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Член 3 
Ако се поништи мандатот ма еден гаосланиќ по-

ради недостаток на условите за уживање на бирачко-
то право, :ке се повика за ноел ани к неговиот заменик. 

Ако послание на Скупштината на народите из-
губи мандат макар из кој разлог или умре на не-

,гово место довогја одговара јукјиот заменик од ис-
тата листа. Во случај да и 'овој заменик изгуби ман-
датот или умре на негово ,место довогја први од 25 
заменици сид (Истата листа. Во таквиве случај ќе се 
исцрпи листата на замениците но редот. 

Состанок на посланиците и провереа на уверената 
за нивниот избор 

Член 1 

. На првиот состанок на Скупштината на народите 
тгредседуе по 'години најста,р при с ат ен послание 

Должноста на привремените секретари ја вршат 
три Поданици кои Скупштината ќе ги избере. 

Како присатните последици ќе ги предадат на при-
времениот претседател уверената издадени од Из-
борната комисија, Скупштината избира Верификаци-
они одбор од 20 членови. Ако скупштинските групи 
н,е се согласиле на една заедничка листа, изборот се 
врши оо тајно гласање но листите и по начелото на 
сразмерното преставителство. 'Кандидатската листа 
,може да ја поднесат најмалку десет поданици. 

После овој збор состанок на Скупштината се 
заклучуе. 

Член 2 

Верификацианиот одбор ги испитуе ноел водачките 
уверела, сите изборни актови и сите жалби против 
изборите и поднесуе извештај на Скупштината. Од-
печатениот извештај на Вериф,икациониот одбор ќе 
1се достави на сите посланици. 

Кога извештајот ќе се достави на посл амид ите, 
претседателот на Верификациониот одбор сазива сед-
ница на Скупштината, на која Бедната се пристапу е 
на претресот на извештајигге 1ча Верификационит од-
бор. Седницата не може да се одржи пред но што 
поминат 24 сати од доставувањето извештајот на по-
сланиците. 

До (изборот на претседател на Скупштината со 
нејзините седници раководи председателот на Вери-
ф,ика,циониот одбор. 

Секој ноел аниќ, додека изборот не би му бил, 
поништен, има право да присаствуе и да решуе на' 
седниц,ите на Скупштината, али не може да гласа за 
својот сопствен избор, ако за него несебично се 
гласа. 

'Скупштината може да го оснажи или поништи 
изборот на по станиците или да ја одложи одлукат,а и 
да нареди да се извршат потребни извигјаји. 

Член 4 
По завршениот претрес на извецгтајите на Вери-

фикациониот одбо(р, посланиците чии избори се по-
тврдени иоложуат пред Скупшт,ината и потпишуат 
заклетва која глааи: 

„Јас, име и презиме, се заколнувам со својата 
чест и со честа на својот народ да како народен по-
д а н и к во работата на Уставотворната скупштина вер-
,но ќе го застапуам својот народ и неуморно ќе ги 
чувам и ќе ги бранам придобивките на народната бор-
ба, демократ амит е права и слободата на народот." 

Посланиците не можат да ја вршат својата дол-
жност додека не положат заклетва. 

Претседател и секретаријат 

Член 5 

Скупштината избира претседател, дв,а потпретсе-
датели и три секретари. 

Најпрво се избира претседател, по тоа потпрет-
седатели и најпосле секретари. Кандидатите можат да 
ги предлагаат најм^алку десет ноел ашици. Изборот на 
потпретседателите и секретарите се врши по листите 
и по начелото на оразмерното претставителство. 

Член 6 

Претседателот ја представуе Скупштината, рако-
води и одржуе ред н,а нејзините седници, претседава 
на заедничките седници на обата дома на Уставотвор-
ната скупштина наизменично со претседателот .ча 
Сојузната скупштина се грижи за уредното и брзо 
отправуење на работите Во канцелариите на Скуп-
штината. Он нарочно ое грижи да работата во Одбо-
рите не заостануе и да не се премину е. Претседателот 
го поставуе сиот канцелариски персонал, донесуе од-
луки за нивните службени односи и врши дисциплин-
ска власт над сите службеници на Скупштината. 

Во случај на спреченоста на претседателот го за-
мвнуе еден од потпретседателите. 

Член 7 

Должност на секретарите е: да вршат прозивка 
на послатките , да составу ат записници на седниците, 
да ги читат предлозите и други актови во Скупшти-
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ната, и да се ,грижат за водењето на белешки за од-
луките на Скупштината, начинот и резултатот на гла-
сањено 1И за редот на говорниците. 

Еден од секретарите кого ќе го одреди Претсе-
дателот, ќе во,ди непосреден надзор над вршењето ма 
целокупната канцелариска работа. 

Во случај да се сите секретари спречени во вр-
шењето должноста!, ќе ги заменат привремено иселе-
ниците кои ќе Ги ^одреди Претседателот. 

Одбори 

Член 8 
За проучени и припремање нацртот на Уставот, 

законските предлози и предлозите за другите пр1аша-
' н,а Скупштината /избира одбори. Одборите се стални 

или нарочни. Стални се: 1) Уставотворниот одбор; 
2) Одборот за привредниот план и финансиите; 3) 
Мандатниот и имунитетниот одбор; 4) Администра-
тивниот одбор; и 5) Одборот за молби и жалби. 

Нарочни одбори се избираат за проучуење на оние 
законски предлози или други предмети, за кои Скуп-
штината би.нашла да требе да ое упатат во нарочен 
одбор. Нарочните одбори трајат додека не ја свршат 
поверената им работа. Сталните одбори трај ат се до 
распуштањето на Уставотворната скупштина. 

Скупштината може да одреди и посебни истражни 
и анкетни одбори за поедини прашања. 

Скупштината такугјере избира десет членови кои 
влегуат во Координациониот одбор на Уставотворна-
та скупштина (чл. 23 на Законот за Уставотворнага 
скупштина). Оние можат да бидат сите замени од 
членовите на Уставотворниот одбор. 

Член 9 
Одборите се избираат по листи и начелото на 

сразмерното претставителство. Кандидатската листа 
можат да ја поднесат најмалку десет поданици. 

Член 10 
Уставотворниот одбор се состои од триесет и еден 

член, Одборот за привредниот план и финансиите од 
петнаест членови, о стан алит е одбори се составени од 
по седум членови. Нарочните одбори имаат онолку 
членови колку Скупштината ќе ги одреди во секој 
посебен случај. 

Член 11 
Секој одбор ќе си избере претседател, потпретсе-

дател и секретар. 
Претседателот на одборот во случај на спрече-

ност ќе го замени потпретседателот, а ако е и тој 
спречен по години најстариот член на одборот. 

Позивате за седниците на одбориот се објав,уат на 
местото нарочно за тоа одредено во зданието каде се 
одржуат Скупштинските седници, а мораат да се до-
стават лично на секој член на одборот ако при закљу-
чуењето на последната седница не' бил утврнен де-
нот и саатот на наредната седница на одборот. 

Скупштината ќе одреди рок до кој одборот гре-
бе да поднесе извештај. Ако одборот това не го на-
прави во одреден рок или Скупштината не го продол-
жи рокот, Скупштината може да избере нов одбор. 

Одборот може да решуе ако се присатни повекје 
од половината на неговите членови. Полноважни за-
клучоци се донесуат со мнозинство на гласовите на 
присатните членови. 

Одборите ќе водат записник за својата работа во 
ко ј се бележат имињата на присатните членови, нив-
ните предлози и одлуките на одборите. 

На место членовите на одборите спречени да уча-
ствуат во седниците можат да участвуат во работа на 
одборите нивните заменици од истата послачичка гру-
па. За тоа групата мора писмено да го обавесш Прет-
седателот на одборот. 

Член 12 
Секој член на одборот може да лодносуе предло-

зи за поедини членови на предлогот на Уставот и 
законските предлози који се претресуат. За секој 
таков предлог рдборот е должен да донесе решење. 

Член 13 
Одборите можат да работат и за времето кога 

Скупштината не е на ш у т , али само по нарочно Ру-
шење на Скупштината. 

Член 14 
Кога предметот во одборот ќе биде завршен 

одборот ќе одреди свој известител, кој во Скупшти-
ната ќе го прочита и брани извештајот и предлогот 
на одборот. 

Ако одборот се подели на мнозинство и малцин-
ство, и едната и другата страна имат свој засебен 
известител. Секое одвоено мнение ќе се предаде пис-
мено на одборот, кој упоредно со извештајот на 
мнозинството ќе по изнесе пред Скупштината. Член 
на одборот који го одвоји мнението може да го 
брани своето мнение на седницата на Скупштината. 

Член 15 
Поради припремање и полесно извршуење V а 

својот задаток одборите можат да образуат во 
својата средина пододбор и. Членовите на одборот 
избират пододбори по исти начела по кои се врти 
избор на одборот. 

Пододборите не можат да ,доносуат никакви, од-
луки во име на целиот одбор. 

Член 16 
Кога Устав стварниот одбор ќе ги прими сите под-

несени предлози на Уставот, ќе одлучи кој од нив ќе 
го земе како основа за својата работа. Тој може да 
реши да самиот одбор изработи нов уставни нацрт 

Член и 
Уставотворниот одбор го претресуе предлогот на 

Уставот најпрво во начелото, а -о тоа в) пое.дино-
сти. По свршениот претрес одборот го упатуе својот 
извештај со конечниот пред,! т на Уставот на Скуп-
штината. 

Во текот својата работа Уставотворниот одбор 
ќе стои преку својот Претседател во постојан додир 
со Уставотворниот одбор на Скупштината на наро-
дите поради мегјусобно обавестуеН)е и с редуење на 
работата на обата одбори. 

Член 18 
На седниците на овие одбори може да прпса-

ствуе секој послание Н,а седниците на Устав.л в по-
имот одбор може да присаствуат и претставителите 
на домашната дневна штампа по претходното одо-
бреше на претседателот. 

Осем членовите на одборот само членовите на 
Владата и владините повереници имаат право на го-
вор во одборските седници. 

На седниците на одборите задолжно е присастви-
ето на министерот за чиј законски предлог се пре-
тресуе. 

Член 19 
Сите членови на одборот се должи, за време до-

дека одборот работи, да бидат стално во местото 
каде Скупштината заседава и да вршат совесно сво-
јата должност на член на одборот. Членовите на 
одборот кои неоправдано изостанујат од одборските 
седници може одборот на предлог на било кои член 
да ги достави на Скупштината поради доносуење 
одлука за нивното сменуење. 

Член 20 
Одборите можат да општат непосредно со мини-

стрите преку својте претседатели. 
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Член 21 
Претседателите на постојекјите посланичми клу-

бови, кои бројат најмалку пет по сл а кини образуат 
одбор на претставителите на групите. Помалите гру-
пи можат да се споразумат и да одредат заеднички 
еден прететавител. Секој член н,а одборот мора да 
има свој заменик. На седниците на одборот наизме-
нично претседава? претставителите на поедините 
групи. 

Одборот на претставителите на групите решуе за 
сите ц р т а њ а кои се однесуат на окуиштипската ра-
бота во цел на споразум поради убр зуење ма рабо-
тата и скусуење на постапката ка ј претресот и гла-
сањето. 

Претседателот на Скупштината, односно еден од 
потпретседателите ко ј затоа е одреден, и претседа-
телот на Владата, односно еден од потпретседателите 
можат да присаствуат н,а седниците ,на одборите на 
претста,вителите на групите. 

Одборот на претставителите на групите спојте 
одлуки ги донесуе едногласно. Одлуките се соопшту-
ат на Скупштината која без претрес ги прима или 
отврлуе. 

Ако одборот по некое прашање не постигне со-
гласност, во тој случај се применуат одредбите на 
Пословникот. 

Седници на Скупштината 

Член 22 
Седниците на Скупштината ги отвара Претседа-

телот или во случај на неговата спреченост еден од 
потпретседателите. Он раководи со претресот, се 
грижи да се -одредбите на Пословникот точно извр-
шуат и одржуе ред. 

Претседавајукјиот не участвуе во претресот нити 
во ,гласањето. Во случај на подеднаква поделба на 
гласовите одлучуе гласот на иретс е д а в а ј у кјиот. 

Член 23 
Седниците на Скупштина,та се јавни. Овие можат 

да бидат претворени во та јни кота' на сакањето на 
претседавајукјиот, Владата или 20 поданици , Скуп-
штината тоа го одлучи. За ово ј предлог се гласа без 
претрес. 

Предметите за кои е изгласана тајност ќе се пре-
тресува ако инаку не е решено, та јно и во одборите. 
Објавуењето на владините -изјави или предлозите 
дадени в,о тајните седници може да биде сам,о со 
пристанок на Владата. 

Член 24 
Осем јавните и тајните седници, Скупштината, 

може д а се собира и во конференции на предлог на 
Претседателот на Скупштината, ,на Претседателот ,на 
Владата или на 20 п о д а н и ц и . На к,онференцијата мо-
жат да бидат ирис атни само ноел данците и министри-
те. Конференците не можат да доносуат ,задолжител-
ни одлуки. 

Член 25 
Дневниот ред за секоја седница го утврдуе сама-

та Скупштина на предлог на претседавајукјиот или 
на некој посланик без претрес. На кра јот на седни-
цата се утврдуе дневниот ред за секоја идна сед-
ница. Дневниот ред ,ќе се ,објави со папочна објава 
на одреденото место во Скуп штипското здание. 

Ако дневниот ред одреден за една ^седница не 
могол да се сврши за таа седница поради недостато-
чен брои 'на присатните посланици, претседавајукјиот 
ќе објави да како дневен ред за идната седница вре-
ди исти оној кој останал несвршен у з додаток на о-
ние предмети кој по са,миот Пословник требе д-а се 
стават и за жој Скупштината векје порано решила да 
се то ј ден стават на дневни ред. 

Член 26 
Групите, кој им,аат организиран и н,а претседа-

телот на Скупштината пријавен клуб, можат после 

завршената дискусија а пред гласањето во целост за 
некој предлог или предмет на дневниот ред, да да-
дат преку еден свој претставител куса изјава за пред-
метот. Таа изјава м:ора да биде писмена и не може 
да трае подолго о д пет минути. 

Член 27 
Записникот на седницата го водат ,секретарите по 

ред како тоа ќе одреди претседава,јукјиот. 
Во записникот с бележат: 1) соопштената на 

претседавајукјиот и на Владата; 2) предметите ,за кои 
Скупштината решуела и р е ш е н а т а кои во нив се до-
несени, со начинот на гласањето и бројот на гласа-
њето ,,за" и „против" к а ј поименичното гласање; 3) 
предметите за кои Скупштината ќе реши да кае вне-
сат во записник. Говорите на посланиците не се бе-
лежат в,о записникот, али се означујат имињата на 
,говорниците „за" и „против". 

Член 28 
На почетокот на секоја седница Се чита запис-

никот на претходната ,седн,ица,. Секој познаник има 
право д а направи забелешка на записникот. Ако се-
кретарот изј-ави д а не ја прима направената забелеш-
ка и да -остануе при свотата редакција, Скупштината 
решуе за тоа без претрес. Во случај да Скупшти-
ната најде да е забелешката основана, секретарот е 
должен според не ја Да го исправи записникот. 
Конечно (усвоениот записник во потпишуе претседава-
јукјиот и секретарот ко ј г о водил. 

Записниците ќе се штампаат во „Службениот 
лист". 

Член 29 
Пред прејдуењето на дневниот ред претседава-

јукјиот и Владата прават на Скупштината соопштена 
кои се односујат на кеја . После тоа посланиците мо-
жат да у,патуат куси прашања н,а Претседателот на 
Скупштината, Претседателот на Владата или на пое-
дини министри согласно чл. 53 на овој Пословник. 

Потоа се прејдуе на дневниот ред. 
Соопштената о д страна на Владата мож,ат да се 

чин,ат во секое време на седницата. 

Член 30 
На седницата на Скупштината имаат право да 

зборујат само посланиците и министрите. Скупшти-
ната по потреба ќе по сослуша овластениот (Мини-
стерски повереник за кого Министерот ќе побара да 
биде сослуш,ан. 

Секој посланик има право да зборуе на јазикот 
на народот на кој припаѓаа. 

Никој не може д а зборче пред но што побарал 
и добил Збор о д претседавајукјиот. 

Иретседавајукјиот дава збор по редот на прија-
вуењето, искључуејки и случаите кога со Пословни-
кот инаку е предвидено. На Министрите ќе даде 
збор кога год ќе побарат. Одборските известители 
можат да зборуат повекје пати и ,преку ред, ако тоа 
по побаруе потр,ебата на претресот. 

Секој пријавен говорник има право својот ред 
да го устаип на друг прија,вен говорник. 

На постаникот, кој сака да зборуе за некакво 
ловре дуел. е на Пословникот или дневниот ред. се 
да,ва збор к о ш ќе го побара. Неговиот говор може 
да трае на јловекје пет минути и за тој случај не 
може да зборуе ни еден друг посланик. Ако и после 
објаснуењет,о на лретседавајукјиот говорникот оста-
нуе при тоа да се Пословникот или дневниот ред по-
вредени, претседавајукјиот веднага ја повикаа Скуп-
штината да без претрес го реши тоа прашање. 

Член 31 
Пријавите за збор се прават ко,га претресот ќе 

се отвори. Секој посланик кој се јаву,е за збор е 
должен да и,зјави да ли ќе зборуе ,за или против 
п,редлогот, како и да ли ќе зборуе во име на група-
та или во своето име лично. Кога претресот ќе поч-
не. претседавајукјиот прв-о ќе даде збо,р на правиот 
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пријавен говорник „за", а потоа на еден пријавен 
говорник „против", ако то има, и така по ред. 

Говорникот моќб" да Зборуе само за (прашањето 
кое е на дневниот' ред. Осем Претседава јукјтот никој 
друг не може да по прекине говорникот нити да го 
опомене на ред. 

Член 32 
Осем мииле т ерите и одборските (известители, за 

еден предмет не може никој да зборуе нове,кје од 
еднаш, осем ако му Скупштината тоа нарочно допу-
шти. Претресот во начелото и ,претресот во (поедино-
стите се сметат како предмети за себе. 

Ако ноел ани кат бара збор да го исправи својот 
навод кој погрешно е изложен па дал повод на не-
споразум, или поради лично објасниење, тогај ќе му 
се даде збор в еди ага по свршениот говор кој дал 
повод за тоа, али не може подолго да зборуе од пет 
минути. 

Член 33 
Во начелниот претрес, говорите на посланиците 

кои зборуат во име на групата можат да траат нај-
долго сат и пол, а говорите на останатите посланици 
најдолго еден оат. Во поединечниот претрес гово-
рите на по сл ани пит е моји зборуат во име на група-
та можат да трајат најдолго пол сат, говорите на 
останатите посланици најдолго черек саат. 

Во име на групата може да зборче само еден по-
сланик осем ако Одборот на претставителите на гру-
пите за претрес на поедини предмети инаку не се 
согласил. 

Сите ограничена не можат да се применат во 
претресот на Уставот. 

Член 34 
Во наредниот претрес, од кога ќе зборуат сите 

посланици во име на групата, Скупштината може да 
реши колку време ќе се остави за говорите на дру-
гите поданици. 

Во (посебниот претрес, кога во поедини глави ќе 
бидат свршени говорите на говорниците во име' на 
групата, Скупштината може на предлог на триесет 
посланици да реши да се заклучи претресот. Ваков 
заклучок не може да биде донесен за посебниот пре-
трес на Уставот. 

Член 35 
Одборот на претставителите на групите може да 

решуе споразумно колку дена ќе трае претресот во 
начелото и поединостите и колку говорници ќе даде 
некоја група по законските предлози који се ставени 
на дневниот ред. 

Он може за поедини законски предлози да то 
усвои по кусиот постанок во кој пред гласањето би 
давале само куси изјави по еден преставител на се-
која група. 

Член 36 
Сениците ги заклучуе претседава јукјиот. Ако 

дневниот ред не е исцрпен седницата ќе се заклучи 
само со престанок на Скупштината, објавуејки го 
дневниот ред на наредната седница, кој Скупштината 
претходно го утврдила. Новата седница претседава-
јукјиот може да ја закаже и по писмен пат. 

Подносуење и претрес на нацртот на Уставот на 
законските предлози и резолуции 

Член 37 
Нацртот на Уставот можат на Скупштината да го 

поднесуат: Владата и поедините посланици чиј пред-
лог писмено, ќе го помогнат најмалку 20 членови на 
Скупштината. 

Нацртите на Уставот се нодносуат најдалеку во 
рок од десет дена од денот на изборот на Уетаво-
творииот одбор. 

Поднесените нацрти на Уставот претседателот ќе 
ги упати на Уставотворниот одбор и во исто време 
ќе нареди да се оние веднага отштампат и разделат 
на сите посланици. Уставотворниот одбор ја почнуе 
работата веднага после својот избор со оние нацрти 
на Уставот кои тогај ќе бидат поднесени осем ако 
една и,ли повекје групи по десет поеланици изјават 
на претседателот да во предвидениот рок ќе го под., 
несат својот нацрт на Уставот. 

Нацртите на Уставот кои ги пода е суат послани-
ците председателот Бедната преку Предоедателството 
на Уставотворната скупштина ќе ги достави на Скуп-
штината на народите на решуење. Нацртот на Уста-
вот кој го поднесуе Владата ќе се поднесе на Прет-
седателетвото на Уставотворната скупштина која ќе 
го достави на Сојузната скупштина и Скупштината 
ан народите. 

Член 38 
Секој посланик има право да подносуе предлози 

за измена и дополнуење (амандмани) на поедините 
векје усвоени членови на нацртот на Уставот се до 
свршетокот на поединечната дебата во Уставотвор-
ниот одбор. 

Член 39 
Уставотворните одбори на Сојузната скупштина 

и Скупштината на народите можат да се опоразумат 
кој на,црт на Уставот ќе го земат како основа за 
својата работа. 

Член 40 
Законските предлози може да ги шодносуе на 

Скупштината Владата и секој послание Секој посла-
ние може да ги поднесуе законските предлози нт 
јазикот на народот на кој припагја. 

Во име на Владата законските предлози м о ж и 
да ги подносуат само министерите. 

Скупштината ќе ги земе во претрес и нацртите 
на Уставот и законските предлози кој Сојузната 
скупштина ги усвоил а и нејзе ги доставила на 
р е пцуење. 

Законските предлози ќе се предаат писмено на 
Председателот на Скупштината. Предлогот на по-
слацјините мора такугјере да биде составен во форма 
во која се донесуе закон. 

Председателот ќе нареди законските предлози 
благовремено да се у множат и раздадат на по ста-
ниците. ( 

Законските предлози кој посланиците 1ги подне. 
суат председателот веднага преку Председателството 
на Уепавотворната скупштина ќе ги достави на Скуп-
штината на народите на решуење. Законските ,пред-
лози кои ги ,поднесуе владата ќе ги достави Предсе-
дателството на Уставотворната скупштина на Сојуз-
ват скупштина и на Скупштината на народите. 

Член 41 
Уставотворните одбори на Сојузната скупштина 

и на Скупштината на народите можат ,и во текот на 
начелните и поединачните дебати, на иницијатива на 
еден од нив, да одржуат заеднички со станци поради 
согласување за техничката редакција на поедините 
глави и членови на Уставот и законските п,редлози. 

Член 42 
Председателот е должен да ја извести Скупшти-

ната на првата наредна седница за примените пред-
лози на Уставот и на законските предлози. 

Скупштината најпрво ќе одлучи по прашањето 
на хитноста ,на законските предлози, ако е оваа по-
бар,ана писмено, а ,по това за това да ли законскиот 
предлог ќе се упати на стален или нарочен одбор. 
Во овој последен случај Бедната се ставуе на дневни 
ред ,на истата седница избор на таков одбор. 

Член 43 
Кога е барана хитност за законски предлог, 

Скупштината решава за това бара,ње без претрес уз 
,претходно сослушуење на Владата, ако барањето 
потекнуе од послатките , барањето за хитност мора 
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да се поднесе писмено, а еден од предлагачите може 
да го образложи усмено. I 

Ако е барањето за китност примено, Скупштина 
предлогот веднага ќе го упати на надлежниот одбор 
кој пред сите други предмети го вима во разгледу-
вање. На одборот Скупштината ќе му одреди рок во 
кој мора да биде готов со својот извештај. Ако од-
борот не ја заврши работата во одредениот рок, а 
Скупштината не му го про дол жу е рокот, Скупшти-
ната може да го земе предлогот во претрес и без 
извештај на одборот или на избраниот нов одбор. 

Член 44 
Штом извештајот на одборот ќе биде готов, 

п р ед седат е л от ќе нареди да се извештајот заедно со 
одборскиот предлог умножи и раздели на ,ноел ал и -
ците. . -

С,купштината ќе утврди ден во ко.', ќе се отвори 
претрес. Претресот на Уставот може да се отвори 
дури кога ќе поминат пет дена откако е раздаден 
шта,мпаниот одборски извештај. 

По свршениот начелни претрес се пристапуе на 
првото гласање: се прима ли предлогот во начело 
или ,не се прима. Гласањето се врши со диг,ање рака.-

Кога предлогот се прима во начело, се поминуе 
на претрес на поедините одел ни (глави) на Уставот 
и законите. Гласањето се врши по членовите. Кога 
претресот во поединостите се сврши, се пристапуе 
на второ и конечно гласање за предлогот во целост. 

Скупштината може, пред но што пристапи на 
конечното гласање, да го упати предлогот на одбо-
рот поради прегледуење ,и поправка на редакцијата 
како и поради доводуење во согласност неговите 
изменети и дополнети одредби. 

Овака исправен предлог ќе се умножи и раздели 
на посланиците пред гласањето по предлогот во це-
лост. 

Скупштината може да одлучи за претресот на 
законскиот предлог кој е огласен ,за хитен . да се 
примени покус постанок. Одлуките се доносуат со 
векјина на гласовите по еослушуење на еден говор-
ник „за" и еден стоела,ник „против". Покус постанок 
не мож,е да се ,примени за претресот на Уст,авот. 

За законските предлози по кои одборот на прет-
ставниците на групите се сложил за покус постанок 
(чл. 36) ст. 2) или това Скупштината одлучила, се 
решава со гласање еднаш во целост. 

Член 45 
Посланиците можат своите предлози на измена 

и дополнуење ,на поедините членови на пре,длогот ,на 
Уставот и на За,конските предлози (амандмани) да ги 
упатуат само на одборот. За своите амандмани кои 
одборот сосем не би ли усвоил се гласа после гла-
сањето за предлогот на одборот, ако овој би бил 
отврлен. Ако одборот го (усвои амандманот потполно, 
со тој амандман се заме,нуе соодветниот член во 
предлогот. 

Се до самото гласање амандманот може да се 
повлече. 

Во текот на поединечниот претрес во Скупшти-
ната, амандманите можат да ги предлагаат само 
Владата и одборот. 

Член 46 
Предлогот да се решеното за по един член одго-

ди, додека не се решат други членови, или да се врз . 
ти на о,дборот, како и други ,претходни прашања, 
можат да се стават додека односниот член не се стави 
на гласање. За тие предлози се гласа без претрес. 

Член 47 
Ако при гласањето еден член бил поделен нз 

ловите точки, тогај, кога за сите точк,и се гласало, 
посебно се гласа за целиот член вкупно и он се 
ставуе на гласање со сите усвоени точки. 

Член 48 
Ако одборот нашол да законскиот ,предлог на 

-по станици те гребе во начело да се одфрли, тогај 
Скупштината решава за то ј предлог без претрес по 
сослуцруење на одборскиот известител и првопот-
писаниот предлагач. 

Член 49 
Кога буџетот или привредниот план испадне од 

одборот за привреден план и финансии, оние мораат 
да с,е стават веднага на прво место на дневниот ред. 
Прве,нство имат само предлози и интерпелации кои се 
огласени за хитни. ' 

Копа предлозите на Законот за државниот буџет 
и Фина,нсискиот закон ќе бидат примени во начело, 
претресот се врши в,о поединостите по разделите, а 
гласањето по партиите. 

Ако одборот на преставничките групи не би се 
споразумеал инак,у, претресот и конечното примање 
на предлогот на Законот за државниот буџет и на 
Финансискиот закон мораат да бидат завршени нај-
доцна за месец дена. 

Член 60 
Нацртот на Уставот и законските предлози, кои 

Скупштината на народите ги усвои л а\ се пракјат на 
решавањ,е на Сојузната скупштина. Ако Сојузната 
скупштина направи некакви измени или дополнуења 
во предлог, овој се вракј,а на Скупштината на наро-
дите на решавање. Кога Скупштината на народите 
ги 1ус,воји 'измените и допол,нуењет,а направени од 
Сојузната скупштина, или ако Сојузната скупштина 
го усвои во целост пре,длогот кој векје бил усвоен 
од Скупштината на народите и обратно, се смета да 
Уставотворна1 скупштина го примила предлогот. Во 
случај да обата дома не се согласат за применето на 
еден предлог било во целост било во поединостите, 
предметот се упатуе на решавање на Координа-
циониот одбор на Уставотворната скупштина соста-
вен од еднаков број членови од обата дома. 

Ако во Координациониот одбор не се постигне 
согласност или еден од домовите -го одбие решењето 
од Координациониот одбор, целиот пред,мет поново се 
претрееуе во обата дома. Во случај да се ни овој, Пат 
не постигне согласност, Устав отвор,ната скупштина 
ќе се распушти. Поради несогласноста на домовите 
по прашање на некој за,конски предлог Уставотвор-
ната скупштина не ќе се распушти додека не се 
донесе Устав. 

ф 
Член 61 

Уставот донесен о,д обата дома се прогласуе на 
заедничката седница на обата дома без претрес со 
акламација, со /гласање за текстот на указот за про-
гласуење Уставот. Законите усвое,ни во обата дома, 
ги прогласуе Претсед,ателството на Уставотворната 

. скупштина со СВОЈОТ указ. 
Прогласениот Устав и зако,ните се објавуат на 

српски, хрватски, словеначки и ,македонски јазик. 
Указот за прогласуење Уставот го потписуе 

Претседателството на Уставотвор,ната скупштина, а 
указот за прогласуење законите ги потписуе Прет-
седателот и секретарот на Претседателството на Уста-
вотворната скупштина. 

Член 62 
Предлозите на Резолуцијата можат да ги подно -

суат Владата и пеела,ниците.Оваков предлог се упа-
туе ,на нарочен одбор, ако Ску,пштина не реши инаку. 
За резолуциите се води само еден претрес и за нив 
се решава како за една целина. 

Прашан,а и интерпелации 

Член 53 
Посланиците имаат право да му поставуат куси 

праш,ања ,на Претседателот на Скупштината, на Прет-
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седателот на Вла,дата и на министрите. Прашањата 
упатени на Претседателот на Скупштината ќе се пре-
дадат на Претседателството еден ден пред седницата, 
а Претседателот ,е должен по прашањето усмено да 
одговори на идната седница. Прашањата на мини-
стрите се упатуат писмено преку Претседателот. Ми-
нистрите на прашњата одговараат писмено или 
усмено на седницата пред ломинуење на дневни ред, 
векје спред това да ли прашачот сака усмен одговор 
или не. Министрите мораат усмено да одговорат 
најдоцна за три дена, а писмените одговори мораат 
да ги дадат најдоцна во рок од пет дена. Ако е 
потребно присобирана податоци, Министерот може 
да сака подолг рок кој. му е ,потребен, ,но не подолг 
од триесет дена, да ,на прашањето би мото л да 
одговори. 

После одговорот на Министерот може да зборуе 
уште само лра,шачот, поради какво обавестуење и да 
најкусо изјави да ли е задоволен или не. Работата 
по куси прашања не смее да траје новише од еден 
саат пред помпцуење на дневни ред. 

Член 64 
Сите по станици имаат право да у праву ат на 

министрите интерпелации. Интери ел ации се под-
но суат писмено преку Претседателот на Скупштината, 
кој ги соопштуе на односниот Министер, а Скупшти-
ната ја известуе за нив на првата наредна седница. 
На таа седница седната се одредуе и ден за нивниот 
претрес, ако Министерот не посакал одреден рок 
поради приообирање податци. После тој рок Скуп-
штината пристапу^ на претресот на интерпелацијата 
и без министерскиот одговор. Секоја интерпелација 
веднага мора да се умножи и раздели на посланиците. 
Интерпелациите кои се огласени како хитни, се 
ставуат на дневни ред испред сите останати кои не 
се хитни. 

С куп штипе к ат а одлука со која се завршуе пре-
тресот за интерпелациј,а и се прејдуе на д,невниот 
ред може да биде проста иии образложена. 

Ако е предложено просто прејдуење н,а дневни-
от ред, а Министерот на това пристануе, тогај ќе се 
став,и на гласање просто прејдуење пред сите оние 
кои се мотивисани. 

Ако е предложеното просто прејдуење отфрлено, 
се прејдуе на гласањето з,а мотивисаните предлози. 

Ако нее предложено ,никакво прејдуење на днев-
ниот ред, тогај без никакво гласање се нрејдуе на 
останалите интрпелации, (ако се на дневниот ред. 

Седниците за претрес на интерпелациите можат 
да се држат нвјповечкју еднаш во петнаест дена. 

Молби и жалби 

т . Член 55 
Молбите и жалбите упатени на Скупштината мо-

раат ,да бидат предаде,ни' писмено к потписани од 
сите молители односно ж,алители. Сите молби и жал-
би Претседателот ќе ги достави на одборот за молби 
и жалби, кој по редот како ст,асале ќе ги заведуе 
во еде,н п,ротокол и зима во претрес. 

Оние молби и жалби кои ќе се о,дносу ат на ка-
ков законски предлог или инаку на каков предлог 
кој се век,је претресуе или во Скупштината или во 
еде,н Одбор, ќе бидат упатени на од,носниот одбор. 

Оние молби и жалби кои не ќе бидат упатени 
на други одбори, ќе бидат у,п,атени или на некој сид 
министрите, или ќе се изнесат на седницата на Скуп-
штината или самиот одбор ќе ги отфрли ако смета 
да не вредно да ги изнесуе на седницата. 

По сите предмети за кои иавогја да требе да 
ги изнесе на седницата на Скупштината, одборот за 
молби и жалби подносуе извештај како и за закон-
скиот предлог. 

Гласање 

Член 66 
Гласањето во Скупштината е јавно или т,ајно. 

Јавно се гласа со дигање рака или поименице. 

Гласањето со дигање рака бива со сите случаи 
во кои не е со Пословникот одреден друг начин на 
гласањето. 

Поименице се гласа усмено. Гласањето поиме-
нице се врши кога се гласа за нацртот на Уставот или 
за законски предлог во целина и кога гласањето со 
дигање рака не дава позитивни резултати. 

При гласањето поименице еден од секретарите 
ги повикуе сите посланици поименице, а овие ќе гла-
са,ат со одзив „за" или „против". По завршената 
про,зивка на сите посл,аници ќе се прозива ат' уште 
еднаш ,оние посланици кои првиот пат не се -извиле. 

Изборите на сите одбори се вршат ЈО тајно гла-
сање, ако одборот на претставителите на групите 
не одреди инаку. Тајното гласање се врши со лив-
чиња на еднаква големина, една боја и една форма, 
кои се ста,вуат во еднообразно плико нарочно за 
то,а спремно. Пеела,ниците еден за вториот ќе ги пу-
штаат по прозивка. ливчињата во сандачето кое ќе 
стои на столот на претседава,јукјиот. Гласовите ќе 
ги бројат три посланици одредени за извлечуење, 
кои по свршното броење ќе ги поништат гласачките 
ливчиња. 

Може ,да се гласа са,мо лично. 

Чле,н 57 
С,купштината може полноважно да решуе ако се 

присатни повекје од половина на вкупниот број на 
л о станиците. Закон ечно изгласуење на Уставот во 
целост е потребно присаство на две третине од вку-
пниот број на посланиците. 

За полноважен з,а,клучок потребно е мнозинство 
на гласовите на присатните посланици. 

Кога при вршењето ,на изборите два ил,и повекје 
лица добијат еднаков број на 'гласовите, ќе се вршат 
нови избори. Ако и тога! биде еднаков број на гла-
совите ќе одлучи гласот на претседавајукјиот. 

Член 58 
Ако Претседателот запази да нема достатачен 

број н,а посланиците за решуење ќе нареди прозивка 
или пребројуење. 

Кога ќе се покрене прашање за кворум, присат-
ните посланици не можат да излезат од двораната 
додека не се изврши прозивка односно пребројуење 
и гласање. Ако тоа ипак го направат, ќе се сметат 
да се присатни и да гласале против. 

Присатноста ја утврдуе претседавајукјиот. 

Права и должности на посланиците 

Чл ен 59 
За сите изјави и постапци при вршењето на сво-

јот мандат, било во седницата било во извесна дол-
жност, посланиците одговораат само на Скупштината 
и на бирачкото тело кое ги избрало. 

Без одобрение на Скупштината посланиците не 
можат да се земаат н,а одговор за било какви кри-
вини, нити од било која власт да се лишат )д сло-
бодата додека траје ни,в,ниот мандат, осем кога ќе се 
фатат на самото дело на злочинот. Но во овој случај 
мора да биде Бедната известен Претседателот на 
Скупштината. 

Посланиците уживаат имунитетов ото. право од 
моментот ког,а им се од страна на Избор и ата коми-
сија издадени уверен.а да се избрани. 

Сакањето на истр,ажната, односно судската в,ласт 
за издавање на членовите на Скупштината, се упа-
туе претходно на Мандатно-имунитетскиот одбор, 
Скупштинат,а го решуе предметот по сослушаниот 
извештај на одборот. -

Одредбите на овој член не вредат за повикуење 
пред суд и останалите држав,ни власти и извршуење 
судските и административните одлуки по частноправ-
ните спорови. 
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Застарелоста не тече за сето време додека по 
законот не може истрагата на посланикот да за-
почне или да се настави. 

Член 60 
Сите посланици се должни да бидат во местото 

каде Скупштината ги држи своите седници и да ги 
вршат своите должности за сето време додека за-
седанието траје. 

Ниеден ноел аниќ не може да осаствуе од седни-
ците на Скупштината ако Скупштината не му го 
одобри осаството. Скупштината може да го достави 
на Мандати о-Имукитетекиот одбор случајот на по-
сланикот кој без одобреше за отсаството не довогја 
на седница. Одборот уз свој извештај ќе поднесе 
предлог на Скупштината како требе да се постапи 
спроти таков послание Скупштината може по пред-
логот на Одборот да реши да поради тоа престанав 
мандатот н,а посланикот и да го повика неговиот 
заменик. 

Скупштината решуе за бараното осаство без 
претрес. Ако Претседателот најде да во Скупшти-
ната нема доволен број- членови за решуење, он 
може да огласи да се сите одобрени отсаства пре-
кинуат осем оние кои се одобрени поради тешка 
болест. 

Член 61 
Иселениците имаат право на дневницата за вре-

ме работата на Скупштината или одборот. 
Уз тоа послатките имаат право на бесплатно 

возење на сите државни соопштителни средства за 
време траењето на мандатот. 

Член 62 
Секој посланик може да даде оставка на сво-

јот мандат. За поднесената оставка поднесуе изве-
штај Мандатно-имунитетскиот одбор. 

Член 63 ^ 
На посланиците Претседателот издава нарочни 

легитимации. Во нив изрично ќе се истакне Имуни-
тетското право на посланиците, со наводуење на тек-
стот на првите три ставови од чл. .59 на овој По-
своеник. 

Одржуење редот 

Член 64 
Исклучителното право на одржуење ред на сед-

ниците припагја на претседавајукјиот. 

Член 65 
Дисциплинските казни со кои можат да се ка-

знат посланиците се овие: 
1) опомена на ред; 
2) записана опомена на ред; 
3) одзимање зборот; 
4) привремено исклучуење од седниците. 
Исклучуењето прв пат не смее да биде подолго 

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

Првите три казни ги изречуе самиот претседава-
јукји, а четвртата Скупштината без претрес на пред-
лог на претседавајукјиот или на дваесет членови на 
Скупштината. 

Член 66 
Со опомена на ред ќе се казни секој послан и к 

кој со својот збор или со своето поднесуење во Скуп-
штината го нарушуе редот и прописите на Послов-
никот. Со записана опомена на ред, која :е забеле-
жуе во записникот на седницата, ќе се казни секој 
послание кој во истата седница векје порано е опо-
менат на ред. Со одзимање на зборот ќе се казни 
посланикот кој во својот збор би го повредил ре-
дот, а векје порано на истата седница бил казнет 
со записана опомена, или кој два пати не сакал да 
го послуша претседавајукјиот. 

Со казна на исклучува е ќе се казни посланикот 
кој лично ги ,врегја и клевети народните посланици 
или се поднесуе непристојно спрема Скупштината или 
за кого се утврди да не ја очувал тајната за пред-
метите за кои е изгласана тајност, или не сака да ја 
послуша опомената на претседавајукјиот, како и оној 
кој прави неред или ја спречуе работата во седни-
цата. 

Поеланикот кој е казнет со казна на исклучуење 
должен е да се истави Бедната од двораната на 
Скупштината. Во случај на противење Претседате-
лот ќе ј,а прекине седницата и ќе нареди да се каз-
нениот п о сл ани к со сила истави. 

Посланикот против кого се предложуе неклучу-
ење има право да зборуе во својата одбрана но нај-
повечку пет минути. Ако повише послание едно,вре-
мено е предложено за исклучуење поради заеднички 
извршеното пре,кршуење на редот, има право да 
зборуе само еден во име на сите, но неговиот збор 
може да траје највекје десет м,инути. 

Член 67 
Надзорот над одрж1уење ,редот в,о внатрешноста 

и дворот на зградата во која заседава Скупштина-
та го води исклучително Претседателот на Уставо-
творната скупштина. Посланиците не смеат на сед-
ишта на Скупштината Да довогјаат со оружје. 

Скупштински персонал и сметководтсво 

Член 68 
Сиот персонал на Скупштината стоји под над-

зор на Претседателот. Персоналот е стален или при-
времен. Административниот одбор ќе изработи на-
рочен Правилник за персоналот на Скупштината. 
Он го одредуе бројот и платата на персоналот. 

Член 69 
Претседателот го извршуе буџетот на Скупшти-

ната. Административниот одбор должен е секој ме-
сец да ги прегледа сметките и поднесе извештај на 
Скупштината, односно на Претседателот. 

Стенографски белешки 

Член 70 
Стенографскиот персонал изработи стенограф-

ски белешки за седниците на Скупштината и на 
сите одбори, ако Претседателот одреди. Стенограф-
ските белешки се подносуат на увигјај на секој" го-
ворник. Он може да прави измен,и, кои се односуат 
на редакцијата, не внесуејки нови мисли и разлози, 
нити и,зоставуејки изразени мисли и разлози. Прет-
седателот води сметка да говорниците не прават 
исправки ван обележените граници. За печатење 
стенографските белешки важат истите прописи како 
за -стенографски белешки на заедничките седници 
на обата дома. 

Архива и печат на Скупштината 

Член 71 
Скупштината има своја архива и библиотека, 

за која се грижат нарочини службени,ци. 

Член 72 
Скупштината има свој печат. Печатот го чува 

првиот секретар. 

Заклучни одредби 

Член 73 
Пред ,доносуење Уставот едино Сојузната скуп-

штина и Скупштината на народите ,можат со одлу-
ка на мн,озинство на обата дома да решат да Уста-
встворната скупштина ги одложи седниците. 

Само во случај на неслагање на домовите при 
поновното решуење по предлогот на Уставот (чл. 
50, ст. 2) може Претседателств,ото на Уставотвор-
ната скупштина оваа да ја распушти и нареди нови 
избори за Уставотворна скупштина. 
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Член 74 
Овој Посвоеник влегуе во сила штом Скуп-

штината по изгласа. 
6 декември 1945 'година 

Беопрад ' 
Претседателство 

на Скупштината на народите на Уставотвориа 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија. 
Секретар, Претседател, 

Нинко Петровић, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

о д а и к о в л и в 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
, на Југославија 

,на предлог на Врховниот командант на Југосло-
венска армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

1 о д л у ч (у е 
да се за о Св ед очен а работа на с тв арап. е братство 

е единство на наши народи и за н ар очита заслуга1 во 
борбите за ослободеше одликујат 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 1 РЕД: 
I македонска ударна Н О бригада; 

II македонска ударна Н О бригада; 
Ш македонска ударна Н О бригада; 
I Косовска ударна Н О бригада. 

Бр. 291 
29 јули 1945 година 

Б ео,град 
Секретар, Пр етседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

ДЕКГЕТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА 

Со Решение на Управникот на Железничка управа 
Београд, Ж,у.бр. 21385 од 13 јуни 1945 година постав-
љени се по потреба служба во VI сек,ција за одржу-
вање пруга Београд: Косић Благоје, званичник 2 ка-
тарина 2 ноложајна група за десетар на пруга И дес-
ница 11 'ррез Пожаревац: Јовановић Чедомир, званич-
кик II категорија I пол. ,група на десет ар 5 деонице 12 
надзорнички срез; Јанмовић ЈБубисав, надзорник за 
в. д. десетар 1 дееетарска деоница 11 над зорински 
срез; Митровић Милић, дневиичар за в. д. десетар 
3 д ваница 11 надзорнички през; Викенти ј е,вић Дра-
гутин, званичник 2 категорија 1 положајна група з,а 
десетар 4 деоница 12 надзарнички срез; ,Матић Ми-
лан, званичник 2 категорија 1 положајна група 'з,а чу-
вар пруга 1" десница П надзорник и срез; Костић 
Ст анис лав, званичник 2 категориј а 1 положа ј на група 
за чувар пруга 5 д ваница 12 надзориички срез; Ми-
нић Радос,ав, званичник 2 категорија 1 положајна 
група за чувар пруга 6 деоница 12 ,надзорнич,ки орев; 
Јовановић Живан, служи-тел. 2 група за чувар пруг,а 
6 деоница 12 надзорни чки срез; Костић Павле, слу-
Ж1итељ 2 група за чувар пруга 8 де ани-ца 12 надзор-
нички срез; Радојко,вић Живан, служител) 2 група за 
чувар пруга 9 деоница 12 надзорнички срез; ,Петро-
вић Лзубамир, званичник 2 категорија 3 положајна 
група за чувар пруга 2 деаница 12 надзорнички срез; 
сите службеници на бившите Пожаревачки железници, 

Со Решен.е на Управникот на Железничка управа 
Белград, Ж.у.бр. 23234 од 23 јуни 1945 година пре-
мештени се по потреба на службата од Београд во 
Пожар е:в,ац: инж. Јовановић Александар, виши секре-

тар 5 ,положајна група, шеф секција; Војновиќ Ду-
шан, административен чиновник 8 по ложа јна група1; 
,ЈБјујић Петар, административен чиновник 9 поло-
жај,на ,група; Бањанион Никола1, помоће,н официјал 10 
положајна ,група; Ђурђевић Живота, редовен работ-
ник; Гајевић Пантелија, редовен работник; Зечевић 
Илија, повремен работник; Новаковиќ Милан, редо-
вен работник; Марјанов и ћ Тео дора, повремен работ-
ник и Марјановиќ Петар, помогни офи,цијал 10 поло-
жани а група, сите службеници IV секција за одржу-
вање пруга. 

Со Решение на Управникот на Железничка управа 
Београд Ж.у.бр. 23235 од 23 јуни 1945 година преме-
штени се по потреба на службата од VI секција за 
одржување пруга Белград: Омчикус Петар, админи-
стративни званичник :2 ,категорија 2 положајна група 
во Одељење за одржување пруга Железничка управа 
Беаград; Карабатковић Роже аида, чиновник 9 поло-
жа,1 јна група; Враниќ Ђура, служител. 1 група; Бо-
ровски Стеван, повремен работ,ник; Банић Милан, по-
времен работник; Кркић Милутин, дневничар; Ди-
митријевић Аксентије, официјал 8 положајна група; 
Ђорђевић Спира, служител. 1 група; Татаренко Алек-
сандар, служител. 2 група; Опадни ца Божидар, зва-
ничник 2 категорија 3 положајна група; Јањуш Ву-
косава, повремен работник; Васиљевић Л еп осава, 
дактшшграф 10 положајма група; Лузина Наталија, 
повремен работник; Јоргић Миријада, повре,мен ра-
ботник; Радивојевиќ Милица, повремен работник; Де-
вић Марија, повремен работник; Нешковић Даница, 
повремен работник; Николић Миодраг, квалификоваи 
работник; Киклић Вера, п,ов,ремен работник; Можина 
Спасенија, редовен работник; Марјанов Никола, редо-
вен работник и Стефановић Катарина, повремен ра-
ботник, ,сите службеници VI секциј,а за одржување 
пруга Београд во I секција' за одржување пруга 
Београд., „ „ „ „ „ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350.— динари. 

Претплатата на „Службените соопштена на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издање на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на „Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуење на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ќе им биде обуставен. 

.С О Д Р Ж А Ј : 
Страил 

915. Пос,ло,вник на Скупштината на народите 
на Уетавотворната скуп,штина (,донесен 
на први,ат редовен состанок на Скупшти-
ната ,на народите на Уставотворната скуп-
штина од 6 декември 1945 година 1077 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. — 

Штампа на Државна штампарница Београд. 


