегатот во случајот од став 1 на овој 
член не го извести собранието на републиката, од-
носно собранието на автономната покраина што го 
избрало, тоа ќе го стори Мандатно-имунитетската 
комисија на Соборот. 

2. Претседател, потпретседател и секретар па 
Соборот 

Член 49 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Собопо"' 
Член 50 

Претседателот на Соборот; 
— го претставува Соборот; 
— учествува во подготовката на седницата на 

Соборот, ја свикува и претседава на неа; 
•— се договара со претседателот на Собранието 

на СФРЈ за прашања од интерес за работата на 
Соборот утврдени со овој деловник и со Деловни-
кот за заедничката работа на соборите на Собрание-
то на СФРЈ; 

— се договара со претседателот на Сојузниот 
собор за начинот и роковите за претресување на 
прашања за кои соборите на Собранието на С4>РЈ 
одлучуваат во рамноправен делокруг и за други 
прашања од заеднички интерес за Соборот и Со-
јузниот собор; 

— се грижи за соработката на делегациите во 
остварувањето на функциите на Соборот и за усо-
гласувањето на работата на работните тела на Со-
борот; 

— покренува разгледување на прашања од де-
локругот на Соборот на седниците на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за соработката на Соборот со со-
бранијата на републиките и со собранијата на ав -
тономните покраини за прашања од делокругот на 
Соборот; 

— се грижи за соработката со општествено-по-
литичките и со други општествени организации, со 
самоуправните организации и заедници во федера-
цијата за прашања од делокругот на Соборот; 

—• се грижи за спроведувањето на заклучоците 
на Соборот и за тоа го известува Соборот; 

— се грижи за примената на деловникот на 
Соборот; 

— се грижи за остварувањето на начелото на 
јавност во работата на Соборот и на неговите ра -
ботни тела; 

— се грижи за остварувањето на рамноправ-
носта на јазиците и писмата на народите и народ-
ностите на Југославија во работата на Соборот и 
на неговите работни тела; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
во поглед на извршувањето на задачите и работите 
што ги врши службата на Соборот; 

— врши и други работи утврдени со овој де-
ловник и со Деловникот за заедничката работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ, како и други ра -
боти што ќе му ги довери Соборот, 

Член 51 
При подготовката на седницата на Соборот, 

претседателот на Соборот, заедно со потпретседате-
лот на Соборот, претседателите на работните тела 
на Соборот и со претседавачите на делегациите, ги 
разгледува прашањата значајни за организирањето 
на работата на Соборот. 

Претседателот на Соборот може, при подготов-
ката на седниците и во остварувањето на заклучо-
ците на Соборот, за одделни прашања од делокру-
гот на Соборот да побара мислење од надлежното 
работно тело на Соборот односно од делегацијата. 

Член 52 
Претседателот на Соборот, заедно со претседа-

телот на Собранието на СФРЈ и со претседателот 
на Сојузниот собор, ги потпишува актите на Собра-
нието на СФРЈ што ги донесува Соборот во рам-
ноправен делокруг со Сојузниот собор, освен за-
коните. 

Претседателот на Соборот, заедно со претседа-
телот на Собранието на СФРЈ, ги потпишува актите 
на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот во 
самостоен делокруг, освен законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува и зак-
лучоците што ги донесува Соборот, 

Член 53 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на негова отсутност 
или спреченост. 

Член 54 
Претседателот и потпретседателот на Соборот 

се избираат на една година од редот на делегатите. 
Поетседателот и потпретседателот на Соборот 

се избираат секоја година од друга република од-
носно автономна покраина. 

Претседателот и потпретседателот на Соборот 
не можат да бидат повторно бирани на истата 
функција во текот на траењето на мандатот на де-
легатите во Соборот. 
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Претседателот и потпретседателот на Соборот 
не можат да бидат бирани едновремено од иста ре-
публика односно автономна покраина. 

На претседателот и потпретседателот на Соборот 
им престанува функцијата ако пред истекот на вре-
мето на кое се бирани им престане мандатот во Со-
борот. 

Член 55 
Претседателот и потпретседателот на Соборот, 

пред стапувањето на должност, пред Соборот даваат 
свечена изјава која гласи: 

„Изјавувам дека својата должност ќе ја вршам 
одговорно и совесно и дека ќе се придржувам^ кон 
Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека ќе се 
борам за заштита на сувереноста, независноста и 
интегритетот на земјата и за остварување на^ власта 
на работничката класа и на сите работни луѓе, дека 
ќе се залагам за остварување на братството и един-
ството и за рамноправност на народите и народнос-
тите, за развиток на социјалистичкото самоуправно 
општество и за остварување на заедничките ин-
тереси на работните луѓе и граѓаните, народите и 
народностите на Социјалистичка Федеративна Ре-
пубилка Југославија." 

Член 56 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот раководи со работата на 

службата на Соборот, го организира вршењето на 
стручните и други работи за потребите на Соборот, 
неговите работни тела, делегациите и делегатите, му 
помага на претседателот на Соборот во подготвува-
њето на седниците на Соборот и во спроведувањето 
на заклучоците на Соборот и врши други работи 
што ќе му ги довери Соборот или претседателот на 
Соборот. 

Член 57 
Секретарот на Соборот го именува и го разре-

шува Соборот, на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 

Секретарот на Соборот се именува на четири 
години и може да биде именуван уште еднаш пос-
ледовно на истата функција. 

За својата работа и за работата на службата на 
Соборот, секретарот на Соборот одговара пред Со-
борот. 

3. Работни тела на Соборот 

а) Општи одредби 

Член 58 
Соборот, во согласност со Уставот на СФРЈ, 

формира работни тела за усогласување на ставовите 
при подготвувањето на законите, другите прописи 
и општи акти и за разгледување на други прашања 
од делокругот на Соборот. 

Одбори се формираат за усогласување на ста-
вовите при подготвувањето на законите, другите 
прописи и општи акти, за подготвување и предла-
гање на тие акти, за следење на спроведувањето на 
политиката што Соборот ја утврдил и за извршува-
ње на законите, другите прописи и општи акти што 
ги донесува Соборот, како и за разгледување на 
други прашања од делокругот на Соборот. 

Комисии се формираат за вршење на работи од 
интерес за работата на Соборот и на неговите ра-
ботни тела. 

По потреба, Соборот може да формира и други 
постојани или повремени работни тела за вршење 
на определени работи од делокругот на Соборот. 

Член 59 
Работните тела на Соборот се формираат со 

овој деловник, а можат да се формираат, укинуваат 
или да се менува нивниот делокруг и со посебна 
одлука на Соборот. 

Со одлуката за формирање на работните тела 
на Соборот се утврдуваат нивните задачи, односно 
делокругот и составот. 

• Член 60 
Работното тело на Соборот има определен број 

членови, утврден со овој деловник или со одлука-
та за формирање на работното тело. 

Член 61 
Членовите на одборите на Соборот се бираат од 

редот на делегатите. 
Членовите на другите работни тела на Соборот 

се бираат од редот на делегатите, ако со овој делов-
ник или со одлуката за формирање на работното 
тело на Соборот не е определено поинаку. 

Членовите на одборите на Соборот, како и чле-
новите на другите работни тела на Соборот, што се 
бираат од редот на делегатите, се бираат согласно 
со начелото на рамноправна застапеност на репуб-
ликите и соодветна застапеност на автономните пок-
раини. 

Членовите на работното тело на Соборот се би- . 
раат на четири години, ако мандатот не им престане 
пред тој рок. Членовите на работното тело на Собо-
рот можат да бидат разрешени пред истекот на вре-
мето на кое се избрани. 

Делегацијата може да определи наместо отсут-
ниот или спречениот член на работното тело на Со-
борот, и во други случаи кота ќе оцени дека е тоа 
потребно, во работата на работното тело со сите 
права и должности на член на тоа работно тело да 
учествува и друг член на таа делегација. 

Член 62 
Работното тело на Соборот има претседател. 
Претседателот на работното тело се избира од 

редот на делегатите — членови на тоа работно тело, 
на една година, секоја година од друга република, 
односно автономна покраина. 

Претседателот на работното тело на Соборот 
може да биде разрешен и пред истекот на времето 
за кое е избран. 

Претседателот на работното тело на Соборот во 
случај на негова отсутност или спреченост го заме-
нува членот што од редот на делегатите ќе го опре-
дели тоа работно тело. 

Член 63 
Претседателот на работното тело на Соборот ги 

подготвува и свикува седниците на работното тело 
на Соборот и претседава на нив, се грижи за спро-
ведувањето на заклучоците на работното тело на Со-
борот, ја усогласува неговата работа со работата на 
другите работни тела на Соборот и врши други ра-
боти што работното тело на Соборот ќе му ги стави 
ве задача. 

Член 64 
Работното тело на Соборот работи во седница. 
Седницата на работното тело на Соборот ја сви-

кува претседателот на работното тело по своја ини-
цијатива или врз основа на заклучок од работното 
тело на Соборот, а должен е да ја свика кога тоа го 
бара претседателот на Соборот или една делегација 
и да ги наведе прашањата што се ставаат на дне-
вен ред на седницата на работното тело на Соборот. 

Ако претседателот, на работното тело на Соборот 
не свика седница на работното тело на Соборот ко-
га е должен тоа да то стори, седница ќе свика прет-
седателот на Соборот. 

Член 65 
Седница на работното тело на Соборот на која 

се разгледува нацрт односно предлог на акт за чие 
донесување е погребна согласност од собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните пок-
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рамни може да се одржи ако на седницата присус-
твува по еден член од секоја делегација. Во работата 
на овие седници учествува и претставник на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Седниците на работното тело на Соборот на кои 
се разгледуваат други прашања од делокругот на 
Соборот можат да се одржат ако на седницата при-
суствуваат повеќе од половината членови на тоа 
работно тело. 

Член бб 
На седницата на работното тело на Соборот мо-

жат да присуствуваат и да изнесуваат свое мислење 
и делегати кои не се членови на работното тело на 
Соборот. 

Работните тела на Соборот имаат право да ба-
раат на нивните седници на присуствува претстав-
ник односно повереник на Сојузниот извршен совет, 
кога на седницата се разгледува предлог на тој со-
бор, односно на седницата да присуствува претстав-
ник на сојузен орган на управата или на сојузна 
организација, кога на седницата се разгледуваат 
прашања од делокругот на тој орган односно орга-
низација. 

Член 67 
Работното тело на Соборот може на своите сед-

ници да повикува, заради изнесување на мислења и 
предлози, и претставници на органите и организа-
циите во федерацијата, на општеств ено-по питички -
те и други општествени организации, на самоуправ-
ните организации и заедници и на други организа-
ции, како и научни, јавни и стручни работници. 

Член 68 
Дневниот ред на седницата на работното тело на 

Соборот го предлага претседателот на работното те-
ло на Соборот. 

Претседателот на работното тело на Соборот е 
должен во предлогот на дневниот ред да ги внесе 
сите прашања од делокругот на работното тело на 
Соборот за кои тоа го бара Соборот, претседателот 
на Соборот, една делегација, член на работното тело 
и друго работно тело на Соборот, како и Сојузниот 
извршен совет. 

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодвет-
ниот материјал, претседателот на работното тело на 
Соборот им го доставува на членовите на работното 
тело на Соборот, по правило, осум дена пред одржу-
вањето на седницата на работното тело на Соборот. 

Во итни случаи претседателот на Соборот, прет-
седателот и секој член на работното тело на Собо-
рот можат и на седницата на работното тело на 
Соборот да предложат да се стави на дневен ред 
определено прашање. 

Дневниот ред се утврдува на седницата па ра-
ботното тело на Соборот. 

Член 69 
По завршениот претрес за одделно прашање, 

работното тело на Соборот му поднесува на Соборот 
свој извештај. 

Извештајот на работното тело на Соборот ги 
содржи мислењата и предлозите изнесени за пра-
шањето што е разгледувано на седницата на работ-
ното тело на Соборот. 

Во извештајот на работното тело на Соборот за 
претресот на предлог-актот што се донесува врз ос-
нова на согласност на собранијата на републиките 
и на собранијата на автономните покраини, работ-
ното тело на Соборот посебно известува дали се 
усогласени ставовите за сите прашања од предлог-
-актот, а ако не се — за кои од тие прашања и по-
ради кои причини не е постигната согласност. 

За изнесените мислења работното тело на Со-
борот може да заземе став што се внесува во него-
виот извештај. 

За заземањето став на работното тело на Собо-
рот за прашањата од предлог-актот што се донесу-

ва врз основа на согласност на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини, потребна е согласност од членовите на 
работното тело на Соборот од секоја делегација. 

За заземањето став на работното тело на Собо-
рот за други прашања за кои не е потребна соглас-
ност на собранијата на републиките и на собранија-
та на автономните покраини, потребно е мнозинство 
гласови на сите членови на работното тело на Со-
борот. Во извештајот на работното тело на Соборот 
за тие прашања се внесуваат и .издвоените мислења 
на оделни негови членови, на работното тело на 
Соборот кога тие бараат тоа да се внесе во Извеш-
тајот. 

Работното тело на Соборот може во својот из-
вештај да му предложи на Соборот донесување на 
соодветен заклучок. 

Секретарот на работното тело на Соборот се 
грижи за подготвувањето на извештајот од седни-
цата на работното тело на Соборот. Претседателот 
на работното тело на Соборот е одговорен за веро-
достојноста на тој извештај. 

Извештајот кој ги содржи ставовите и предло-
зите на работното тело за кои одлучува Соборот 
мора, пред одлучувањето во Соборот, да биде вери-
фикуван од работното тело на Соборот. 

Член 70 
Кога му поднесува на Соборот извештај, работ-

но тело на Соборот определува известител од редот 
на своите членови. 

Известителот на работното тело на Соборот, врз 
основа на заклучокот на работното тело на Соборот 
или на барање од Соборот, ти образложува мисле-
њата, предлозите, односно ставовите на работното 
тело на Соборот. 

Известителот ота работното тело на Соборот не 
може да се (изјаснува од името на работното тело 
за прашања за кои работното тело на Соборот не 
зазело став или не дало предлог. Ако се постави 
такво прашање за време на претресот во Соборот, 
Соборот може да донесе заклучок или претресот 
на тоа прашање да продолжи во Соборот или да се 
одложи за да заземе работно тело за него став, 
односно да даде предлог. Ако Соборот заклучи 
претресот на определено прашање да го продолжи 
во работното тело, може со заклучок да го одложи 
разгледувањето на актот во целост, во врска со кој 
биле поставени прашања, или може со заклучок за 
наредната седница да ја одложи точката од днев-
ниот ред во целост. 

Член 71 
На седницата на оаботното тело на Соборот се 

води записник. За водењето на записникот се грижи 
секретарот на работното тело на Соборот. 

Членовите на работното тело можат да го корис-
тат записникот и пред да биде заверен од работно-
то тело на Соборот. 

Член 72 
На седницата на работното тело на Соборот 

на која се усогласуваат ставовите на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните 
покраини и во други случаи, кога работното тело 
на Соборот ќе одлучи, се водат стенографски бе-
лешки. 

Стенографските белешки се користат за под-
готвување на записникот, извештајот, заклучоците 
и предлозите од седницата на работното тело на Со-
борот, како и за потребите на делегациите и деле-
гатите во Соборот и не можат да се користат за дру-
ги цели, освен по одобрение од работното тело на 
Соборот. 

Излагањето на учесниците на седницата на ра-
ботното тело на Соборот, содржано во стенограф-
ските белешки, не се авторизира, ниту се редигира, 
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освен ако работното тело на Соборот заклучи дека 
стенографските белешки можат да се користат и 
за други цели или ако тоа го бара делегатот чие-
што излагање е содржано во стенографските бе-
лешки. 

Стенографските белешки од седницата на рабо-
тното тело на Соборот се приложуваат кон усвое-
ниот записник и се негов составен дел. 

Член 73 
Заради проучување на одделно прашање, врше-

ње на консултации, хгодготвка на предлози и изве-
штаи, работното тело на Соборот може да формира 
роботи а група. 

Работната група, откако ќе ја изврши довере-
ната задача, му поднесува на работното тело на Со-
борот извештај со свои предлози. 

Покрај членовите на работното тело на Собо-
рот, членови на работната група можат да бидат 
и претставници на сојузни органи на управата и на 
сојузни организации и на други органи и органи-
зации, како и научни, стручни и јавни работници. 

Работното тело на Соборот може на одделни 
свои членови да им стави во задача за определени 
прашања, што ги разгледува работното тело на Со-
борот, да извршат потребни консултации и да при-
бават мислења од определени органи и организации. 

Член 74 
Работните тела на Соборот меѓусебно соработу-

ваат, разменуваат документационен материјал и се 
запознаваат со извештаите што му ги поднесуваат 
на Соборот. 

Работното тело на Соборот може да одржи за-
едничка седница со друго работно тело на Соборот 
и со работно тело на Сојузниот собор. 

Работните тела на Соборот можат да формираат 
заеднички работни груни на кои им доверуваат из-
вршување на определена задача од својот делокруг. 
Покрај членовите на работното тело на Соборот, 
членови на заедничката работна група можат да 
бидат и претставници на СОЈУЗНИ органи на управа-
та и на СОЈУЗНИ организации и на други органи и 
организации, како и научни, стручни и јавни ра -
ботници. 

Член 75 
Работните тела на Соборот што формирале ра-

ботна група, односно заедничка работна група, го 
известуваат Соборот за тоа. 

Член 76 
Работните тела на Соборот можат да бараат од 

Сојузниот извршен совет и од сојузните органи на 
управата и сојузните организации преку своите 
претставници да го изложат својот став кога на дне-
вен ред на седницата на работното тело на Соборот 
е предлог на Сојузниот извршен совет, односно кога 
се разгледува прашање што се однесува на дело-
кругот на сојузен орган на управата, односно на со-
јузна организација. 

Работните тела на Соборот можат да бараат од 
сојузниот орган на управата и сојузната организа-
ција известувања и објасненија во врска со праша-
њата што се на дневен ред на седницата на работ-
ното тело на Соборот, а кои се однесуваат на дело-
кругот на сојузниот орган на управата и на сојузна-
та организација. 

Работното тело на Соборот може да му предло-
жи на Соборот да побара од Сојузниот извршен со-
вет, од сојузните органи на управата и од сојузните 
организации изработка на акт, анализа или на друг 
материјал за потребите на Соборот или на работно-
то тело на Соборот. 

Работното тело на Соборот може да му пред-
ложи на Соборот изработката на анализа или на 
друг материјал за потребите на Соборот, односно 
на неговото работно тело, да им ја довери на Сто-

панската комора на Југославија и на општи здру-
женија и самоуправни организации и заедници во 
федерацијата, на научни и стручни организации 
или на други самоуправни организации и заедници, 
како и на одделни научни, стручни и јавни работ-
ници. 

Член 77 
Работното тело на Соборот ќе ги разгледа сите 

прашања за кои тоа ќе го {заклучи Соборот и ќе 
ги стави на дневен ред прашањата што во подго-
товката на седницата ќе му ги достави претседа-
телот на Соборот или одделна делегација. 

Работното тело на Соборот прашањата од сво-
јот делокруг ги разгледува и по своја иницијатива. 

Член 78 
Работните тела на Соборот вршат анкети за 

прашањата што Соборот ги разгледува и за други 
прашања што се потребни за извршувањето на нив-
ните задачи, кога тоа ќе го определи Соборот со 
посебен заклучок. 

Анкетата ја врши работното тело на Соборот 
во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се врши 
анкета, ако со заклучок на Соборот не е определено 
дека анкетата ќе ј а изврши посебно работно тело 
што го формирал Соборот. 

При вршењето на анкетата, работното тело на 
Соборот има право да бара определени податоци, 
исправи и известувања од државните органи и 
од самоуправните организации и заедници, но не 
може да врши истражни и други судски функции. 

По извршената анкета работно тело на Собо-
рот му поднесува на Соборот извештај. 

Член 79 
Доколку за потребите од член 76 и 78 од овој 

деловник не се обезбедени средства, соодветните ра-
ботни тела на Соборот ќе му предложат на Соборот 
начин за нивно обезбедување. 

Член во 
Работните тела на Соборот имаат секретар. 
Секретарот на работното тело на Соборот му 

помага на претседателот на работно тело на Соборот 
во подготвувањето на седницата, се грижи за под-
готвувањето на извештајот и записникот од седни-
цата на работното тело и ги организира и врши 
другите стручни работи за потребите на работното 
тело. 

Секретарот на работното тело на Соборот на 
барање од одделен член, или по сопствена иници-
јатива, дава стручни мислења во врска со приме-
ната на Деловникот на Соборот и други стручни 
мислења потребни за работата на работното тело. 

Секретарот на работното тело на Соборот за 
својата работа одговара пред работното тело на Со-
борот и пред секретарот на Соборот. 

б) Одбори на Соборот 

Член 81 
Соборот ги има овие одбори: 
1) Одбор за општествен план и развојна поли-

тика; 
2) Одбор за пазар и цени; 
3) Одбор за финансии; 
4) Одбор за кредитно -монетарен систем; 
5) Одбор за економски односи со странство; 
6) Одбор за прашања на развојот на стопански 

недоволно развиените републики и автономни по-
краини. 

Член 82 
Во делокругот на Одборот за општествен план 

и развојна политика се прашањата за насочувањето 



Петок, 23 април 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 -т- Страна 719 

на стопанскиот и општествениот развој, усогласу-
вањето на односите во општествената репродукција и 
утврдувањето на заедничката економска политика 
утврдена со општествените планови на Југославија 
и со другите општи акти, како и утврдувањето на 
политиката и донесувањето на сојузни закони и 
други општи акти во областа на здружувањето на 
организациите на здружен труд што вршат стопан-
ска дејност и нивните здруженија во Стопанска 
комора за целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и задолжител-
ното здружување на организациите на здружен 
труд во заедници к о т тоа го бара технолошкото 
единство на системот во одделни области и кога е 
тоа од интерес за целата земја и други прашања 
на здружување во стопанството од значење за ра-
ботите од надлежноста на Соборот, како и праша-
њата на утврдувањето и следењето на спроведува-
њето на политиката зао тие области. 

Член 83 
Во делокругот на Одборот за пазар и цени се 

прашањата за утврдувањето на политиката и доне-
сувањето на сојузни закони и општи акти во об-
ласта на општествената контрола на цените на про-
изводите и услугите; мерките за ограничување на 
пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги 
и мерките што се основа за компензацијата и на-
чинот и формата на компензацијата; ограничува-
њето на пазарот и на слободниот промет на стоки 
и услуги од интерес за целата земја во случај на 
елементарни несреќи и на недостиг на блага неоп-
ходни за потребите на стопанството и животот на 
граѓаните, како и кога тоа го бараат интересите 
на народната одбрана; прашањата за утврдувањето 
на политиката на извршувањето на сојузните зако-
ни и другите општи акти и спроведувањето на ут-
врдената политика во овие области. 

Член 84 
Во делокругот иа Одборот за финансии се пра-

шањата за утврдувањето на политиката и донесу-
вањето на сојузни закони и на други општи акти во 
областа на системот и изворите на средства за ф и -
нансирање на федерацијата; вкупниот обем на рас-
ходите на буџетот на федерацијата за секоја годи-
на; основањето на фондови и преземањето на об-
врски на федерацијата, освен кога според одред-
бите на Уставот е а СФРЈ, сојузните органи се ов-
ластени самостојно да основаат фондови и да пре-
земаат обврски за федерацијата; утврдувањето на 
приходите на онштествено-политичките заедници 
што се остваруваат со оданочување на производите 
и услугите во прометот на целото подрачје на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
како и прашањата за утврдувањето на политика-
та и донесувањето на сојузни закони и на други оп-
шти акти во областа на преземањето на кредитни 
и други обврски за потребите на народната одбрана 
и на државната безбедност што ќе настанат поради 
вонредни ОКОЛНОСТИ; прашањата за утврдувањето 
на политиката на извршувањето на сојузните зако-
ни и на други општи акти и спроведувањето на ут-
врдената политика во овие области. 

Член 85 I 
Во делокругот на Одборот за Кредитно-монета -

рен систем се прашањата за утврдувањето на поли-
тиката и донесување на Сојузни закони и на дру-
ги општи акти во областа на: монетарниот систем 
и политиката на емисијата на парите; основите на 
кредитната политика; формирањето на паричните 
резерви и располагањето со нив кога е тоа од инте-
рес за целата земја; прашањата за утврдувањето 
на политиката на извршувањето на сојузните за-
кони и на други општи акти во спроведувањето на 
утврдената политика во овр.е области. 

Член 86 
Во делокругот на Одборот за економски односи 

со странство се прашањата за утврдувањето на по-
литиката и донесувањето на сојузни закони и на 
други општи акти во областа на девизниот систем, 
на надворешнотрговскиот промет, на кредитните и 
други економски односи со странство; системот на 
надворешнотрговското и девизното работење и на 
друго економско работење со странство; формира-
њето на девизните резерви и располагањето со нив 
кога е тоа од интерес за целата земја, како и утвр-
дувањето на политиката на курсот на динарот; ца-
ринските тарифи и мерките на вонцаринска зашти-
та; контролата на прометот на стоки и услуги пре-
ку државната граница; платниот промет со стран-
ство; други прашања на економските односи со дру-
ги држави и меѓународни економски организации и 
институции; прашањата за утврдувањето на поли-
тиката на извршувањето на сојузните закони и на 
други општи акти и спроведувањето на утврдената 
политика во овие области. 

Член 87 
Во делокругот на Одборот за прашања на раз-

војот на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини се прашањата за утвр-
дувањето на политиката на развојот на стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини со кредитирање и здружување на труд и 
средства, како и на друг начин на кој се обезбеду-
ва нивниот целокупен побрз развој« 

Член 88 
Прашањата што се однесуваат на ратификаци-

јата на меѓународните договори ги разгледува од-
борот во чиј делокруг спаѓаат прашањата на кои 
се однесува меѓународниот договор. 

Одборот за економски односи со странство ги 
разгледува и прашањата што се однесуваат на ра-
тификацијата на меѓународните договори што не се 
во делокругот на друг одбор. 

в) Комисии на Соборот 

Член 89 
Соборот има: 
1) Мандатно-имунитетска комисија; 
2) 3аконодавно-правна комисија. 

Член 90 
Мандатно-имунитетската комисија: ^ -
— ги разгледува прашањата во врска со при-

мената на имунитетот на делегатот; 
— го известува Соборот за случаите што пов-

лекуваат престанување на мандатот на делегатот; 
— ги врши работите на верифизкациона коми-

сија во врска со верификацијата на мандатот на де-
легатите избрани на дополнителните избори. 

За прашањата што ги разгледува, во смисла на 
став 1 од овој член, Комисијата му поднесува на 
Соборот извештај. Врз основа на извештајот на Ко-
мисијата, Соборот одлучува за примената на иму-
нитетот на делегатот, го утврдува престанокот на 
мандатот на делегатот и врши верификација на 
мандатот на делегатот. 

Член 91 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ската комисија може да даде одобрение за притвор 
на делегатот, односно за покренување кривична 
пастапка против него, како и да одлучи дали пос-
тапката против делегатот ќе се продолжи или ќе 
се запре, односно дали одлуката на државниот ор-
ган за притвор на делегатот се потврдува или се 
става надвор од сила, или се воспоставува примена 
на имунитетот на делегатот. 



Страна 720 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 април 1982 

Одлуката на комисијата е извршна. 
Комисијата е должна за својата одлука да го 

извести Соборот на неговата прва наредна седница. 
По повод извештајот на Комисијата, Соборот 

одлучува дали одлуката на Комисијата се потврду-
ва или се укинува. 

Член 92 
За одлуката на Соборот, односно на Мандатно-

-имунитетската комисија, што се однесува на иму-
нитетот на делегатот, претседателот на Соборот го 
известува претседателот на собранието на републи-
ката, односно на собранието на автономната покра-
ина во која е избран делегатот. 

Член 93 
Законодавно-правната комисија: 
— ги разгледува нацртите и предлозите на ак-

тите од делокругот на Соборот во поглед на нив-
ната усогласеност со Уставот на СФРЈ и со прав-
ниот систем, како и на нивната правна обработка 
и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мис-
лење и предлози; 

— го разгледува предлогот за давање автен-
тични толкувања на законите од делокругот на Со-
борот и за тоа дава свое мислење; 

— го следи развојот на правниот систем во об-
ласта од делокругот на Соборот и му дава на Со-
борот мислење и предлози за прашањата на из-
градувњаето на тој систем; 

— учествува во подготвувањето на програ-
мата за работа на Соборот што се однесува 
на законодавната дејност на Соборот; 

— дава мислење за спорните прашања во врска 
со делокругот на Соборот; 

— ги утврдува пречистените текстови на акти-
те од делокругот на Соборот, ако е овластена за 
тоа со закон; 

— ги разгледува предлозите за покренување 
постапка за оценување на уставноста на законите, 
на други прописи или општи акти; 

— на Соборот и на работните тела на Соборот 
им дава, на нивно барање, мислење и предлози за 
други прашања на правниот систем и врши други 
работи од таа област што ќе и ги определи Соборот. 

Пречистениот текст на актот на Законодавно-
-правната комисија и го поднесува предлагачот, 
односно органот или телото што ќе го определи 
предлагачот 

Законодавно-правната комисија на Соборот, во 
рамките на својот делокруг, ги разгледува праша-
њата за остварувањето на заштитата на уставноста 
и законитоста. 

Член 94 
На заедничка седница со Законодавно-прав-

ната комисија на Сојузниот собор, Законодавно-
-правната комисија на Соборот ја разгледува пред-
лог-програмата за работа што се однесува на зако-
нодавната дејност на соборите, прашањата за един-
ствената законодвана методологија и другите пра-
шања од значење за единствената правно-гзхничка 
обработка на актите што ги донесуваат соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

Член 95 
Законодавно-правната комисија ги разгледува, 

пред претресот во Соборот, предлозите за измени 
и дополненија на актите, односно амандманите што 
му се поднесени на Соборот и за нив дава свое мис-
лење и предлози. 

Своето мислење и предлозите Комисијата едно-
времено им ги доставува на подносителот на пред-
логот за измена или дополнение на актот, односно 
на подносителот на амандманот. 

Ако на седницата на Соборот се поднесе аман-
дман на предлог-«ктот, Комисијата, по барање од 
Соборот, ќе даде мислење, односно предлози во врс-
ка со поднесениот амандман. 

Член 96 
Поради природата на работата и задачите на-

ведени во член 93 од овој деловник, Соборот може 
да одлучи определен број членови на Законодавно-
-правната комисија да се бираат од редот на науч-
ните, стручните и јавните работници, со тоа што 
нивниот број не може да биде поголем од една тре-
тина од вкупниот број на делегатите — членови на 
Комисијата. j 

Член 97 
Заради проучување на определено прашање или 

подготвување на определен акт што не спаѓа во де-
локругот на некој од одборите или комисиите на Со-
борот, како и во други случаи кога ќе се укаже 
потреба за тоа, Соборот може да формира повреме-
ни работни тела на Соборот (комисии, анкетни и дру-
ги работни групи и ел.). 

Член 98 ! 
Повремените работни тела Соборот ги формира 

со одлука. 
Со одлуката за формирањето на повремено ра-

ботно тело на Соборот се утврдуваат неговиот сос-
тав, задачите и овластувањата. 

Членови на повремените работни тела на Собо-
рот во случаите кога овие тела не ги усогласуваат 
ставовите на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини можат да би-
дат, покрај делегатите, и претставници на опште-
ствено-политичките и на други општествени орга-
низации, на самоуправните организации и заедни-
ци во федерацијата, како и научни, стручни и јав-
ни работници, со тоа што нивниот број не може да 
биде поголем од една третина од вкупниот број на 
делегатите — членови на работното тело. 

Член 99 
Врз составот, начинот на работата и овласту-

вањата на повремените работни тела на Соборот соо-
бразно се применуваат соодветните одредби од овој 
деловник што се однесуваат на работните тела на 
Соборот, ако со одлуката за нивното формирање не 
е определено поинаку. 

Член 100 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува да работи кога ќе ја изврши задачата заради 
која е формирано и во други случаи кога Соборот 
ќе одлучи. 

VI. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА ПА 
СОБОРОТ 

Член 101 
Соборот донесува програма и планови за своја-

та работа. 
Програмата за работа на Соборот се утврдува 

за периодот од 1 јануари до 31 декември текунггата 
година. 

Соборот може да одлучи да донесе програма за 
својата работа и за период подолг од една година. 

Член 102 
Годишната програма за работа на Соборот ги 

содржи: 
— основните прашања и приоритетните задачи 

што се однесуваат на утврдувањето и спроведува-
њето на политиката, законите и на другите општи 
акти од делокругот на Соборот, со образложение на 
потребата од нивно донесување; 

— прашањата за кои е потребно да се спрове-
де претходна постапка; 

— прашањата за кои е потребно да се спроведе 
јавна расправа; 

— областите и начинот на остварување на по-
литичка контрола на Соборот во спроведувањето на 
утврдената политика; 
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— телата, односно органите одговорни за орга-
низирање и извршување на одделни задачи и рабо-
ти утврдени со програмата за работа на Соборот (но-
сители на работите); 

— начинот на учеството на претставниците на 
општествено-политичките организации и на самоу-
правните организации и заедници во федерацијата 
во разгледувањето на одделни задачи утврдедени со 
програмата за работа на Соборот; 

— работните тела на Соборот што ќе разгледу-
ваат одделни прашања содржани во програмата за 
работа на Соборот пред нивното изнесување на сед-
ница на Соборот; 

— роковите во кои ќе се разгледуваат одделни 
прашања во Соборот и во собранијата на републи-
ките и собранијава на автономните покраини. 

Роковите за разгледување на одделни праша-
ња треба да бидат утврдени така што да овозможат 
претрес и заземање ставови на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини, меѓусебно договарање на делегациите, како и 
учество на претставниците на олштествеео-политич-
ките организации и на самоуправните организации 
и заедици во федерацијата заради навремено ос-
тварување на програмата за работа на Соборот. 

Основа за изработка на програмата за работа 
на Соборот претставуваат работите и задачите од де-
локругот на Соборот што произлегуваат од Уставот 
на СФРЈ, од општествените планови и општите а к -
ти на Собранието на СФРЈ, документите и ставовите 
на органите на општествено-политичките органи-
зации во федерацијата, предлозите на собранијата 
на републиките, односно на собранијата на авто-
номните покраини, како и други прашања што се 
значајни за утврдувањето и спроведувањето на 
политиката од делокругот на Соборот. -

Член 103 
Предлог за внесување е а одделни прашања во 

програмата за работа на Соборот може да поднесува 
секоја делегација и делегат, работно тело на Со-
борот, собрание ата република, односно собрание на 
автономна покраина, Сојузниот извршен совет и 
Претседателството на СФРЈ. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во програмата за работа на Соборот можат да дадат 
органите на Сојузот на комунистите на Југослави-
ја, на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, на Стопанската комора на Југославија, со-
јузните органи на управата и сојузните организа-
ции, самоуправните организации, здруженијата и 
заедниците во федерацијата. 

Работните тела на Соборот ги разгледуваат ини-
цијативите од став 2 на овој член и за своите мис-
лења и предлози за внесување на одделни прашања 
во нацрт-програмата за работа на Соборот го изве-
стете ат Соборот. 

Член 104 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

член 103 на овој деловник претседателот на Собо-
рот, со потпретседателот на Соборот, претседавачи-
те на делегациите и со претседателите на работни-
те тела на Соборот и во соработка со Сојузниот из-
вршен совет, ја подготвува нацрт-програмата за ра-
бота на Соборот. 

Нацрт-програмата за работа на Соборот з а на-
редната година ја утврдува Соборот пред истекот 
на рокот на важечката програма за работа. 

Нацрт-програмата за работа на Соборот се у-
патува, заради давање мислење и предлози, до сите 
делегати, до собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, до Сојузниот из-
вршен совет, до Претседателовотр на СФРЈ, како и 
до органите и организациите наведени во член 102 
став 2 од овој деловник. 

За седниците на работните тела на Соборот на 
кои се разгледуваат прашањата што треба да ги 
содржи програмата за работа на Соборот се изве-
стуваат органите и организациите од член 102 став 
2 на овој деловник, што дале иницијатива за вне-
сување на одделни прашања во нацрт-програмата 
за работа на Соборот, за да можат претставниците 
на овие органи и организации да ги изнесат своите 
мислења и предлози. 

Член 105 
Забелешките и предлозите на нацрт-програмата 

за работа на Соборот му се доставуваат на Соборот 
во рокот што го определил тој при утврдувањето 
на нацрт-програмата за работа. 

Забелешките и предлозите на нацрт-програмата 
за работа на Соборот ги разгледуваат работните те-
ла на Соборот заради утврдување на прашањата што 
треба да ги содржи предлог-програмата за работа 
на Соборот. -

Работните тела на Соборот ги разгледуваат мис-
лењата и предлозите што ги доставиле органите и 
организациите на кои им била упатена нацрт-про-
грамата за работа на Соборот заради давање мис-
лење и предлози. 

Во работата на работните тела на Соборот при 
разгледувањето на прашањата што треба да ги со-
држи програмата за работа на Соборот учествуваат 
и претставници на Сојузниот извршен совет. 

Член 106 
Врз основа на предлозите и ставовите на работ-

ните тела на Соборот, претседателот на Соборот со 
потпретседателот на Соборот, со претседавачот^ на 
делегациите и со претседателите на работните тела 
на Соборот, го подготвува текстот на предлог-прог-
рамата за работа на Соборот. 

Член 107 
Соборот ја претресува и ја усвојува програма-

та за работа на Соборот. 
Член 108 

Програмата за работа на Соборот се објавува 
во посебна публикација на Собранието на СФРЈ и, 
во согласност со постигнатиот договор, во соодвет-
ните публикации на собранијата на републиките, 
односно на собранијата на автономните покраини. 

Член 109 
Врз основа (на програмата за работа, Соборот ут-

врдува периодични планови за својата работа. 
Со периодични планови се утврдуваат праша-

њата што ќе ги разгледува Соборот во секое три-
месечје, времето за одржување на седниците на Со-
борот за разгледување на тие прашања и роковите 
за завршување на одделни фази во постапката за 
донесување на законите и на другите општи акти. 

Во постапката на подготовката и донесувањето 
на тримесечниот план за работа за наредниот пери-
од ќе се изврши анализа на извршувањето на пла-
нот од минатото тримесечје и на заклучоците што 
ги усвоил Соборот. 

Член НО 
Соборот го разгледува извршувањето на зада-

чите утврдени со програмата и плановите за работа 
на Соборот. 

За извршувањето на програмата и плановите за 
работа на Соборот се грижат претседателот на Со-
борот, делегатите, делегациите и работните тела на 
Соборот. 

Член 111 
Врз основа на програмата и планот за работа 

на Соборот, работните тела на Соборот донесуваат 
свои планови за работа. 
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Р а б о т и т е тела иа Соборот ги (внесуваат во сво-
јот план за работа задачите во согласност со својот 
делокруг. 

Работните тела на Соборот можат во својот план 
за работа да внесуваат и други прашања што се од-
несуваат на утврдувањето и спроведувањето на по-
литиката во областите од делокругот на Соборот. 

Член 112 
За усвоениот план за работа, работните тела на 

Соборот го известуваат Соборот. 

VII. АКТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД ДЕЛО-
КРУГОТ НА СОБОРОТ 

Член 113 
Соборот, во рамките на својот делокруг, донесу-

ва закони, општествен план на Југославија, декла-
рации, резолуции, препораки, одлуки и заклучоци 
и дава автентично толкување на законите што ги 
донесува. 

Соборот учествува во склучувањето на опште-
ствени договори со кои се уредуваат прашања од 
неговиот делокруг. 

Член 114 
Со декларација се извршува општиот став на 

Собранието на СФРЈ за значајни прашања на над-
ворешната или на внатрешната политика. 

Член 115 
Со резолуција се укажува на состојбата и про-

блемите во определена област од општествениот ж и -
вот, се утврдуваат основите на политиката што тре-
ба да се спроведува во таа област и се даваат насо-
ки за спроведување на таа политика, односно се 
предвидуваат мерки за нејзино спроведување. 

Член 116 
Со препорака се укажува на значењето на оп-

ределени прашања што се однесуваат на извршува-
њето на сојузните закони, другите прописи и општи 
акти или на развојот на самоуправувањето и на са-
моуправните односи во определена област. 

Со препорака се изразуваат мислењата и ста-
вовите за усогласувањето на самоуправните односи 
и интереси, развивањето на меѓусебната соработка 
на организациите На здружен труд и други само-
управни организации и заедници и на други органи-
зации — за насочувањето на дејноста на тие орга-
низации и заедници во извршувањето на задачите 
од заеднички интерес и поттикнувањето на самоу-
правно спогодување и општествено договарање. 

Со препорака се укажува на мерките што ор-
ганизациите на здружен труд, други самоуправни 
организации и заедници и други организации и др-
жавни органи би требало да ги преземат заради из-
вршување на задачите од став 1 на овој член, во 
согласност со своите права, обврски и интереси. 

Член 117 
Одлука се донесува како акт за вршење на пра-

вата и должностите на Собранието на СФРЈ, како 
извршен пропис, или како акт за уредување на вна-
трешната организација и на односите во Соборот. 

Со одлука како акт за.вршење на правата и дол-
жностите на Собранието на СФРЈ Соборот одлу-
чува за избор односно именување и разрешување 
на функционерите што ги избира и именува Соб-
ранието на СФРЈ, за избор на членови на ра-
ботни тела на Соборот и на заеднички работ-
ни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, 
за делегирање на членови на Соборот 
во определени органи и тела за потврдува-
ње на соодветните акти на самоуправните органи-
зации и заедници или за давање согласност на так-
вите акти, во согласност со законот, статутот или 
друг општ акт или со овој деловник, како и за дру-
ги права и должности на Собранието на СФРЈ ко-
га е тоа определено со Уставот на СФРЈ или со со-
јузен закон. 

Одлуката коко извршен пропис е општ акт што 
се донесува заради извршување на одделни одредби 
од сојузен закон или општествен договор, ако е тоа 
предвидено со т ј закон, односно општествен до-
говор. 

Со одлука како акт за уредување на внатреш-
ната организација и на односите во Соборот се од-
лучува за формирање на работни тела на Соборот 
и за други односи (во Соборот, ако тоа не е уредено 
со овој деловник. 

Член 118 1 

Со заклучок се утврдува политиката на извр-
шувањето на актите што Соборот ги донесува и 
обврските на Сојузниот извршен совет и на сојуз-
ните органи на управата во поглед на изработката 
на предлозите на актите, поднесувањето на анали-
зи и извештаи за спроведувањето на сојузните за-
кони и на утврдената политика, или вршењето на 
други работи од нивниот делокруг. 

Со заклучок се утврдува политиката и се насо-
чува работата на Сојузниот извршен совет и на со-
јузните органи на управата за спроведување на ут-
врдената политика и извршување на сојузните за-
кони, другите прописи и општи акти. Во вршењето 
на политичка контрола Соборот со заклучок им дава 
насоки за работа на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата. 

Соборот донесува заклучок за својата работа и 
за работата на работните тела пгго ги формирал. 

Член 119 
Соборот учествува во склучувањето на опште-

ствен договор кога е тоа одредено со закон или ко-
га тоа ќе одлучи Соборот, а прашањето што е пред-
мет на општествениот договор спаѓа во делокругот 
на Соборот. 

Член 120 
Текстот на законите и на општествениот план 

на Југославија не се потпишува. 
Указот за прогласување на закон и на опште-

ствениот план на Југославија што ги потпишува 
претседателот на Претседателството на СФРЈ ги 
потпишува и претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Со указ се прогласува и одлуката за избор на 
Сојузниот извршен совет. 

Актите што Соборот ги донесува во самостоен 
делокруг, освен законите, ги потпишуваат претсе-
дателот на Собранието на СФРЈ и претседателот 
на Соборот. 

Заклучоците што ги донел Соборот ги потпишу-
ва претседателот на Соборот. 

Член 121 
На изворниците на заканите се става државен 

печат, а на извозниците на другите прописи и на 
општите акти што ги донесува Соборот — печат на 
Собранието на СФРЈ 

Под изворник на закон, односно на друг про-
пис или општ акт што ги донесува Соборот се под-
разбира текстот на законот, односно на друг пропис 
и општ акт на јазиците на сите народи на Југосла-
вија усвоен на седници на Соборот. 

На оригиналите на автентичните закони, други 
прописи и општи акти што ги донесува Соборот на 
јазиците на албанската и унгарската народност (ал-
бански јазик и унгарски јазик) се става печат на 
Собранието на СФРЈ. 

Изворниците на законите, на другите прописи 
и општи акти што ги донел Соборот, како и ориги-
налите на автентичните текстови на тие акти на ја-
зиците на албанската и унгарската народност (ал-
бански и унгарски јазик) се чуваат во Собранието 
на СФРЈ. 
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Член 122 
Законите и другите прописи и општи акти што ги 

донесува Соборот се објавуваат во службеното гла-
сило е а СФРЈ во автентични текстови на јазиците 
на народите на Југославија утврдени со републи-
чките устави. 

Во службеното гласило на СФРЈ се објавуваат и 
заканите, декларациите, резолуциите, препораките, 
одлуките и другите прописи и општи акти во ав-
тентични текстови на јазиците на албанската и 
унгарската народност (на албански и унгарски јазик). 

Соборот може да одлучи насоките и заклучо-
ците да се објават во службеното гласило на СФРЈ. 

Член 123 
При донесувањето на законите, други прописи 

и општи акти Соборот може, на предлог од предла-
гачот на тој акт или од надлежното работно тело 
на Соборот, да одлучи тие акти или одделни нивни 
делови да се објават во службеното гласило на 
СФРЈ — доверливо гласило, под условите и на на-
чинот што се утврдени со закон. 

VIH. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

А. Постапка за донесуваше акти 
1. Постапка за донесување акти врз основа на со-
гласност о;* собранијата на републиките и собрани-

јата на автономните покраини 

а) Покренување па постапка 

Член 124 
Постапката за донесување акти ја покренува 

овластениот предлагач со поднесување на нацрт-акт, 
ако со овој деловник не е определено поинаку. 

Право на предлагање на сојузни закони, други 
прописи и општи акти од делокругот на Соборот што 
се донесуваат врз основа на согласност од собра-
нијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини во согласност со Уставот на СФРЈ, 
имаат секоја делегација и работно тело на Соборот, 
собранијата на републиките, односно собранијата на 
автономните покраини и Сојузниот извршен совет. 

Член 125 
Сојузниот собор може да покрене иницијатива 

за донесување акт и да му упати таков предлог на 
Соборот. 

Иницијатива за донесување на акт може да по-
крене и Уставниот суд на Југославија, Сојуз-
ниот суд, Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија, Сојузот на кому-
нистите на Југославија, Сојузот на синдикати-
те на Југославија и Стопанската комора на Југосла-
вија, како и самоуправните заедници организирани 
во федерацијата. Иницијативата мора да биде по-
себно образложена. На седницата на Соборот на 
која се разгледуваат овие иницијативи се повику-
ва и претставник на подносителот кој може да ја 
образложи иницијативата. 

Ако Соборот најде дека иницијативата од ст. 1 
и 2 на овој член е основана, со заклучок ќе го оп-
редели органот, односно телото кое ќе го подготви 
и ќе го поднесе нацрт-актот, рокот за неговата из-
работка и другите услови за навремено остварува-
ње на таа иницијатива. 

За ставот што то зазел, Соборот го известува 
подносителот на иницијативата. 

Член 126 
Иницијативите за донесување на акти што не по-

текнуваат од органите и организациите од член 124 
на овој деловник се упатуваат до Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за претставки и предлози. 

б) Нацрт-акт 

Член 127 
Нацрт-актот мора да биде изработен така што 

во него да бидат формулирани, во вид на правни 
одредби, решенијата што се предлагаат со него. 

Ако со нацрт-актот се вршат измени или допол-
ненија, кон нацртот се поднесува и текстот на од-
редбите на актот што се менуваат, односно допол-
нуваат. 

Член 123 
Нацрт-актот мора да биде образложен. 
Образложението треба да содржи особено: 
— уставен основ за донесување на актот; 
— оцена на состојбата во областа што треба да 

се уреди со актот, причина поради која треба да се 
донесе актот, односно поради која треба да се из-
вршат измени и дополненија на актот; 

— начела врз кои треба да биде уреден од-
носот во соодветната област, цел што се сака да се 
постигне, како и последици што произлегуваат од 
предложените решенија; 

— финансиски средства потребни за спроведу-
вање на актот и начин за нивно обезбедување; 

— објаснение на основните правни институти 
што ги содржи нацрт-актот; 

— мислења и ставови на органите и организа-
циите што биле консултирани во текот на подготов-
ката на нацрт-актот, а што подносителот на нацрт-
- актот не ги усвоил, како и причини поради кои не 
ГИ УСЕУОИЛ. 

Кон нацрт-актот се поднесува резиме на содр-
жината на законот или на другиот општ акт, како 
и потребната документација. 

Член 129 
Нацрт-актот му се доставува на претседателот 

на Собранието на СФРЈ кој го доставува до претсе-
дателот на Соборот. 

Ако нацрт-актот не е подготвен во согласност 
со одредбите на овој деловник, претседателот на Со-
борот, пред да им го упати на делегатите и на со-
бранијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини, ќе побара од предлагачот да го усо-
гласи нацрт-актот со одредбите на овој деловник. 

Член 130 
Претседателот на Соборот го упатува нацрт-ак-

тот до делегатите и до претседателите на собранија-
та на републиките и на собранијата на автономните 
покраини. 

Нацрт-актот, чијшто подносител не е Сојузниот 
извршен совет, претседателот на Соборот го упатува 
и до Сојузниот извршен совет. 

Член 131 
При доставувањето на нацрт-актот, претседате-

лот на Соборот, со потпретседателот на Соборот, со 
претседавачите на делегациите и со претседателите 
на работните тела на Соборот, се договара за раз-
гледувањето на нацрт-актот во делегациите и ра-
ботните тела на Соборот, како и за времето во кое 
треба да биде извршено разгледување во рамките 
на роковите утврдени со овој деловник и со програ-
мата за работа на Соборот. 

Претседателот на Соборот со потпретседателот 
на Соборот, со претседавачите на делегаците и со 
претседателите на работните тела на Соборот, го 
предлагаат рокот во кој собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини треба да за-
земат ставови за нацрт-актот и да му ги достават. 

Рокот од став 2 на овој член не може да биде 
пократок од 45 дена, ниту подолг од три месеци. 

Претседателот на Соборот со потпретседателот 
на Соборот, со претседавачите на делегаците и со 
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претседателите на работните тела на Соборот, во 
случаите кога е потребно да се спречат потешки 
последици што би можеле да настанат за општестве-
ната заедница, може да предложи и пократок рок 
во кој собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини треба за нацрт-актот да за-
земат и да достават свои ставови. 

Рокот од став 4 не може да биде пократок од 15 
дена, а причините за неговото определување пред-
лагачот мора посебно да ги образложи. 

Бо случајот од став 4 на овој член може да се 
предложи седниците на Соборот и седниците на со-
бранијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини да се одржат истиот ден. 

Член 132 
Ако собранието на републиката, односно собра-

нието на автономната покраина не заземе во роко-
вите утврдени во член 131 од овој деловник, став за 
нацрт-актот што го донесува Соборот врз основа на 
согласност од собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, претседателот 
на Соборот за тоа ќе го извести Соборот. 

Член 133 
Во зависност од карактерот на прашањето и ит-

носта за негово регулирање, претседателот на Собо-
рот со потпретседателот на Соборот, со претседа-
вачите на делегациите и со претседателите на 
работните тела на Соборот, може по исклучок да им 
предложи на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, при одлучува-
њето за нацртот својата делегација во Соборот да 
ја овластат од името на собранието да даде согла-
сност на предлогот на законот или на друг општ акт 
во целост. 

Член 134 
Нацрт-актот, пред разгледувањето во надлежни-

те собори на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, можат да го 
разгледуваат надлежното работно тело на Соборот 
и другите заинтересирани работни тела на Со-
борот. 

Нацрт-актот се разгледува во работните тела на 
Соборот, во смисла на став 1 од овој член, заради 
размена на мислења, разгледување на спорните пра-
шања, барање дополнителни известувања од прет-
ставникот на предлагачот и заради прибавување на 
други информации што се значајни за заземањето 
ставови во собранијата на републиките и во собра-
нијата на автономните покраини и за спроведување 
на постапка за усогласување. 

За седницата на надлежното работно тело на 
Соборот, на која се разгледува нацрт-актот, во сми-
сла на ст. 1 и 2 од овој член, се известуваат опште-
ствено-политичките организации и самоуправните 
организации и заедници во федерацијата, во соглас-
ност со програмата за работа на Соборот, за да им 
се овозможи учество во разгледувањето на нацрт-
-актот. 

Извештајот на надлежното работно тело на Со-
борот за разгледувањето на нацрт-актот, во кој се' 
содржани мислењата и предлозите изнесени на сед-
ницата на работното тело на Соборот, се доставува 
до делегатите, до предлагачот, до Сојузниот извр-
шен совет, до општествено-политичките организа-
ции и заедници во федерацијата чиишто претстав-
ници учествувале на седницата на работното тело 
на Соборот. 

Член 135 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува нацрт-актот пред да го разгледуваат во 
собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини и поднесува до претседателот на 
Соборот извештај со свои мислења и предлози. 

Во текот на постапката за усогласување во ра-
ботните тела на Соборот, Законодавно-правната ко-
мисија зазема ставови и дава мислења за усогласе-
ните ставови во поглед на нивната согласност со 
Уставот на СФРЈ и со правниот систем. На барање 
од работното тело на Соборот, делегацијата, претсе-
дателот на Соборот и од Сојузниот извршен совет 
или по сопствена иницијатива, Законодавно-прав-
ната комисија дава мислење и за спорните праша-
ња што се однесуваат на согласноста на изнесените 
предлози со Уставот на СФРЈ и со правниот систем. 

Ако надлежниот одбор на Соборот не се согласи 
со мислењето на Законодавно-правната комисија за 
уставниот основ за донесување на нацрт-актот или 
за ^согласноста на одделни одредби од нацрт-актот 
со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, надлеж-
ниот одбор на Соборот ќе го извести за тоа Соборот, 
кој во врска со тоа зазема став. 

Член 136 
Претседателот на собранието на републиката, 

односно претседателот на собранието на автономна-
та покраина го известува Соборот за ставовите, за-
белешките и предлозите на тие собранија на нацрт-
-актот. 

Претседателот на Соборот ги доставува ставови-
те, забелешките и предлозите на собранијата на ре-
публиките, односно на собранијата на автономните 
покраини до делегатите, до предлагачот и до Со-
јузниот извршен совет. 

Член 137 
Ако при изјаснувањето за нацрт-актот едно или 

повеќе од собранијата на републиките или од со-
бранијата на автономните покраини не дадат соглас-
ност за донесување на тој акт, надлежното работно 
тело на Соборот ќе ги разгледа причините од кои се 
раководеле собранијата на републиките, односно со-
бранијата на автономните покраини при заземањето 
ставови за тој акт и ќе му поднесе извештај на 
претседателот на Соборот. 

Извештајот на надлежното работно тело на Со-
борот од став 1 на овој член се доставува до деле-
гатите, до предлагачот на актот и до собранијата на 
републиките и собранијата на автономните по-
краини. 

Член 138 
Надлежното работно тело на Соборот го разгле-

дува нацрт-актот заради усогласување на ставовите 
за предлозите и забелешките на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини дадени на нацрт-актот. 

Во работата на надлежното работно тело на Со-
борот што ги усогласува ставовите за предлозите 
и забелешките на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини, дадени на 
нацрт-актот и за нацрт-актот во целост, учествуваат 
и претставници на Сојузниот извршен совет. 

Пред почетокот на постапката за усогласување 
на ставовите, Сојузниот извршен совет писмено го 
известува Соборот за ставовите на Сојузниот извр-
шен совет за забелешките и предлозите на собрани-
јата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини, како и за другите забелешки и пред-
лози дадени на нацрт-актот. 

Сојузниот извршен совет е должен, на почето-
кот од продолжението на работата врз усогласува-
њето на ставовите за ист нацрт-акт. да ги изнесе 
ставовите и меслењата за забелешките и предлозите 
на текстот на нацрт-актот за кои неговиот прет-
ставник не се изјаснил на претходниот состанок или 
го задржал правото тоа да го стори дополнително. 
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Член 139 
Во текот на постапката за усогласување на ста-

вовите, делегациите и овластениот предлагач можат 
да поднесуваат дополнителни предлози на нацрт-
-актот. 

Членовите на работното тело на Соборот можат 
да побараат седницата на работното тело на која 
се врши усогласување на ставовите да се одложи 
за определено време, додека во делегациите не се 
проучи дополнителниот предлог и за него не се з а -
земе став. 

Делегацијата може да побара да се одложи сед-
ницата на работното тело на Соборот, на која се 
врши усогласување на ставовите за нацрт-актот на 
кој е поднесен дополнителен предлог, додека за до-
полнителниот предлог не се изјасни собранието на 
републиката, односно собранието на автономната по-
краина чијашто делегација го барала тоа. 

Член 140 
Врз основа на дадената согласност од собрани-

јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини и усогласувањето на ставовите за предло-
зите и забелешките на тие собранија на нацрт-ак-
тот, надлежното работно тело на Соборот му подне-
сува на Соборот извештај за постигнатата соглас-
ност за нацрт-актот. 

Извештајот на надлежното работно тело на Со-
борот, претседателот на Соборот го доставува до де-
легатите, до предлагачот на актот и до Сојузниот 
извршен совет. 

Член 141 
Ако со нацрт-актот се создаваат обврски за бу-

џетот на федерацијата, надлежното работно тело на 
Соборот е должно, при разгледувањето на нацртот 
на тој акт, да му предложи на претседателот на Со-
борот да побара мислење од Сојузниот собор дали 
во буџетот на федерацијата се обезбедени средства 
за извршување на тие обврски. 

Член 142 
Надлежното работно тело на Соборот го разгле-

дува нацрт-актот додека не се постигне согласност 
на сите делегации во идентичен текст, односно за 
измените и дополненијата што самите ги предложи-
ле или што ги предложил предлагачот на актот, а 
доколку не може да се постигне согласност, одборот 
на Соборот ги предлага мерките предвидени со овој 
деловник. 

Член 143 
Доколку во надлежниот одбор на Соборот не се 

постигне согласност за нацрт-актот, одборот на Со-
борот може да предложи: 

а) предлагачот повторно да ги земе во разгледу-
вање спорните прашања и евентуално да предложи 
соодветни измени и дополненија во нацрт-актот; 

б) спорните прашања повторно да се разгледаат 
во рамките на секоја делегација, или на состанок 
на делегациите што не се согласуваат со предложе-
ниот нацрт, односно со одделни решенија содржани 
во нацрт-актот, или на состанок на сите делегации; 

в) спорните прашања да се протресат на сед-
ница на Соборот: 

г) да се побара мислење од соодветниот сојузен 
општествен совет: 

д) спорните прашања повторно да се разгледаат 
во собранијата на републиките односно во собрани-
јата на автономните покраини; 

ѓ) да се констатира дека разликите во ставовите 
се такви што за предложениот нацрт-акт не може 
да се постигне согласност. 

одборот на Соборот му поднесува на претседа-
телот на Соборот извештај во кој наведува за кои 
прашања не е постигната согласност, поради кои 
причини не е постигната таа согласност и предлага 
натамошна постапка во врска со предложениот 
нацрт. 

Член 144 
Кога ќе го прими извештајот од надлежниот од-

бор на Соборот, во кој е постапено на еден од начи-
ните предвидени во член 143 од овој деловник, прет-
седателот на Соборот се договара со потпретседате-
лот на Соборот, со претседавачите на делегациите, 
со претседателот на надлежниот одбор на Соборот 
и со претседателот на З аконод авио -правната коми-
сија на Соборот за натамошната работа во врска 
со нацрт-актот и за тоа ги известува делегациите, 
овластениот предлагач на актот и Сојузниот извр-
шен совет. 

Учесниците од став 1 на овој член, можат да му 
предложат на надлежниот одбор на Соборот да про-
должи натамошната работа врз усогласувањето на 
ставовите за спорните прашања на Друг начин пред-
виден во член 143 од овој деловник, а не онака како 
што предложил надлежниот одбор. За овој предлог 
одлучува надлежниот одбор на Соборот. 

Кога, по повторното усогласување на ставовите, 
во извештајот на надлежниот одбор на Соборот се 
констатира дека разликите во ставовите за спорните 
прашања во врска со нацрт-актот се такви што за 
предложениот нацрт-акт не може да се постигне со-
гласност, учесниците од став 1 на овој член можа* 
да им предложат на надлежниот одбор на Соборот 
и на овластениот предлагач: 

а) да се подготви текстот на предлог-актот вр& 
база на усогласените ставови, а спорните прашања 
да се изостават и за нив да продолжи натамошната 
постапка за усогласување; 

б) да се одложи работата врз донесувањето на 
предложениот акт. 

Член 145 
Во текот на целата постапка за усогласување на 

ставовите при подготвувањето и донесувањето на 
актите, претседателот на Соборот може, по своја 
иницијатива, на предлог од надлежното работно те-
ло на Соборот, од делегациите или од предлагачот, 
да одржи состаноци со претседавачите на делегации-
те, односно со претседателите на работните тела на 
Соборот, со учество на претставник на предлагачот, 
заради размена на мислења за поефикасна работа 
врз усогласување на ставовите и изнаоѓање спогод-
бени решенија во Соборот и во неговите работни те-
ла за спорните прашања. 

в) Предлог-акт 

Член 146 
По завршената постапка за усогласување на 

ставовите во надлежното работно тело на Соборот 
предлагачот подготвува и му поднесува на Соборот 
текст на предлог-актот во рокот што работното тело 
на Соборот ќе го определи во спогодба со предлага-
чот на актот. 

Член 147 
Текстот на предлог-актот мора да биде образло-

жен. 
Образложението ги опфаќа особено измените 

што се извршени врз основа на усогласувањето на 
ставовите за нацрт-актот, другите измени и допол-
ненија, како и другите значајни околности во врска 
со прашањата што се уредуваат со актот. 

Член 148 
Претседателот на Соборот го доставува текстот 

на предлог-актот до делегатите, до предлагачот и до 
Сојузниот извршен совет. 

I 
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Член 149 
Текстот на предлог-актот пред претресувањето 

иа седница на Соборот го разгледуваат надлежното 
работно тело на Соборот и Законодавно-правната 
комисија, и за тоа му поднесуваат извештај на Со-
борот. 

Известителот што ќе го определи надлежното 
работно тело на Соборот може на седницата на Со-
борот да го извести Соборот за текот на постапката 
на усогласување на ставовите, за основните праша-
ња што биле предмет на усогласување и за основ-
ната содржина на усогласените ставови. 

Член 150 
Подносителот на текстот на предлог-актот, од-

носно неговиот претставник може на почетокот од 
претресот на текстот во Соборот да даде дополни-
телно образложение на текстот на предлогот. Тој 
има право да учествува во текот на целиот претрес 
на актот, да дава објасненија и да го изнесува свое-
то мислење. 

Член 151 
Претресот на текстот на^ предлог-актот на сед-

ницата на Соборот го опфаќа општиот претрес на 
текстот на предлогот и претресот на текстот на 
предлогот во поединости. 

Во текот на општиот претрес на текстот на 
предлог-актот се расправа за текстот на предлогот во 
начело и можат да се изнесуваат мислења, да се 
бараат објасненија и да се покренуваат сите праша-
ња во врска со решенијата дадени во предлогот. 

Во текот на претресот на текстот на предлог-ак-
тот во поединости се расправа за текстот на предло-
гот по делови, глави, односно оддели, а ако се одлу-
чи така на седницата на Соборот, и по членови. Во 
текот на овој претрес се одлучува и за амандманите. 

Член 152 
Предлогот за измена или дополнение на текстот 

на предлог-актот се поднесува во форма на аманд-
ман. 

Член 153 
Амандманот на текстот на предлог-актот се под-

несува во писмена форма. 
Амандманот мора да биде образложен. 
Ако амандманот содржи одредби со кои се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандманот е должен едновремено Да укаже на мо-
жноста за обезбедување на тие средства. 

Член 154 
Амандман на текстот на предлог-актот може, по 

правило, да се поднесе најдоцна четириесет и осум 
часа пред рокот определен за одржување на седни-
цата на Соборот на која ќ е се претресува текстот 
на предлог-актот, а му се поднесува на претседате-
лот на Соборот. 

Член 155 
Амандманот на текстот на предлог-актот прет-

седателот на Соборот веднаш го доставува до деле-
гатите, до подносителот на текстот на предлогот и 
до Сојузниот извршен совет. 

Амандманот на текстот на предлог-актот прет-
седателот на Соборот го доставува до надлежниот 
одбор и до Законодавно-правната комисија на Со-
борот да го проучат и да му достават на Соборот 
свои извештаи со мислење и предлози за него. 

Член 156 
Делегацијата и Законодавно-правната комисија 

на Соборот можат, по исклучок, да поднесат амандман 
на текстот на предлог-актот на седницата на Собо-
рот, во текот на претресот на тој предлог. И ваквиот 
амандман се поднесува во писмена форма. 

Подносителот на текстот на предлог-актот може 
да поднесува амандмани до заклучувањето на пре-
тресот за текстот на предлогот. 

Сојузниот извршен совет, исто така, може до за-
клучувањето на претресот за текстот на предлогот 
да поднесува амандмани и на текстот на предлог-
-актот што не го поднел тој. 

Член 157 
По повод амандманот на текстот на предлог-ак-

тот поднесен во текот на претресот на текстот на 
предлогот, Соборот може да одлучи да се одложи 
претресот и да продолжи на една од наредните сед-
ници на Соборот или претресот да се прекине доде-
ка надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-
-правната комисија не го проучат амандманот. 

Соборот ќе го одложи претресот на текстот на 
предлог-актот, ако Сојузниот извршен совет, над-
лежниот одбор на Соборот или Законодавно-прав-
ната комисија побара да се одложи одлучувањето 
за амандманот за да можат тие да го проучат аман-
дманот и да се изјаснат за него. 

Член 158 
За амандманот на текстот на предлог-актот има 

право да се изјасни подносителот на текстот на 
предлог-актот. 

Сојузниот извршен совет има право да се изјас-
ни за амандманот и ако тој не е подносител на тек-
стот на предлог-актот. 

Член 159 
Соборот може да одлучи пред гласањето за под-

несениот амандман на текстот на предлог-актот да 
се прекине претресот и амандманот да се достави 
до Законодавно-правната комисија заради утврду-
вање на конечниот текст на одредбите што се мену-
ваат со амандманот и заради усогласување на дру-
гите одредби на текстот на предлог-актот што се во 
врска со тие одредби. 

Член 160 
За амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на текстот на предлог-законот на кои се 
однесуваат. 

Ако на еден член од текстот на предлог-актот 
се поднесени повеќе амандмани, прво се гласа за 
амандманот што најмногу отстапува од предложено-
то решение и според тој критериум натаму за дру-
гите амандмани. 

Член 161 
За амандманот не може да се одлучува на иста-

та седница на која се претресува текстот на пред-
лог-актот, ако една од делегациите изјави на сед-
ницата на Соборот дека не мож е да се изјасни за 
амандманот додека за амандманот не прибави став 
од собранието на републиката, односно од собра-
нието на автономната покраина што ја делегирало. 

Во тој случај Соборот го симнува од дневниот 
ред на седницата на Соборот текстот на предлог-ак-
тот и амандманот го доставува до сите собранија на 
републиките и до собранијата на автономните пок-
раини. 

Со овој амандман ќе се постапи како со нацрт-
-акт и претресот на текстот на предлог-актот во Со-
борот ќе продолжи кога собранијата на републики-
те, односно собранијата на автономните покраини ќе 
ги достават на амандманот своите мислења и забе-
лешки. 

Член 162 
По завршениот претрес на текстот на предлог-

-актот Соборот го утврдува предлог-актот во целост 
и го доставува до собранијата на републиките и до 
собранијата на автономните покраини заради дава-
ње согласност на предлог-актот во целост. 
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При утврдувањето на предлог-актот во целост, 
Соборот, на предлог од претседателот на Соборот, 
го определува рокот во кој собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини треба 
да одлучат за давањето согласност на предлог-ак-
тот во целост. 

Член 163 
Собранието на републиката и собранието на ав-

тономната покраина може при одлучувањето за на-
цртот на закон или на друг општ акт да ја овласти 
својата делегација од негово име да даде согласност 
на утврдениот предлог на закон или на друг општ 
акт во целост. 

Член 164 
Кога ќе го прими извештајот за согласноста од 

собранијата на републиките и од собранијата на авто-
номните покраини на утврдениот предлог-акт, прет-
седателот на Соборот свикува седница на Соборот. 
На оваа седница Соборот, откако ќе утврди дека си-
те собранија на републиките и собранијата на авто-
номните покраини дале согласност на предлог-актот 
во целост, непосредно со свој извештај или со из ја -
ва на овластената делегација на седницата, го усво-
јува предлог-актот. 

Ако Соборот на седницата утврди дека не по-
стои согласност од сите собранија на републиките 
и од собранијата на автономните покраини, ќе до-
несе заклучок за непостоење на таа согласност. 

г) Јавна дискусија за нацрт-акт 

Член 165 
Во текот на претресот на нацртот на општестве-

ниот план на Југославија и на нацртот на друг акт 
од поширок општествен интерес. Соборот може да 
одлучи овие нацрти да се стават на јавна дискусија. 

При донесувањето на одлука за ставање на јав-
на дискусија, Соборот го утврдува начинот на при-
бирање и средување на мислењата и предлозите што 
ќе бидат изнесени во текот на јавната дискусија. 

Член 166 
Ако одлучи нацртот на општествениот план или 

на друг акт или одделно прашање од тој акт да го 
стави на јавна дискусија, Соборот со заклучок: 

— го определува работното тело на Соборот што 
ќе се грижи за следењето на јавната дискусија; 

— го утврдува рокот во кој ќе се спроведе јав-
ната дискусија; 

— ги утврдува потребните финансиски средства 
и изворите на средствата за организирање и спро-
ведување на јавната дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи нацртот што го поднел 
Сојузниот извршен совет да го стави на јавна ди-
скусија, може да определи задачите од став 1 на 
овој член да ги изврши Сојузниот извршен совет. 

Член 167 
Во организирањето и спроведувањето на јавна-

та дискусија, работното тело на Соборот остварува 
соработка со органите на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија, како и со органите 
на други општествено-политички организации. 

Член 168 
Работното тело на Соборот што Соборот го опре-

делил да се грижи за следењето на јавната диску-
сија, подготвува и му поднесува на Соборот изве-
штај за нејзините резултати. 

Извештајот на работното тело на Соборот ги со-
држи резултатите од јавната дискусија со приказ 
на изнесените мислења и предлози за одделни пра-
шања што се разгледувани во јавната дискусија. 

Извештајот за резултатите од јавната дискусија 
претседателот на Соборот го доставува до делегати-
те, до претседателите на собранијата на републики-
те и на собранијата на автономните покраини, до 
предлагачот и до Сојузниот извршен совет. 

Член 169 
Во натамошната подготовка на актот, односно 

во уредувањето на прашањето што било предмет на 
јавната дискусија, предлагачот е должен да се из-
јасни за мислењата и предлозите изнесени во јавна-
та дискусија што не ги прифатил и за причините 
поради кои тоа не го сторил. 

2. Претходна постапка 

Член 170 
Ако со програмата за работа на Соборот е пред-

видено разгледување на определено прашање во 
претходната постапка, или ако спроведувањето на 
таа постапка бара надлежното работно тело на Со-
борот, делегацијата или предлагачот на актот, 
предлагачот ќ е подготви и ќе му поднесе на Собо-
рот преднацрт на актот, тези или работна верзија 
на материјалот заради размена на мислења и кон-
султации за основните прашања што се поставуваат 
во врска со уредувањето на определени односи, за 
основните начела врз кои треба да се заснова нив-
ното регулирање, како и за други прашања значај -
ни за уредување на определени односи или за под-
готвување на нацрт-актот, односно за изработка <на 
соодветниот материјал. 

Преднацрта^ тезите или работната верзија на 
материјалот од став 1 на овој член ги разгледуваат 
работните тела на Соборот. 

Работното тело на Соборот може да предложи 
пред нацртот, тезите или работната верзија н а мате-
ријалот да се разгледаат на седница на Соборот. 

Работното тело на Соборот може да предложи 
преднацртот, тезите или работната верзија на мате-
ријалот да се разгледаат и во собранијата на соци-
јалистичките републики и собранијата на социјали-
стичките автономни покраини. Ако Соборот го при-
фати предлогот на работното тело или делегацијата, 
претседателот на Соборот преднацрт^, тезите или 
работната верзија ги доставува до собранијата на 
републиките и до собранијата на автономните по-
краини. Во тој случај, работното тело на Соборот ги 
разгледува мислењата, забелешките и предлозите на 
собранијата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини и за тие мислења, забелешки 
и предлози, како и за извршената расправа го изве-
стува Соборот. 

За седницата на работното тело на Соборот, од-
носно за седницата на Соборот, на која се разгледу-
ва пред нацртот, односно тезите од став 1 на овој 
член, се известуваат општествено-политичките ор-
ганизации и самоуправните организации и заедници 
во федерацијата, како и соодветните научни и ст-
ручни организации, за да можат нивните претстав-
ници да ги изнесуваат своите мислења и предлози. 

Член 171 
Работното тело на Соборот може, по спроведе-

ната расправа, да предложи определени прашања 
да се разгледаат во соодветниот сојузен општествен 
совет или во соодветните тела на општествено-по-
литичките организации. 

По расправата спроведена во работните тела на 
Соборот, во телата и организациите од став 1 на овој 
член, работното тело на Соборот го известува пред-
лагачот за резултатите од спроведената расправа, 
изнесувајќи мислење за забелешките и предлозите 
дадени во текот на спроведената расправа. 

л 
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Ако расправа е извршена и на седница на Со-
борот, за нејзините резултати претседателот на Со-
борот ќе го извести предлагачот. 

Член 172 
При подготовката на нацрт-актот со кој се уре-

дуваат прашањата за кои е спроведена претходна 
постапка, предлагачот ги зема предвид мислењата, 
забелешките и предлозите на учесниците во таа по-
стапка. 

Во образложението на нацртот предлагачот е 
должен да укаже на забелешките и мислењата што 
не ги у^воил и да ги наведе причините поради кои 
тоа (не го сторил. 

3. Постапка за донесување закон за привремени 
мерки 

Член 173 
Предлог-закон за привремени мерки поднесува 

Сојузниот извршен совет врз основа на согласност 
од Претседателството на СФРЈ. 

Врз претресот на предлог-законот за привре-
мени ќерки сообразно се применуваат одредбите на 
овој деловник за претресот на текстот на предлог-
-акт што се донесува врз основа на согласност од 
републиките и автономните покраини. 

По завршениот претрес на предлог-актот, на 
седницата на Соборот се пристапува кон одлучува-
ње за тој предлог. 

Член 174 
Предлог-законот за привремени мерки е усвоен 

во Соборот ако за него гласале две третини од сите 
делегати. 

Член 175 
Ако за предлог-законот за привремени мерки 

не Гласале две третини од сите делегати, или гла-
сале мнозинството од сите делегати, претседателот 
на Соборот, преку претседателот на Собранието на 
СФРЈ, го известува за тоа Претседателството на 
СФРЈ, заради одлучување за прогласување на за-
конот за привремени мерки во текстот за КОЈ гла-
сала мнозинството од сите делегати во Соборот. 

4. Постапка за ратификација на меѓународни до-
говори 

Член 176 
Ратификација на меѓународен договор од сво-

јот делокруг Соборот врши со закон. 

Член 177 
Сојузниот извршен совет пред утврдувањето на 

предлог-основата за водење преговори и склучува-
ње на меѓународен договор ќе побара мислење од 
надлежното работно тело на Соборот за прашањата 
што ќе бидат предмет на регулирање со меѓународ-
ниот договор. 

Надлежното работно тело на Соборот, по раз-
гледувањето на прашањата што ќе бидат предмет 
на регулираше со меѓународниот договор, за своите 
мислења и предлози, преку претседателот на Собо-
рот, го известува Сојузниот извршен совет. 

Член 178 
Соборот, на предлог од матичното работно тело 

на Соборот може да да разгледа предлог-основата 
за водење преговори и склучување на меѓународен 
договор и да утврди соодветни насоки за натамош-
ната работа на Сојузниот извршен совет врз склу-
чувањето на меѓународниот договор. 

Член 179 
Постапка за донесување закон за ратификаци-

ја на меѓународен договор покренува Сојузниот 
извршен совет со поднесување на предлог-закон за 
ратификација. 

Член 180 
Предлог-актот за ратификација на меѓународен 

договор содржи потполн текст на меѓународниот 
договор чијашто ратификација се предлага. 

Предлогот мора да биде образложен. Во обра-
зложението на предлог-законот за ратификација на 
меѓународен договор треба да се изнесат причините 
поради кои се предлага ратификација на меѓуна-
родниот договор и дали меѓународниот договор ба-
ра донесување на нови или измена на важечките 
закони од надлежност на Соборот. 

Во образложението на предлог-законот треба 
да се изнесе дали со меѓународниот договор се 
предвидуваат обврски за федерацијата во извршу-
вањето на тој договор и да са даде оцена на ф и -
нансиските средства од буџетот на федерацијата 
потребни за извршување на тој меѓународен до-
говор. 

Член 181 
Постапката за донесување акт за ратификација 

на меѓународен договор се врши според одредбите 
на ОВОЈ деловник за разгледување и донесување на 
текстот на предлог-актот што се донесува врз ос-
нова на согласност од собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини. 

5. Постапка за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет 

Член 182 
Соборот може на предлог од работно тело на 

Соборот, од делегација во Соборот, од собрание на 
република или собрание на автономна покраина да 
укине или поништи пропис на Сојузниот извршен 
совет што е во спротивност со Уставот на СФРЈ, со 
сојузен закон, со друг пропис или општ акт што 
го донел Соборот. 

Предлогот за укинување на пропис на Сојуз-
ниот извршен совет го разгледуваат одборот на Со-
борот во чиј делокруг се прашањата што се регу-
лираат со прописот и Законодавно-правната коми-
сија на Соборот, кои го известуваат Соборот за сво-
ите мислења и предлози за ова прашање. 

Предлогот за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет се доставува 
до Сојузниот извршен совет заради изнесување на 
неговиот став. 

Одлуката за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет, Соборот ја до-
несува со мнозинство гласови на присутните деле-
гати во Соборот. 

Член 183 
Ако Претседателството на СФРЈ задржи од 

извршување пропис на Сојузниот извршен совет, 
спорните прашања во врска со тој пропис пред не-
говото разгледување на седница на Соборот, ги 
разгледуваат одборот на Соборот во чиј делокруг 
се прашањата што се регулирани со тој пропис и 
Законодавно-правната комисија на Соборот. 

Доколку Соборот оцени дека прописот на Сојуз-
ниот извршен совет, чиешто извршување го задр-
жало Претседателството на СФРЈ, треба да се по-
ништи или укине, се применуваат одредбите од 
ОВОЈ деловник за поништувања или укинување на 
прописи и на други општи акти на Сојузниот из-
вршен совет. 

п 
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Ако Соборот одлучи дека прописот чиешто из-
вршување го задржало Претседателството на СФРЈ 
може да се применува, за ТОЈ став ќе го извести 
Претседателството на СФРЈ. 

6. Постапка за донесување на одлука за обврска за 
извршување на сојузен закон, друг пропис или 

општ акт 

Член 184 
Известувањето на Сојузниот (извршен совет или 

на извршниот совет на собранието на републиката, 
односно извршниот совет на собранието на ав-
тономната покраина за спор помеѓу сојузен 
орган на управата и републички, односно по-
краински орган на управата во поглед на оствару-
вањето на обврските на органот во републиката, од-
носно автономната покраина да изврши сојузен за-
кон, друг пропис или општ акт, се доставува до 
претседателот на Соборот, кој го упатува до сите 
делегати, до надлежниот одбор и до Законодавно-
-правната комисија на Соборот. 

Член 185 
Надлежниот одбор на Соборот прибира подато-

ци од сојузниот орган на управата и од републич-
киот, односно покраинскиот орган на управата во 
спор и може на својата седница да повика прет-
ставници на тие органи за да го ислуша нивното 
мислење и ставови. 

Во својот извештај што го поднесува до Собо-
рот, одборот известува и за ставовите на органите 
во спор. 

Кон извештајот надлежниот одбор приложува 
предлог-одлука за начинот на решавање на спор-
ното прашање. 

Член 188 
Кога ќе ги прими извештаите на надлежниот 

одбор и на Законодавно-правната комисија на Со-
борот, претседателот на Соборот ги упатува до сите 
делегати и спорното прашање го внесува во пред-
логот на дневниот ред на наредната седница на 
Соборот. 

Соборот ги претресува известувањата на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршниот совет на 
собранието на републиката, односно на извршниот 
совет на собранието на автономната покраина и из-
вештаите на надлежниот одбор и на Законодавно-
-правната комисија на Соборот и донесува одлука 
за спорното прашање и за обврската за извршува-
ње на сојузниот закон, друг пропис или општ акт. 

7. Постапка за донесувале на други акти од дело-
кругот на Соборот 

Член 187 
Постапка за донесување на други акти од де-

локругот на Соборот се покренува со поднесување 
на нацрт-акт што се доставува до Соборот, до де-
легатите и до надлежното тело на Соборот. 

Надлежното тело на Соборот, по разгледува-
њето на нацрт-актот, му поднесува на Соборот из-
вештај со мислење и предлози. 

По усвојувањето на нацрт-актот. во Соборот, 
предлагачот поднесува предлог-акт. 

Врз претресот за предлог-актот во Соборот со-
образно се применуваат одредбите на овој деловник 
за текстот на предлог-актот што се донесува врз 
основа на согласност од собранијата на републики-
те и собранијата на автономните покраини, со тоа 
што амандмани на предлогот на таквиот акт може 
да поднесе и секој делегат во Соборот. 

Предлог-актот е усвоен кога за него гласале 
мнозинството од присутните делегати во Соборот. 

8. Постапка за донесување на договорите за осно-
вите на општествениот план и на договорите за из-

вршување на општествениот план 

Член 188 
Сојузниот извршен совет го известува Соборот 

за текот и резултатите од договарањето заради пот-
пишување на договорите за основите на општес-
твениот план. 

Член 189 
Сојузниот извршен совет ги доставува потпи-

шаните договори за основите па општествениот 
план до Соборот заради потврдување. 

Член 190 
Претседателот на Соборот ги доставува потпи-

шаните договори за основите на општествениот план 
до делегатите во Соборот и до претседателите на 
собранијата на републиките и претседателите на со-
бранијата на автономните покраини. 

При доставувањето на договорите од став 1 на 
овој член до претседателите на собранијата на ре-
публиките и претседателите на собранијата на ав-
тономните покраини, претседателот на Соборот го 
предлага рокот во кој овие собранија треба да за-
земат ставови за договорот. 

Член 191 
Ставовите на собранијата на републиките и на 

собранијата на автономните покраини ги разгледу-
ва надлежното работно тело на Соборот и му пред-
лага на Соборот донесување на одлука за потврду-
вање на договорите за основите на општествениот 
план, ако со тие договори се согласиле собранијата 
на републиките и собранијата на автономните по-
краини. 

Член 192 
Ако едно или повеќе од собранијата на репуб-

ликите или од собранијата на автономните покраи-
ни не дадат согласност да се потврди договорот за 
основите на општествениот план или имаат забе-
лешки и предлози на одделни одредби од догово-
рот, надлежното работно тело на Соборот ќе му 
предложи на Соборот да го обврзе Сојузниот извр-
шен совет да ја предложи постапката за усогласу-
вање на спорните прашања. 

Член 193 
Договорите за извршувањето на општествениот 

план кои содржат елементи на политиката за раз-
вој, се утврдуваат според истата постапка според 
која се врши потврдување на договорите за осно-
вите на општествениот план. 

9. Постапка за учествување на Соборот во склучу-
вањето на општествените договори 

Члан 194 
Соборот учествува во склучувањето на општес-

твен договор кога е тоа определено со закон или 
кога тоа ќе го одлучи Соборот. 

Член 195 
Иницијатива за склучување на општествен до-

говор можат да покренат делегација, делегат, ра-
ботно тело на Соборот, собрание на република, од-
носно собрание на автономна покраина и С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет. 

Иницијативата за склучување на општествен 
договор, пред разгледувањето во Соборот, ја раз-
гледуваат одборот на Соборот во ЧИЈ делокруг е 
прашањето шѓо се уредува со општествениот до-
говор и Законодавно-правната комисија на Соборот 
која утврдува дали постои уставен основ за учес-
тво на Соборот во склучувањето на општествениот 
договор. 
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Одборот и Законодавно-правната комисија на 
Соборот му поднесуваат за тоа на Соборот извеш-
тај со мислења и предлози. 

Член 196 
Соборот ја разгледува иницијативата покрената 

во Соборот или од други заинтересирани учесници 
за склучувањето на општествен договор и одлучува 
за своето учество во склучувањето на општествени-
от договор. 

Ако заклучи да биде учесник во склучувањето 
на општествен договор, Соборот определува кој не-
гов одбор ќе учествува во постапката за подготов-
ка на општествениот договор и, по постигнатата со-
гласност со другите учесници, ќе предложи текст 
на предлогот на општествениот договор. 

За усвојувањето на иницијативата да биде учес-
ник во склучувањето на општествениот договор, 
Соборот ги известува другите учесници на тој оп-
штествен договор. 

Член 197 
Одборот што Соборот ќе го определи да учес-

твува во постапката за подготовка на општестве-
ниот договор определува од редот на своите члено-
ви претставници што ќе учествуваат во постапката 
за усогласување на ставовите на сите учесници во 
договарањето и утврдувањето на текстот на пред-
логот на општествениот договор. 

Ако оцени дека за тоа постои потреба, одборот 
го известува Соборот за текот на постапката за 
усогласување, укажува на отворените прашања и 
бара Соборот за нив да заземе ставови. 

Член 198 
Ако со општествениот договор се уредуваат пра-

шања за кои Соборот одлучува врз основа на согла-
сност од собранијата на републиките, односно од со-
бранијата на автономните покраини, Соборот за 
склучување на општествениот договор, односно за 
пристапувањето кон општествениот договор одлучу-
ва според одредбите на свој деловник за разгледу-
вањето на предлог-актите што се донесуваат врз ос-
нова на согласност на собранијата на републиките 
и на собранијата на автономните покраини. 

Доколку со општествениот договор се уредуваат 
прашања за кои Соборот одлучува самостојно, одлу-
ката за склучување на општествениот договор, одно-
сно за пристапување кон општествениот договор Со-
борот ја донесува со мнозинство гласови од присут-
ните делегати во Соборот. 

Прифатениот општествен договор, од името на 
Соборот, го потпишува претседателот на Соборот. 

Б. Постапка за избор, именување и разре-
шување на претседател и потпретседател 
на Соборот, на работни тела на Соборот 

и за именување секретар на Соборот 
1. Избор на претседател и потпретседател на 

Соборот 

Член 199 
Предлог на кандидат за избор на претседател на 

Соборот поднесува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. 

Предлог може да поднесе и секој делегат, одно-
сно делегација во Соборот. Предлогот се доставува 
до Комисијата за избор и именувања заради давање 
мислење за него. Комисијата е должна да даде ми-
слење најдоцна 24 часа пред седницата на Соборот 
на која ќе се врши избор на претседател. 

Предлогот, заедно со мислењето на Комисијата, 
се упатува до сите делегати. 

Предлогот се поднесува во писмена форма. 
Предлогот мора да им биде доставен на делега-

тите до почетокот на седницата на Соборот на која 
ќе се врши избор на претседател на Соборот. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања, односно на друг овла-
стен предлагач, има право да го образложи предло-
гот на седницата на Соборот. 

Член 200 
Гласањето за избор на претседател на Соборот 

на седницата на Соборот, по правило, е јавно. 
Гласањето се врши тајно, ако Соборот, на бара-

ње од еден делегат или делегација за тоа претходно 
одлучил. 

Член 201 
Ако изборот на претседател на Соборот се врши 

тајно, гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко ливче мораат да бидат отпе-

чатени имињата на сите предложени кандидати, и 
тоа по ној ред според ко ј предлозите му се преда-
дени на претседателот на Соборот. Пред името на 
секој кандидат мора Да има реден број. 

Сите гласачки ливчиња се од иста големина, 
форма и боја. На секое гласачко ливче е втиснат 
печат на Собранието на СФРЈ. 

Член 202 
Со спроведувањето на изборот раководи претсе-

дателот на Соборот, на кого во работата му помагаат 
потребниот број делегати избрани на седницата на 
Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 203 
Секој делегат добива гласачко ливче. 
По поделбата на гласачките ливчиња и откако 

ќе утврди дека секој делегат добил гласачко ливче, 
претседателот на Соборот дава објаснение за начи-
нот на гласањето и го определува времето за попол-
нување на гласачките ливчиња. 

Делегатите гласаат на тој начин што го заокру-
жуваат редниот број пред името на кандидатот. 

По истекот на времето определено за пополну-
вање на гласачките ливчиња, претседателот на Со-
борот ги повикува делегатите да ги предадат. 

Кра ј секоја гласачка кутија е присутен еден од 
делегатите што се -избрани на седницата да му по-
магаат на претседателот на Соборот во спроведува-
њето на изборот. 

Член 204 
Откако ќе гласаат сите присутни делегати и 

претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето 
е завршено, се пристапува кон утврдување на ре-
зултатите од гласањето. 

Резултатите од гласањето се утврдуваат врз ос-
нова на гласачките ливчиња предадени во салата 
во која се одржува седницата. 

Претседателот на Соборот го објавува резулта-
тот од гласањето и соопштува колку вкупно деле-
гати гласале и колку од нив се „за" одделен од 
предложените кандидати. 

Член 205 
За претседател на Соборот е избран кандидатот 

кој добил мнозинство гласови од присутните де-
легати во Соборот. 

Ако предложениот кандидат не го добие пот-
ребното мнозинство, овластениот предлагач подне-
сува нов предлог. 
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Член 206 
Изборот на потпретседател на Соборот се вр-

ши по изборот на претседател на Соборот. 
Поднесувањето на предлогот за избор и изборот 

на потпретседател на Соборот се врши според од-
редбите од овој деловник за поднесување предлог 
за избор на претседател на Соборот. 

Z, Избор на претседател и членови на работните 
тела ва Соборот 

Член 207 
Предлог за состав на одделни работни тела на 

Соборот поднесува до Соборот Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања, или делега-
ција во Соборот врз основа на претходна консулта-
ција со оваа комисија. 

Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања му поднесува на Соборот предлог за из-
бор на претседатели на работните тела. 

Член 208 
Комисијата на Собранието на СФРЈ1 за избор и 

именувања е должна, најдоцна 24 часа пред почето-
кот на седницата, да му достави на Соборот пред-
лог за состав на членовите на работното тело на 
Соборот од редот на делегатите. 

Кога со овој деловник е определено дека во со-
ставот на одделни работни тело на Соборот влегу-
ваат и научни, стручни и други јавни работници, 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и име-
нувања во предлогот на составот на овие работни 
тела го внесува и предлогот на членовите од редот 
на научните, стручните и јавните работници. 

Предлог се поднесува во писмена форма. 

Член 209 
Соборот врши избор на членови на работните 

тела на Соборот. Гласањето на седницата на Соборот 
за избор на членови на работните тела, како и за 
избор на претседатели на работните тела е јавно. 

3. Именување секретар на Соборот 

Член 210 
Секретар на Соборот се именува согласно со 

одредбите од овој деловник за изборот на претседа-
тел на Соборот. 

4. Постапка за разрешување 

Член 211 
Функционерите кои, согласно со овој деловник, 

ги избира или именува Соборот, Соборот ги разре-
шува на предлог од Комисијата на Собоанието на 
СФРЈ за избор и именувања или од друг овластен 
предлагач. 

Предлогот за разрешување што не потекнува 
од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања го разгледува оваа комисија и за не-
го доставува до Соборот свое образложено мислење. 

Функционерот за кого е поднесен предлог за 
разрешување својот став за тој предлог може да го 
изнесе на седницата на Соборот на к о ј ч е в одлучу-
ва за предлогот, а ако својот став го соопштил во 
писмена форма, претседателот на Соборот за тој 
став ги известува делегатите во Соборот. 

Член 212 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на постапката за избор односно именување сообраз-
но се применуваат и во постапката за разрешува-
ње. 

Член 213 
При одлучувањето за разрешување на функци-

онер Соборот може да одлучи за негово заменување 
до изборот, односно до именувањето на нов фун-
кционер. 

В. Постапка за разгледување на спроведу-
вањето на утврдената политика и извршува-

ње на актите од делокругот на Соборот 
Член 214 

Заради утврдување на политиката за извршу-
вање на законите, другите прописи и општи акти 
од својот делокруг и на обврските на сојузните ор-
гани во врска со извршувањето на тие прописи и 
акти, како и заради оцена на состојбата во одделни 
области од општествениот живот, Соборот ги раз -
гледува извештаите, анализите и информациите што 
ги поднесува Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и другите сојузни органи и ор-
ганизации, како и работните тела на Соборот. 

Пред разгледувањето на седница на Соборот, 
извештаите, анализите и информациите по правило 
ги разгледуваат работните тела и за тоа му подне-
суваат на Соборот извештај. 

Во извештајот работните тела му предлагаат на 
Соборот оцена на состојбата и мерки што треба 
да ги утврди Соборот. 

Член 215 
Извештај и информација на седница на Соборот 

можат да се поднесат усно и да се образложи по-
требата од нивно ставање на дневен ред. 

Во случаите од став 1 на овој член Соборот го 
разгледува извештајот, односно информацијата без 
претходно разгледување во работните тела на Со-
борот. 

Член 216 
По повод разгледувањето на извештаите, ана-

лизите и информациите од член 214 на овој делов-
ник Соборот може особено: 

— да заклучи да се покрене постапка за доне-
сување закони, други прописи или општи акти од 
делокругот на Соборот; 

— да му предложи но Сојузниот собор тој да 
донесе нов, односно да изврши измени и дополне-
нија на закон, друг пропис или општ акт од дело-
кругот на тој Собор; 

— да даде насоки или да донесе заклучок со 
кој се утврдуваат обврските на Сојузниот извршен 
гч>вет, на сојузните органи на управата и на други 
сојузни органи; 

— да донесе препорака со која на државните 
органи, на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници и на 
здруженија ќе им се укаже на мерките што би тре-
бало да ги преземат заради решавање на определе-
ни прашања во врска со спроведувањето на полити-
ката или со извршувањето на законите, другите 
прописи или општи акти. 

Член 217 
Ако претресот на прашањата од член 214 на 

овој деловник не бара донесување на заклучок или 
препорака, Соборот го заклучува претресот и пре-
минува на следната точка од дневниот ред. 

Г. Постапка за разгледување на интерпела-
ција 

Член 218 
Секоја делегација може да поднесе интерпела-

ција за претресување на определени политички пра-
шања по врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 
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Интерпелацијата се поднесува во писмена ф о р -
ма. Во неа мора да биде јасно формулирано и об-
разложено прашањето што треба да се разгле-
дува. 

Делегацијата ја доставува интерпелацијата до 
претседателот на Соборот. 

Член 219 
Претседателот на Соборот веднаш ја доставува 

интерпелацијата до претседателот на Сојузниот из-
вршен совет, до делегатите и до претседателот на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 220 
Сојузниот извршен совет ја разгледува интер-

пелацијата и до претседателот на Соборот доставува 
писмен извештај по повод интерпелацијата. 

Сојузниот, извршен совет е должен извештајот 
по повод интерпелацијата да го достави до претсе-
дателот на Соборот најдоцна во рок од еден месец 
од денот на приемот на интерпелацијата. 

Претседателот на Соборот извештајот на Сојуз-
ниот извршен совет го упатува до сите делегати. 

Член 221 
Интерпелацијата како посебна тонка се става 

на дневен ред на првата седница на Соборот што се 
одржува по истекот на осум дена од денот на до-
ставувањето на извештајот на Сојузниот извршен 
совет до делегатите. 

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе из- ' 
вештај во рокот од член 220 на овој деловник, ин-
терпелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница по истекот на тој рок. 

Член 222 
Претставникот на делегацијата што ј а поднела 

интерпелацијата има право да ја образложи на се-
дница на Соборот. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право на седница усно да го образложи извештајот 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 223 
Претресот на интерпелацијата Соборот може да 

го заврши со заклучок за ставовите во врска со 
прашањата што се покренати со интерпелацијата 
со давање насоки на Сојузниот извршен совет за 
спроведување на политиката или извршување на 
закон, друг пропис или општ акт. 

Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши и без одлучување, со преминување на 
претрес на следната точка од дневниот ред. 

По извршениот претрес на интерпелацијата, Со-
борот може да постави и прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 224 
Делегацијата што ја поднела интерпелацијата 

може да ја повлече најдоцна пред одлучувањето, 
односно пред преминувањето на претрес на след-
ната точка од дневниот ред. 

Д. Постапка во врска со делегациските 
прашања 
Член 225 

Делегатско прашање до Сојузниот извршен со-
вет и до функционерите кои раководат со сојузните 
органи на управата и со сојузните организации де-
легациите и делегатите можат да поставуваат усно 
на седница на Соборот, а помеѓу две седници на 
Соборот — писмено преку претседателот на Соборот. 

Ако смета дека поставеното прашање е во со-
гласност со одредбите од деловникот, претседателот 
на Соборот го доставува до Сојузниот извршен со-
вет, односно до функционерот кој раководи со со-
јузен орган на управата или со сојузна организа-
ција. 

Ако смета дека поставеното прашање не е во 
согласност со одредбите од овој деловник, претсе-
дателот на Соборот ќе му укаже на подносителот на 
прашањето на тоа и ќе го повика своето прашање 
да го усогласи со тие одредби. 

Ако подносителот своето прашање не го усогла-
си со одредбите од овој деловник, претседателот на 
Соборот тоа прашање нема да го упати до Сојузниот 
извршен совет, односно до функционерот кој рако-
води со сојузен орган на управата или со сојузна 
организација, и за тоа ќе го извести подносителот 
на прашањето. Во врска со тоа известување подно-
сителот на прашањето може на седница на Соборот 
да бара неговото прашање Да се упати до Сојузниот 
извршен совет, односно до функционерот кој рако-
води со сојузен орган на управата или со сојузна 
организација. 

За барањето Соборот одлучува без претрес. 

Член 226 
Претставникот на Сојузниот (извршен совет, од-

носно функционерот ко ј раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација, е должен 
да даде одговор на истата седница на која е поста-
вено делегатското прашање. Ако претставникот од-
носно функционерот не може да даде одговор на 
седницата на која е поставено прашањето, должен 
е да ги наведе причините поради кои не може да 
даде одговор. Во тој случај Соборот одлучува за 
времето и начинот за давање одговор на тоа пра-
шање. 

На писмено поставеното прашање одговор се 
дава на наредната седница на Соборот, ако е тоа 
прашање доставено до Сојузниот извршен совет од-
носно до функционерот кој раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација, н а ј -
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата. 

Член 227 
Делегацијата и делегатот можат да бараат на 

поставеното делегатско прашање да се даде писмен 
одговор. 

Писмен одговор на прашање поставено усно 
се дава во рок од осум дена од денот на поставу-
вањето на прашањето, а писмен одговор на праша-
ње поставено писмено — во рок од осум дена од 
денот кога прашањето е доставено до Сојузниот из-
вршен совет, односно до функционерот кој раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, а се доставува до претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува одгово-
рот до подносителот на прашањето и до сите деле-
гати во Соборот. 

Член 228 
На делегатско прашање поставено до Сојуз-

ниот извршен совет одговор дава неговиот прет-
ставник, а на прашање поставено до функционер 
кој раководи со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација — одговор освен тој функцио-
нер, може да даде и функционерот кој го заменува 
според важечките прописи, односно друг функцио-
нер во тој орган што тој ќе го овласти. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет од-
носно функционерот кој раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако 
тоа прашање не се однесува на нивната работа или 
на работите од нивна надлежност. 
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Ако одговорот се однесува на прашање што 
претставува државна или службена тајна, С О Ј У З -
НИОТ извршен совет односно, функционерот кој ра-
ководи со сојузен орган на управата или со сојузна 
организација, може да предложи одговорот да се 
даде на седница на Соборот без присуство на јав-
носта, или на затворена седница на одборот на Со-
борот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање. За тој 
предлог одлучува Соборот. 

Член 229 
По примениот одговор, делегациите, односно де-

легатите што го поставиле прашањето, можат на сед-
ница на Соборот да изнесат мислење за дадениот 
одговор и да постават дополнително прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и на евентуално дополнителното прашање, делега-
цијата, односно делегатот можат, на начинот опре-
делен со овој деловник, да предложат поставеното 
прашање да се стави па дневен ред на таа или на 
една од наредните седници на Соборот и за него да 
се расправа. 

Член 230 
Прашањата што делегацијата и делегатот ги 

поставуваат до Сојузниот извршен совет и до функ-
ционерите кои раководат со сојузни органи на упра-
вата или со-сојузни организации, како и одговорите 
на тие прашања, можат да бидат кратки и не смеат 
да имаат обележје на расправа за поставено пра-
шање. 

Член 231 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на поставувањето делегатски прашања до Сојузниот 
извршен совет и до функционерите кои раководат 
со сојузни органи на управата и со сојузни орга-
низации се применуваат сообразно и врз делегат-
ските прашања што им се поставуваат на органи-
зации и заедници што вршат јавни овластувања. 

Член 232 
Претседателот на Соборот може да свика посеб-

на седница на Соборот заради поставување делегат-
ски прашања и давање одговори на претходно по-
ставените делегатски прашања. 

По повод одговорот на делегатското прашање, 
Соборот може, на барање од делегацијата или деле-
гатот што го поставиле прашањето да одлучи рас-
правата по повод поставеното прашање да се из-
врши во надлежното работно тело на Соборот. По 
спроведената расправа за поставеното делегатско 
прашање, работното тело на Соборот му поднесува 
на Соборот извештај. 

Г. Постапка во врска со известување и 
објаснение 

Член 233 
Делегацијата или делегатот можат да бараат из-

вестување или објаснение од функционер на орган 
или организација од член 13 на овој деловник, не-
посредно или на седница на Соборот или на работно 
тело на Соборот. 

Ако делегацијата или делегатот бараат известу-
вање или објаснение од став 1 на овој член непо-
средно, за тоа го известуваат претседателот на Со-
борот и можат да предложат претседателот на Со-
борот со тоа да ги запознае делегатите во Соборот. 

Член 234 
Известување дава функционерот кој раководи 

со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, а може да го даде и функционерот кој го 
заменува според важечките прописи, или друг 

функционер што тој ќе го овласти, односно прет-
ставникот на организацијата која врз основа на 
законот врши јавни овластувања. 

Функционерот кој раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација и претстав-
никот на организацијата, која врз основа на сојузен 
закон врши јавни овластувања, се должни да го 
дадат бараното известување, по правило, во рок од 
осум дена од денот на упатувањето на барањето. 
Ако функционерот, односно претставникот на орга-
нот или организацијата не е во можност во овој рок 
да го даде бараното известување, должен е во тој 
рок да ја извести делегацијата, односно делегатот 
кога ќе го даде, со тоа што е должен да го даде 
најдоцна во наредните петнаест дена. 

Известувањето се дава писмено или усно, според 
тоа како барала делегацијата односно делегатот. 

Одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член сообразно 
се применуваат врз известувањата што ги даваат 
органите и организациите од член 13 на овој де-
ловник. 

Член 235 
Известувањето и објаснението се даваат на сед-

ница на Соборот или на работно тело на Соборот, а 
можат да се дадат и непосредно во писмена форма. 

Делегацијата или делегатот на кои не им е да-
дено известување и објаснение, или не им е дадено 
навремено, или според нивната оцена е незадоволи-
телно, можат да предложат за тоа да се расправи 
во надлежното работно тело на Соборот. 

Е. Постапка во врска со покренување по-
стапка за оценување на уставноста на закон, 

на друг пропис или општ акт 

Член 236 
Решението на Уставниот суд на Југославија за 

покренување постапка за оценување на уставноста 
на закон, на друг пропис или општ акт што до Со-
бранието на СФРЈ го упатил Уставниот суд на Југо-
славија, претседателот на Соборот го упатува на 
разгледување до матичното работно тело и до Зако-
нодавно-правпата комисија на Соборот. 

Решението на Уставниот суд на Југославија од 
став 1 на овој член се доставува и до Сојузниот из -
вршен совет, до сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на законодавството и до соодвет-
ната служба на Собранието на СФРЈ, заради да-
вање мислење. 

Член 237 
За одржување седница на работното тело на Со-

борот и седница па Соборот на која ќе се разгле-
дува решението, се известува Уставниот суд на Ј у -
гославија. 

Член 238 
Матичното работно тело на Соборот го разгле-

дува решението на Уставниот суд на Југославија и 
за тоа му поднесува на Соборот извештај. 

Извештајот на матичното работно тело се до-
ставува и до Законодавно-правната комисија на Со-
борот. 

Законодавно-правната комисија го разгледува 
решението за покренување постапка за оценување 
на уставноста на закон, на друг пропис или општ 
акт заедно со извештајот на матичното работно тело 
од гледиштето на уставноста на тој закон, друг про-
пис или општ акт и за тоа му поднесува на Соборот 
извештај. 

Член 239 
Матичното работно тело и Законодавно-правна-

та комисија на Соборот при разгледувањето на ре-
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шението на Уставниот суд на Југославија го имаат 
предвид мислењето на С О Ј У З Н И О Т извршеа совет. 

Матичното работно тело и Законодавно-правпа-
та комисија во постапката за разгледување на ре-
шението ја остваруваат потребната соработка и ги 
усогласуваат своите ставови. 

Член 240 
Ако матичното работно тело или Законодавно-

-правната комисија на Соборот при разгледувањето 
на решението оценат дека има основа за измена или 
дополнение на законот, на друг пропис или општ 
акт на кој се однесува решението на Уставниот суд 
на Југославија, или дека престанала потребата од 
примена на тој закон, друг пропис или општ акт, ќе 
му предложат на Соборот да заклучи да се приста-
пи кон измена, односно дополнение на законот, или 
кон донесување закон за престанување на важе-
њето на законот, друг пропис или општ акт и сво-
јот предлог ќе го достават до претседателот на Со-
борот заради изнесување на седница на Соборот. 

Член 241 
Соборот го разгледува решението на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот па матич-
ното работно тело и на Законодавно-правната коми-
сија на Соборот и, ако оцени дека е потребно да се 
измени или дополни законот, друг пропис или општ 
акт на кој се однесува решението, ќе го определи 
органот или работното дело што ќе поднесе предлог 
за измена или дополнение па законот, друг пропис 
или општ акт, како и рокот во кој предлогот ќе се 
подготви и ќе му се поднесе на Соборот. 

АКО Соборот оцени дека нема основа за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општ акт, на кој се однесува решението, Соборот 
ќе определи свој претставник да го претставува Со-
бранието на СФРЈ во постапката пред Уставниот 
суд на Југославија. 

Член 242 
Претседателот на Соборот го известува Устав-

ниот суд на Југославија за ставот на Соборот по 
повод решението за покренување постапка за оце-
нување на уставноста на закон, друг пропис или 
општ акт. 

Член 243 
Врз упатувањето на решението на Уставниот суд 

на Југославија до делегатите, како и врз роковите за 
разгледување во матичното работно тело и во Зако-
не« давно-правната комисија на Соборот, се примену-
ваат одредбите од овој деловник што се однесуваат 
на нацрт-актот. 

Член 244 
Ако Уставниот суд на Југославија донел одлука 

со која утврдил дека закон, друг пропис или општ 
акт не е во согласност со Уставот на СФРЈ и го 
определил рокот во кој законот, друг пропис или 
општ акт треба да се усогласи со Уставот на СФРЈ, 
претседателот на Соборот оваа одлука ја доставува 
до делегатите, матичното работно тело, Законодав-
но-правната комисија на Соборот и до Сојузниот 
извршен совет. 

Матичното работно тело и Законодавно-правиа-
та комисија на Соборот, земајќи го предвид мисле-
њето на Сојузниот извршен совет, му предлагаат на 
Соборот ставови или мерки што Соборот треба да 
ги прифати или преземе за спроведување на одлу-
ката на Уставниот суд на Југославија. 

Ако е потребно да се измени или дополни за-
конот, друг пропис или општ акт на кој се однесува 
одлуката на Уставниот суд на Југославија, Соборот 
ќе го определи органот или работното тело што ќе 
поднесе предлог за донесување со нацрт-закон, друг 
пропис или општ акт за измена или дополнение на 

закон, или за престанување на важењето на закон, 
друг пропис или општ акт на кој се однесува одлу-
ката па Уставниот суд на Југославија, како и рокот 
во кој нацртот ќе се подготви и ќе се поднесе до 
Соборот. 

АКО Соборот оцени дека е недоволен рокот што 
го определил Уставниот суд на Југославија за усо-
гласување на законот со Уставот на СФРЈ, ќе по-
бара од Уставниот суд на Југославија негово про-
должување. 

Член 245 
Кога Уставниот суд на Југославија ќе го изве-

сти Соборот дека ја запрел постапката за оцена на 
уставноста на законот, на друг пропис или општ 
акт за кој Соборот зазел став, претседателот на Со-
борот на првата наредна седница го известува Со-
борот за решението на Уставниот суд на Југосла-
вија за запирање на постапката. 

IX. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 

1. Свикување на седница 

Член 248 
Седница на Соборот свикува претседателот на 

Соборот по своја иницијатива или врз основа на за-
клучок па Соборот. 

Претседателот на Соборот свикува седница на 
Соборот кога тоа го бара Претседателството на 
СФРЈ, Сојузниот извршоч совет, една од делега-
циите и работно тело на Соборот. 

Ако претседателот не свика седница на Соборот 
кога е должен тоа да го стори, седница ќе свика 
претседателот па Собранието па СФРЈ. 

Член 247 
Претседателот на Соборот, при свикувањето на 

седницата, ќе води сметка за роковите и времето 
потребно за подготовка и работа на таа седница. 

Поканата за седница на Соборот треба Да биде 
навремено упатена до делегатите, за да можат пра-
шањата ставени на дневен ред на седницата на Со-
борот да бидат разгледани во делегациите и во ра-
ботните тела на Соборот, како и во собранијата на 
републиките и собранијата на автономните по-
краини, заради заземање ставови. 

Поканата за седница па Соборот, со предлогот 
на дневниот ред, се упатува најдоцна осум дена 
пред денот определен за одржување на седницата 
на Соборот. 

Кон поканата за седница претседателот на Со-
борот ги доставува до делегатите предлогот на днев-
ниот ред, соодветен материјал за прашањата што се 
предложени за дневен ред на седницата и записни-
кот од претходната седница, ако не им се доставени 
порано. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
може да свика седница на Соборот и во рок покра-
ток од осум дена, а дневниот ред за неа може да го 
предложи на самата седница. 

За свикувањето и предлогот на дневниот ред на 
седницата на Соборот, претседателот на Соборот ги 
известува претседателот на Собранието на СФРЈ и 
претседателите на собранијата на републичките и 
претседателите на собранијата на автономните по-
краини. 

Член 248 
Првата седница на Соборот по изборот на деле-

гатите ја свикува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

На првата седница на Соборот, до изборот на 
претседател на Соборот, претседава најстариот де-
легат во Соборот. 
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2. Дневен ред на седницата 

Член 249 
Дневниот ред на седницата на Соборот го под-

готвува и го предлага претседателот на Соборот. 
При подготовката на дневниот ред претседате-

лот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со 
претседавачите на делегациите и со претседателите 
на работните тела на Соборот се договара за пра-
шањата што треба да се внесат во предлогот за 
дневниот ред и за денот на свикувањето на седни-
цата на Соборот, земајќи ги предвид предлозите 
што им се доставени до денот на свикувањето на 
седницата и водејќи сметка за задачите и роковите 
утврдени со програмата за работа на Соборот. 

При составувањето на предлогот на дневниот 
ред на Соборот се земаат предвид и иницијативите 
што потекнуваат од опште ств ено-политичките и 
други општествени организации, од самоуправните 
организации и заедници во федерацијата. 

Член 250 
Претседателот на Соборот во предлогот на днев-

ниот ред го внесува и прашањето поради кое една 
од делегациите, работно тело на Соборот, Претсе-
дателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет 
барале свикување на седница на Соборот. 

Член 251 
Ако претседателот на Соборот во предлогот на 

дневниот ред не внесе некое прашање што до денот 
на свикувањето на седницата на Соборот му го до-
ставил овластениот предлагач, должен е на седни-
цата да ги изнесе причините поради кои не го сто-
рил тоа. 

Ако предлагачот и по образложението на прет-
седателот на Соборот остане при своето барање, за 
тоа барање одлучува Соборот. 

Член 252 
Во итни случаи претседателот на Соборот, ра-

ботно тело на Соборот, една од делегациите, Прет-
седателството на СФРЈ или Сојузниот извршен со-
вет можат на седница на Соборот да предложат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седницата, но се должни да ја образложат итноста 
на тој предлог. 

Претседателот на Соборот, работно тело на Со-
борот, една од делегациите, Претседателството на 
СФРЈ или Сојузниот извршен совет можат на сед-
ница на Соборот да предложат определено прашање 
да не се стави на дневен ред, но се должни да го 
образложат тој предлог. 

На седницата на Соборот прво се одлучува за 
предлозите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 253 
Дневниот ред на седницата се утврдува на поче-

токот од седницата. 

3. Претседавање и учество на седницата 

Член 254 
На седницата на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот на Соборот, на седницата на Соборот прет-
седава потпретседателот на Соборот. 

Ако е отсутен и потпретседателот на Соборот, 
на седницата се бира еден од делегатите што ќе 
претседава на седницата. Во Тој случај седницата 
ја отвора делегатот најстар по години и претседава 
до изборот на делегатот кој натаму ќе претседава 
на седницата. 

Најстариот делегат претседава на првата сед-
ница на Соборот по изборот и кога претседателот и 
потпретседателот на Соборот се разрешени од долж-
носта — до изборот на нов претседател на Соборот. 

Член 255 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат и да учествуваат во работата на седни-
цата на Соборот. 

За присуството на делегатите на седницата на 
Соборот се води евиденција. 

Претседателот на Соборот пред почетокот на 
седницата утврдува дали постои кворум за работа 
на Соборот. 

Член 256 
Делегатите во Сојузниот собор можат да при-

суствуваат на седница на Соборот, а со одобрание 
на Соборот можат да учествуваат во претресот. 

Во претресот на седница на Соборот можат да 
учествуваат: 

— претседателот и членовите на Сојузниот из-
вршен совет; 

— претставниците на Сојузниот извршен совет 
кои не се членови на Советот и поверениците на тој 
совет кога се претресува предлог-акт Или друг 
предлог на тој совет; 

— функционерите кои раководат со сојузни ор-
гани на управата и со сојузни организации, кога се 
претресува предлог-акт или друго прашање што се 
однесува на областа од делокругот на органот, од-
носно организацијата со која тие раководат; 

— претставниците на собранијата на републи-
ките и на собранијата на автономните покраини, 
кога се претресува предлог што го поднело собра-
нието на републиката односно собранието на авто-
номната покраина, мислење што го дало тоа, или 
прашање што го покренало тоа или кога се пови-
кани на седницата заради изнесување на мислење 
за определено прашање; 

— претставниците на органите во федерацијата, 
на општествено-политичките и на други општестве-
ни организации, самоуправни организации и заед-
ници, како и научни и стручни работници што се 
повикани на седницата заради изнесување на мис-
лење за определено прашање. 

Член 25г< 
Никој н е може да зборува на седница на Собо-

рот пред да побара и да добие збор од претседате-
лот на Соборот. 

Пријавите за збор се поднесуваат штом ќе почне 
претресот и можат да се поднесуваат се до завршу-
вањето на претресот. 

Говорникот може да го опомене на ред или да 
го прекине во говорот само претседателот на Собо-
рот. 

Претседателот на Соборот се грижи говорникот 
да не биде смеќаван во говорот. 

Член 258 
Претседателот на Соборот им дава збор на деле-

гатите според редот на пријавувањето, односно на 
поднесените пријави. 

На делегатот кој сака да зборува за повреда на 
деловникот или за повреда на утврдениот дневен 
ред (забелешка на деловниот ред), претседателот на 
Соборот му дава збор штом ќе го побара. Говорот 
на тој делегат не може да трае подолго од пет ми-
нути. Претседателот на Соборот е должен по тој го-
вор да даде објаснение за повредата на деловникот, 
односно на утврдениот дневен ред. Ако делегатот не 
биде задоволен од објаснението, за прашањето се 
решава на седницата, без претрес. 
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Ако делегатот побара збор за да го исправи на-
водот што според неговото мислење е неточен и што 
причинил недоразбирање или предизвикал потреба 
од лично објаснение (исправка на наводот), претсе-
дателот на Соборот ќе му даде збор штом ќе го за-
врши говорот лицето кое ја предизвикало исправ-
ката. Делегатот во својот говор мора да се ограничи 
на исправката, односно на личното објаснение и не-
говиот говор не може да трае подолго од пет минути. 

Член 259 
Говорникот може Да зборува само за прашање 

што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот на Соборот ќе го 
повика да се придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по вториот повик не се при-
држува кон дневниот ред, претседателот на Соборот 
може да му го одземе зборот. 

Член 260 
Траењето на излагањето на делегатите и на 

другите учесници на седницата не е ограничено, 
освен ако со овој деловник или со одлука на Собо-
рот не е поинаку определено. 

Соборот може, на предлог од претседателот на 
Соборот или на барање од делегатот чиешто барање 
го поддржуваат десет делегати, да одлучи дека го-
ворникот за истото прашање мож е да зборува само 
еднаш ,а може да го определи и траењето на го-
ворот. 

4. Одржување на редот 

Член 261 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 262 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките: предупредување, од-
земање на зборот и отстранување од седницата. 

Член 263 
Мерката предупредување му се изрекува на де-

легатот кој со своето однесување, земање збор иако 
не му го дал претседателот на Соборот, со упаѓање 
во зборот на говорникот или на друг начин го на-
рушува редот на седницата и одредбите од овој де-
ловник. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува на 
делегатот кој со својот говор на седницата го нару-
шува редот и одредбите од овој деловник, а веќе 
двапати на таа седница е предупреден да се при-
држува кон редот и одредбите од овој деловник. 

Мерката предупредување или мерката одзема-
ње на зборот ја изрекува претседателот на Соборот. 

Член 264 
Мерката отстранување од седница му се изре-

кува на делегатот кој нема да постапи според ба-
рањето на претседателот на Соборот кој му ја из-
рекол мерката одземање на зборот, или на друг на-
•^ин го смеќава редот на седницата, или на седни-
цата го навредува Собранието на СФРЈ, или деле-
гатите во Собранието на СФРЈ или во говорот 
употребува изрази што не се во согласност со до-
стоинството на Собранието на СФРЈ. 

Делегатот може да биде отстранет само од сед-
ницата на која го повредил редот. 

Мерката отстранување од седница можат да ја 
предложат претседателот на Соборот, делегација 
или делегат. 

Делегатот спрема кого се предлага изрекување 
на мерката отстранување од седница има право на 
збор. Неговото излагање не може да трае подолго 
од пет минути. 

Мерката отстранување од седница Соборот ја 
изрекува без претрес. 

Делегатот на кого му е изречена мерката 
отстранување од седница должен е веднаш да ја 
напушти седницата и не може да присуствува на 
седницата од која е отстранет. 

Член 265 
Ако претседателот на Соборот со редовни мерки 

не може да го одржи редот на седницата на Собо-
рот, ќе определи прекин на седницата. 

Член 266 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин кој го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се отстрани од салата во која се одржу-
ва седницата и од зградата на Собранието на СФРЈ. 

Ако е редот значително нарушен, претседателот 
на Соборот може да нареди да се отстранат сите 
граѓани. 

5. Тек на седницата 

Член 267 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
со работата на седницата и за другите претходни 
прашања. 

Претседателот на Соборот го известува Соборот 
и за тоа кој е повикан на седницата на Соборот и 
кои делегати го известиле дека се спречени да при-
суствуваат на седницата. 

Член 268 
Пред преминувањето кон усвојување на днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ги прашува де-
легатите дали имаат забелешки на записникот од 
претходната седница. 

Член 269 
По утврдувањето на дневниот ред, делегатите 

можат да поставуваат прашања и да бараат објасне-
нија и известувања во смисла на одредбите од овој 
деловник, ако Соборот не одлучи поинаку. 

Соборот може да го определи времето за поста-
вување прашања и за давање одговори на одделна 
седница. 

Член 270 
Одделни прашања се претресуваат според редо-

следот утврден во дневниот ред, 
Во текот на седницата Соборот може да изврши 

измени во редоследот на претресот на одделни пра-
шања што се утврдени во дневниот ред, 

Претресот на одделни прашања може да биде 
единствен или поделен во две фази — општ претрес 
и претрес во поединости. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат мис-
лења, да се бараат објасненија и да се поведуваат 
сите прашања во врска со решенијата дадени во 
предлогот. 

Во текот на претресот во поединости за предло-
гот се расправа по делови, глави, односно оддели на 
текстот, а ако тоа се одлучи на седницата, и по од-
делни членови, односно точки. То текот на претре-
сот во поединости се расправа и за амандманите на 
предлогот. 
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Член 271 
На почетокот од претресот за секое прашање, 

лицето кое го покренало прашањето може да даде 
поблиски, односно дополнителни образложенија на 
тоа прашање ѕ 

Потоа збор добиваат делегатите и другите јучес-
ници на седницата на Соборот кои се пријавиле за 
збор. 

Секое прашање на дневен ред на седницава на 
Соборот се претресува додека има пријавени гбвор-
ници во врска со тоа прашање. 

Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници, 
претседателот на Соборот го заклучува претресот. 

Член 272 
Претседателот на Соборот може во текот на сед-

ницата да ја прекине работата на Соборот и да ги 
определи денот и часот кога ќе се продолжи рабо-
тата. 

Претседателот на Соборот ја прекинува работа-
та на Соборот кога е тоа предвидено со овој делов-
ник, поради недостиг на кворум, поради поодминато 
време, поради одмор на делегатите, поради потреба-
та во меѓувреме од прекинот до продолжението на 
седницата да се извршат потребните консултации и 
да се приберат потребните мислења, како и во дру-
ги случаи кога тоа ќе го заклучи Соборот. 

Ако седницата е прекината поради недостиг на 
кворум, а кворум не постои ни во продолжение на 
седницата, претседателот на Соборот ја заклучува 
седницата. 

Член 273 
З а прашањата што се претресуваат на седницата 

на Соборот можат да се донесуваат акти на Собра-
нието на СФРЈ од делокругот на Соборот, заклучоци 
и насоки на Соборот. 

Ако прашањето што се претресува не бар^ до-
несување акт, односно заклучок, или ако Соборот не 
сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го заклу-
чува претресот и преминува кон следната точка од 
дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што го претресувал 
не сака да одлучува на истата седница, претресот за 
тоа прашање и донесувањето заклучоци се одлага за 
една од наредните седници, според заклучокот на 
Соборот. 

Член 274 
' Откако ќе бидат исцрпени сите точки од Днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува 
седницата. 

6. Одлучување 

Член 275 
За донесување одлука на седница на Соборот е 

потребен кворум. Кворум постои ако на седницата 
на Соборот се застапени сите делегации на собрани-
јата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини и ако на седницата присуствуваат 
мнозинството делегати. 

Ако се донесува закон за привремени м^рки. 
кворум постои ако на седницата присуствуваат две 
третини од сите делегати. 

Член 276 | 
Ако претседателот на Соборот се посомнева де-

ка постои кворум за одлучување, ќе побара прози-
вање. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа го 6apdi де-
легатот чиешто барање ќе го поддржат десет деле-
гати. 

Кога ќе се заврши прозивањем, повторно се 
прозиваат делегатите за кои во списокот е забеле-
жено дека не се присутни. 

Прозивањем го врши секретарот на Соборот. 
По завршеното прозивање претседателот на Со-

борот утврдува дали на седницата се застапени сите 
делегации на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини и колкав број 
делегати присуствуваат на седницата на Соборот. 

Член 277 
За прашањата за кои во согласност со Уставот 

на СФРЈ се одлучува врз основа на согласност на 
собрани] ата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини, Соборот одлучува по делега-
ции. Одлуката се смета за донесена ако за неа се 
изјасниле сите делегации во Соборот. 

Соборот донесува закони за привремени мерки 
со двотретинско мнозинство гласови од сите делега-
ти во согласност со Уставот на СФРЈ. 

За другите прашања од својот делокруг, како и 
за прашањата за кои во согласност со Уставот на 
СФРЈ рамноправно одлучува со Сојузниот собор, од-
лучува со мнозинство гласови од присутните деле-
гати. 

Член 278 
Делегацијата, односно делегатите имаат право 

по завршениот претрес, а пред гласањето, да се из-
јаснат за својот став во врска со гласањето и да го 
образложат. 

Член 279 
Гласањето, по правило, е јавно. 

Член 280 
По делегации се одлучува така што претседава-

чот на делегацијата или еден од членовите на деле-
нува дали таа делегација е „за" или „против" пред-
логот. 

Член 281 
Кога во Соборот се одлучува со гласовите на си-

те делегати, делегатите гласаат така што се изјасну-
ваат „за" предлогот или „против" него, или се воз-
држуваат од гласањето. 

. Гласањето се врши едновремено — со кревање 
рака или на друг начин, или со прозивање заради 
поименично изјаснување. 

Член 282 
.Гласањето со кревање рака или на друг начин 

се врши така што претседателот на Соборот прво ги 
повикува делегатите да се изјаснат кој е „за" пред-
логот, потоа, кој е „против" предлогот и на крајот, 
дали некој се воздржува од гласањето. 

Член 283 
Прозивањем заради поединечно изјаснување на 

делегатите се врши ако тоа го определи претседате-
лот на Соборот затоа што смета дека е тоа потребно 
за да се утврди точно резултатот од гласањето, или 
ако тоа го побара еден член од делегацијата чиешто 
барање ќе го поддржи делегацијата на која тој при-
паѓа. 

Поименично се гласа така што секој прозван де-
легат се изјаснува „за" или „против" или се воздр-
жува од гласањето. 

Кога е завршено прозивањем, повторно се про-
зиваат делегатите за кои во списгот не е забележено 
дека гласале. 

Прозивањем го врши секретарот на Соборот. 
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Член 284 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот го утврдува резултатот од гласањето и врз ос-
нова на резултатот од гласањето објавува дека пред-
логот за кој се гласало е усвоен или дека е одбиен. 

7. Записници 

Член 285 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за 

работата на седницата, а посебно за предлозите из-
несени на седницата и за заклучоците донесени на 
седницата по повод одделни точки од дневниот ред. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето по повод одделни прашања. 

Делегатот кој на седницата го издвоил мисле-
њето може да бара суштествените делови од негова-
та изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи сек-
ретарот на Соборот. 

Член 286 
Записникот се составува, по правило, истиот ден 

кога е завршена седницата. 
Записникот се упатува до сите делегати веднаш 

по составувањето, а најдоцна осум дена пред денот 
определен за одржување на идната седница. 

Член 287 
Секој делегат има право на почетокот од наред-

ната седница да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешките на записникот 

се одлучува на седница без претрес. Ако се усвојат 
забелешките, во записникот ќе се извршат содветни 
измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки, од-
носно записникот во кој се извршени исправки спо-
ред усвоените забелешки, се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседате-
лот на Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 288 
За чувањето на записникот од седницата на Со-

борот се грижи секретарот на Соборот. 

Член 289 
На седница на Соборот се водат и стенографски 

белешки. 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите веднаш по одржаната седница на Со-
борот. 

Секој делегат може во рок од три дена од денот 
ва одржувањето на седницата да бара во стенограф-
ските белешки да се извршат измени на неговото 
излагање што се само од редакциски карактер. Со 
овие измени не може да се менува смислата и суш-
тината на неговото излагање. 

Ако се оспори дека измените, што делегатот ба-
ра да се извршат во стенографските белешки во кои 
е неговото излагање, се од редакциски карактер, за 
спорното прашање одлучува претседателот на Собо-
рот. 

Стенографските ^белешки се приложуваат кон 
усвоениот записник. 

X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБОРОТ 

Член 290 
Соборот ја известува јавноста за прашањата што 

ги разгледува и за кои одлучува и за своите одлуки 
и ставови за тие прашања, како и за работата на Со-
борот и на неговите работни тела. 

Член 291 
На работните луѓе и на граѓаните во организа-

циите на здружен труд, други самоуправни органи-
зации и заедници и други организации им е доста-
пен, во согласност со одредбите од прописот за вна-
трешниот ред во Собранието на СФРЈ, информатив-
ниот и документациониот материјал за прашањата 
што се разгледуваат во Соборот. 

Член 292 
На работните луѓе и на граѓаните им се обезбе-

дува, во согласност со одредбите од прописот за вна-
трешниот ред во Собранието на СФРЈ, слободен 
пристап во Собранието на СФРЈ. 

Со прописот за внатрешниот ред во Собранието 
на СФРЈ им се обезбедува пристап на работните лу-
ѓе и на граѓаните во зградата на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 293 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање имаат право да присус-
твуваат на седницата на Соборот, како и на седници 
на работните тела на Соборот и да ја известуваат 
јавноста за нивната работа. 

На седница Соборот може да одлучи претстав-
ниците на печатот и на другите средства за јавно 
информирање да можат да присуствуваат на седни-
цата и кога на неа се претресува некое прашање без 
присуство на јавноста. За таквото прашање овие 
претставници можат за јавноста да даваат само из-
вестувања за кои тоа ќе се одлучи на седницата. На 
седницата може да се одлучи известувања за такво-
то прашање да можат да се даваат по истекот на 
определено време. 

Работните тела на Соборот можат да ги опреде-
лат условите под кои претставниците на печатот и 
на другите средства за јавно информирање можат 
да ја известуваат јавноста за работата на нивните 
седници. 

На седници на работните тела на Соборот може 
да се одлучи одделно прашање да се разгледува без 
присуство на претставниците на печатот и на дру-
гите средства за јавно информирање, ако тоа го ба-
раат интересите на безбедноста или на одбраната 
на земјата или Други општествени интереси. 

Член 294 
На претставниците на печатот и на другите 

средства за јавно информирање им се ставаат на 
располагање актите што се разгледуваат во Соборот, 
Гласилото на Собранието на СФРЈ, информативниот 
и документациониот материјал за прашањата што 
се разгледуваат во Соборот и во неговите работни 
тела и известувањата, извештаите за работата на ра-
ботните тела на Соборот и стенографските белешки 
од седницата на Соборот, освен ако Соборот, односно 
неговото работно тело одлучило одделно прашање да 
се разгледува без присуство на претставниците на 
печатот и на другите средства за јавно информира-
ње. 

Заради создавање услови за работа на претстав-
ниците на печатот и на другите средства за јавно 
информирање за работата на Соборот им се обезбе-
дуваат, покрај навременото доставување на матери-
јалот, потребни услови за следење на работата на 
седница на Соборот и на неговите работни тела, раз-
говори со претставниците на предлагачите или со 
соодветните функционери во Соборот, како и нивни 
посети на редакциите и други лични контакти. 

Член 295 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање, како и лацата што ра-
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богат врз работите на информирањето на јавноста 
за работата на Собранието на СФРЈ, се должни во 
вршењето на оваа дејност да се придржуваат кон 
начелата на професионалната етика и на општес-
твената одговорност. 

Објавување на информации со кои им се нанесу-
ва штета на угледот на Собранието на СФРЈ или на 
интересите на општествената заедница, на честа, уг-
ледот и на правата на делегатите повлекува одго-
ворност. 

Член 296 
Соборот може да одлучи предлог на закон, на 

друг пропис или општ акт што се претресува во Со-
борот, а што е од посебен интерес за јавноста, да се 
објави во печатот или во посебна публикација. 

Член 297 
Соборот и неговите работни тела можат, заради 

известување на јавноста за работата на Соборот, да 
одлучат да се даде официјално соопштение за пе-
чатот и за другите средства за јавно информирање. 

Член 298 
Официјално соопштение за печатот и за другите 

средства за јавно информирање се дава, особено, по 
седниците на Соборот или на неговите работни тела 
што се одржани без присуство на јавноста, односно 
без присуство на претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање, како и во 
други случаи кога тоа ќе го одлучи Соборот или не-
гово работно тело. 

АКО текстот на официјалното соопштение не е 
утврден на седница на Соборот, односно на негово 
работно тело, го утврдува претседателот на Соборот, 
односно на работно тело на Соборот. 

Член 299 
Конференција за печатот се одржува кога тоа 

ќе го одлучи Соборот, работно тело на Соборот или 
претседателот на Соборот. 

Кога ќе одлучи да се одржи конференција за пе-
чатот Соборот, односно работното тело на Соборот, 
определува свој претставник што ќе ја одржи. 

XI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ВО РАБОТАТА НА СОБОРОТ 

Член ЗОО 
Делегатот има право на седница на Соборот и 

на неговите работни тела да зборува на кој и да е 
јазик на народите на Југославија, односно на јази-
кот на народноста на која и припаѓа. 

Делегатот има право на Соборот PI на неговите 
работни тела да им поднесува писмени предлози, 
амандмани и други поднесоци на кој и да е од ја -
зиците и писмата на народите на Југославија, утвр-
дени со републичките устави, односно на кој и да е 
од јазиците и писмата на народностите. 

Говорот на делегатот одржан на седница на Со-
борот или на негово работно тело на еден од јази-
ците на народите на Југославија се преведува на 
другите јазици на народите на Југославија и на ја -
зиците на албанската и унгарската народност (ал-
бански и унгарски јазик). 

Говорот на делегатот одржан на седница на Со-
борот или на негово работно тело на јазик на народ-
ност се преведува на сите јазици на народите на Ју-
гославија и на јазиците на албанската и унгарската 
народност (албански и унгарски јазик). 

Член 301 
Секој делегат има право на Соборот и на него-

вите работни тела да им поднесува писмени предло-

зи, амандмани и други поднесоци на кој и да е од 
јазиците и писмата на народите на Југославија, ут-
врдени со републичките устави, односно на народ-
носта на коза и припаѓа. 

Поднесоците на делегатите составени на еден од 
јазиците на народите на Југославија и поднесоците 
составени на јазиците на одделни народности се 
преведуваат на јазиците на народите на Југослави-
ја, утврдени со републичките устави, и на јазиците 
на албанската и унгарската народност (албански и 
унгарски јазик). 

Член 302 
Во Соборот се изработуваат на јазиците и пис-

мата на народите на Југославија, утврдени со репуб-
личките устави, и на јазиците на албанската и ун-
гарската народност (албански и унгарски јазик): 

— предлог-актите од делокругот на Соборот и 
другите предлози што ги разгледува Соборот и не-
говите работни тела, како и заклучоците и запис-
ниците на Соборот и на неговите работни тела; 

— информативниот и документациониот мате-
ријал за прашањата на дневен ред на седницата на 
Соборот и на неговите работни тела и за други пра-
шања од делокругот на Соборот, односно на негови-
те работни тела што, според одредбите од овој де-
ловник, им се упатува на делегатите; 

—• друг материјал што им се упатува на делега-
тите, како: Информативниот билтен на Собранието 
на СФРЈ, поканите за седница на Соборот и на не-
говите работни тела, други известувања и други до-
кументи. 

Материјалот од став 1 на овој член што на Со-
борот му го дастаЕуваат Сојузниот извршен совет, 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции мора да биде изработен и доставен на јазиците 
и писмата на народите на Југославија, утврдени со 
републичките устави, и на јазиците на албанската и 
унгарската народност (албански и унгарски јазик). 

Материјалот од став 1 на овој член што на Со-
борот му го доставиле други органи и организации, 
како и делегации и делегати, а не е изработен на 
сите јазици на народите на Југославија и на јазици-
те на албанската и унгарската народност (албански и 
унгарски јазик) се преведува во Собранието на СФРЈ 
на јазиците на народите на Југославија, утврдени 
со републичките устави, и на јазиците на албанска-
та и унгарската народност (албански и унгарски ја -
зик). 

Член 303 
На делегатот материјалот му се доставува на ј а -

зикот на народот на Југославија, утврден со репуб-
личкиот устав, на кој му припаѓа делегатот, ако тој 
не бара поинаку, а на делегатот што и прршаѓа на 
народност — на јазикот на народот на Југослави-
ја што тој ќе го определи, или на јазикот на албан-
ската, односно унгарската народност (албански, од-
носно унгарски јазик). 

На собранијата на републиките и на собранија-
та на автономните покраини, материјалот од дело-
кругот на Соборот им се доставува на јазикот на на-
родот на Југославија што се употребува во таа ре-
публика, односно автономна покраина, а на собра-
нијата на автономните покраини — и на јазикот на 
албанската, односно унгарската народност (на ал-
бански, односно унгарски јазик). 

На органите и организациите и на одделни гра-
ѓани на територијата на републиката, односно на 
автономната покраина, материјалот од делокругот на 
Соборот им се доставува на јазикот на народот на 
Југославија што се употребува во таа република, од-
носно автономна покраина, а на територијата на 
автономната покраина — и на јазикот на албанска-
та, односно унгарската народност (на албански, од-
носно унгарски јазик). 
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Член 304 
Собранијата на автономните покраини и други 

органи и организации на подрачјата на кои живеат 
припадници на народностите имаат право предло-
зите, односно барањата за донесување акти од дело-
кругот на Соборот и другите предлози што ги раз-
гледуваат Соборот и неговите работни тела да ги 
поднесуваат на еден од јазиците на народностите од 
територијата на автономната покраина, односно на 
тоа подрачје. 

Граѓаните — припадници на народностите имаат 
право на Соборот и на неговите работни тела да им 
поднесуваат барања за донесување акти од делокру-
гот на Соборот, предлози и други претставки на ја-
зикот на народноста на која и припаѓаат. 

Барањата, предлозите и претставките од ст. 1 и 
2 на овој член составени на јазиците на народности-
те, што им се доставуваат на делегатите, се преведу-
ваат на јазиците на народите на Југославија, утвр-
дени со републичките устави, и на јазиците на ал-
банската, односно унгарската народност (албански, 
односно унгарски јазик). 

Одговорите на овие барања, предлози и прет-
ставки се доставуваат на јазикот на народот на Ју -
гославија или на јазикот на албанската, односно ун-
гарската народност (албански, односно унгарски ја -
зик) на кој се обратил подносителот на барањето, 
предлогот или претставката. 

XII. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР 

Член 305 
Соборот може да одлучи заедно со Сојузниот со-

бор да одржи седница заради претресување на пра-
шања од рамноправен делокруг. 

Соборот може да одлучи заедно со Сојузниот со-
бор да одржи седница и заради давање свечена из-
јава на функционерите што ги избира Собранието 
на СФРЈ, за да ислушаат експозеа, извештаи и ел., 
како и заради претресување на други прашања од 
заеднички интерес. 

Член 306 
Седницата што соборите на Собранието на СФРЈ 

5а одржуваат заедно ја свикуваат претседателите на 
тие собори спогодбено или врз основа на заклучок 
на соборите, откако претходно ќе се договорат за 
денот и дневниот ред на таа седница. 

На седницата што соборите заедно ја одржуваат, 
претседателите на соборите наизменично претседа-
ваат. 

Член 307 
АКО соборите заклучат на седницата што заедно 

ја одржуваат и да одлучуваат, Соборот гласа одво-
ено. 

Член 308 
На седницата што соборите заедно ја одржуваат, 

сообразно се применуваат одредбите за деловниот 
ред на седниците на соборите. 

Член 309 
Работните тела на Соборот можат да заклучат 

со работните тела на Сојузниот собор заедно да одр-
жат седница заради разгледување на прашања од 
интерес за обата собора и за тие прашања можат да 
поднесат заеднички извештај до соборите. 

Седницата што работните тела на Соборот заедно 
ја одржуваат ја свикуваат претседателите на тие 
тела, спогодбено или врз основа на заклучок на ра-

ботното тело, откако претходно ќе се договорат за 
денот на одржувањето и за дневниот ред на таа сед-
ница. На овие седници претседаваат претседателите 
на работните тела наизменично. 

Член 310 
Соборот може во текот на постапката за донесу-

вање акт да бара Сојузниот собор да го разгледа 
нацрт-актот и за него да даде мислење. 

Член 311 
Соборот може во текот на постапката за доне-

сување акт од делокругот на Сојузниот собор да го 
разгледува предлогот на тој акт, ако со тој акт се 
утврдуваат прашања што се од интерес за Соборот 
и да му достави -свое мислење на С О Ј У З Н И О Т собор. 

Член 312 
Кога Соборот за нацрт-актот што го донесува ќе 

добие мислење од Сојузниот собор, пред започнува-
њето на постапката за усогласување на ставовите 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини ќе го разгледа тоа мислење. 

Член 313 
Работното тело на Соборот може во текот на по-

стапката за донесување акт од делокругот на Сојуз-
ниот собор да го разгледа предлогот на тој акт и за 
своето мислење да го извести Соборот или непосред-
но надлежното работно тело на Сојузниот собор. 

Член 314 
Соборот може да определи свој претставник кој 

на седницата на Сојузниот собор ќе го образложи 
предлогот, односно мислењето што Соборот го дал 
во врска со предлог-актот од делокругот на Сојуз-
ниот собор. 

Член 315 
Нацртот на својата програма за работа Соборот 

му го доставува на Сојузниот собор и ги разгледува 
евентуалните мислења и предлози на тој собор во 
врска со нацртот. 

XIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБОРОТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ 

Член 316 
Соборот ги разгледува предлозите на Претсе-

дателството на СФРЈ за утврдување на внатреш-
ната и надворешната политика и за донесување за-
кон, друг пропис или општ акт од делокругот на Со-
борот според постапката утврдена со овој деловник. 

Член 317 
Соборот може да бара од Претседателството на 

СФРЈ да ги изложи ставовите за одделни прашања 
од неговата надлежност што се од интерес за рабо-
тата на Соборот. 

Кога Соборот ќе побара од Претседателството на 
СФРЈ да ги изложи ставовите за прашањата од не-
говата надлежност што се од интерес за работата на 
Соборот, претседателот на Соборот за тоа го извес-
тува Претседателството на СФРЈ. 

Член 318 
АКО Соборот не го прифати предлогот на Прет-

седателството на СФРЈ за утврдување на внатреш-
ната и надворешната политика или за донесување 
закон, друг пропис или општ акт од делокругот на 
Соборот, чиешто донесување Претседателството на 
СФРЈ го смета за неопходно, или ако не го прифати 
предлогот на Претседателството на СФРЈ да Се од-
ложи донесувањето на законот, друг пропис или 
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на друг општ акт, претседателот на Соборот го изве-
стува Претседателството на СФРЈ за ставот на Со-
борот и за причините поради кои е заземен тој став. 

Во случајот од став 1 на овој член, по иниција-
тива од Претседателството на СФРЈ или од Соборот, 
ќе се постапи на начинот утврден во член 319 од 
Уставот на СФРЈ. 

Член 319 
Претседателството на СФРЈ го известува Собо-

рот за состојбата и проблемите на внатрешната и 
надворешната политика од делокругот на Соборот, 
како и за другите прашања што се од интерес за ра-
ботата на Соборот. 

Член 320 
Членовите на Претседателството на СФРЈ можат 

да присуствуваат и да учествуваат во работата на 
седниците на Соборот и на седниците на работните 
тела на Соборот. 

Член 321 
Соборот го известува Претседателството на СФРЈ 

за своите седници и за седниците на своите работни 
тела и му ги доставува нацрт-актите, како и инфор-
мативните и документационите материјали од инте-
рес за работата на Претседателството на СФРЈ. 

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
НА СОБОРОТ СПРЕМА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Претставување ва Сојузниот извршен совет во 
Соборот 

Член 322 
Претседателот на Сојузниот извршен совет го 

претставува Сојузниот извршен совет во Соборот 
на републиките и покраините. 

Член 323 
Заради остварување на постојана соработка со 

Соборот, Сојузниот извршен совет определува свои 
членови како постојани претставници во Соборот 
и во работните тела на Соборот. 

За свој постојан претставник во одделни ра-
ботни тела на Соборот, Сојузниот извршен совет 
може да определи и функционер кој раководи со 
сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, кој не е член на Сојузниот извршен совет, 
за прашањата од областите што се во делокругот 
на органот, односно на организацијата со која тој 
раководи. 

Член 324 
Сојузниот извршен совет може да определи 

еден свој член да го претставува по определено пра-
шање во Соборот и во работните тела на Соборот, 

Сојузниот извршен совет може да определи и 
функционер кој раководи со сојузен орган на уп-
равата или со сојузна организација, кој не е член 
на Сојузниот извршен совет, да го претставува во 
Соборот и во работните тела на Соборот по опре-
делено прашање од областа што е во делокругот 
на сојузниот орган на управата, односно на сојуз-
ната организација со која тој раководи. 

Сојузниот извршен совет може да определи и 
потсекретар или помошник на функционер кој ра-
ководи со сојузен орган на управата или со сојуз-
на организација да го претставува во работните те-
ла на Соборот по определено прашање од областа 
што е во делокругот на соодветниот сојузен орган 
на управата, односно на сојузната организација, 
ако со овој деловник ве е поганјавд^опредсдспа. 

Член 325 
Кога Сојузниот извршен совет му поднесува 

на Соборот нацрт-акт, односно друг предлог заради 
разгледување, го известува Соборот за својот прет-
ставник што го определил. 

Претставниците на Сојузниот извршен совет 
присуствуваат на седниците на Соборот и на него-
вите работни тела на кои се разгледува предлог-
актот што го поднел тој совет и учествуваат во ра -
ботата на Соборот и на неговите работни тела, ги 
изнесуваат ставовите на Сојузниот извршен совет и 
го известуваат Сојузниот извршен совет за ставови-
те и мислењата на Соборот односно на работните те-
ла на Соборот. 

Член 326 
Во работата на работното тело на Соборот кога 

се врши, усогласување на ставовите на собранија-
та на републиките и на собранијата автономните 
покраини за нацрт-актот што се донесува врз основа 
на согласност учествува членот на Сојузниот изврш-
ен совет што тој ќе го определи. 

Во работата на работното тело на Соборот к а -
ко претставник на Сојузниот извршен совет може 
да учествува и заменик на функционер кој раково-
ди со сојузен орган на управата, односно со сојуз-
на организација кога ќе го определи Сојузниот и з -
вршен совет. 

Член 327 
Сојузниот извршен совет определува свои по-

вереници кога на дневен ред на седница на Соборот 
и на неговите работни тела е нацрт-актот што тој 
го поднел. 

Сојузниот извршен совет може да определи свои 
повереници и во други случаи, кого смета дека е 
тоа потребно. 

Сојузниот извршен совет определува повере-
ници и кога тоа ќе го побора Соборот и неговите 
работни тела. 

Повереникот на Сојузниот извршен совет при-
суствува на седниците на Соборот и на неговите ра -
ботни тела, дава известување и објасненија за на -
црт-акт и за други прашања што се на дневен ред 
на седницата на Соборот и на неговите работни тела. 

Член 328 
Соборот и неговите работни тела го известу-

ваат Сојузниот извршен совет за своите седници. 
За седниците на. Соборот и на неговите работни 

тела на кои ќе се разгледува нацрт-акт или друг 
предлог што го поднел Сојузниот извршен совет се 
известуваат и неговите претставници и повереници. 

2. Известување на Соборот за работата на Сојуз-
ниот извршен совет 

Член 329 
Сојузниот извршен совет, по сопствена иници-

јатива или на барање од Соборот, му поднесува на 
Соборот извештај за својата работа, за спроведу-
вањето на политиката што ја утврдил Соборот, за 
извршувањето на Општествениот план на Југосла-
вија и на другите акти со кои се утврдува поли-
тиката на општествено-економскиот развој, за из-
вршувањето на сојузните закони, другите прописи 
и општи акти што ги донел Соборот, за состојбата 
во сите области од општествениот живот и за други 
прашања од својот делокруг. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет од 
став 1 на овој член се поднесува во роковите утвр-
дени со законот и со програмата за работа на Со-
борот. 

За извештајот на Сојузниот извршен совет рас-
права Соборот и со свои заклучоци ги утврдува 
ставовите по повод разгледувањето на овој извештај. 
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Член 330 
Сојузниот извршен совет подонесува, по соп-

ствена иницијатива или на барање од Соборот, из-
вештај за својата работа, за состојбата во опреде-
лена област од општествениот живот, за извршу-
вањето на одделни закони, други прописи и општи 
акти на Соборот, како и за други прашања од де-
локругот на Соборот. 

За извештајот на Сојузниот извршен совет од 
став 1 на овој член расправа Соборот PI СО свои зак-
лучоци ги утврдува ставовите по повод на неговото 
разгледување. 

3. Остварување на политичка контрола на Соборот 
над работата на Сојузниот извршен совет и одго-

ворност на Сојузниот извршен совет 

Член 331 
Сојузниот извршен совет, во согласност со Ус-

тавот на СФРЈ, во областите од делокругот на Со-
борот за својата работа е одговорен пред Соборот 
на републиките и покраините. 

Член 332 
Во остварувањето на политичката контрола над 

работата на С О Ј У З Н И О Т извршен совет, Соборот и 
неговите работни тела го следат спроведувањето на 
утврдената политика и извршувањето на сојузните 
закони И другите прописи и општи акти што ги 
донел Соборот. 

Член 333 
Во остварувањето на политичката контрола на 

Соборот над работата на Сојузниот извршен совет 
и одговорноста на Сојузниот извршен совет пред 
Соборот, Соборот може, во рамките на својот дело-
круг, да поведе претрес на прашањата што се одне-
суваат на работата на Сојузниот извршен совет, а 
особено во врска со спроведувањето на политиката 
што Соборот ја утврдил, состојбата во одделни об-
ласти од општестевниот живот, извршувањето па 
сојузните закони, другите прописи и општи акти 
на Соборот и насочувањето и усогласувањето на 
работата на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации од страна на Сојузниот извршен 
совет. 

Претрес на овие прашања може да се поведе по 
повод разгледувањето на извештајот за работата на 
Сојузниот извршен совет, поднесена интерпетгашга, 
како и по повод други прашања што се разгледу-
ваат на седница на Соборот. 

Предлог за поведување расправа за прашањата 
од ст. 1 и 2 на овој член може да поведе делегат и 
делегација во Соборот, работно тело па Соборот и 
собрание на република, односно собрание па авто-
номна покраина. 

Член 334 
Претресот на прашањата што се однесуваат на 

остварувањето на политичката контрола на Собо-
рот над работата на Сојузниот извршен совет и од-
говорноста на Сојузниот извршен совет може да се 
заврши: 

— со донесување заклучок со кој се утврду-
ваат обврските на Сојузниот извршен совет и му 
се даваат насоки во врска со спроведувањето на 
политиката и извршувањето на сојузните закони, 
други прописи и општи акти на Соборот; 

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет за презема-
ње на определени мерки, за поднесување извеш-
таи или предлог-акти, или за поднесување на ин-
формативни и други материјали; 

— со заземање ставови за работата на Сојуз-
ниот извршен совет и неговата одговорност; 

— со поставување прашање за доверба на Со-
јузниот извршен совет и на претседателот или на 
одделен член на тој совет; 

— со просто преминување кон следната точка 
од дневниот ред. 

Член 335 
Во поглед на натамошната постапка DO која 

е поставено прашање за доверба на Сојузниот из-
вршен совет односно на претседателот и на члено-
вите на тој совет, како И постапката во која Сојуз-
ниот извршен совет поднесува колективна оставка, 
се применуваат одредбите ед Деловникот за заед-
ничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ. 

XV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
НА СОБОРОТ СПРЕМА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНР1 НА 

УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 336 
Функционерот кој раководи со сојузен орган на 

управата и со сојузна организација во согласност 
со Уставот на СФРЈ е одговорен пред Соборот за 
својата работа, за работата на органот, односно орга-
ницазијата со која раководи, како и за состојбата 
БС« соодветната област од општествениот живот во 
рамките па длокругот на органот, односно на орга-
низацијата со која раководи -— во областите од де-
локругот на Соборот. 

Член 337 
Работните тела на Соборот можат, во рамките 

на делокругот на Соборот и во согласност со про-
грамата и плановите за работа на Соборот и на ра-
ботните тела на Соборот, од сојузните органи на уп-
равата и од сојузните организации да бараат: 

— да проучат определено прашање од својот 
делокруг и за тоа да им поднесат извештај; 

— да ги известат за состојбата и појавите од 
областа на својот делокруг; 

— да ги известат за спроведувањето на полити-
ката што ја утврдил Соборот и за извршувањето 
па сојузните закони, другите прописи и општи 
акти па Соборот за одделни прашања од областа 
на нивниот делокруг; 

— да изработат предлог на закон, на друг про-
пис или општ акт од областа на својот делокруг, 
што ги донесува Соборот; 

— да им даваат известувања и објасненија за 
прашаната од СВОЈОТ делокруг; 

— да им ги достават податоците со кои рас-
полагаат или што во својот делокруг се должни да 
ги пррхбираат и евидентираат, како и списите и дру-
гите материјали потребни за работа на Соборот и 
на неговите работни тела. 

Ако сојузниот орган па управата, односно со-
јузната организација смета дока не може, поради 
други свои редовни обврски, да го изврши барањето 
на работните тела на Соборот што се однесува на 
изработката на предлог на закон, друг пропис или 
општ акт, а кој не е предвиден со програмата за 
работа на Соборот или со заклучок на Соборот, ќе 
го извести за тоа работното тело на Соборот и Со-
јузниот извршен совет и ќе ги изнесе причините 
поради кои не може да го стори тоа. 

Член 338 
Работните тела на Соборот можат од функцио-

нерите кои раководат со сојузните органи на упра-
вата и со сојузните организации да бараат во рабо-
тата на комисијата, студиската група или друга 
група што ја формирало работното тело заради 
проучување на определени прашања и подготвува-
ње закони, други прописи и општи акти, да учес-
твуваат стручњаци од соодветните органи на уп-
равата, односно организации. 
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4 Член 339 
Работните тела на Соборот ги известуваат со-

јузните органи на управата и сојузните организа-
ции за седниците на кои ќе бидат претресувани 
прашања што се однесуваат на областа од нивниот 
делокруг заради учество на нивни претставници 
на тие седници. 

Член 340 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации имаат 
право и должност да учествуваат во работата на 
седниците на Соборот кога на тие седници се прет-
ресува предлог-акт со кој се уредуваат прашања 
што се однесуваат на областа од делокругот на со-
јузниот орган на управата, односно сојузната орга-
низација со кои тие раководат или друго праша-
ње што се однесува на областа од делокругот на тие 
органи, односно организации. 

На седниците на Соборот овие функционери да-
ваат известувања и објасненија за прашањата што 
се разгледуваат, а се должни, по барање од Соборот, 
да дадат такви известувања и објасненија и по пис-
мен пат. 

Ако функционерот е спречен да учествува во 
работата на седницата на работното тело на Собо-
рот, може да определи во работата на седницата 
да учествува друг раководен работник во соодвет-
ниот орган на управата, односно организација. 

Заради редовно известување на Соборот и на 
неговите работни тела за работата на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации, за сос-
тојбата, појавите и проблемите во областите од де-
локругот на тие органи, односно организации, к а -
ко и заради давање потребни известувања и об-
јасненија на тие тела за прашањата што се разгле-
дуваат во работата на седниците на Соборот и на 
неговите работни тела како претставник на соју-
зен орган на управата, односно на сојузна органи-
зација има право да учествува и друг функционер 
во тој орган, односно организација што е посебно 
определен за тоа. 

Член 341 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации извес-
туваат, на барање од Соборот и по сопствена ини-
цијатива, за состојбата во соодветната област, за 
извршувањето на сојузните закони, другите про-
писи и општи акти на Соборот и за другите 
прашања од својот делокруг, како и за работата 
на органот односно на организацијата со која рако-
водат. 

Соборот може со свој заклучок да го определи 
рокот во кој функционерот е должен да поднесе 
извештај. 

XVI. РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО СОБОРОТ НА МИС-
ЛЕЊАТА И ПРЕДЛОЗИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД, 
СОЈУЗНИОТ СУД, СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИ-
ТЕЛ И СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОВЕДУВА-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ОД СТРАНА НА СОБОРОТ 

ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 342 
Мислењата и предлозите на Уставниот суд на 

Југославија за остварувањето заштита на устав-
носта и законитоста, мислењата и предлозите на 
Сојузниот суд, сојузниот јавен обвинител и на со-
јузниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето за прашањата од интерес за работата на 
Соборот се разгледуваат на седница на Соборот. 

Кога Соборот ги разгледува мислењата и пред-
лозите на органите од став 1 на овој член, за тие 
прашања зазема ставови и донесува заклучоци и 
за тоа ги известува тие органи. 

Член 343 
Соборот може да одлучи да поведе пред Устав-

ниот суд на Југославија постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на прописите и другите 
општи акти што се донесуваат при спроведувањето 
на законите и другите општи акти од делокругот на 
Соборот. 

Предлогот за поведување постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста до Уставниот суд 
на Југославија го упатува претседателот на Собо-
рот. 

XVII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА 
НА СОБОРОТ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
И СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 344 
Соборот остварува соработка со органите, тела-

та и формите на дејствување на/Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот 
на комунистите на Југославија, Сојузот на синди-
катите на Југославија и други општествено-политич-
ки и општествени организации, самоуправни орга-
низации и заедници и други организации во феде-
рацијата на начинот утврден со овој деловник и 
со Деловникот за заедничката работа на соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

За таа цел Соборот и неговите работни тела мо-
жат да им предлагат на општествено-политичките 
и на други општествени организации, самоуправни 
организации тк заедници и на други организации во 
федерацијата да доставуваат мислења и предлози 
за одделни прашања од својот делокруг и можат 
на свои седници да повикуваат нивни претставници 
заради изнесување на нивните мислења и пред-
лози. 

Кога на седница на Соборот и на работно тело 
на Соборот се разгледуваат прашања што се од зна-
чење или од интерес за остварувањето на целите 
и задачите на општествено-политичките и на други 
општествени организации, самоуправни организации 
и заедници и на други организации во федераци-
јата, тие организации и заедници имаат право на 
тие седници, преку своите претставници, да изне-
суваат мислења и ставови за тие прашања. 

Соборот и неговите работни тела се должни за 
таквото барање да заземат став и за својот став да 
ги известат заинтересираните општествено-поли-

тички и други општествени организации, самоуп-
равни организации и заедници и други организа-
ции во федерацијата. 

Член 345 
Соборот може, спогодбено со органите на опште-

ствено-политичките и на други општествени орга-
низации и самоуправни организации и заедници во 
федерацијата да формира заеднички работни тела 
заради разгледување на одделни прашања од за-
еднички интерес и давање мислења, или подгот-
вување на предлози за тие прашања. 

Со договорот за формирање на заедничко ра-
ботно тело се определуваат задачите, составот и на-
чинот на работа на заедничкото работно тело и дру-
ги прашања што се значајни за остварувањето на 
задачите што му се доверени на тоа тело. 

XVIII. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБОРОТ ВО РА-
БОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СО-

ВЕТИ 

Член 346 
Соборот учествува во работата на сојузните 

општествени совети во согласност со законот. 
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Член 347 
Во работата на сојузните општествени совети 

учествуваат, како делегати на Соборот, претстав-
ници на работните тела на Соборот и други делега-
ти кои, на предлог <̂ д работните тела на Соборот 
ќе ги определи Соборот во согласност со својата 
програма за работа и со задачите и делокругот на 
одделни работни тела. 

Претседателот на Соборот, врз основа на кон-
султациите и договорот со претседателите на ра-
ботните тела на Соборот и делегатите што Соборот 
ги определил да учествуваат во работата на оддел-
ни СОЈУЗНА општествени совети, определува кој ка -
ко делегат на Соборот ќе учествува во работата на 
одделни седници на сојузните општествени совети, 
зависно од прашањата што се на дневен ред на сед-
ницата на советот. 

Член 348 
Делегатите на Соборот кои учествуваат во ра-

ботата на сојузните општествени совети се должни 
на седниците на советите да изнесуваат мислења 
и ставови на работните тела на Соборот во чиј де-
локруг е прашањето што се разгледува на седни-
цата на советот, ако работните тела зазеле став за 
тоа прашање, како и да ги известуваат тие работни 
тела за мислењата и предлозите утврдени на сед^ 
ницата на советот. 

Делегатот може на седница на сојузните оп-
штествени совети да изнесува и свое мислење со 
тоа што е должен да го извести советот дека е тоа 
негово мислење. 

За мислењата и предлозите на сојузните опште-
стевни совети, утврдени во постапката по повод 
разгледувањето и подготвувањето на одделни зако-
ни, други прописи и општи акти од делокругот 
на Соборот или во врска со разгледувањето на дру-
ги прашања значајни за работата на Соборот, се из-
вестуваат сите делегати. 

Член 349 
Во работата на сојузните општествени совети 

можат да учествуваат претседателот и потпретсе-
дателот на Соборот. 

Член 350 
Претседателот на Соборот е член на координа-

ционите одбори на сојузните општествени совети. 
Соборот може, покрај претседателот на Соборот, за 
член на координационите одбори на сојузните оп-
штествени совети да определи и друг делегат. 

ХТХ. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА 
СОБОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ 
ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ 

Член 351 
За време на воена состојба или во случај на 

непосредна воена опасност, Соборот работи според 
одредбите од овој деловник, ако со одредбите ед 
оваа глава или друг акт на Соборот не е опреде-
делено поинаку. 

Член 352 
Соборот може за време на воена состојба или 

во случаЈ на непосредна воена опасност, на пред-
лог од претседателот на Соборот, од потпретседате-
лот на Соборот, од претседавачите на делегациите 
и од овластениот предлагач, да одлучи нацрт-ак-
тите да се разгледуваат и да се усогласуваат на 
седници на Соборот без нивно претходно разгле-
дување и усогласување во работните тела на Собо-
рот. 

Член 353 
Соборот може, врз основа на дадената соглас-

ност од собранијата на републиките и од собрани-

јата на автономните покраини и усогласените ста-
вови на седница на Соборот за предлозите и забелеш-
ките на тие собранија на нацрт-актот, на истата 
седница да го утврди предлог-актот и да одлучува 
за него, ако собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини ги овластиле своите 
делегации да мбжат од нивно име да дадат соглас-
ост на предлог-актот во целост. 

Член 354 
Соборот може да одлучи за време на воена сос-

тојба или во случај на непосредна воена опасност 
да не ги применува одредбите од овој деловник што 
се однесува до роковите во кои собранијата на ре-
публиките и собранијата на автономните покра-
ини треба да заземат ставови за нацртот, односно 
за предлог-актот. 

XX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 

Член 355 
Службата на Соборот ги врши за потребите 

на Соборот стручните и другите работи што се од-
несуваат на: подготвувањето на програмите и пла-
новите за работа на Соборот и на работните тела 
на Соборот и следењето на нивното извршување; 
подготвувањето и организирањето на седниците 
на Соборот и седниците на работите тела на Со-
борот: обезбедувањето и давањето стручни мислења 
во врска со работата на Соборот и на работните те-
ла на Соборот; обезбедувањето и подготвувањето на 
документациониот и друг материјал и на податоци-
те за работата на Соборот и на работните тела на 
Соборот; подготвувањето на предлог-актите на ба-
рање од Соборот и од работните тела на Соборот 
и следењето на извршувањето на заклучоците на 
Соборот и на работните тела на Соборот. 

Службата на Соборот ги врши стручните и дру-
гите работи за потребите на делегациите и деле-
гатите во вршењето на нивната функција, што се 
однесуваат на: полетувањето на предлог-актите и 
амандманите на предлог-актите; остварувањето на 
иницијативите и предлозите на делегациите за прет-
ресување на прашања од делокругот на Соборот; 
подготувањето на прашања и интерпелации на де-
легациите и делегатите и барањето објасненија и 
известувања; обезбедувањето на дополнителна до-
кументација; информирањето и давањето објасне-
нија и стручни мислења. 

XXI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 356 
Со влегувањето во сила на овој деловник пре-

стануваат да важат Деловникот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Соборот на републиките и 
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/75) и Одлуката за измени 
и дополненија на Деловникот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78). 

Член 357 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и другите држави, како и за особени зас-
луги во работата на развивањето на свеста на гра-
ѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пол ковници: Аранђеловић Петка Добривоје, И -
ванишевић Мате Шпиро, Кривокућа Душана Ми-
лан, Марача Анте Тончи, Маружин Ивана Абрлм, 
Мијовиќ Неше Данило, Нешић Алимпија Милисав, 
Терзић Чедомира Милутин; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

воен службеник III класа Мулић Османа Му-
хамед; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Домазетовић Мијата Љубомир, Ра-
диќ Илије Драго, Вукобрат Јована Дмитар; 

капетан на боен брод Шепић Вјекослава Мио-
драг; 

потпол ков ници: Котевски Сотира Борис, Нико-
лић Блажије Славко; 

воен службеник II класа Елек Видака Љубо-
мир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА. НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник Павловић Раденка Томо; 
мајор Николиќ Вићентија Миладин; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Георгиевски Михајла Коста, Мар-
цел Алојза Зденко, Михаиловић Васе Милош. ПР-
јић Вукашина Милош, Радојевић Миливоја Мило-

рад, Тешановиќ Владе Миле, Видовић Александра 
Радисав, Шаулић Владимира Мићо; 

капетан на фрегата Кос Јакова Јосип; 
мајор Обрадовић Јоксима Вук; 

— за особени заслуги во изградбава и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана не независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

пол ковници: Бабиќ Чеде Вучета, Беговић Мир-
ка Антон, Ботић Владислава Милисав, Божанић 
Мила Никола, Брењо Петра Марко, Брзаковић Ро-
дољуба Богосав, Буцало Николе Милан, Цигановиќ 
Марка Стеван, Дацић Новака Батрић, Дошен Паје 
Милан, Ђилас Лазара Раде, Ђукић Радисава Петко, 
Френфрајнд Густава Божидар, Франолиќ Петра 
Никола, . Говедарица Петра Небојша, Гулан Петра 
Бранко, Исмаиловић Васифа Керим, Крстић Рад-
мила Предраг, Љубић Јожефа Јосип, М и ^ в и ћ Ма-
шана Гојко, Миоковић Ђуре Бранко, Милутиногић 
Петра Ђорђе, Мркоња Павла Винко, Ожеговиќ Ду-
шана Живојин, Павловић Марка Пане, Пиповић 
Боже Драго, Радман Николе Звонко, Самарџић Дра-
ге Милорад, Савовиќ Војина Комнен, Симовић Ми-
лоша Томислав, Станковић Александра Драгољуб, 
Стојковић Милорада Данило, Степановић Милана 
Томислав, Стожиниќ Блажа Мираш, Терзин Чедо-
мира Пуниша, Томинц Франца Иво, Турчиновић 
Голуба Миомир, Васиљевић Миливоја Владо, Виш-
њички Ранисава Милош, Врачаревић Љубомира Тео-
дор, Вујиќ Васе Коста, Вулић Ненада Данило; 

капетан на боен брод Клишманић Мије Живко; 
потполковници: Бјелац Боже Петар, Бошковић 

Недељка Владимир, Бранковић Милоја Живан, Бу-
латовић Новака Петар, Буквић Ранка Милан. 
Делибашић Петра Радивоје, Голубовић Радисава 
Стр-атомир Гостовић Николе Милорад, Губери-
нић Нове Стојан, Халер Марка Јово, Ј ан-
ковић Бранислава Душан, Јекнић Рада Ненад, 
Кецојевић Милана Митар, Килибарда Ђорђија Ни-
кола, Кузмановић Николе Ристо, Лукан Андреја 
Андреј, Миловић Владимира Арсеније, Мрдак Ми-
лића Тома, Николић Александра Војислав, Пастор 
Вићентита Србољуб, Поповић Мирка Радисав, Ше-
гота Албина Никола, Шундуковић Милана Бланко, 
Томић Андрије Михаило, Трнинић Душана Свето-
зар, Васић Јездимира Синиша, Вукмировић Јована 
Бранко; 

мајор Ђошић Мирка Радивоје; 
воени службеници II класа: Алавања Теодора 

Милан, Цревар Николе Јован, Тодоровић Миј ушка 
Миленко, Вучетић Вељка Добрица; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници: Ковачевић Марка Лазар, Кова-
чевић Вељка Слободан, Миленковић Ишто.че Пре-
тозар, Попадић Аранђела Доаѓам. Ристић Томе Вла-
де, Шуманоски Јосипа Ладислав; 

мајори: Бањац Симе Драган, Лчм^тРић М и о т т -
га Божидар. Илић Јована Чедомир. Јозић 
Лука, Милосављевић Бранда "Воттгко П о в и ч е " Р а -
фаела Биљем. Петревски Сталета Петко, Старче! ић 
Душана Миодраг; 
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капетани I класа: Јосиповић Милорада Бориво-
је, Михајловић Милана Драгољуб, Милановић Ж и -
ворада Ратомир, Опарница Николе Славко, Радо-
јевић Милована Мирко, Радоњић Војислава Драго-
слав, Равић Лазара Савотије, Шапоњић Тихомира 
Миодраг; 

капетан: Миловановић Душана Величко; 
поручник Пајчин Ђорђа Мирко; 
заставници I класа: Човић Николе Милан, Или-

јашевић Миленка Павле, Јованић Илије Драган, Ла-
лић Богдана Момир, Нинковић Ивана Марко, Пе-
јовић Живојина Радоје, Појић Игњатија Милош, 
Радовић Радомира Бранко, Светић Ивана Јосип, 
Шегрт Милоша Јован, Шкорић Милана Драган, 
Влаховић Љубомира Добривоје; 

заставници: Крчевинац Средоја Мирко, Лучић 
Радивоја Василије, Маринковић Стевана Драган* 
Миловановић Милована Миодраг, Митић* Србислава 
Јован, Николић Грујице Дамјан, Петровић Десимира 
Милан, Тодоровић Добривоја Радован; 

постар водник I класа Недељковић Радише 
Мирослав; 

постари водници: Андрејевић Чедомира Томи-
слав, Ковачевић Војкана Милорад; 

воен службеник III класа Јевремовић Милоша 
Бранислав; 

воени службеници V класа: Андријашевић Ми-
хајла Ђорђо, Лазић Стевана Тоша, Шафер Јосипа 
Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Беговић Петра Глиш, Богдановић 
Обрада Миле, Гвоздић Јована Душан, Луковић Ра-
дојка Милинко, Милинковић Јована Богдан, Смре-
кар Франца Рико, Васиљевић Душана Александар, 
Збачник Јанеза Алојз; 

потполковници: Бијелић Ранка Илија, Блаже-
вић Милисава Бранислав, Цитковић Фрање Томо, 
Туровић Марка Здравко, Дамјановић Јована Влади-
слав, Ђорђевић Митра Миливоје, Ђорђевић Михај-
ла Првослав, Исаиловић Драгољуба Драгиша, Јово-
вић Пунише Благоје, Лаловић Ненада Милан, Ми-
кић Богосава Никола, Новаковић Војина Божидар. 
Новков Милана Георгије, Павић Петра Милорад, 
Петровић Чедомира Петар, Шмигић Крсте Радомир. 

заставник Алфиревић Томе Анте; 
граѓанско лице на служба во ЈНА Маленица 

Михајла Живка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник Вујовић Луке Александар; 
мајори: Јелер Ивана Франц, Митровић Живо-

јина Драгољуб; 
капетани I класа: Димитров Цветка Ангел, До-

мазетовски Георгија Димитар, Филиповић Милована 
Живорад, Радосављевић Живојина Божур, Радосав-
љевић Богољуба Владислав; 

капетан Глоговац Новице Душан; 
заставници I класа: Драгановић Хасе Шефко, 

Илић Игњатија Ђурађ, Кнежевић Томе Ђуро, Пе-
шић Александра Станко, Шљапић Милоша Драго-
љуб, Шпегар Гојка Милорад, Тодоровић Павла 
Петар; 

воен службеник III класа З д р а в о в с к и Рада 
Стојан; 

воени службеници IV-класа Илиевски Божина 
Трајко, Новина Андрије Јосип, Поповић Јована 
Петар; 

воен службеник VI класа Стојановски Јордана 
Стеван; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ајдуковић 
Миће Рајко, Будраковић Новице Радиша, Цакић 
Љубомира Милан, Ђивић Јована Загорка, Филипо-
вић Душана Вера, Кучера Исаије Бранка, Панду-
ревић Милована Димитрије, Пејковић Симе Буди-
мир, Радојчић Велимира Софија, Савић Остоје Ви-
досава, Стевановић Александра Зоран, Тупањанин 
Ђорђије Даница; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за пости-
гање на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Бокић Мате Анђелко, Кафеџиџћ 
Бећира Мујо, Милошевић Драгомира Светозар, 
Молнар Јосипа Јосиф, Рифат Виктора Владимир, 
Зорц Фрање Милован, Жунец Блажа Валент; 

потпол ковници: Адамовић Милана Станко, 
Баштић Лазара Недељко, Бранковић Угљеше Бо-
рислав, Ђоровић Василија Александар, Ђурђевић 
Радмила Зоран, Ефендић Орхана Хасан, Гајић Ве-
лимира Првослав, Гардашевић Петра Саво* Илић 
Милоја Драгољуб, Исовски Апостола Иван, Јегдић 
Алексе Трифко, Јеловац Вучете Гавро, Јовичић Ве-
личка Чедомир, Карл инић Павла Божидар, Крстев-
ски Драгана .Александар, Лукач Јожета Винценц, 
Максимовић Војимира Драгољуб, Маринковић Ра ј -
ка Вучко, Мићић Милије Богољуб, Милетић Јове 
Саво, Миливојевић Милорада Велизар, Минић Бла-
же Марко, Мркајић Паје Томислав, Петровић Ла-
зара Радован, Прелец Алојза Лудвик, Пандурић 
Ђуре Јосип, Пејовић Николе Мирослав, Ра јић Ни-
коле Миодраг, Ранчић Теофила Радивоје, Савић 
Душана Милан, Савић Драгослава Томислав, Ста-
нишин Миливоја Исо, Столаковић Салиха Фадил, 
Терзић Николе Милорад, Траваш Ивана Драган, 
Шајиновић Миливоја Драгослав, ^Галаманов Јована 
Димитар, Виденовић Стојана Часлав, Вујановић 
Бошка Миодраг, З ј алић Славка Владимир, Житко 
Јосипа Петар; 

капетан на фрегата Којић Ђорђа Димитрије; 
мајори: Твој ић Саве Петар, Јовић Живојина 

Миливоје, Кеча Илије Милан, Крањц Франца Иван, 
Лазаревић Владете Предраг, Миливојевић Петка, 
Миленко, Пајевић Ђорђа Радосав, Радуловић Стева-
на Момчило, Сарајлић Атифа Фуад, Станишић Ра -
дојев Бекица, т у л е в с к и Методија Ристо, Барда Ни-
коле Јово; 

капетани I класа: Делач Миливоја Емил, Дим-
ковски Драгутинов Љубиша, Дрецун Марка Петар, 
Јамина Јове Драган, Косовић Николе Радован, Ни-
колић Верђе Димитрије, Пантовић Драгомира Љу-
бомир, Томановски Васила Лазар, Турила Анђелка 
Славко, Водник Павла Јоже; 

поручник на боен брод Арсић Борисава Милан; 
заставници I класа: Милосављевић Хранислава 

Богдан, Зулееић Николе Петар; 
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заставник Николић Божидара Живомир; 
воени службеник I класа Стојиљковић Радисава 

Миодраг; 
воен службеник II класа Младеновић Алексан-

дра Добривоје; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа: Георгиев Наке Ристо, Микић 
Здравка Милан, Митић Миливоја Јосип, Жагар 
Фрање Фрањо; 

поручници: Цвијетић Марка Михајло, Кнафлић 
Франца Франци, Вујић Николе Слободан; 

потпоручник Скопљак Павла Миодраг; 
заставници: Ковачевић Мила Јово, Остроушка 

Хермана Паулин; 
постар водник I класа Тркуља Јована Ми-

ленко; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Новаковић 

Данила Слободан, Шуловић Ђорђа Живојин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Капо Хусе 
Хусо, Кнежевић Станка Радојка, Лакић Славка 
Маринко, Мадић Анте Милка, Мулавдић Алије 
Абид, Накиченовић Игње Зоран, Радоња Драге Јо-
ван, Секулић Милорада Љубинко, Стевановић Ра јка 
Љиљана, Стојичевић Душана Борисав, Шегвић Ива-
на Томислав, Васалић Јандрије Недељко, Војино-
вић Рада Зако; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и В О Ј Н И Ч К И особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручници: Јелисавец Петра Симо, Јевтић Томе 
Милан; 

заставник Петровић Часлава Слободан; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Адамовић 

Ристе Ђурађ, Бошковић Ра дуна Војимир, Капета-
ковић Јована Миленко, Марковић Стојана Љиљага, 
Шакић Борислава Љиљана, Векић Дана Бранко; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на Вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на Вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБ-
РОВ ВЕНЕЦ 

полковници: Берце Јожефа Јожеф, Стојаковић 
Радована Светозар; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи момеѓу Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија и другите земји и за 
истакнати заслуги во развивањето или зацврсту-

вањето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

пол ковници: Цревар Миле Мирко, Маријанац 
Симе Богољуб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковници: Адамовић Марка Ђуро, Беговић 
Павла Милош, Боснић Ђуре Бранко, Буквић Нико-
ле Живко, Булатовић Саве Милорад, Церанић Крс-
те Милан, Цветичанин Раде Дмитар, Чукић Андрије 
Димитрије, Деспот Нике Миливој, Гинзберг Филипа 
Ервин, Кезуновић Јована Влајко, Комљен Које Бог-
дан, Краљић Ђуре Вид, Ласбахер Фрање Срећко, 
Михелић Ивана Михајло, Микелић Ивана Милањ 
Пантелић Богдана Драгољуб, Пекез Спасоја Лука, 
Полић Вице Думе, Пухар Ивана Дарко, Рашић Љу-
бомира Светолик, Репац Петра Дане, Руссо Гриш-
пинијана Алекса, Ружић Стјепана Станко, Стој-
ковић Владисава Маринко, Стојковић Лазара Вла-
димир, Шеваљевић Нике Петар, Томашић Рудолфа 
Берислав, Томић Васе Обрен, Живковић Милоја 
Љубиша, Жупанчић Ивана Иван; 

капетани на боен брод: Ђурић Марка Драган, 
Милетић Ђорђа Момчило; 

потполковник Цико Бошка Милена; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пол ковници: Адамовски Исмаила Мустафа Ан-
ђелић Николе Милан, Анић Ивана Никола, Атанас-
ковић Чедомира Живорад, Аушпергер Јакоба Иван, 
Ба јц Ивана Карло, Ба ј т Ивана Иван, Башић Ловре 
Милан, Беко Милоша Никола, Богуновић Луке Да-
не, Борчић Николе Раде, Брдарески Јована Васил, 
Буковник Јосипа Теодор, Бура Боже Стево, Бурић 
Видов Блажо, Буторац Петра Марко, Чамџић Јусу-
фа Рифат, Ђалић Мила Божо, Дабић Косте Симеон, 
Дејановић Берислава Душко, Денда Алексе Новица, 
Дракулић Богдана Стеван, Дрљевић Михајла Дра-
гиша, Дубљевић Милосава Милован, Ђевић Драгана 
Стеван, Ђорђевић Мирка Војин, Ђукић Стевана Ра -
дивој, Гутаљ Миле Радисав, Храниловић Данијела 
Александер, Ибрахимпашић Мустафе Менсур, Јова-
нетић Драгољуба Драган, Јовановић Томе Миодраг, 
Јовановић Петра Велибор, Кецман Пере Ђуро, Ке -
чан Драгутина Ђурађ, Кнежевић Станоја Видоје, 
Комадина Николе Мирко, Ковачевић Вељка Милан, 
Козлица Николе Јован, Кукобат Пере Јован, Куња-
дић Стевана Милан, Мариаш Михајла Јосип, Мар-
јан Јосипа Звонимир, Матијаш Илије Душан, Ма-
тијашевић Милана Марко, Миновић Станише Гав-
рило, Михајловић Милана Живко, Мијић Михајла 
Живко, Милановић Спасоја Раде, Милић Јосипа 
Душан, Миловановић Тиослава Властимир, Мркић 
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Јуре Милан, Ненадић Милована Милорад, Николић 
Стојана Милан, Пајић Николе Ђурађ, Пановски Бо-
гомила Никола, Париповић Ђуре Александар, Пе- ; 
јовић Крсте Блажо, Петровић Саве Миленко, 
Плишић Фрање Никола, Поткоњак Ђуре Марко, 
Праштало Пане Стево, Пупић Саве Гаврило 
Раца Милоша Перо, Радовић Драгољуба Живко, 
Рајчић Симе Коста, Рајчић Ивана Весна, Растовац 
Јове Милан, Раубер Антона Станислав, Ром Ива-
на Иван, Савељић Сава Раде, Секулић Илије Алек-
сандар, Станковић Стојана Војислав, Станојевић 
Илије Велимир, Стриже Јадре Иван, Стругар 
Лазе Лука, Шијан Милете Данило, Шпање-
вић Милуна Вукајло, Штрбац Које Драган, Шур лан 
Мирка Милош, Шушњар Данила Војислав, Тадић 
Јована Михаило, Тиодоровић Миливоја Марко, То-
мић Светомира Милета, Томовски Тодора Тома, Ви-
лић Јована Душан, Вученовић Шпире Ђуро, Вуч-
ковић Николе Георгије; 

капетани на боен брод: Падован Кате Иво, Па-
велић Николе Вељко; 

потполковници: Ожанић Матије Јосип, Судар 
Андрије Саво, Суџум Милана Жарко, Синкић Јере 
Звонко, Штиковац Саве Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

полковници: Антељ Лазе Јован, Аревски Николе 
Тодор, Дракулић Николе Љубомир, Дробњаковић 
Јована Лазар, Држић Ивана Бранко, Фрлета Мари-
јана Винко, Гашпаровић Мартина Кузма, Хлаић 
Фрање Владимир* Ивановић Петра Будимир, Јури-
шић Николе Иван, Љубинковић Богдана Славко, 
Марић Георгија Радован, Панић Ивана Радован, 
Пекић Милоша Ђуро, Поповић Љубе Ђуро, Прпа 
Тривуна Здравко, Рајковић Боже Никола, Рак Мар-
ка Миле, Станојевић Милуна Миливоје, Шкуфца 
Антона Алојз, Тихић Сулејмана Есад, Торбица Пав-
ла Душан, Трбовић Рада Марко, Живковић Милана 
Никола. 

Бр. 119 
22 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Ѕегѕеј Кга^ћег , с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод седумдесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа а за извон-
редни заслуги во организирањето на изградбата на 
социјалистичкото самоуправно општество и за посе-
бен придонес од значење за општиот развој и 
јакнење на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Гиздиќ Боже Драго; 

— по повод осумдесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишна револуционерна работа и за из-
вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слобода и независност на нашата земја, како и 
за сначаен придонес на нејзината политика на ми-
рот и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Хрнчевиќ Јанка д-р Јосип; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод шеесетгодишнината на животот а за 
извонредни литерарни и научни дела што ја збога-
тија југословенската литература и култура, како и 
за значаен придонес на политиката на мирот и при-
ја ! е леќата соработка на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со други држави 

СО ОРДЕН Ј УГОСЛВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Конески Блаже. 

Бр. 122 
10 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Ѕег&еј Кга&ћег, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

297. Деловник за заедничката работа на собо-
рите на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — 653 

298. Деловник на Сојузниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 710 

299. Деловник на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија — _ — — — — — _ 710 
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