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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за организацијата и де-
локругот на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации, што го усвои Собран лето на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 
1978 година. 

ПР бр. 710 
19 април 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се основаат сојузни органи на 

управата и сојузни организации и се утврдува нив-
ниот делокруг. 

Член 2 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации вршат управни, стручни и други работи 
од рамките на правата и должностите на федера-
цијата, согласно со делокругот утврден со овој з а -
кон, во областите за кои се основани, и вршат и 
други работи во тие области, ако одделни од тие 
работи не се ставени во делокруг на друг сојузен 
орган на управата, односно сојузна организација. 

Член 3 
Во вршењето на работите од член 2 на овој з а -

кон, сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации ја спроведуваат утврдената политика и 
ги извршуваат сојузните закони и другите сојузни 
прописи и општи акти, ги спроведуваат насоките 
на Собранието на С Ф Р Ј и начелните ставови и на -
соки на Сојузниот извршен совет, одговорни се за 
состојбата во областите за кои се основани, ја сле-

дат состојбата во определени области и даваат ини-
цијатива за решавање на прашањата во тие обла-
сти, решаваат во управните работи, вршат управен 
надзор и други управни работи, подготвуваат сојуз-
ни закони и други сојузни прописи и општи акти 
и вршат други стручни работи за Собранието на 
С Ф Р Ј и за Сојузниот извршен совет. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации остваруваат соработка со органите на 
други држави и со меѓународни организации и вр -
шат работи што се однесуваат на подготвувањето, 
склучувањето и извршувањето на меѓународни до-
говори за прашањата од областите за кои се осно-
вани. 

Член 4 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации вршат работи во областа на народната од-
брана што им се ставени во надлежност со сојузни 
прописи и со плановите за подготовки на народната 
одбрана што ги утврдиле надлежните органи, под-
готвуваат и преземаат мерки во областа на народ-
ната одбрана за чие преземање се овластени, из-
работуваат планови за одбранбени подготовки и за 
работа во случај на војна, го следат остварувањето 
на тие планови и се грижат за нивното остварување. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации се грижат за создавање услови за оства-
рување на општествена самозаштита и непосредно 
ги вршат работите на општествената самозаштита. 

Член 5 
Сојузните органи на управата и сојузните ор-

ганизации ги вршат, во областите за кои се осно-
вани, работите кои се однесуваат на заштитата ц 
унапредувањето на човековата средина од интерес 
за целата земја и за меѓународната заедница. 

II. СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Сојузни с е к р е т а р и ј а т 

Член 6 
Сојузни секрет ари ј ати се: 
1) Сојузен секретаријат за надворешни работи; 
2) Сојузен секретаријат за народна одбрана; 
3) Сојузен секретаријат за внатрешни работи; 
4) Сојузен секретаријат за финансии; 
5) Сојузен секретаријат за надворешна трго-

вија ; 
6) Сојузен секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи; 
7) Сојузен секретаријат за правосудство и ор-

ганизација на сојузната управа; 
8) Сојузен секретаријат за информации. 

Член 7 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

ги врши работите кои се однесуваат на остварува-
њето на политичките и други односи на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија со дру-
ги држави и со меѓународни организации, а особено 
на: спроведувањето на надворешната политика; 
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склучувањето, ратификуваните и извршувањето на 
меѓународните договори и обврски на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; заштита-
та на интересите на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на нејзините државјани и 
на нивните интереси, како и на интересите на до-
машните правни лица во странство; организација-
та и дејноста на службите за надворешни работи 
на федерацијата. 

Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
соработува со сојузните органи на управата и со 
сојузните организации, со соодветните органи во 
републиките и во автономните покраини и со ор-
ганизациите на здружен труд и со други самоуп-
равни организации и заедници кога тие органи и 
организации^ во рамките на утврдената надвореш-
на политика на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и меѓународните договори, 
остваруваат соработка со соодветните органи и ор-
ганизации на други држави и со меѓународни ор-
ганизации. 

Член 8 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана вр-

ши работи што се однесуваат на: остварувањето на 
системот на народната одбрана; планирањето, упо-
требата, развојот, организацијата, опремувањето, 
вооружувањето и подготвувањето на вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и спроведувањето на утврдените пла-
нови; усогласувањето на одбранбените подготовки 
и на плановите на вооружените сили со плановите 
за одбрана и со подготовките на општествено-по-
литичките заедници; организирањето и подготву-
вањето на Југословенската народна армија; стату-
сните и други прашања на воените и граѓанските 
лица на служба во Југословенската народна арми-
ја и посебните права и должности на воените лица 
во врска со службата во вооружените сили; упра-
вувањето и располагањето со општествените сред-
ства што се користат во Југословенската народна 
армија; обезбедувањето на производство и промет 
на вооружување и воена опрема; воената соработка 
со странските армии; воената обврска и воената 
мобилизација; военото судство и военото обвини-
телство; военото школство; воениот санитет; воени-
от сообраќај; научноистражувачката работа во 
вооружените сили; социјалното осигурување и за-
штитата на воените лица, односно на воените оси-
гуреници и на нивните семејства; правата и обвр-
ските на граѓаните, на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
ници и на други организации во областа на народ-
ната одбрана; утврдувањето на елементите на кар-
тографски™ податоци кои се од значење за одбра-
ната и безбедноста на земјата и за општата упо-
треба на картографските публикации; инспекциски-
те работи во областа на народната одбрана. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана вр-
ши и штабни и други стручни работи што се одне-
суваат на остварувањето на функциите на федера-
цијата во областа на организирањето и подготву-
вањето на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и раководење-
то и командувањето со вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана со-
работува со други сојузни органи на управата и 
сојузни организации, заради усогласување активно-
ста на тие органи и организации во работите на на-
родната одбрана. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 

врши работи што се однесуваат на: заштитата на 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
шжа Југославија утврдениот поредок (државна без-

бедност); контролата на патничкиот сообракај пре-
ку државната граница и режимот н£ преминување 
преку државната граница; престој от. и заштитата 
на странци во Социјалистичка Федеративна. Репуб-
лика Југославија; државјанството на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; матични-
те книги, личните карти и други граѓански состој-
би; внесувањето, растурањето и ширењето на стран-
ски печат и на други средства за јавно информи-
рање и комуницирање; прометот и превозот на ек-
сплозиви и превозот на запаливи течности и гасо-
ви; меѓународната помош и другите форми на ме-
ѓународна соработка во областа на внатрешните ра-
боти; обезбедувањето на работата на сојузните ор-
гани и организации и на странските дипломатски 
и конзуларни претставништва; обезбедувањето на 
определени личности и објекти. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
соработува со другите сојузни органи на управата 
и сојузни организации, заради усогласување на ак-
тивноста на тие органи и организации во вршењето 
на работите на општествената самозаштита. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за финансии врши ра-

боти што се однесуваат на: финансирањето на 
функциите на федерацијата; буџетот и фондовите 
на федерацијата; даночниот систем и даночната по-
литика; финансиските односи со странство; девиз-
ниот систем и кредитните односи со странство; ца-
ринскиот систем, царинската тарифа и мерките за 
вонцаринска заштита; паричниот и монетарниот 
систем; основите на кредитниот и банкарскиот си-
стем; хартиите од вредност; системот на осигурува-
ње на имоти и лица; вкупниот приход и доходот 
на организациите на здружен труд; основите на ф и -
нансирањето на општите општествени и на заедни-
чките потреби; ревалоризацијата и а м о р т и з а ц и ј а 
на средствата и на средствата на резервите; опште-
ствената контрола и евиденција, со пресметковниот 
систем и системот на плаќање; книговодството, 
платниот промет и инструментите за плаќање; 
Службата на општественото книговодство; зашти-
тата на југословенскиот имот во странство и извр-
шувањето на правата и обврските спрема странство; 
надзорот над извршувањето на буџетот на федера^ 
цијс.та (буџетска инспекција). 

Член 11 
Сотузниот секретаријат за надворешна тргови-

ја врши работи што се однесуваат на надворешна-
та трговија и на други економски односи на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија со 
други држави и со меѓународни организации, а осо-
бено на: прометот на стоки и услуги со странство; 
надворешнотрговскиот систем и неговото унапреду-
вање; програмирањето и развојот на долгорочната' 
и тековната надворешнотрговска размена; меѓуна-
родните и домашните стопански движења и нивно-
то влијание Брз надворешнотрговската размена; уна-
предувањето и поттикнувањето на економската со-
работка и развојот на економските односи со стран-* 
ство, а посебно со земЈите во развој; подготвување-
то, склучувањето и извршувањето на меѓународни-
те трговски и стоковни спогодби; организацијата и 
работата на југословенскиот дел од мешовитите ко-
митети и други тела за стопанска, научно-техни-
чка и друга соработка со странство; работењето на 
организациите на здружен труд што вршат работи 
на надворешнотрговски промет или што вршат сто-
пански дејности во странство; основањето и рабо-
тата на претставништвата на странски фирми во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 12 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи врши работи што се однесуваат на: 
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состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги 
и на дејството на мерките на економската полити-
ка, особено заради обезбедување на единството на 
југословенскиот пазар; прометот на стоки и услуги 
во земјата; снабденоста на пазарот; тековните мате-
ријални биланси; здружувањето на трудот и сред-
ствата на организациите на здружен труд од об-
ласта на прометот на стоки и услуги и на производ-
ствените и други организации на здружен труд. 

Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи врши и други работи заеднички за 
две или повеќе стопански области, како и работи 
во одделни стопански области, ако тие работи не се 
ставени во делокруг на друг сојузен орган на упра-
вата, односно сојузна организација. 

Член 13 
Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-

ганизација на сојузната управа врши работи што 
се однесуваат на. сојузното кривично законодав-
ство, сојузното законодавство за стопанските пре-
стапи и прекршоци; облигационите и сопствени-
чко-правните односи; авторското право; правната 
положба на странците; колизионите норми; меѓу-
народната правна помош; екстрадицијата и поми-
лувањето; судските постапки и општата управна 
постапка; организацијата и начинот на работа на 
сојузните органи; правата, должностите и одговор-
ностите на работниците од трудот и по основ на 
трудот во сојузните органи на управата; правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост; организацијата 
и развојот на информациониот систем на сојузните 
органи. 

Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа врши и други работи, 
ако тие работи не се ставени во делокруг на друг 
сојузен орган на управата односно сојузна орга-
низација; 

Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа соработува со други-
те сојузни органи на управата и сојузни организа-
ции, како и со стручните служби на сојузните ор-
гани на управата, заради усогласување на актив пос-
та врз унапредувањето на организацијата на рабо-
тата. 

Член 14 
Сојузниот секретаријат за ш/формации врши 

работи што се однесуваат на: изградбата, развојот 
и функционирањето на општествениот систем на ин-
формирање; известувањето на јавноста, преку сред-
ствата за јавно информирање, за општествено-еко-
номскиот и политичкиот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за работата 
на Сојузниот извршен совет, како и за заедничките 
прашања од работата на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации; известувањето на 
странската јавност за политиката на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија; информа-
тивно-пропагандната дејност спрема странство и ин-
формативните установи што ги основале органите на 
'федерацијата; информирањето на граѓаните на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство и на иселениците, дејноста на странски-
те информативни установи, на странските средства 
за јавно информирање, на дописништвата и стран-
ските дописници во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; следењето на дејноста на 
Странските средства за јавно инфомирање која се 
однесува на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 
< 

2. Сојузни комитети 

Член 15 
Сојузни комитети се: 
1) Сојузен комитет за енергетика и индустрија; 
2) Сојузен комитет за земјоделство; 

3) Сојузен комитет за сообраќај и врски; 
4) Сојузен комитет за труд, здравство и соци-

јална заштита; 
5) Сојузен комитет за прашања на борците и 

на воените инвалиди; 
6) Сојузен комитет за законодавство. 

Член 16 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 

врши работи што се однесуваат на: економските, 
техничко-технолошките и други прашања од зна-
чење за развојот на енергетиката, индустријата, 
рударството, градежништвото и занаетчиството, осо-
бено од гледиштето на развојот на суровинската 
база, производството, потрошувачката и користење-
то на капацитетите во тие области и развојот, мо-
дернизацијата и применувањето на техничко-тех-
нолошките и на други достигања во тие области; 
вложување средства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд; долгорочната про-
изводствена кооперација помеѓу домашните орга-
низации на здружен труд и странските лица; де-
ловно-техничка соработка на домашни организации 
на здружен труд со странски лица; отстапувањето 
и прибавувањето на материјални права на техно-
логијата; инвестициони работи што ги изведуваат 
странски лица во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и инвестициони работи кои во 
странство ги изведуваат домашни организации на 
здружен труд; привремениот увоз. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
врши работи што се однесуваат на нуклеарната 
енергија, ако одделни од тие работи не се ставени во 
делокруг на друг сојузен орган на управата, од-
носно сојузна организација. 

Член 17 
Сојузниот комитет за земјоделство врши рабо-

ти што се однесуваат на: економските, техничко-
-техно лош ките и други прашања од значење за 
развојот на земјоделството и шумарството и пре-
работката на земјоделските производи; општестве-
но-економските односи во земјоделството и на се-
ло, кои се од интрес за политиката на единствениот 
развој на земјоделството; економските односи со 
странство во областа на земјоделството, шумар-
ството и водостопанството; заштитата на животните 
од заразни болести и заштита на растенијата од 
болести и штетници што ја загрозуваат целата зем-
ја; пуштање во промет на средства за заштита на 
животните и растенијата; контрола на пренесува-
њето на животни и растенија преку државната гра-
ница; контрола на работата на извозните кланици; 
признавање на сорти на земјоделски и шумски 
растенија; нормите на квалитетот за семиња и са-
ден материјал; основите на режимот на водите од 
интерес за две или повеќе републики, односно за 
автономните покраини, како и меѓудржавните води; 
заштита на водите на крајбрежното море од зага-
дување. 

Член 18 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски врши 

работи кои се однесуваат на: економските, техни-
чко-технолошките и други прашања од значење за 
развојот и функционирањето на сообраќајот и вр-
ските; безбедноста на воздушната пловидба и осно-
вите на безбедноста во другите области на сообра-
ќајот; пловните патишта на водите на кои важи 
меѓународниот или меѓудржавниот режим на пло-
видбата; системот на врски од значење за безбед-
носта на земјата и технолошкото единство на систе-
мот на врските; меѓународните врски; ^ о п е р а ц и -
јата и деловно-техничката соработка во областа на 
системот на сообраќајот и врските; испитувањето 
на причините за несреќи на воздухоплови. 
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Член 19 
Сојузниот комитет за труд, здравство « соир ј ал -

на заштита врши работи што се однесуваат «а : 
основните права на работниците во здружениот 
ТРУД во областа на вработувањето, работните од-
носи, распределбата на средствата за лични доходи 
и заштита при работа; соди јално осигурување и дру-
ги основни права на работните луѓе со кои се обез-
бедува нивната социјална сигурност и солидарно-
ст; вработуЈвање и заштита фш положбата ш права-
та на граѓаните иа Сенаија л и с т и н а Федеративна 
Република Југославија на работа во странство; оп-
штестеено-екошзадсжзате еди оси и другите жрашања 
од значење за организирањето и развојот иа здрав-
ството, социјале ата заштита и домувањето; зашти-
та на населението од заразни болести; здравстве-
ната исправност на животните кашгджизр! и пред-
метите за општа у с т р е б а ; производството и про-
метот на опојни дроги; пушташе ©о промет ка ле-
кови и отрови; стандардан и вариш на квалитетот 
ва лековите и санитетски^ материјал; заштита од 
јонизирачки зрачења; санитарниот надзор ва др-
жавната граница; здравствената за сацијална за-
штита ва бегалци и други странци во Социјали-
стичка Федеративна ^ п у б л и к а Југославија; за-
штита на наемовите на семејството ка лицата ша 
задолжителна воена служба; еевдешрш во областа 
на трудот и здравството. 

Член 20 
Сојузниот комитет з а азрашања на борците и 

на воените инвалиди врши работи ш ое .однесу-
ваат на: основните права на борците, ва воените 
инвалиди и семејствата на паднатите борци и 
остварувањето на тѕле трава; контрола на троше-
њето на средствата наменети за реализација на 
основните права; гробиштата и гробовите на југо-
словенските борци во странство; евиденции во оваа 
област од интерес за целата земја; следњето на из-
вршувањето на обврските во врска со обележува-
њето и одржувањето на гробиштата и гробовите на 
припадниците на сојузничките армии и други стран-
ски армии на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 21 
Сојузниот комитет за законодавство врши р а -

боти што се однесуваат на: обезбедувањето на стру-
чна соработка со давање на мислења и со непосред-
но учество во подготвувањето на сојузните законм 
и други прописи и општи акта; обезбедувањето на 
методолошко единство и согласност на тие пропи-
си и општи акти со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и со сојузните 
закони; подготвувањето на сојузните закони и дру-
ги прописи и општи акти на барање од Собранието 
на СФРЈ и Сојузниот извршен совет; следењето и 
унапредувањето на развојот на правниот систем, 
сојузното законодавство и самоуправното право и 
давање мислења и предлози за прашањата од зна-
чење за изградбата на сојузното законодавство и 
единствените основи на правниот систем; објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ" на прописите и 
други акти на Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и сојузните организации и 
Други органи и организации определени со сојузен 
закон. 

3. Сојузни управи 

Член 22 
Сојузни управи се: 
1) Сојузна управа за царини; 
2) Сојузна управа за контрола на летањето; 
3) Сојузна управа за радиоврска 

' Член 23 
Сојузната управа за царини врши работа што 

©е однесуваат на: царинењето на стоки; царински 
надзор; други рабош во контрола на прометот на 
патници, стоки и услуги со странство код со со-
јузен закон и со доуги сојузни прогонев и се ставе-
ни во надлежност. 

Член 24 
Сојузната управа за контрола на летањето вр-

ши работи што се однесуваат на: к о т р о л а на ле-
тањето и водењето на воздухоплови во воздушниот 
простор ва Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; давање на податоци за идентификаци-
ј а на објекти во воздухот и контрола на воз ду ш« 
ниот простор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; поставувањето и одржување-
то еа техничките средства и уреди за водење на 
воздухоплови. 

Сојузната управа за контрола на летањето е во 
состав на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

Член 25 
Сојузната управа за радиоврска врши работи 

кои се однесуваат на радиофреквенцијата и на дру-
гите елементи на функционирање на радшшрските 
и на надзорот над спроведувањето на сојузните за-
кони и други сојузни прописи во областа на радио-
врските. 

Содузната управа за радиоврски е во состав на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

4. Сојузни инспекторати 

Член 26 
Сојузни инспекторати се: 
1) Сојузен пазарен инспекторат; 
2) Сојузен девизен инспекторат; 
3) Сојузен воздухопловен инспекторат. 

Член 27 
Сојузниот пазарен инспекторат врши надзор 

над применувањето на сојузните закони и на други 
сојузни прописи кои се однесуваат на: прометот на 
стоки и услуги во земјата и спречувањето на на-
рушување на единството на југословенскиот пазар; 
прометот на стоки и услуги со странство и вршење 
стопански дејности во странство, од становиште на 
правата, ус ловите и начинот ва вршење на работи-
те; квалитетот на производите и услугите намене-
ти за увоз и извоз; цените на производите и услу-
гите; југословенските стандарди, нормите за ква-
литет на производите, контрола на мерките, зашти-
та на стоковните и услужните жигови, знакот на 
квалитетот и ознаката за потеклото на производите. 

Сојузниот пазарен инспекторат е во состав на Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи. 

Член 28 
Сојузниот девизен инспекторат врши надзор 

над применувањето на сојузните закони и на други 
сојузни прописи кои се однесуваат на прометот на 
стоки и услуги со странство и вршење стопански 
дејности во странство, од становиште на девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

Сојузниот девизен инспекторат е во состав на 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 29 
Сојузниот воздухопловен инспекторат врши 

надзор над применување на сојузните закони и дру-
ги сојузни прописи кои се однесуваат на безбед-
носта на воздушната пловидба. 

Сојузниот воздухопловен инспекторат е во со-' 
став на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 
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III. СОЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 30 
Сојузни завода се: 
1) Сојузен завод за општествено планирање; 
2) Сојузен завод за цени; 
3) Сојузен завод за статистика; 
4) Сојузен завод за меѓународна научна, про-

светно-културна и техничка соработка; 
5) Сојузен хидрометеоролошки завод; 
6) Сојузен завод за стандардизација; 
7) Сојузен завод за патенти; 
8) Сојузен завод за мери и скапоцени метали; 
9) Сојузен геолошки завод. 

Член 31 
Сојузниот завод за општествено планирање вр-

ши работи кои се однесуваат на: основите на систе-
мот за општествено планирање и општествениот 
план на Југославија; единствена методологија на 
планирањето и минимумот на заеднички показате-
ли; општествено-економскиот развој и развојот на 
производни сили и самоуправни производствени од-
носи; биланси за усогласеноста на општествената 
репродукција; плановите за одбрана во стопански-
те и општествените дејности; остварување на опште-
ствениот план на Југославија и на обврските од 
договорот за неговото остварување; резолуции за 
остварување на општествениот план на Југославија; 
вкупни материјални биланси; проекции на платниот 
биланс на Југославија, со платнобилансни позиции 
на републиките и платнобилански позиции на ав-
тономните покраини; политиката и системот на 
поттикнување побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; систе-
мот и рамките на мерките на економската политика; 
долгорочна економска соработка со други држави и 
меѓународни економски организации; информирање 
на носителите на планирањето за фактите значајни 
за подготвување на плановите, договарање и сле-
дење на остварување на плановите. 

Со работата на Сојузниот завод за општествено 
планирање раководи генералниот директор. 

Генералниот директор и заменикот на генерал-
ниот директор на Сојузниот завод за општествено 
планирање ги именува и разрешува Собранието на 
СФРЈ. 

Во Сојузниот завод за општествено планирање 
можат да се назначат директори. 

Член 32 
Сојузниот завод за цени врши работи кои се 

однесуваат на: општествена контрола на цените; 
унапредување на методологијата на утврдувањето 
на цените; применување на критериумите за утвр-
дување на цените; учество во постапката на опште-
ственото договарање и самоуправното спогодување 
за цените; мерките на непосредна контрола на це-
ните. 

Член 33 
Сојузниот завод за статистика врши работи што 

се однесуваат на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја, а особено на: собирање, 
обработка и објавување на статистички податоци; 
утврдување на единствена методологија на стати-
стичките истражувања; единствени статистички 
Стандарди; развивање на статистичкиот информа-
ционен систем; давање на статистички податоци на 
други држави и меѓународни организации кои про-
излегуваат од обврските на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија утврдени со меѓу-
народни договори. 

Член 34 
Сојузниот завод за меѓународна научна, про-

светно-културна и техничка соработка врши струч-
ни работи, од рамките на правата и должностите 
на федерацијата, кои се однесуваат на подготвува-
њето и извршувањето на меѓународни спогодби за 
соработка на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија со други држави и со меѓународни 
организации во областа на науката, просветата И 
културата, техничката и друга соодветна соработка. 

Работите од став 1 на овој член Сојузниот за-
вод за меѓународна научна, просветно-културна Н 
техничка соработка ги врши во соработка со над-
лежните органи во републиките и автономните по-
краини, како и со соодветните самоуправни органи-
зации и заедници. 

Член 35 
Сојузниот хидрометеоролошки завод врши ра-

боти кои се однесуваат на следење на хидрометео-
ролошките процеси и собирање, обработување и об-
јавување на хидрометеоролошки податоци. 

Член 36 
Сојузниот завод за стандардизација врши рабо-

ти кои се однесуваат на: југословенските стандарди, 
техничките нормативи и нормите за квалитетот, 
унификацијата и типизацијата на производите, ра-
ботите и услугите; спроведување на системот на 
атестирање, хомологација и знакот на квалитетот 
на JUS. 

Член 37 
Сојузниот завод за патенти врши работи кои 

се однесуваат на: заштита на пронајдоците, технич-
ките унапредувања, жиговите, ознаките на потек-
лото на производите, на мострите и моделите; со-
бирањето, средувањето и ставањето на увид на 
патентна документација на организациите на здру-
жен труд и на другите самоуправни организации и 
заедници и граѓаните како и давање на известу-
вања за заштитата и прометот на пронајдоците во 
земјата и во странство. 

Член 38 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

врши работи што се однесуваат на системот на мер-
ните еденици и контролата на мерите и скапоце-
ните метали. 

1 Член 39 
Сојузниот геолошки завод врши работи што се 

однесуваат на: изработката на комплексна геолош-
ка карта на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; билансот на вкупните резерви на 
минералните суровини и подземните води во Софи-
ја литичка Федеративна Република Југославија; 
истражувањето на минерално-суровинските потен-
цијали, стручната документација за геолошките 
истражувања. 

Член 40 
Сојузни дирекции се: 
1) Сојузна дирекција за резерви на прехран-

бени производи; 
2) Сојузна дирекција за резерви на индустриски: 

производи; 
3) Сојузна дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена. 

Член 41 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 

производи врши работи што се однесуваат на: фор-
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мирањето, разместувањето, чувањето и користењето 
на сојузни резерви на прехранбени производи и 
суровини за производство на тие производи; презе-
мањето мерки заради интервенции на пазарот и БО 
земјоделското производство; изградбата на склади-
штен простор за сместување и чување на сојузните 
резерви на прехранбени производи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи е во состав на Сојузниот секретаријат 
за пазар и општи стопански работи. 

Член 42 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 

производи врши работи што се однесуваат на: фор-
мирањето, разместувањето, чувањето и користењето 
на сојузните резерви на индустриски производи 
и суровини за производство на тие производи; пре-
земањето мерки заради интервенции на пазарот и 
во производството; изградбата на складиштен про-
стор за сместување и чување на сојузните резерви 
на индустриски производи. 

Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи е во состав pia Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи. 

Член 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена врши работи што се 
однесуваат на прометот ра производи со посебна на-
мена од интерес за народната одбрана, како и на 
создавањето резерви на производи за потребите на 
тој промет. 

Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена е во состав на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 44 
Сојузното биро за работи на вработувањето врши 

работи што се однесуваат на: вработувањето на 
југословенски граѓани во странство и нивното вра-
ќање во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; понудите на странски работодавци за 
подготвување и вработување на граѓани од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
странство; организирање и финансирање на рабо-
тата на социјалните работници што се упатуваат на 
работа со граѓаните од Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во странство; објавува-
ње на податоци од интерес за вработување на гра-
ѓаните од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Сојузното биро за работи на вработување е во 
состав на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита. 

Член 45 
Архивот на Југославија ги врши работите што 

се однесуваат на присобирањето, преземањето, сре-
дувањето, обработката, изучувањето, заштитата и 
користењето на архивската граѓа на сојузните ор-
гани на управата и на стручниот надзор над рабо-
тата на сојузните органи во поглед на архивската 
граѓа со која располагаат. 

Член 46 
Сојузниот завод за статистика, Сојузниот завод 

за меѓународна, научна, просветно-културна и тех-
ничка соработка, Сојузниот хидрометеоролошки за-
вод, Сојузниот завод за стандардизација, Сојузниот 
завод за патенти. Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали, Сојузниот геолошки завод, Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски произ-
води, Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, Сојузното биро за ра-

боти на вработувањето и Архивот на Југославија се 
општествени правни лица со правата, обврските и 
одговорностите утврдени со Уставот на СФРЈ и со 
сојузен закон. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
На 15 мај 1978 година се укинуваат и престану-

ваат да работат: 
1) Сојузниот комитет за општествено плани-

рање; 
2) Сојузниот комитет за туризам; 
3) Сојузниот комитет за економска соработка 

со земјите во развој; 
4) СОЈУЗНИОТ комитет за труд и вработување; 
5) Сојузниот комитет за здравство и социјална 

заштита; 
6) Сојузниот комитет за наука и култура. 

Член 48 
На 16 мај 1978 година почнува да работи Со-

јузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита. 

Член 49 
На 16 мај 1978 година продолжуваат да работат, 

со положбата и делокругот утврдени со овој закон: 
1) Сојузниот секретаријат за пазар и цени — 

како Сојузен секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи; 

2) Сојузниот комитет за информации — како 
Сојузен секретаријат за информации; 

3) Југословенскиот завод за стандардизација — 
како Сојузен завод за стандардизација. 

Со денот утврден во став 1 на овој член Архи-
вот на Југославија ја продолжува работата како 
сојузна организација, со делокругот утврден со овој 
закон. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да работат како сојузни организации 
и ја продолжуваат работата, во согласност со про-
писот на Сојузниот извршен совет како советодавни 
тела за постојана соработка со соодветни меѓуна-
родни организации: 

1) Југословенската комисија за соработка со 
Организацијата на обединетите нации за просвета, 
наука и култура (UNESCO); 

2) Југословенската комисија за соработка со 
Меѓународниот фонд на Организацијата на обеди-
нетите нации за помош на децата (UNICEF); 

3) Југословенската комисија за соработка со 
меѓународните здравствени организации; 

4) Југословенската комисија за соработка со 
Организацијата на обединетите нации за исхрана 
и земјоделство (FAO); 

5) Југословенската комисија за заштита од за-
гадување на морето и водите на внатрешните плов-
ни патишта. 

Член 51 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да работат како сојузни организации 
и ја продолжуваат работата, во согласност со про-
писот на Сојузниот извршен совет, како советодаз-
ни стручни тела: 

1) Сојузниот правен совет; 
2) Сојузниот економски совет. 
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Член 52 
Надлежностите, односно работите на укинатите 

сојузни органи на управата (член 47) ги преземаат 
во согласност со делокругот утврден со овој закон 
следните сојузни органи на управата и сојузни 
организации: 

1) Сојузниот завод за општествено планирање 
— надлежностите, односно работите на Сојузниот 
комитет за општествено планирање; 

2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи — надлежностите, односно рабо-
тите на Сојузниот комитет за туризам; 

3) Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија, Сојуз-
ниот комитет за земјоделство и Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски — надлежностите, односно 
работите на Сојузниот комитет за економска сора-
ботка со земјите во развој; 

4) Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита — надлежностите, односно работите 
на Сојузниот комитет за труд и вработување и 
Сојузниот комитет за здравство и социјална за-
штита; 

5) Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на Сојузната управа — надлежности-
те, односно работите на Сојузниот комитет за наука 
и култура. 

Член 53 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации што ги преземаат надлежностите, односно 
работите на укинатите сојузни органи на управата 
ги преземаат и работниците кои на денот на влегу-
вањето во сила на овој закон непосредно работеле 
врз тие работи во укинатите сојузни органи на 
управата. 

Генералниот секретаријат на Сојузниот извр-
шен совет је презема Стручната служба на Југо-
словенската комисија за соработка со Организаци-
јата на обедхшетите нации за просвета, наука и 
култура. 

Одредбата на став 1 на овој член ќе се примени 
и врз случаите во кои според одредбите на овој за-
кон сојузните органи на управата, односно сојуз-
ните организации, преземаат одделни работи од 
делокругот на другите сојузни органи на управата, 
односно сојузни организации. 

Работниците на укинатите сојузни органи на 
управата (член 47) кои не ќе бидат преземени во 
смисла на одредбата на став 1 на овој член, ги 
имаат правата и должностите утврдени со сојузен 
закон. 

Член 54 
Со денот на престанувањето на работата на 

укинатите сојузни органи на управата (член 47) се 
разрешуваат од должност функционерите и члено-
вите на колегиј алните тела на тие сојузни органи 
на управата што ги именувало Собранието на СФРЈ, 
односно што ги постави Сојузниот извршен совет. 

Член 55 
Опремата, инвентарот и другите предмети, ар-

хивата и документацијата, средствата за работа и 
средствата на фондовите на укинатите сојузни 
органи на управата (член 47) се распоредуваат на 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации истовремено со преземање на надлежностите, 
односно на работите и работниците. 

Одредбата на став 1 на овој член ќе се примени 
и во случаите од член 53 ст. 2 и 3 на овој закон. 

Член 56 
Сојузниот извршен совет ќе го утврди начинот 

ва преземање на надлежностите, односно на рабо-

тите и работниците во случаите предвидени со овој 
закон, поблиските критериуми за распоредување на 
средствата од член 55 на овој закон и другите еле-
менти во врска со спроведувањето на одредбите од 
овој закон. 

Член 57 
Функционерите што раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации од чл. 
48 и 49 и член 53 ст. 1 и 3 на овој закон ќе поднесат 
до Сојузниот извршен совет заради давање соглас-
ност, акти за внатрешната организација и за рабо-
тата и акти за систематизацијата на задачите и 
работите во тие органи, односно организации, на ј -
доцна до 30 јуни 1978 година. 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: < 
1) Законот за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 
67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77); 

2) одредбите на чл. 1, За, 4 до 6 и 8 до 13 од За-
конот за Архивот на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/73 и 18/76). 

Член 59 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

387. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за ревалоризација на основните средства 
и на средствата за заедничка потрошувачка на ко-
рисниците на општествени средства, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, иа седницата на Сојузниот со-
бор од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 714 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
^ В А Л О Р И З А Ц И Ј А НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ. 
КА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕД-

СТВА 

Член 1 
Во Законот за ревалоризација на основните сред-

ства к на средствата за заедничка потрошувачка на 
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корисниците на општествени средства („Службен 
слист на СФРЈ", бр. 32/75 и 60/75) во член 1 став 1 
се менува и гласи: 

„Ревалоризацијата е усогласување на вредноста 
на предметите што претставуваат основни средства 
и на предметите што претставуваат средства за заед-
ничка потрошувачка, искажани во книговодството 
на корисникот на општествени средства, со просеч-
ните пазарни цени на тие предмети во годината за 
која се врши ревалоризацијата (во натамошниот 
текст: ревалоризација)." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Според одредбите на овој закон ревалоризација 

се врши за предметите од став 1 на овој член што 
се користат за вршење на дејноста на територијата 
на странска држава, со тоа што на обврската за ре-
валоризација подлежи динарската вредност на тие 
предмети и што обврската за ревалоризација ја из-
вршува корисникот на општествени средства во чиј-
што состав се наоѓа организацијата односно работ-
ната единица која предметите ги користи за врше-
ње на дејноста на територијата на странска држава." 

Член 2 
Во член 6 став 2 се менува и гласи: 
„Одредбата на став 1 од овој член се однесува 

на градежните објекти и на предметите на опремата 
прибавени од парични и други средства здружени 
во друга организација на здружен труд, како и на 
градежните објекти и предметите на опремата при-
бавени од парични и други средства што странски 
лица ги вложиле во домашна основна или друга ор-
ганизација на здружен труд. 

Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
„Како основни средства, односно средства за за-

едничка потрошувачка, на обврската за ревалори-
зација, според овој закон, подлежат: градежните об-
јекти, предметите на опремата, долгогодишните наса-
ди, плантажите на дрвја, основните стада, шумите и 
земјиштата. 

Предметите од став 1 на овој член во изградба 
односно во подигање, во доградба или реконструк-
ција не подлежат на обврската за ревалоризација за 
времето додека трае нивната изградба, односно поди* 
тање, доградба или реконструкција. 

Во смисла на ОВОЈ закон, се смета дека изградбата 
односно подигањето, доградбата или реконструкци-
јата е завршена кога предметите се оспособени за 
вршење на функцијата за која се наменети". 

Член 4 
Во член 8 точка 6 се менува и гласи: 
„6) вложувања за прибавување право на патент, 

право на лиценца, право на модел, право на мостра, 
право па жиг, право на користење на производстве-
но-техпичка документација, право на располагање со 
основни средства односно со средства за заедничката 
потрошувачка што му припаѓаат на друг корисник, 
на општествени средства како и вложувања што 
служат за стекнување вредност на иновации и други 
потрајни унапредувања на условите на труд и на 
производството (студии, анализи, проекти и ел.);". 

Член 5 
Во член 9 во уводната реченица зборовите: „Со 

општ акт" се заменуваат со зборовите: „Согласно со 
самоуправен општ акт односно со општ акт". 

Во точка 1 зборовите: „определен во член 28 на 
Законот за амортизација на основните средства на 
основните организации на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/74)" се заменуваат со зборови-

те: „определен со примена на стапката на аморти-
зација утврдена со сојузен закон,". 

Точка 2 се менува и гласи: 
„2) предмети што, поради физичката дотраеност 

или техничката застареност, се расходувани односно 
по основ на расходување се ставени трајно вон од 
употреба". 

Член 6 
Во член И став 1 зборовите: „Ревалоризација на 

средствата се спроведува" се заменуваат со зборови-
те. „Ревалоризацијата се спроведува". 

Став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

ревалоризација на основните средства и на средства-
та за заедничка потрошувачка чијашто изградба од-
носно подигање, доградба или реконструкција траеле 
подолго од две години, се врши во годината во која 
тие средства се ставени во употреба односно во која 
тие средства се оспособени за вршење на функцијата 
за која се наменети. 

Член 7 
Во член 12 став 1 зборовите: „во деловните, од-

носно во други соодветни книги" се заменуваат со 
зборовите: „во книговодството". На крајот на тој став 
се додава нова реченица која гласи: „Основица за 
ревалоризацијата на земјиште претставува просеч-
ната прометна цена на земјиштето искажана во кни-
говодството на корисникот на општествени средства 
на 31 декември на онаа година за која се врши ре-
валоризацијата.". 

По став 3 се додаваат два нова става, кои гласат: 
„По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој 

член, основица за ревалоризација на градежните об-
јекти, вклучувајќи ги и станбените згради и на дол-
гогодишните насади вклучувајќи ги и плантажите 
на дрвја, претставуваат вредностите од став 1 на овој 
член, намалени за трошоците на прибавувањето и за 
трошоците за уредување на земјиштето на кое се 
наоѓаат тие објекти, односно насади — ако овие тро-
шоци се содржани во вредностите на тие објекти од-
носно на насади. 

Основица за ревалоризација на основните сред-
ства и на средствата за заедничка потрошувачка 
чиешто прибавување е финансирано од странски 
кредит претставуваат вредностите од став 1 на овој 
член, намалени за износот на курсната разлика утвр-
дена со пресметување на обврските по странскиот 
кредит врз основа на прописите за промена на курсот 
на динарот — ако такви курсни разлики се содржани 
во тие вредности." 

Член 8 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Ревалоризација на предмети на опрема и на 

граделени објекти, како и на станбени згради и ста-
нови во општествена сопственост за коишто со ре-
публички односно покраински закон не е определе-
но поинаку се врши со примена на коефициентите 
определени според индексите на цените што ги утвр-
дува СОЈУЗНИОТ завод за статистика, а реЕалоризаци-
ја на другите основни средства (основни стада, дол-
гогодишни насади на шума и земјиште) — врз основа 
на податоците за цените од документацијата со која 
располага корисникот на општествени средства или 
документација што му е достапна на корисникот на 
општествени средства." 

Член 9 
Во член 14 став 1 зборовите: „кумулативните ин-

декси" се заменуваат со зборовите: „годишните ин-
декси", а по зборот: „објекти" запирката и зборови-
те: „како и општиот индекс на цените на средствата 
за работа" се бришат. 
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F Став % се менува и гласи: 
„Годишните индекси на цените од став 1 ка ОВОЈ 

член се утврдуваат за периодот од 1 јули на прет-
ходната до 30 јуни на тековната година, во однос на 
претходните 12 месеци, а се објавуваат во „Службен 
лист на СФРЈ", најдоцна до 15 ноември на теков-
ната година. 

Член Ш 
Член 16 се менува и гласи: 
^©валоризација на основни стада, на долгого-

дишни насади и на плантажи на дрвја се врши 
според просечната пазарна црна ка тие средства на 
подрачјето ва кое се наоѓаат. 

Ако со републичкиот односно со покраинскиот 
закон ве е определено поинаку, ревалоризација на 
вредноста на шумите се врши врз основа на коефи-
циентите утврдени според податоците за просечната 
прометна цена ва дрвната маса што ја содржи шу-
мата, зголемена за прирастот остварен од шумата 
односно од последната ревалоризација до крајот на 
годината за која се врши реѕалоризацијата и за из-
носот на други користи што се остваруваат од шу-
мата. 

Количеството на дрвната маса што го содгжи 
шумата, старосната и друга структура на дрвната 
маса во шумата од значење за нејзината прометна 
цена, како и прирастот на шумата и друга корист 
што се остварува од шумата, се утврдува според 
критериумите содржани во шумско-стопанската ос-
нова односно во одлуката со која се заменува шум-
ско-стопанската основа". 

Член 11 
Член 17 се заменува и гласи: 
„Ревалоризација на земјиште во општествена 

сопственост се врши според просечната прометна 
цена за исто или за слично земјиште на подрачјето 
на кое се наоѓа, земјиштето остварена за годината 
за која се врши ревалоризацијата. 

Просечната прометна цена на градежното зем-
јиште се утврдува според критериумите врз основа 
на кои во општината на чијашто територија се на-
оѓа земјиштето, се определува височината на надо-
местот за тажното земјиште согласно со прописите 
за експропријацијата односно со прописите за oipa-
ничувањето или за одземаѕњсто на правото на рас-
полагање со таквото земјиште. 

Просечнава прометна цена на земјоделско зем-
Јиште, како и просечната прометна цена на друго 
земјиште, се утврдува според критериумите врз се-
нова на кои надлежниот орган на управата ја ут-
врдува основицата за наплата на данокот на про-
мет за исто или за слично земјиште во годината за 
која се врши ревалоризацијата. 

Како градежно земјиште, во смисла на овој 
закон, се смета земјиште во градови и населби од 
градски карактер, како и земјиште вон од градовите 
и населбите од градски карактер на кое се наоѓаат? 
градежни објекти односно градежни објекти во из-
градба во општествена сопственост. 

Како земјоделско земјиште, во смисла на ово) 
Ѕакон, се смета земјиште што наменски служи за 
вршена на пол јод ел еко, градинарско, лозарска 
овоштарство и сточарско производство. 

Како друго земјиште, во смисла на овој закон, се 
Смета земјиште што не е обработливо, земјиште што 
Служи за лов и риболов, земјиште што наменски 
Служи за подигање на шуми и плантажи на дрвја, 
како и земјиште за спортско-рекреативни цели вон 
0д градови к населби од градски карактера" 

Член 12 
Во член 1& зборовите: „со општ акт" се замену-

ваат со зборовите: „со самоуправен огнот акт однос-
но со општ акт". 

Член 13 
Во член 19 став 1 зборовите: „во деловните, од-

носно во други соодветни книги, и цените за исти, 
односно слични предмети на пазарот постои раз-
лика поголема од 10°/®" се заменуваат со зборовите: 
„во книговодството на корисникот на општествени 
средства, и просечните пазарни цени за исти или 
слични средства постои разлика поголема од 10*/®". 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„За градежните објекти; и за предметите на оп-

рема, разликата од став 1 на овој член се утврдува 
врз оснзова на годишните индекси на цените што за 
соодветни групи ги утврдил Сојузниот завод за ста-
тистика, а за други основни средства (основни стада, 
долгогодишни насади, шуми и земјишта) — врз ос-
нова на податоците за цените од документацијата 
со која корисникот на поштествени средства распо-
лага или од документацијата што е достапна за ко-
рисникот на општествени средства. 

За градежните објекти и предметите на опрема, 
ако разликата поголема од 10°/о се остварува во пе-
риод од две или повеќе години, вкупниот износ на 
разликата што служи за спроведување на задолжи-
телна ревалорлзација се утврдува со множење на го-
дишните индекси на цените на соодветната група 
што ги утврдил Сојузниот завод за статистика за 
сите изминати години, почнувајќи од годината во 
која набавката (прибавувањето) односно последната 
ревалоризација е извршена до крајот на годината 
за која се врши ревалоризацијата." 

Член 14 
Во член 20 зборовите: „во деловните односно во 

други соодветни книги" се заменуваат со зборовите: 
„во книговодството", зборовите: „според цените" — 
со зборовите: „според просечните пазарни цени", а 
зборовите: „во тие книги" — со зборовите: „во своето 
книговодство". 

Член 15 
Во член 21 зборовите: „во деловните, односно во 

други соодветни книги, и цените за такви предмети 
на пазарот е помала од 10Vo се заменуваат со збо-
ровите: „во неговото книговодство и просечните па-
зарни цени на таквите предмети е 10°/о или помалку 
од тоа". 

Член 16 
Во член 22 зборовите: „во деловните, односно во 

други соодветни книги" се заменуваат со зборовите', 
„во книговодството". 

Член 17 
Во член 23 став 1 зборовите: „Во деловните од-

носно во други соодветни книги" се заменуваат со 
зборовите: „Во книговодството". 

Во член 23 став 2 зборовите: „општ акт" се за-
менуваат со зборовите: „самоуправен општ акт од-
носно општ акт". 

Член 18 
Во член 24 став 2 се брише. 

Член 19 
Во чл. 2, 4 и 5, член 6 став 1, чл. 8, 9 и 10, член 

12 став 1, на обете места, и став 2, член 19 ст. 1 и 3t 
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чл. 20 и 21, член 22, став 1, чл. 25, 26 и 27, член 28 
став 1 точ. 1, 2 и 3 и во член 32 по зборот: „ревало-
ризација" односно „ревалоризацијата", се бришат 
зборовите: „на средствата". 

Во називот на оддели II, III и IV зборовите: „на 
средствата" се бришат. 

Член 20 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за ревалори-
зација на основните средства и на средствата за за-
едничка потрошувачка на корисниците на општест-
вени средства. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

388. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИБА-
ВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕД-
СТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА. ВРАБОТЕНОСТА 
И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИ ОД РА-

БОТА ОД СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за прибавување и кори-
стење на странски средства за зголемување на вра-
ботеноста и вработувањето на повратници од работа 
од странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и пок-
раините од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 725 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието ка СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБО-
ТЕНОСТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИ-

ЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Заради создавање на материјални и други ус-

лови за побрзо зголемување на вработеноста и за-
ради вработување на повратници од работа од 
странство, од средствата прибавени во рамките на 
соработката на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и на други земји се основа Фонд 
за финансирање на зголехмувањето на вработеноста 
во стопански недоволно развиените и во изразито 
емиграционите подрачја на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: Фондот). 

Стопански недоволно развиени подрачја, во 
смисла на овој закон, се стапански недоволно раз-

биените републики и автономни покраини утврдени 
со сојузен закон, како и стопански недоволно раз-
виените општини и други подрачја утврдени со ре-
публички и покраински закони. 

Член 2 
Задача на Фондот е да собира средства што дру-

ги земји, без обврска на враќање или во вид на за -
ем, и ги даваат на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија по основ на соработка во об-
ласта на вработувањето и собраните средства да 
ги насочува за зголемување на вработеноста во сто-
пански недоволно развиените и во рпразито еми-
грационите подрачја на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, согласно со меѓудр-
жавна спогодба и со одредбите од овој закон. 

Насочување на средствата, во смисла на став 1 
од овој член, се врши во согласност со договорот 
склучен помеѓу Сојузниот извршен совет, извршни-
те совети на собранијата на републиките и изврш-
ните совети на собранијата на автономните покра-
ини, со кој се утврдува учеството на републиките и 
автономните покраини во кредитите од средствата 
на Фондот за период од пет години однапред. 

Собирање на средства во вид на заем од став 1 
на овој член се врши во согласност со Законот 
девизното х^аботење и кредитните односи со стран-
ство. 

Член 3 
Средствата на Фондот се формираат од сред-

ствата прибавени во смисла на член 2 став 1 од 
овој закон, од ануитетите по одобрените кредити, 
од камати и подароци. 

Член 4 
Со Фондот управува Управен одбор на Фондот. 

Член 5 
Фондот е правно лице со правата, обврските и 

одговорностите утврдени со Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, со овој 
закон и со статутот на Фондот. 

Фондот има свој статут. 
Седиштето на Фондот е во Белград. 

Член 6 
Средствата на Фондот можат да се користат за 

давање кредити на инвеститорите само како уче-
ство во вкупните средства за реализација на инвес-
тиционите проекти. 

Кредитите од средствата на Фондот можат, по 
исклучок, да се одобруваат и за други намени, во 
согласност со задачите на Фондот и со меѓудржав-
на спогодба. 

Член 7 
Од средствата на Фондот им се даваат кредити 

на инвеститорите за реализација на инвестициони 
проекти во стопански недоволно развиените и во 
изразито емиграционите подрачја на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на кои со 
најмалку вложувања им се обезбедува продуктив-
ност на вработување на поголем број работници. 

Кредити од средствата на Фондот им се даваат 
и на инвеститорите кои вршат дејност на подрач-
јата кои не се стопански недоволно развиени и из-
разито емиграциони, ако ги користат тие кредити 
така што, заедно со сопствени средства, непосредно 
ги инвестираат во развојните програми на стопан-
ски недоволно развиените и па изразито емиграци-
оните подрачја на Социјалистичка Федеративна Ре-
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публика Југославија, односно придонесуваат за раз-
вој на нивното стопанство, согласно со одредбите 
од став 1 иа овој член. 

Член 8 
Ако повеќе инвестициони проекти еднакво ги 

исполнуваат условите од член 7 став 1 на овој за-
кон, при утврдување на приоритетот ќе се земе пред-
вид степенот на развиеноста на подрачјето, степенот 
на емиграциите од односното подрачје, бројот на 
повратниците од работа од странство, височината 
на собраните заштеди на граѓаните на работа во 
странство наменети за отворање на нови работни 
места и височината на учеството на Фондот во ф и -
нансирање на реализацијата на инвестиционите 
проекти. 

Во рамките на критериумите од став 1 на овој 
член, треба постепено да се обезбеди кредити-
рање на инвестиционите проекти во стопански не-
доволно развиените и во изразито емиграционите 
подрачја во сите републики и автономни покраини, 
а во рамките на учеството утврдено со договорот од 
член 2 став 2 на овој закон. 

Член 9 
Поблиски критериуми за давање кредити од 

средствата на Фондот утврдува Управниот одбор 
на Фондот. 

Одлука за критериумите од став 1 на овој член 
Управниот одбор на Фондот донесува едногласно 
на седница на која присуствуваат сите негови чле-
нови или нивни заменици. 

Ако управниот одбор на Фондот не постигне 
едногласност за критериумите од став 1 на овој 
член, одлука за тоа донесува Сојузниот извршен 
совет во согласност со надлежните органи на ре-
публиките и автономните покраини. 

Член 10 
Кредити од средствата на Фондот можат да им 

се даваат на инвеститорите за кои републиката, од-
носно автономната покраина, на чија територија е 
седиштето на корисникот на кредитот, ќе даде га-
ранција дека кредитот ќе биде вратен. 

Член И 
Кредити од средствата на Фондот, што се при-

бавени без обврска на враќање, се даваат под ус-
ловите под кои се даваат кредити од Фондот на ф е -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, ако со меѓудржавна спогодба не 
е определено поинаку. 

Кредити од средствата на Фондот прибавени 
врз основа на заем се даваат под условите што ќе 
ги определи Управниот одбор на Фондот, ако со ме-
ѓудржавната спогодба не е определено поинаку. 

Член 12 
Средствата од Фондот се користат врз основа 

на планот за употреба на средствата на Фондот. 
Планот за употреба на средствата на Фондот 

се донесува во соработка со надлежните органи на 
републиките и автономните покраини. 

Член 13 
Средствата на Фондот се водат на посебна смет-

ка ка ј Службата на општественото книговодство. 
Средствата на Фондот се депонираат ка ј Народ-

ната банка на Југославија. 

Член 14 
Заради остварување на задачите од член 2 на 

евој закон, Фондот особено: 

1) собира средства на Фондот; 
2) води евиденција за средствата на Фондот; 
Зј собира инвестициони проекти заради подне-

сување барања за доделување на средства, ако под-
несувањето на барање е предвидено со меѓудржав-
на спогодба; 

4) се грижи за наплатување на ануитетите по 
кредитите што се дадени од средствата на Фондот} 

5) собира барања за давање кредити од сред-
ствата на Фондот; 

6) се грижи за враќање на странски заеми ако 
федерацијата се задолжи во корист на Фондот; 

7) врши надзор над наменското користење на 
средствата на Фондот; 

8) најмалку еднаш годишно ги известува Соб-
ранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на репуб-
ликите* и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини за состојбата и за користење-
то на средствата на Фондот; 

9) врши други задачи и работи што се утврде-
ни со овој закон, со други сојузни прописи и со 
Статутот на Фондот. 

Член 15 
Фондот има право на увид во користењето на 

средствата дадени на корисниците на средствата 
на Фондот. Корисниците на средствата на Фондот 
се должни на Фондот, на негово барање, да му да-
ваат податоци и да му овозможат увид во докумен-
тацијата заради утврдување дали средствата на 
Фондот се користат во согласност со условите ут-
врдени со договорите што се склучени помеѓу Фон-
дот и корисниците на средствата на Фондот. 

Член 16 
Управниот одбор на Фондот има осум членови. 
Членовите на Управниот одбор на Фондот имаат 

заменици. 
По еден член на Управниот одбор на Фондот и 

по еден заменик именуваат надлежните органи на 
републиките и автономните покраини. 4 

Член 17 
Мандатот на членовите на Управниот одбор на 

Фондот трае четири години. 

Член 18 
Управниот одбор на Фондот: 
1) донесува Статут на Фондот, план за употре-

ба на средствата на Фондот и завршна сметка на 
Фондот; 

2) ја утврдува деловната политика на Фондот; 
3) ги разгледува инвестиционите, проекти и од-

лучува кои проекти ќе им се предложат на органи-
те што според меѓудржавна спогодба се надлежни 
за усвојување на проектите; 

4) ги утврдува поблиските критериуми и усло-
ви за давање и враќање на кредитите од средства-
та на Фондот; 

5) одлучува за давање кредити од средствата 
на Фондот; 

6) избира претседател на Управниот одбор на 
Фондот; 

7) врши и други работи утврдени со овој закон 
и со Статутот на Фондот. 

За прашањата од точ. 1 до 5 став 1 на овој член 
Управниот одбор на Фондот одлучува едногласно. 

При донесување на одлуките од точ. 1 и 3 став 
1 на овој член, Управниот одбор на Фондот врши 
избор помеѓу инвестиционите проекти што ги пред-
лага органот или телата што ќе ги овластат надлеж-
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ните органи на републиките односно на автоном-
ните покраини. 

Ако управниот одбор на Фондот не постигне 
едногласност при одлучувањето за прашањата од 
точ. 1 до 5 став 1 на овој член, конечна одлука за 
тоа донесува Сојузниот извршен совет во согласност 
со надлежните органи на републиките и автономните 
покраини. 

Член 19 
Со работењето на Фондот раководи директорот 

на Фондот. 
Директорот на Фондот го поставува и го раз-

решува од должност Сојузниот извршен совет. 
Директорот на Фондот за својата работа одгова-

ра пред Управниот одбор на Фондот и пред Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 20 
Директорот на Фондот го претставува и го за-

стапува Фондот. 
Директорот на Фондот ги извршува заклучоци-

те на Управниот одбор на Фондот. 
Директорот на Фондот склучува договори за 

давање кредити од средствата на Фондот во сог-
ласност со планот за употреба на средствата на Фон-
дот и со одлуките на Управниот одбор на Фондот. 

Директорот на Фондот е наредбодавец за кори-
стењето на средствата на Фондот. 

Директорот на Фондот може да го запре и з в р т у -
вањето на одлуките и на заклучоците на Управниот 
одбор на Фондот за давање И за користење на сред-
ствата на Фондот, ако смета дека тие одлуки однос-
но заклучоци не се во согласност со законот. Дирек-
торот на Фондот е должен за запирање на извршу-
вањето на одлуки, односно на заклучоци ведаш да 
го извести Управниот одбор на Фондот, а ако Уп-
равниот одбор на Фондот останува и натаму при сво-
јата одлука, односно заклучок — должен е за тоа 
веднаш да го извести Сојузниот извршен совет. 

Во случајот од став 5 на овој член конечна 
одлука донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Со Статутот на Фондот особено се определу-

ваат: организацијата и работењето на Фондот, на-
чинот на одлучување, начинот на донесување на 
план за употреба на средствата на Фондот, на за-
вршната сметка за извршување на планот за упот-
реба на средствата на Фондот и на деловникот на 
Управниот одбор на Фондот, како и други права и 
должности на Управниот одбор на Фондот и на ди-
ректорот на Фондот што се од интерес за оствару-
вање на функциите на Фондот утврдени со закон. 

Статутот на Фондот се донесува во согласност 
со надлежните органи на републиките и автономните 
покраини. 

Член 22 
Додека работите на Фондот не ќе се зголемат до 

обемот кој бара формрфање на посебна стручна 
служба на Фондот, стручните и административните 
работи на Фондот ќе ги врши работната заедница на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, а должноста дирек-
тор на Фондот ќе ја врши директорот на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономии покраини. 

На продатог од Управниот одбор на Фондот, за 
потребата од формирање на посебна стручна служба 
на Фондот одлучува Сојузниот извршен совет. 

Член 23 
За извршување на планот за употреба на сред-

ствата на Фондот се донесува завршна сметка. 
Кон завршната сметка од став 1 на овој член 

се поднесува извештај за работењето на Фондот. 
Завршната сметка за извршување на планот за 

употреба на средствата на Фондот и извештајот за 
работењето на Фондот ги одобрува Сојузниот извр-
шен совет, по прибавено мислење од надлежните 
органи на републиките и автономните покраини и 
врз основа на извештај од Службата на општестве-
ното книговодство за прегледот на завршната сметка 
за извршување на планот за употреба на средствата 
на Фондот. 

Член 24 
Врз работењето на Фондот согласно се примену-

ваат прописите за банкарското и кредитното рабо-
тење. 

Начинот на водење на книговодството за рабо-
тењето на Фондот и за составување на завршната 
сметка за извршување на планот за употреба на 
средствата на Фондот го пропишува сојузниот сек-
ретар за финансии. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

389. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИ-

ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 712 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето по-

меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75 и 13/76) во член 2 
став 1 по зборовите: „(во натамошниот текст: стоки 
и вршење услуги)" точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „како и по основ на ком-
пензации, премии, регреси и враќање на даночни и 
други давачки". 
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По став 3 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Должничко-доверителокиот однос по основ на 
компензации, премии, регреси и враќање на даночни 
и други давачки настанува кога, во согласност со 
општествен договор, со самоуправна спогодба и со 
прописи, е утврдено правото на компензација, пре-
мија, регрес и враќање на даночни и други давачки. 

По исклучок на одредбата од став 3 на овој 
член, должничко-доверителскиот однос по основ на 
давање здравствени услуги, настанува на денот кога 
самоуправната интересна заедница на здравственото 
осигурување и здравството, односно општествено-
-политичката заедница за лицата за кои таа непо-
средно ги поднесува трошоците за здравствени ус-
луги примила од организацијата на здружен труд 
на здравствената дејност пресметка за извршените 
здравствени услуги." 

Член 2 
Во член 3 став 1 точка 1 по зборовите: „промет 

на стоки и вршење на услуги" точката и запирката 
се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: 
„како и по основ на компензации, премии, регреси 
и враќање на даночни и други давачки". 

Во точка 2 по зборовите: „или извршил услуга" 
се додаваат запирка и зборовите: „односно стекнал 
право на компензација, премија, регрес или враќање 
на даночни и други давачки". 

Во став 2 по зборовите: „по основ на инвести-
ции" се додаваат запирка и зборовите: „како и по 
основ на извоз на стоки и услуги;". 

Член 3 
Во член 6 се додаваат два нови става, кои гла-

сат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 точка 4 

од овој член, гаранција се користи и за обезбеду-
вање на плаќањето на обврските по основ на извоз 
на стоки и услуги — ако плаќањето се врши во рок 
кој не може да биде подолг од роковите определени 
со прописите за девизното работење и кредитните 
односи со странство за внесување на девизи во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Гаранцијата од став 2 на овој член се дава на 
износот на динарската противвредност на девизите 
на денот на издавањето на гаранцијата." 

Член 4 
Член 10 се менува и гласи: 
„Основните организации на здружен труд, ра-

ботните организации, сложените организации на 
здружен труд, деловните заедници и земјоделските 
задруги, преку кои се остварува и распоредува за-
едничкиот приход, во согласност со самоуправната 
спогодба, вршат обезбедување на плаќањето според 
одредбите на овој закон во роковите утврдени спо-
ред одредбите на сојузниот закон со кои се 
уредува утврдувањето и распоредувањето на вкуп-
ниот приход и на доходот, под услов: 

1) да е извршена продажба на производи или 
услуги што се резултат од заеднички труд на две 
или повеќе основни организации, односно резултат 
од соработката на производствените и други основ-
ни организации и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со работите на прометот на стоки 
и услуги; 

2) наплатата на заедничкиот приход да се врши 
преку проодната сметка ка ј Службата на опште-
ственото книговодство или ка ј банката. 

Ако обезбедување на плаќањето по основ на 
заедничкиот приход се врши со чек односно со ме-
ница, чекот односно меницата се издава врз товар 

на проодната сметка к а ј Службата на општествено-
то книговодство преку која се врши наплата на за -
едничкиот приход." 

Член 5 
Во член 12 став 1 се менува и гласи: 
„Доверителот е должен примениот чек да го 

поднесе, заради наплата, до Службата на општестве-
ното книговодство к а ј која се води жиро-сметка на 
издавачот на чекот, најдоцна во рок од 15 дена од 
денот на издавањето на чекот." 

Член 6 
По член 35 се додава нов член 35а, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на член 34 став 1 на 

овој закон, налог за извршување на обврските по 
основ на извоз на стоки и услуги, што се предмет 
на гаранцијата, корисникот на општествени средства 
и издава на банката ка ј која се води сметката преку 
која се остварува приходот односно заедничкиот 
приход во девизи. 

Налогот за извршување на обврските од став 1 
на овој член банката го извршува во целост или 
делумно, најдоцна во рок од осум дена од денот на 
втасаноста на обврските. 

Ако банката не можела да го изврши налогот 
за' извршување на обврските од став 1 на овој член 
во рокот од став 2 на овој член, таа го доставува 
тој налог до Службата на општественото книговод-
ство ка ј која се води жиро-сметката на должникот 
на износ на динарската противвредност на девизите 
на денот на издавањето на налогот. 

Во случајот од став 3 на овој член Службата 
на општественото книговодство налогот за извршу-
вање на обврските го извршува според постапката 
од чл. 34 и 35 на овој закон." 

Член 7 
Во член 40 став 2, на крајот, се додава нова ре-

ченица која гласи: „Износот на неотповикливиот 
документарен акредитив доверителот го искажу в? 
во вонбилансната евиденција". 

Член 8 
Во член 44 став 2 зборовите: „ст. 1 и 2" се за-

менуваат со зборовите: „став 1". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за финансии ќе го пропи-

ше образецот на гаранцијата што се користи за 
обезбедување на плаќањето на обврските по основ 
на извозот на стоки и услуги," 

Член 9 
Во член 46 по зборовите: „ќе даде налог за за-

почнување на инвестициони работи" се додаваат 
зборовите: „односно ќе даде налог за испорака на 
опрема". 

Член 10 
Во член 48 став 1 зборовите: „35 и 36 на овој 

закон" се заменуваат со зборовите: „35, 35а и 46 на 
овој закон". 

Член И 
Во член 49 став 1 по точка 2 се додава нова 

точка 2а, која гласи: 
,,2а) ако започне со изведување на инвестицио-

ни работи односно со испорака на опрема пред при-
емот на инструментите за обезбедување на плаќа-
њето;". 

Во точка 15 зборовите: „(член 34 ст. 1 до 3)" се 
заменуваат со зборовите: „(член 34 ст. 1 до 3 и член 
35а)". 
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Член 12 
Во член 50 на крајот на став 1 се додаваат збо-

ровите: „и месните заедници". 
Во став 2 по зборовите: „општествено-политич-

ка заедница" се додава запирка, зборот: „или" се 
брише, а на крајот на овој став се додаваат зборо-
вите: „или месна заедница". 

Член 13 
Во член 52 став 1 точка 10 зборовите: „(чл. 34 и 

85)" се заменуваат со зборовите: „(чл. 34, 35 и 35а)". 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

390. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Соцјиалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГОВОР-
НОСТА ЗА НУКЛЕАРНИ ШТЕТИ 

Се прогласува Законот за одговорноста за нук-
леарни штети што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 
година. 

ПР бр. 717 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОДГОВОРНОСТА ЗА НУКЛЕАРНИ ШТЕТИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува одговорноста за ну-

клеарни штети што ќе настанат како последица од 
искористувањето на нуклеарна енергија за миро-
љубиви цели. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

Зима ат следните значења: 
1) нуклеарна штета е: 
— штетата што настанала поради смрт, телесна 

повтзеда или друго оштетување на здравјето на чо-
векот, губење или друго оштетување на предмети 
или контаминација на човековата средина, што ќе 
настанат или се последица од радиоактивни својства 
или комбинации на тие својства со отровни, експло-
зивни или други 'одасни својства на нуклеарното 
гориво или на радиоактивните производи или отпа-
доци што се наоѓаат во една нуклеарна постројка, 
како и од нуклеарен материјал што доаѓа ед нукле-
арна постројка, што во неа е произведен или се 
испраќа во неа; 

— штета што настанала поради смрт, телесна 
повреда или друго оштетување на здравјето на чо-

векот, губење или друго оштетување на предмети 
или контаминација на човековата средина, што ќ е 
настанат или се последица од друго јонизирачко 
зрачење што произлегува од кој и да е друг извор 
на зрачење во нуклеарната постројка; 

2) нуклеарна несреќа е настан или низа настани 
од исто потекло, што предизвикуваат нуклеарна 
штета; 

3) корисник на нуклеарна постројка е органи-
зација на здружен труд на која органот определен 
со републички односно со покраински пропис и одо-
брил локација, пробна работа односно користење на 
нуклеарната постројка, или странско лице што е 
корисник според прописите на државата на чија те-
риторија се наоѓа неговата нуклеарна постројка; 

4) нуклеарна постројка е: 
— секој нуклеарен реактор, освен реактор што 

се искористува во поморскиот и воздушниот сообра-
ќ а ј како извор на енергија за погон или за други 
цели; 

— секоја постројка што користи нуклеарно го-
риво за производство на нуклеарен материјал, за 
обработка на нуклеарен материјал или за повторна 
преработка на озрачено нуклеарно гориво; 

— секое место на кое нуклеарниот материјал е 
складиран, освен привремено складирање на таков 
материјал во тек на превозот. 

Повеќе нуклеарни постројки на еден корисник 
што се наоѓаат на иста локација се сметаат, во сми-
сла на овој закон, за една нуклеарна постројка; 

5) нуклеарен реактор е постројка што содржи 
нуклеарно гориво, распоредено така што БО него 
може да настане верижна реакција на нуклеарна 
фисија без додатен извор на неутрони; 

6) нуклеарно гориво е материјал способен да 
произведува енергија со самоодржувачка верижна 
реакција на нуклеарната фисија; 

7) радиоактивни производи или отпадоци се ра-
диоактивен материјал што настанал во процесот на 
производството или со користење на нуклеарното 
гориво, или друг материјал што станал радиоак-
тивен поради тоа што бил изложен на зрачење еми-
тувано во текот на тој процес, исклучувајќи ги ра-
диоизотопите што настанале во завршната фаза на 
производството и што можат да се користат за на-
учни, медицински или стопански цели; 

8) нуклеарен материјал е: 
— нуклеарно гориво, освен природен или оси-

ромашен уран, што е способно да произведува енер-
гија со самоодржувачка верижна реакција на нук-
леарната фисија вон од нуклеарен реактор, само-
стојно или во врска со некој друг материјал; 

— радиоактивни производи или отпадоци. 

Член 3 
Корисникот на нуклеарна постројка одговара за 

нуклеарна штета без оглед па вината. 

Член 4 
Корисникот на нуклеарна постројка одговара за 

нуклеарна штета ако штетата е предизвикана од 
нуклеарна несреќа во неговата нуклеарна построј-
ка. 

! 

Член 5 
Корисникот на нуклеарна постројка одговара за 

нуклеарната штета и ако штетата е предизвикана 
од нуклеарна несреќа: 

1) во врска со нуклеарен материјал што го пра-
ќа од својата нуклеарна постројка, или што е скла-
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диран во текот на превозот, ако нуклеарната несре-
ќа настанала пред корисникот на некоја друга ну-
клеарна постројка, со договор склучен во писмена 
форма да презел одговорност за нуклеарни несреќи 
предизвикани од тој нуклеарен материјал, а ако 
нема таков договор — пред корисникот на друга 
нуклеарна посторјка да го преземе нуклеарниот ма-
теријал; 

2) во врска со нуклеарен материјал што е ис-
пратен во неговата нуклеарна постројка, или што е 
складиран во текот на превозот, ако од корисникот 
на друга нуклеарна постројка, со договор склучен 
во писмена форма, презел одговорност за нуклеар-
ните несреќи во врска со тој материјал, а ако таков 
договор нема — откако го презел тој нуклеарен ма-
теријал. 

Член 6 
Корисникот на нуклеарна постројка не одговара 

за нуклеарна штета ако таа штета е предизвикана: 
1) од нуклеарна несреќа што е непосредна по-

следица на агресија, војна или друг вооружен су-
дир; 

2) од нуклеарна несреќа што е непосредна по-
следица на земјотрес, поплава, пожар или друга 
тешка елементарна несреќа, ако докаже дека таа 
штета неможела да се предвиди ниту да се от-
страни. 

Корисникот на нуклеарна постројка не одго-
вара пред оштетеникот за нуклеарна штета ако до-
каже дека оштетеникот намерно ја предизвикал таа 
штета. 

Корисникот на нуклеарна постројка не одгова-
р а ниту за нуклеарна штета што е предизвикана: 

1) врз самата нуклеарна постројка или врз пред-
мети што се наоѓаат на просторот на таа постројка 
и што се користат или се наменети за користење 
во врска со таа постројка; 

2) врз превозното средство на кое се наоѓал 
нуклеарен материјал во моментот на нуклеарната 
несреќа. 

Член 7 
Корисникот на нуклеарна постројка има право 

на регрес: 
1) спрема поединец кој намерно или од крајно 

невнимание предизвикал нуклеарна штета; 
2) спрема договорената страна ако тоа е изречно 

предвидено со договор склучен во писмена форма. 

Член 8 
Возарот кој превезува нуклеарен материјал мо-

же. ако за тоа добие одобрение од органот опре-
делен со републички односно со покраински пропис, 
со писмена согласност на одговорниот корисник на 
нуклеарната постројка, да стапи на негово место. 
Во тој случај, возарот се смета за одговорен корис-
ник на нуклеарната постројка во смисла на овој 
закон. 

Член 9 
Корисникот на нуклеарна постројка мора, пред 

да му предаде на возарот на превоз нуклеарен ма-
теријал, да му предаде на возарот и потврда за 
склучениот договор за осигурување или потврда за 
финансиската гаранција што ја издал осигурувачот, 
односно давачот на финансиската гаранција во со-
гласност со одредбите на овој закон. 

Потврдата од став 1 на овој член мора да содр-
ж и : фирма односно назив и седиште на корисникот; 
износ, вид и траење на осигурувањето или на ф и -
нансиската гаранција; опис на нуклеарниот матери-
јал на кој се однесува осигурувањето односно ф и -

нансиската гаранција, како и клаузула на органов 
определен со републички односно со покраински 
пропис дека лицето наведено во потврдата е корис-
ник на нуклеарната постројка. 

Член 10 ^ 
Нуклеарен материјал може да се увезува од 

странство во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или да се превезува преку тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија само ако возарот кој го превезува тој 
материјал ја има потврдата од член 9 на овој закон 
и ако клаузулата од член 9 став 2 на овој закон 
ја ставил надлежниот орган на државата од која се 
увезува тој материјал, во согласност со одредбите 
на меѓународните договори за одговорност за нукле-
арни штети што ги ратификувала Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 11 
Ако нуклеарна штета и друга штета се предиз-

викани само од нуклеарна несреќа или од нуклеар-
на несреќа заедно со еден или повеќе други настани, 
таа друга штета, во мера во која не може да се раз-
граничи од нуклеарната штета, ќе се смета, во сми-
сла на овој закон, за нуклеарна штета предизвика-
на од нуклеарна несреќа. 

Член 12 
Ако нуклеарна штета настане во републиката, 

односно во автономната покраина во која не се на-
оѓа нуклеарната постројка со која е предизвикана 
нуклеарната штета, а посебна согласност за локација, 
пробна работа или пуштање во работа на таа по-
стројка, предвидена со одредбите на сојузниот закон 
со кој се уредува заштитата од јонизирачки зраче-
ња, дал надлежниот орган во републиката односно 
автономната покраина во која се наоѓа таа построј-
ка, без согласност од надлежниот орган во друга 
република односно автономна покраина: во која на-
станала нуклеарната штета, за надомест на штетата 
настаната во таа друга република, односно авто-
номна покраина во делот што не ќе биде надоме-
стен според одредбите на овој закон, одговара ре-
публиката односно автономната покраина чијшто 
орган је дал таа согласност. 

Член 13 
Корисникот на нуклеарна постројка одговара за 

нуклеарна штета до 450,000.000 динари за секоја 
нуклеарна несреќа. 

Износот определен во став 1 на овој член не 
ги опфаќа каматите ниту трошоците на постапката 
што се утврдени во постапката односно досудени во 
спорот за надомест на нуклеарна штета. 

Член 14 
Ако за нуклеарна штета одговараат повеќе корис-

ници на нуклеарни постројки, а не може да се ут-
врди колкава штета предизвикал секој од нив, тие 
корисници одговараат солидарно. 

Ако за време на превоз со исто превозно сред-
ства настане нуклеарна несреќа во врска со нукле-
арен материјал на два или повеќе корисници на 
нуклеарни постројки, или ако нуклеарна несреќа 
настапи во случај на складирање на таков нукле-
арен материјал за време на превозот, за таква ну-
клеарна штета одговараат сите корисници солидар-
но, до границата на одговорноста на оној корисник 
чијашто граница на одговорноста е највисока. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член одделен 
корисник чијашто нуклеарна постројка се наоѓа на 
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територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија не може да одговара за штета 
што го надминува износот од член 13 на овој за-
кон. 

Член 15 
Корисникот на нуклеарна постројка мора да 

склучи и да го одржува осигурувањето или да има 
финансиска гаранција за покритие на својата одго-
ворност за нуклеарни штети во износ определен со 
републички односно со покраински пропис што не 
Може да биде помал од 150,000.000 динари. 

Со прописот од став 1 на овој член може да се 
Определи помал износ на осигурувањето или на ф и -
нансиската гаранција за покритие на одговорноста 
за нуклеарни штети што ќе настанат од нуклеарни 
реактори со помала сила што служат за научни 
цели. 

Член 16 
Осигурувачот односно финансискиот гарант не 

Смее да запре ниту да откаже осигурување или ф и -
нансиска гаранција пред да ги извести писмено за 
тоа, во рок од шест месеци пред откажувањето, ко-
рисникот на нуклеарна постројка и органот опреде-
лен со републички односно со покраински пропис. 

Ако осигурувањето или финансиската гаранција 
Се однесува на превозот на нуклеарен материјал, 
осигурувачот, односно финансискиот гарант не смее 
да го запре ниту да го откаже осигурувањето од-
носно гаранцијата за време на траењето на превозот 
на тој материјал. 

Член 17 
Ако средствата обезбедени по основ на осигу-

рување или финансиска гаранција не се доволни за 
надомест на нуклеарна штета, изворите на средс-
твата и начинот на намирување на разликата во 
средствата за надомест на настаната нуклеарна 
штета до износот од член 13 на овој закон ќе се ре-
гулира во согласност со републички односно со пок-
раински пропис. 

Член 18 
Ако поради нуклеарна несреќа настане контами-

нација на човековата средина од пошироки размери, 
а нуклеарната штета предизвикана од таа несреќа 
го надминува износот од член 13 став 1 на овој за-
кон, Сојузниот извршен совет, во договор со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ 
преземање мерки за обезбедување на средствата по-
требни за деконтаминација. 

Член 19 
Ако организација на здружен труд, самоуправ-

на интересна заедница, друга самоуправна органи-
зација или заедница, или општествено-политичка 
заедница исплати дел или целиот надомест на ште-
тата предизвикана од нуклеарна несреќа, што спо-
ред одредбите иа ОБОЈ закон ја поднесува корисни-
кот на нуклеарна постројка, таа организација од-
носно заедница има право на регрес од корисникот 
на нуклеарна постројка во височина на исплатениот 
износ. 

Член 20 
Правото на надомест на нуклеарна штета спо-

ред овој закон преста пува ако барањето за надо-
мест на нуклеарна штета не се поднесе во рок од 
десет години од денот на настанувањето на нук-
леарната несреќа. 

АКО нуклеарна га штета е предизвикана од нук-
леарна несреќа во врска со нуклеарен материјал 

што за време на нуклеарна несреќа е украден, за-
губен, фрлен од брод или напуштен, рокот пред-
воден во став 1 на овој член изнесува 20 години од 
денот на настанатата кражба, губење, фрлање од 
брод или напуштање. 

Барањето за надомест на нуклеарна штета мо-
ж е да се поднесе во рок од три години од денот 
кога лицето кое претрпело таква штета дознало за 
штетата и за корисникот кој одговара за штетата, 
со тоа што роковите определени во ст. 1 и 2 на овој 
член не можат да се пречекорат. 

Лицето кое поднело барање за надомест на ну-
клеарна штета во роковите од ст. 1 до 3 на овој 
член може да го прошири барањето за надомест на 
штетата, земајќи го предвид секое зголемување на 
штетата, дури и по истекот на тие рокови до доне-
сување на правосилна одлука на судот. 

Член 21 
Барањето за надомест на нуклеарна штета пре-

дизвикана од нуклеарна несреќа може да се подне-
се непосредно против осигурувачот, односно дава-
чот на финансиската гаранција од член 15 на овој 
закон. 

Член 22 
За одлучување за надомест на нуклеарна штета 

исклучиво е месно надлежен судот на чие подрачје 
се наоѓа нуклеарната постројка. 

Ако нуклеарната штета настанала за време на 
превоз на нуклеарен материјал, производи или 
отпадоци, месно е надлежен судот на чие подрачје 
се случила нуклеарната несреќа или судот на чие 
подрачје корисникот има свое седиште. 

Член 23 
Ако се утврди или оправдано се претпоставува 

дека нуклеарната штета го надминува износот од 
член 13 на овој закон, постапката за утврдување и 
надомест на нуклеарна штета ќе се спроведе сообраз-
но со одредбите на чл. 397 до 423 од Законот за по-
морската и внатрешната пловидба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/77). 

Член 24 
Бо случај на промена на паритетот на динарот 

Сојузниот извршен совет го определува новиот па-
ричен износ на ограничување на одговорноста на 
корисникот на нуклеарна постројка за штетата 
предвидена во член 13 став 1 од овој закон. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

391. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уста РОТ на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослава-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАМОРОТ ЗА I f W F ^ f f 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
да Законот за Службата на општественото книго-
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водство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 713 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републи-
ката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото кни-

говодство (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77) во 
член 72 точка 3 по зборовите: „вршење на" се додава 
зборот: „посебни". 

Во точка 5 зборовите: „собирање на реализаци-
јата на средствата на определени корисници" 
заменуваат со зборовите: „заеднички приходи". 

Член 2 
Во член 73 став 1 по зборот: „фондови" запир-

ката се заменува со зборот: „и", а зборовите: „и од 
проодните сметки за собирање на реализацијата на 
средствата на определени корисници на општествен 
ни средства" се бришат. 

Член 3 
Во член 75 став 4 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, плаќање од сметката на корисникот на опште-
ствени средства — должникот, може да се врши и 
врз основа на: 

1) налог за наплата на неговиот доверител, ако 
должникот отворил акредитив во корист на довери-
телот, или ако му ја предал меницата издадена спо-
ред одредбите на сојузен закон со кој е уредено 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства; 

2) налози на Народната банка на Југославија, 
народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина, издадени врз основа 
на овластувања на банките овластени за работење 
со странство, банките овластени за девизно работе-
ње во земјата и на органите и организациите на ф е -
дерацијата, заради намирување на обврските на овие 
корисници на општествени средства по основ на 
плаќањата во странство. Тие налози се извршуваат 
на начинот определен во член 90 точка 4 од овој 
закон; 

3) налозите на пошта, банка и организација на 
здружен труд издадени врз основа на склучени до-
говори за вршење на работи на штедење и откуп на 
странски средства на плаќање за сметка на банка 
во износот на извршените исплати на штедните вло-
гови на граѓаните, односно во износот на динарска-
та противвредност за откупените страноки средства 
на плаќање, како и налозите на имателите на чеко-
ви по тековните сметки и по потрошувачките кре-
дити на граѓаните врз товар на сметките на банката 

тр асат: 
4) налозите во други случаи предвидени со со-

јузен закон " 
Член 4 

Во член 92 став 3 по зборовите: „од член 98 став 
1 на овој закон" се додаваат зборовите: „и средства 

што претставуваат заеднички приход на проодните 
сметки од член 72 точка 5 на овој закон". 

Член 5 
Во член 127 зборовите: „во рок од една година 

од денот на неговото влегување во сила" се заме-
нуваат со зборовите: „до 1 јули 1978 година". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот; 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

392. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Ј у г о с л а в а 
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА: 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИН« 

СПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за* 
сојузната пазарна инспекција, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор 
од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 715 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републи-
ката, 

Јосип Б|;оз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПА-

ЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за сојузната пазарна инспекција 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74) член 5 се менува 
и гласи: 

„Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
врши надзор над применувањето на сојузните зако-
ни и на други сојузни прописи од областа на промет 
тот на стоки и услуги од страна на: 

1) воени единици и воени установи на Југосло«* 
венската народна армија; 

2) организации на здружен труд и граѓани, кои 
прометот на стоки и услуги го вршат во објекти и 
простории на воени единици и воени установи на 
Југословенската народна армија; 

3) организации на здружен труд кои произведу-
ваат предмети на вооружување и воена опрема, & 
кои Сојузниот извршен совет ќе ги определи врз 
основа на овластување од сојузниот закон; 

4) Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена. 

Надзор над применувањето на сојузните закони 
и на други сојузни прописи од областа на прометот 
на стоки и услуги од страна на организациите на 
здружен труд кои не се опфатени со одредбата на' 
точка 3 став 1 од овој член, а произведуваат и вр-
шат промет на предмети на вооружување и воеиЅ 
опрема, вршат сојузните, републичките и покраина 
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ските пазарни инспектори, што ќе пи определи 
функционерот кој раководи со органот на пазарната 
инспекција, во согласност со сојузните, односно ре-
публичките или покраинските органи надлежни за 
работите на народната одбрана. 

Надзорот од став 1 на овој член Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана го врши преку па-
зарните инспектори на Југословенската народна 
армија. 

Во вршењето надзор над применувањето на со-
јузните закони и на други сојузни прописи од об-
ласта на прометот на стоки и услуги од страна на 
организациите на здружен труд, граѓани и Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи 
со посебна намена (точ. 2, 3 и 4 став 1), пазарните 
инспектори на Југословенската народна армија ги 
имаат овластувањата на сојузните пазарни инспек-
тори. 

Ако пазарните инспектори на Југословенската 
народна армија при вршење на надзорот од став 1 
на овој член утврдат дека други организации на 
здружен труд не го примениле или неправилно го 
примениле сојузниот закон или друг сојузен пропис, 
за тоа ќе го известат надлежниот орган на пазар-
ната инспекција. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува 
поблиски прописи за начинот на вршење на рабо-
тите на Пазарната инспекција на Југословенската 
народна армија." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

393. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-

ЦИИТЕ БО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за евиденциите во облас-
та на здравството, што го усвои Собранието ма СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 19 април 1978 
година. 

ПР бр. 718 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНТНИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 

ЗДРАВСТВОТО 

I. Основни одредби 

Член 1 
Г.с областа на здравството се установуваат еви-

дсг": ;л што содржат податоци од интерес за целата 
зе?,па (ез натамошниот текст: евиденции), и тоа: 

i) евиденција за систематските и периодичните 
здравствени прегледи на населението; 

2) евиденција ѕа состојбата и мерките за заш-
тита и унапредување на човековата средина; 

3) евиденција за здравствената исправност ка 
прехранбените артикли и на предметите за општа 
употреба; 

4) евиденција за пораѓањата и за прекините на 
бременост; 

5) евиденција за дејностите во врска со пла-
нирање на семејството; 

6) евиденција за имунизацијата против заразни-
те болести; 

7) евиденција за посети, здравствени услуги, 
утврдени заболувања, состојби и повреди; 

8) евиденција за заразните болести; 
9) евиденција за потрошувачката на лекови; 
10) евиденција за примањето и издавањето на 

опојни дроги; 
11) евиденција за уживателите на опојни дроги; 
12) евиденција за кадрите во организациите на 

здружен труд во областа на здравството и во воени-
те здравствени установи. 

Член 2 

Евиденциите служат како извор на податоци за 
статистичките истражувања во областа на здравст-
вото од интерес за целата земја и се користат за 
следење и проучување на здравствената состојба на 
населението, за програмирање и планирање, однос-
но за преземање на потребни мерки во областа на 
здравствената заштита, за потребите на научното 
истражување, за потребите на самоуправните инте-
ресни заедници во областа на здравството, за потре-
бите на одбраната на земјата, за известување на јав-
носта, за извршување на меѓународните обврски во 
областа на здравството и за други службени цели. 

Податоците содржани во евиденциите можат да 
ги користат и поединци на кои тие податоци се од-
несуваат заради остварување на своите права. 

] 
Член 3 

Евиденција се води со запишување на податоци 
во основната медицинска документација (индивиду-
ален картон, регистар, книга, историја на болеста, 
средства за автоматска обработка на податоците и 
др.), и во други средства за водење на евиденција 
определена со пропис на републичкиот односно по-
краинскиот орган. 

Водењето на евиденции со запишување на по-
датоци во средствата од став 1 на овој член се смета, 
во смисла на овој закон, за составен дел на струч-
ната медицинска работа. \ 

Член 4 * 
Заради обезбедување на единствен систем на 

статистичките истражувања, при водење на евиден-
ции се применуваат единствени методолошки прин-
ципи и статистички стандарди (дефиници, класи-
фикации, номенклатури). 

:) 
Член 5 У 

Евиденции водат организациите на здружен труд 
во област на здравството и воените здравствени 
установи (во натамошниот текст: здраствените ор-
ганизации), други организации на здружен труд, 
надлежните органи на управата, како и здравствени 
работници кои со личен труд самостојно во вид на 
занимање даваат здравствена заштита — кои во 
ра?и<ите на својата дејност извршуваат работи за 
кои се установува евиденција врз основа на овој 
закон. 
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И. Водење ва евиденциите 

Член 6 
Евиденција за систематските и периодичните 

здравствени прегледи на населението водат здрав-
ствените организации кои во рамките на својата 
дејност се занимаваат со тие работи. 

Евиденцијата за систематските и периодичните 
здравствени прегледи на населението ги содржи 
следните податоци: 

1) датум на прегледот; 
2) вид на извршените прегледи; 
3) заболувања односно состојби утврдени при 

прегледот; 
4) мерки преземени во врска со заболување од-

носно со состојбата утврдена при прегледот. 
Здравствените организации што вршат перио-

дични здравствени прегледи на лица кои работат 
на работи штетни за здравјето или за животот 
водат евиденција која, покрај податоците од став 2 
на овој член, содржи и податок за влијанието на 
работите што ги врши прегледаното лице врз за-
болувањата утврдени при периодичниот преглед. 

ј Член 7 
Евиденција за состојбата и мерките за заштита 

на човековата средина водат органите на управата, 
здравствените организации и други организации на 
здружен труд што, во рамките на својата дејност, 
се занимаваат со проблемите на заштитата на воз-
духот, водите, земјиштето, на човечката и добиточ-
ната храна од јонизирачки зрачења и од други 
штетни материи, од појави и причинители што го 
загрозуваат здравјето или животот на луѓето. 

Евиденцијата за состојбата и мерките за заш-
тита и унапредување на човековата средина ги со-
држи следните податоци: 

1) извор на загадувањето; 
2) причина на загадувањето; 
3) место на загадувањето; 
4) датум на прегледот; 
5) вид и количество на штетните материи што 

се испуштаат од одделни извори на загадување; 
6) степен на загаденост од одделни извори на 

загадување; 
7) степен на загаденост на средината што се 

набљудува; 
8) последици од загаденоста на воздухот, водите, 

земјиштето, на човечката и добиточната храна 
врз здравјето и животот на луѓето; 

9) вид на мерки преземени за заштита, односно 
за деконтаминација на воздухот, водите, земјиш-
тето и на човечката односно добиточна храна од од-
делни извори на загадување. 

Член 8 
Евиденција за здравствената исправност на пре-

хранбените артикли и на предметите за општа упо-
треба водат здравствените организации и други ор-
ганизации на здружен труд кои вршат лабораторис-
ки и Други анализи заради утврдување на здравс-
твената исправност на прехранбените артикли, од-
носно на предметите за општа употреба. 
1 Евиденцијата за здравствената исправност на 
прехранбените артикли и на предметите за општа 
употреба ги содржи следните податоци: 

1) Д^тум на акцизата; 
2) вид на прехранбениот артикал, односно на 

Предметот за општа употреба што се анализира; 
3) фирма или назив на организацијата односно 

Ние и презиме иа сопственикот на прехранбениот 

артикал, односно на предметот за општа употреба 
чиишто мостри се анализираат; 

4) вид на извршените анализи; . 
5) резултати од анализите. ! ј | ? 

Член 9 
Евиденција за пораѓање и за прекини на бре-

меност водат здравствените организации што во 
рамките на својата дејност се занимаваат со тие 
работи. 

Евиденцијата за Пораѓање и за прекини на бре-
меност ги содржи следните податоци, и тоа: 

а) за пораѓањата: 
1) број на поранешните пораѓања и прекини на 

бременост; 
2) здравствена состојба на родилката; 
3) раѓањето, положбата на плодот и бројот на 

новородените деца; 
4) пол на детето; ј 
5) должина и тежина на детето; 
б) патолошки состојби на детето; 
7) траење на престојот и здравствената сос-

тојба на родилката и на детето при заминување од 
здравствената организација; 

8) причина за смртта на родилката или детето 
6) за прекините на бременост: 
1) недела на бременост; i 
2) категорија на прекинот на бременоста; 
3) компликации во текот на прекинот на бре-

меноста; 
4) број на живите деца и број на абортусите 

пред последниот прекин на бременост; 
5) средства користени за спречување на несака-

на бременост. 

Член 10 
Евиденција за дејностите во врска со планирање 

на семејството водат здравствените организации што 
се занимаваат со здравствена заштита на жените, 
мајките и децата. 

Евиденција за дејностите во врска со планирање 
на семејството содржи податоци за услугите што 
им се даваат на поединци, и тоа: 

1) датум на посетата; 
2) вид на дадената услуга при посетата; 
3) вид на средствата применети односно препи-

шани за спречување на несакана бременост; 
4) количество на средствата издадени за спре-

чување на несакана бременост; 

Член 11 
Евиденција за имунизација против заразни бо-

лести водат здравствените организации што вршат 
имунизација против заразните болести определени 
со закон. 

Евиденцијата за имунизација против заразните 
болести се води за секое лице кое подлежи на за-
должителна имунизација и ги: содржи следните 
податоци: 

1) датум на имунизацијата; 
2) вид на имунизацијата; 
3) вид и серија на средството што е употребуваш? 

за имунизација и фирма или назив на производиа 
телот на тоа средство; 

4) количество на средството потрошено за иму-« 
низ аци јата; 

5) успех на имунизацијата; 
6) причина поради која не е извршена имуни«* 

зацијата. 

Член 12 
Евиденција за посети, за здравствени услуги, за 

утврдени заболувања, за состојби и повреди водат 
здравствените организации и здравствените работ* 
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ници кои со личен труд самостојно во вид на за-
нимање даваат здравствена заштита. 

Евиденцијата за посети, за здравствени услуги, 
за утврдени заболувања, за состојба и повреди ги 
содржат следните податоци: 

1) датум на посетата и вид на дадената услуга; 
2) резултат од прегледот, дијагнозата односно 

утврдената состојба; 
3) терапија; 

- 4) компликации за време на лекувањето; 
1 5) рехабилитација; 

6) причина за привремената неспособност, од-
носно спреченост за работа; 

7) траење на привремената неспособност, однос-
но на спреченост за работа; 

8) оцена на работната способност; 
9) причина за смртта. 

' Здравствените организации кои даваат стацио-
1 нарна здравствена заштита водат евиденција која 
покрај податоците од став 2 на овој член, ги со-
држи и следните податоци; 

1) траење и резултат од стационарното леку-
вање; 

2) датум и вид на извршените хируршки зафати. 

Член 13 
Евиденција за заразните болести водат здравс-

, ^вените организации кои ќе ја утврдат заразната 
болест, односно кои во рамките на својата дејност 

1 се занимаваат со спречување на ширење, со отс-
транување и со лекување на заразните болести. 

Евиденцијата за заразните болести ги содржи 
следните податоци: 

1) дијагноза (клиничка и лабораториска); 
2) датум на почеток на болеста; 
3) контакти на заболеното лице со можните 

извори на зараза; 
4) движење на заболеното лице до утврдувањето 

на заболувањето и мерки преземени за изолација и 
лекување; 

5) дали и кога е вршена соодветна имунизација 
на заболеното лице; 

6) датум на поднесување на пријава за утврде-
ната заразна болест; 

7) исход од лекувањето; 
8) датум и резултат од прегледот на бацилоно-

сителство. 
Н Член 14 

Евиденција за потрошувачката на лекови водат 
аптеките и други здравствени организации што се 
занимаваат со издавање на лекови. 

Евиденцијата за потрошувачката на лекови ги 
Содржи следните податоци: 

N 1) назив на издадениот лек; 
2) вид на издадениот лек; 

! 3) количество на издадениот лек; 
4) цена на издадениот лек. 
Здравствените организации кои се занимаваат 

£о собирање, односно со собирање и преработка на 
крв, водат евиденција, која, покрај податоците од 
став 2 на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1) име и презиме на лицето кое дало крв; 
2) датум на земање и количество на земената 

Крв: 
3) вкупно количество на крвта добиена за пре-

работеа: 
4) вид и количество на препратите добиени со 

Преработка на крвта. 

Член 15 
Евиденција за примање и издавање на опојни 

дроги водат аптеките и други здравствени орга-
низации кои набавуваат и во рамките на својата 
дејност употребуваат опојни дроги. 

Евиденцијата за примење и издавање на опојни 
.дроги ги содржи следните податоци: 

1) вид на примената односно на издадената олоЈ-
ја дрога; 

2) количество на примената односно на изда* 
дената опојна дрога; 

3) име и презиме, живеалиште односно престо-
јувалиште и адреса на лицето на кое му е издадена 
опојна дрога; 

4) вид на заболувањето на лицето на кое му е 
издадена опојна дрога; 

5) фирма, односно назив на здравствената орга-
низација на која и е издадена опојна дрога; 

6) име и презиме на здравствениот работник: 
кој го издал рецептот за издавање на опојна дрога, 
односно кој ја применил опојна дрога во терапијата. 

Член 16 
Евиденција за уживателите на опојни дроги 

водат здравствените организацрш кои ќе ја утврдат 
зависноста на лицето од опојни дроги. 

Евиденцијата за уживателите на опојни дроги 
ги содржи следните податоци: 

1) здравствена состојба на уживателот на опојна 
дрога; 

2) вид на опојната дрога што лицето ја ужива, 
3) почеток (месец и година) на уживање на опој-

ната дрога; 
4) социјални услови; 
5) терапија и исход од лекувањето. 

Член 17 
Евиденција за кадрите во организациите на 

здружен труд од областа на здравството и во воените 
здравствени установи води здравствената органи-
зација. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, покрај 
податоците утврдени со прописите за евиденции во 
областа на трудот (евиднеција за вработените работ-
ници), ги содржи и податоците за стручниот профил 
и за специјалноста на кадрите. 

Член 18 
Евиденциите од чл 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 од овој 

закон содржат и општи податоци за прегледаните, 
заболените, повредените, лекуваните и други лица 
на кои им е дадена здравствената заштита, и тоа: 

1) име, презиме и единствен матичен број; 
2) пол; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) брачна состојба; 
5) занимање; 
6) место и адреса на постојаниот престој; 
7) вид на здравствената заштита; 
8) регистарски број и шифра на дејноста; 
9) категорија на здравственото осигуррување; 
10) личен број на осигуреникот (од матичната 

евиденција на осигурениците и на уживателите на 
пензија); 

11) назив на самоуправната интересна заедница 
односно на друг обврзник кој ги поднесува трошо-
ците за дадената здравствена заштита. 

Член 19 
Работникот во здравствената организација, од-

носно здравствениот работник кој со личен труд 
самостојно, во вид на занимање дава здравствена 
заштита, е должен во средството за водење на еви-
денција со својот потпис да ги потврди наодот и 
резултатите од прегледот, односно од другите ус-
луги што ги дал. 

III. Евидентирање и чување на податоците 

Член 20 
Запишување на податоци во средствата за во-

дење евиденција се врши врз основа на резулта-
тите од прегледот и документацијата на здравства 
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ната организација и на други организации на здру-
жен труд односно врз основа на јавни и други ис-
прави. 

Ако податокот не може да се запише во сред-
ствата за водење евиденција на начинот од став 1 
на овој член, се запишува врз основа на изјава на 
лицето од кое се земаат податоците што се запи-
шуваат во евиденцијата. 

Член 21 
Податоците мораат да се внесуваат во евиден-

цијата при вршење на здравствени прегледи од-
носно преземање на други мерки во областа на 
здравствената заштита или вршење на други дејно-
сти што се евидентираат врз основа на овој закон. 

Член 22 
За целосноста и точноста на податоците запи-

шани во евиденциите врз основа на член 20 став 1 
од овој закон е одговорен работникот што врши 
запишување на податоците во евиденцијата. 

За точноста на податоците дадени со изјава врз 
основа на член 20 став 2 од овој закон е одговорно 
лицето што ја дало изјавата. 

Член 23 
Податоците што се внесуваат во евиденцијата за 

посети, здравствени услуги, утврдени заболувања, 
состојби и повреди се чуваат како податоци од трај -
на вредност. 

Член 24 
Единствените методолошки принципи и статис-

тички стандарди за водење евиденции ги утврдува 
Сојузниот завод за здравствена заштита во сог-
ласност со Законот за статистичките истражувања 
од интерес за целата земја. 

Сојузниот секретар за народна одбрана, во сог-
ласност со овој закон, донесува поблиски прописи за 
средствата за водење на евиденција, во воените 
здравствени установи. 

IV. Казнени одредби 

Член 25 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
во областа на здравството или друга организација 
на здружен труд ако во рамките на својата дејност 
не води или неуредно ја води евиденцијата пропи-
шана со овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 2.000 до 10.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд во 
областа на здравството или во друга организација 
на здружен труд. 

Член 26 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок здравствен работник кој со личен 
труд самостојно во вид на занимање дава здравстве-
на заштита ако не води или неуредно ја вода еви-
денцијата пропишана со овој закон (член 5). 

( Член 27 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок работник во здравствена орга-
низација на здружен труд кој врши запишување 
на податоци во евиденцијата ако нецелосно или не-
точно ги запишува податоците во евиденцијата 
(член 22 став Ц. 

Член 28 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој преку изјава 
даде нецелосни или неточни податоци (член 2Z 
став 2). 

V. Завршни одредби | 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престапува да важи Законот за евиденциите во об-
ласта на здравството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/74 и бб 74). 

i 
Член 30 ! 

Одредбите на чл. 6 и 8 од овој закон се при-
менуваат почнувајќи од 1 јануари 1979 година. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

394. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ; 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Со ју зетот собор од 19 
април 1978 година. 

ПР бр. 719 , i 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републии 
ката. 

Јосип Броз Тито, С. Цк 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИН-

ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/72, 18/76 и 58/76) во член 75 став 2 
се менува и гласи: 

„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од ОВОЈ 

член, учесниците на Народноослободителната војна 
кои не поднеле барање за засметување во посетеа 
стаж во двојно траење на времето поминато во 
Народноослободителната војна и во Народноослооо-
дителното движење на Грција (чл. 35 и 46) во рокот? 
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од став 1 на овој член, можат тоа барање да го под-
несат до 31 декември 1978 година." 

Во став 3 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: 

„Барање за издавање на потврда може да се 
поднесе до 30 јуни 1978 година.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

395. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖ-
БАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА АВТО-МОТО 

СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за положбата и овлас-
тувањата на Авто-мото сојузот на Југославија, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 19 април 1978 година. 

ПР бр. 716 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА 

АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Авто-мото сојузот на Југославија, како опште-

ствена организација која ги остварува целите и за-
дачите утврдени со својот статут, ги врши јавните 
овластувања доверени со овој закон. 

Член 2 
Авто-мото сојузот на Југославија е општествено 

правно лице со правата, обврските и одговорнос-
тите, шго ги има врз основа на законот и својот 
статут. 

Член 3 
Во вршење на јавните овластувања доверени со 

овој закон, Авто-мото сојузот на Југославија со-
работува со државните органи, со организациите на 
здружен труд и со други сомоуправки организации 
и зеелшзци во врска со прашањата од заеднички 
интерес. 

Член 4 
Бо вршење на јавните овластувања доверени со 

овој закон, Авто-мото сојузот на Југославија сора-
ботува со меѓународните и националните органи-
зации во областа на меѓународниот патен со-
обраќај, автомобилизмот. мотоциклизмот, обуката на 
возачи, туристичките работи со странство и на заш-

титата на моторизираните граѓани и патници, во сог-
ласност со својот статут. 

Член 5 
Авто-мото сојузот на Југославија ги врши след-

ните јавни овластувања: 
1) обезбедува наплата на царина и на други у-

возни давачки на моторни возила, нивни делови и 
на опрема што се увезуваат и превезуваат во ме-
ѓународниот патен сообраќај врз основа на карнети, 
триптици и на други слични меѓународни исправи; 

2) им издава на возачите на кои им е издаде-
на југословенска возачка дозвола меѓународни во-
зачки дозволи за управување со нивно моторно во-
зило кога ја преминуваат државната граница, и за 
тоа води регистар; 

3) им издава на државјаните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија дозволи за 
управување со туѓо моторно возило кога ја преми-
нуваат државната граница, и за тоа води евиденција; 

4) издава дозволи за одржување на меѓународни 
авто-мото натпревари на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и ли-
ценци за патеките на кои се одржуваат тие натпре-
вари; 

5) издава натпреварувачки дозволи и лиценци 
за учество на меѓународни авто-мото натпревари; 

6) издава дозвола со која се утврдува дека мо-
торното возило е технички исправно за учество на 
меѓународни авто-мото натпревари; 

7) презема, присобира и чува моторни и прик-
лучни возила и нивни делови што се увезени во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
за кои се води царинска, управна или прекршочна 
постапка, освен редовна постапка за царинење, и 
за тоа води евиденција; врши продажба на тие во-
зила и делови и ги уплатува приходите добиени со 
таа продажба во буџетот на федерацијата, по одби-
вање на трошоците за преземање, присобирана, 
чување и продажба утврдени со пропис на Сојузниот 
извршен совет; 

8) ги врши работите на Службата „Помош — 
информации", што произлегуваат од сојузните за -
кони и меѓународните договори, со давање на тех-
ничка помош на моторизираните домашни и стран-
ски учесници во сообраќајот на јавни патишта, со 
отстранување од јавните патишта на оштетени 
патнички возила и возила во дефект, со давање 
известувања за состојбата на проодноста на патиш-
тата и со давање на туринг помош. 

Сојузниот извршен совет поблиску го пропишува 
начинот на вршење на работите од став 1 точ. 1, 7 и 
8 на овој член и начинот на пресметка и уплата 
на приходите во буџетот на федерацијата од про-
дадените возила и делови во смисла на став 1 точ-
ка 7 од овој член. 

Член 6 ! 
Авто-мото сојузот на Југославија со својот ста-

тут поблеску ќе го уреди начинот на кој ќе ги врши 
работите што произлегуваат од јавните овластувања 
од член 5 став 1 на овој закон. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на од-
редбите на статутот на Авто-мото сојузот на Југос-
лавија што се однесуваат на начинот на вршењето 
на јавните овластувања од став 1 на овој член. 

Ji 
Член 7 

На предлог од Авто-мото сојузот на Југосла-
вија, сојузниот орган на управата надлежен за ра -
ботите на здравството, во спогодба со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите на сообраќа-* 
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јет и врските, пропишува посебни здравствени ус-
лови што мора да ги исполнува возачот за меѓу-
народни натпревари во авто-мото спортот и начинот 
на издавање на лекарско уверение на возач за тие 
натпревари. 

Член 8 
Надзор врз вршењето на јавни овластувања до-

верени со овој закон на Авто-мото сојузот на Ј у -
гославија и надзор врз законитоста на неговата ра-
бота, вршат надлежните органи во рамките на сво-
ите права и должности, и тоа: 

1) сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на царините — врз работите од член 5 став 1 
точ. 1 и 7 на овој закон; 

2) сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските — врз работите од 
член 5 став 1 точ. 2 до 5 на овој закон; 

3) сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на енергетиката и индустријата — врз рабо-
тите од член 5 став 1 точка 6 на овој закон, а во 
однос на техничката исправност и опременост на 
моторните возила. 

Во вршењето надзор од став 1 на овој член, 
сојузните органи на управата имаат право и долж-
ност да го следат извршувањето на работите врз 
кои вршат надзор и од Авто-мото сојузот на Југос-
лавија да бараат извештаи за вршењето на тие јавни 
овластувања. Ако надлежниот сојузен орган на 
управата утврди дека не се обезбедува вршење на 
тие овластувања односно дека тоа не се обезбедува 
во доволна мера, ќе го известат за тоа Сојузниот 
извршен совет и ќе му предложат на Советот да 
преземе соодветни мерки. 

Сојузниот извршен совет може да му дава на-
соки на Авто-мото сојузот на Југославија во поглед 
на вршењето на јавните овластувања доверени со 
сојузен закон. 

Член 9 
Надзор над начинот на вршење на работите што 

произлегуваат од јавните овластувања доверени со 
овој закон на Авто-мото сојузот на Југославија 
(член 5), што според статутот на Авто-мото сојузот 
на Југославија (член 6) ги вршат авто-мото сојузите 
на републиките и авто-мото сојузите на автономните 
покраини и авто-мото друштвата, како и надзор 
врз законитоста на нивната работа, вршат надлеж-
ните органи во републиките и автономните покра-
ини. 

Член 10 
Авто-мото сојузот на Југославија, со вршењето 

на јавните овластувања доверени со сојузен за -
кон, стекнува средства во согласност со сојузен за-
кон и со својот статут, што ги користи за оствару-
вање на своите цели и задачи. 

Член И 
Авто-мото сојузот на Југославија може да врши 

стопанска, односно општествена дејност заради ост-
варување на своите цели и задачи утврдени со стату-
тот. Таа дејност Авто-мото сојузот на Југославија ја 
врши непосредно на начинот утврден со статутот и 
учествува во доходот остварен со вршењето на так-
ва дејност. 

Член 12 
Средствата што со придонеси или по друг основ 

ќе ги оствари или ќе ги стекне Авто-мото сојузот 
на Југославија ги користи како општествени сред-
ства за остварување на своите цели и задачи. Со тие 
средства управуваат работниците, работните луѓе и 
граѓаните здружени во Авто-мото сојузот на Југос-
лавија, како негови членови, и одлучуваат за корис-
тењето на тие средства и за располагањето со нив, 
во согласност со законот, статутот и другите само-

управни општи акти на Авто-мото сојузот на Југос-
лавија. 

Член 13 
Одредбата на член 5 став 1 точка 7 на овој за-

кон се применува по истекот на шест месеци од денот 
на неговото влегување во сила. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

396. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА 
БАЗА И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НО-
ВИНСКАТА АГЕНЦИЈА Т \НЈУГ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за модер-
низација на техничката база и за изградба на нова 
зграда на Новинската агенција Танјуг во периодот 
од 1978 до 1982 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 април 
1978 година. 

ПР бр. 721 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА 
ЗГРАДА НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ! 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИЏА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за мо-

дернизација на техничката база и за изградба на 
нова зграда на Новинската агенција Танјуг во пе-
риодот од 1978 до 1982 година (во натамошниот 
текст: Програма), за чие извршување се обезбедени 
средства со сојузен закон. 

Член 2 
Програмата опфаќа: 
1) изработка на идејни и главни проекти за 

воведување на современа опрема во технолошкиот 
процес на протокот на информации во Новинската 
агенција Танјуг (во натамошниот текст: Танјуг), за 
модернизација на Приемниот центар на Танјуг во 
Батајница, за воведување на колор-фотографнја и 
изградба на градежен објект; 

2) воведување на современа опрема во техно-
лошкиот процес на протокот на информации во Тан-
југ — посебно спрема странство, како и набавка на 
компјутери да може преку електронска обработка 
на информациите да се обезбеди унапредување на 
приемот, предавањето и ефикасноста на обработката 
на вестите; 
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3) модернизација на технолошкиот процес на 
протокот на информации во Танјуг, која вклучува 
и подобрување на телеграфско-телефонеките врски 
со Тан ју гоните дописници во земјата и странство, 
како и прием на вести од странски агенции, по-
себно од неврзаните земји и подобрување на теле-
графско-телефонските врски за доставување на 
Танјуговите информации до корисниците во земјата 
и во странство; 

4) модернизација на Приемниот центар на Тан-
југ во Батајница за прием на радиосервисот на ин-
формации од околу 70 радиостаници на странски 
новински агенции, посебно од неврзаните земји; 

5) модернизација на постојните и опремување на 
нови бироа и дописништва на Танјуг ео странство; 

6) модернизација на фото-Танјуг и воведување 
на колор-фотографии за генералниот телефото сер-
вис на Танјуг за земјата и за странство; 

7) модернизација на графичката база и набавка 
на опрема за Редакцијата на интерни публикации и 
на сервисот за интерно известување на државните 
и политичките структури; 

8) набавка на теренски репортажни коли; 
9) модернизација на документацијата на Танјуг; 
10) изградба на зграда за седиштето на Танјуг. 

Член 3 
Средствата обезбедени со сојузен закон за из-

вршување на Програмата се користат во согласност 
со одредбите на овој закон и со Програмата, што е 
составен дел на овој закон. 

Член 4 
Правата и должностите на инвеститор за из-

вршување на Програмата во согласност со овој за-
кон ги врши Танјуг. 

Член 5 
За извршување на работите и за потрошокот на 

средствата за извршување на Програмата, Танјуг 
секоја година до 31 март е должен да поднесе из-
вештај до Собранието на СФРЈ за претходната го-
дина. 

По извршувањето на Програмата во целост Тан-
југ е должен да поднесе за тоа извештај до Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА 
И ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА НА НОВИН-
СКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1978 ДО 1982 ГОДИНА 

Модернизација на техничката база и изградба 
на нова зграда на Новинската агенција Танјуг ќе се 
изврши во годишни етапи во периодот од 1978 до 
1982 година. Модернизацијата опфаќа: 

1) изработка на идејни и главни проекти за во-
ведување на автоматска обработка на податоците и 
за модернизација на другите нивоа на техничко-тех-
нолошкиот процес, и тоа: 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за воведување на автоматска обработка на по-
датоците; 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за вложувања во деловен простор; 

— изработка на идеен и инвестиционен проект 
за поврзување на сите редакции и дописништва во 
земјата и странство со седиштето на Танјуг, како 
И поврзување на Танјуг со неговите корисници; 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за модернизација на приемниот центар во Б а -
тајница; 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за модернизација на фото-Танјуг; 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за модернизација на графичката база на Тан-
југ; 

— изработка на идеен и на инвестиционен про-
ект за модернизација на документацијата на Тан-
југ; 

— студиски патувања, подготвување на доку-
ментација за набавка на увозна опрема и собирање 
на понуди за домашна и увозна опрема; 

2) воведување во технолошкиот процес совреме-
на опрема за електронска обработка на информа-
циите во Танјуг, и тоа: 

— набавка на опрема за електронска обработка 
на информации; 

— набавка на опрема за модернизација на при-
емот и предавањето заради постигање компатибил-
ност со системот на електронската обработка на ин-
формации; 

3) модернизација на Танјуговите телеграфско-
-телефоноки врски со редакциите и дописништвата 
во земјата и во странство, како и подобрување на при-
емот од странски извори (странски новински аген-
ции, а посебно од неврзаните земји) и подобрување 
на телеграфско-телефонските врски за доставување 
на Танјуговите информации до корисниците во зем-
јата и во странство, и тоа набавка на: 

— шест повеќеканални уреди за пренесување на 
сервисот на информации на поголем број пунктови 
до корисниците во земјата и во странство; 

— осум телепринтери со давач; 
— осум тел спринтери приемници; 
— еден електронски уредник (систем на елек-

тронски пишувач за автокорекција); 
— три селектори (апарати за селекција) на сер-

висот на информации на разни категории корис-
ници; 

— 50 регенератори на импулси за елиминирање 
на изобличување при доаѓањето во телепринтерски-
от апарат; 

— радиоуреди (една центара ла и 15 теренски ра-
диостаници) ; 

— три преносни магнетоскопи за телевизија; 
— IBM селектрик машини за пишување со маг-

нетска лента; 
— два IBM ЅМЅТ системи за обликување и ко-

рекција на текстот; 
— шест IBM електрични машини за пишување 

со автокоректура; 
— IBM електични машини за пишување за по-

себен технички квалитет на текстот; 
4) модернизација на Приемниот центар на Тан-

југ во Батајница, и тоа набавка на: 
— 25 радиоприемници со конвертор; 
— три ротациони приемни антени; 
— електроагрегати; 
— два повеќеканални телеграфски уреда; 
— „радиолинк" за врска; 
5) модернизација на постојните и опремување 

на нови бироа и дописништва на Танјуг во стран-
ство која бара набавка: 

а) за бироата: 
— шест телепринтери со давани, 
— шест rex-rotary копирни апарати, 
— шест rex-rotary off set размножувачи, 
— шест телепринтери-приемници, 
— шест електрични машини за пишување, 
— шест филмски тонски камери, 
— шест фотоапарат^ 
— шест комплети за опремување на работниот 

ентериер; 
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б) за дописништвата: 
— 20 телепринтери со давани; 
— 20 машини за пишување, 
— осум филмски тонски камери, 
— осум фотоапарат^ 
— десет комплети за опремување на работниот 

ентериер; 
6) модернизација на фото-Танјуг и воведување 

на колор-фотографија за генералниот телефото сер-
вис на Танјуг за земјата и странство која бара на-
бавка на: 

— опрема за колор; 
— три телефото приемници; 
— магнетоскоп запишувач; 
— два комплета опрема за фоторепортери (ка-

мери и апарати); 
7) модернизација на редакцијата на интерни ин-

формации и на сервисот за интерно информирање 
на државните, политичките, партиските и други 
структури и на графичката база на Танјуг која бара 
набавка на: 

— електронски уредник; 
— диктафон запишувач; 
— IBM транскрипциони апарати; 
— систем „композер" или сличен систем за сла-

гање на текстот пред печатење; 
— АВ DIC 9000 А или слични машини за брзо 

умножување на материјалот; 
— опрема за подготвување и завршна обработка 

на билтенот; 
8) набавка на теренски и репортерски коли; 
9) модернизација на документацијата на Танјуг 

која бара набавка на: 
— комора и килер; 
— два телепринтера-приемника; 
— две IBM електрични машини за пишување со 

автокоректура; 
10) вложување во деловен простор, и тоа: 
— изградба на зграда за седиштето на Танјуг 

во Белград од 9.500 гп2; 
— градежно уредување на земјиштето на лока-

цијата; 
— основна опрема за нова зграда (од земјата или 

од странство); 
— деловен простор за редакциите и за регио-

налните дописништва во републиките и автоном-
ните покраини. 

397. 

Врз основа на чл. 17 и 104, во врска со чл. 9, 
11 и 12 од Законот за основите на системот на оп-
штественото планирање и за општествениот план 
на Југославија, на предлог од Сојузниот извршен 
совет што го поднесува во соработка со извршните 
совети на собранијата на републиките и со изврш-
ните совети на собранијата на автономните покра-
ини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 19 април 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, 
ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 

2000 ГОДИНА 

1. Долгорочниот општествен план на Југослави-
ја се донесува за периодот од 1986 до 1995, односно 
За определени подрачја п до 2000 година, 1 

Долгорочните општествени планови на другите 
општествено-политички заедници и долгорочните 
планови на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници се до-
несуваат за периодот од 1986 до 1995 година, однос-
но за определени подрачја и до 2000 година. 

2. Работата врз подготвувањето на Долгорочни-
от општествен план на Југославија за периодот од 
1986 до 1995, односно за определени подрачја и до 
2000 година ќе започне од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се примену-
ва и врз започнувањето на работата врз подготву-
вањето на долгорочни општествени планови на дру-
ги општествено-политички заедници и долгорочни 
планови на организациите на здружен труд и на 
други самоуправни организации и заедници. 

3. Сојузниот извршен совет ќе подготви и кон 
половината на 1983 година ќе го поднесе до Собра-
нието на СФРЈ Нацртот на долгорочниот опште-
ствен план на Југославија за периодот од 1986 до 
1995, односно за определени подрачја и до 2000 го-
дина, а Предлогот на тој план во четвртото триме-
сечје 1983 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 605 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

398. 

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 19 април 1978 година и на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 19 април 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Собранието на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/75) член 1 се менува и гласи: 

„Со овој деловник се уредуваат: 
— правилата за заедничка работа на соборите на 

Собранието на СФРЈ; 
— правата и должностите на делегатите и деле-

гациите во Собранието на СФРЈ во заедничка-
та работа на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— начинот на информирање на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките организации, заради за-
земање основни ставови и утврдување насоки за ра-
бота на делегатите за прашањата за кои се одлучу-
ва во Собранието на СФРЈ и заради известување за 
неговата работа; 
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— правата и должностите на претседателот и на 
потпретседателот на Собранието на СФРЈ и на Прет-
седателството на Собранието на СФРЈ; 

— формирањето, делокругот и начинот на рабо-
та на заедничките работни тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ; 

— начинот на работа на заедничка седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ и меѓусебните 
односи на соборите на Собранието на СФРЈ и нивна-
та соработка; 

— видовите акти на Собранието на СФРЈ; 
— начинот на остварување на јавноста во ра-

ботата на Собранието на СФРЈ; 
— употребата на јазиците и писмата на народи-

те и народностите на Југославија, во работата на 
Собранието на СФРЈ; 

— начинот на остварување на односите на Соб-
ранието на СФРЈ со Претседателството на СФРЈ; 

— начинот на остварување на правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ спрема Сојузниот 
извршен совет, Сојузните органи на управата и со-
јузните организации; 

— начинот на учество на Собранието на СФРЈ 
во работата на сојузните општествени совети; 

— начинот на остварување на правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ спрема Уставниот 
суд на Југославија, Сојузниот суд, Сојузното јавно 
обвинителство, Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето и Службата на општественото 
книговодство; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со општествено-политичките и дру-
гите општествени организации и самоуправни орга-
низации и заедници во федерацијата, како и со на-
учните и стручните организации; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со претставничките тела на други 
држави; 

— начинот на работа на' Собранието на СФРЈ 
за вреке на воена состојба или во случај на непос-
редна воена опасност; 

— вршење на стручни и други работи за пот-
ребите на Собранието на СФРЈ." 

Член 2 
Член 2 се брише. 

Член 3 
Во член 12 став 1, по алинеја 5 се додава нова 

алинеја 6, која гласи: 
„— за ставовите и мислењата на сојузните оп-

штествени совети за прашањата од значење за рабо-
тата на Собранието на СФРЈ." 

Член 4 
Член 19 се менува и гласи: 
„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 и на Собранието на 
СФРЈ и се информираат и разменуваат мислења за 
одделни прашања на внатрешната и надворешната 
политика на земјата како и за други праша-
ња што ги подигнале делегатите во Клубот 
на делегатите или што ги подигнала Сојузната 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија." 

Член 5 
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 

„Член 19а 
Организацијата, задачите и начинот на работа 

на Клубот на делегатите се уредуваат со правилата 
на Клубот." 

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат усло-
ви за работа на Клубот на делегатите// 

Член в 
Член 20 се менува и гласи: . 
„Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да 

формираат, врз принципот на доброволно пристапу-
вање, Југословенска група на Интерпарламентарната 
унија. 

Југословенската група на Интерпарламентарната 
унија учествува во работата на Интерпарламентар-
ната унија, ги известува соборите на Собранието на 
СФРЈ за одлуките на Интерпарламентарната унија, 
поднесува до соборите на собранието на СФРЈ со-
одветни предлози и остварува соработка со нацио-
налните групи на претставничките тела на други 
држави." 

Член 7 

По член 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 

„Член 20а 
Југословенската група на Интерпарламентарна-

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

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови 
за работа на Југословенската група на Интерпарла-
ментарната унија." 

Член 8 
Член 24 се менува и гласи: 
„Собранието на СФРЈ ги известува делегациите 

на основните самоуправни организации и заедници 
и на општествено-политичките организации за пра-
шањата за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ 
и за својата работа преку гласилото на Собранието 
на СФРЈ кое има службен и јавен карактер. 

Гласилото на Собранието на СФРЈ (во натамош-
ниот текст: гласилото) се издава како заедничко 
гласило на Собранието на СФРЈ и на собрание на се-
која република односно собрание на секоја автоном-
на покраина посебно." 

Член 9 
Член 25 се менува и гласи: 
„Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките ор-
ганизации, преку гласилото, се известуваат за про-
грамите и плановите за работа на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ, заради запознавање со работите и 
задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ. 

Заради учество во разгледувањето и заземањето 
основни ставови и во утврдувањето насоки за предло-
зите за донесување закони, односно нацрт-закони. 
други прописи или општи акти од надлежноста на 
Собранието на СФРЈ, делегациите на основните са-

моуправни организации и заедници и на општествено-
-политичките организации се известуваат особено за : 
целите и причините поради кои се донесува законот 
или друг општ акт; основните односи што се уреду-
ваат со него; основните решенија што се предлагаат 
и за други можни решенија: мислењето за тоа како 
предложените решенија да се одразуваат врз опште-
ствената положба и интересите на работните луѓе во 
одделни области од здружениот труд, врз интере-
сите на работните луѓе и граѓаните во самоуправни-
те организации и заедници врз нивните заеднички и 
општи општествени интереси; за тоа кои предложе-
ни решенија не се усвоени и за причините за тоа; за 
други факти и податоци што се од значење за за -
земањето основни ставови и за утврдувањето насоки 
на делегациите за работа на делегатите и делегаци-
ите во Собранието на СФРЈ. 
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Преку гласилото делегациите, во постапката за 
донесување акти на Собранието на СФРЈ, се извес-
туваат за мислењата, предлозите и ставовите на за-
едничките работни тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ и работните тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ, како и за мислењата, предлозите и ста-
вовите на собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини, на Сојузниот извршен со-
вет, општествено-политичките и други општествени 
организации и самоуправни 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 ак-
ти на Собранието на СФРЈ, како и за други праша-
ња од работата и извршувањето на работите и зада-
чите од надлежноста на Собранието на СФРЈ. 

Известувањето на делегациите се врши на кон-
цизен и јасен начин, така што им овозможува на де-
легациите на основните самоуправни организации и 
заедници на општествено-политичките организации 
да заземаат основни ставови и да ги утврдуваат на-
соките за работа на делегатите и делегациите во Со-
бранието на СФРЈ." 

Член 10 
Член 26 се менува и гласи: 
„Гласилото се доставува до делегациите, по пра-

вило, истовремено кога до делегатите во соборите на 
Собранието на СФРЈ се доставуваат предлозите за 
донесување закони, односно нацрти-закони, други 
прописи или општи акти, во согласност со роко-
вите утврдени со деловниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ за доставување на предлозите на ак-
ти и други материјали до делегатите." 

Член И 
По член 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 

„Член 26а 
Гласилото се доставува до секоја делегација на 

основната самоуправна организација и заедница и 
на општествено-политичката организација. 

Гласилото се доставува до сите делегати во со-
бранието на СФРЈ и во собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, до сојузните 
органи на општествено-политичките и други опште-
ствени организации и до самоуправните организации 
и заедници во федерацијата." 

Член 12 
Во член 27 став 1 зборовите: „образложение или 

посебен материјал" се заменуваат со зборовите: „по-
себно резиме на предлогот наменето за делегации-
те.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако предлагачот на општиот акт или подноси-

телот на дрг предлог што соборите на Собранието на 
СФРЈ ги донесуваат рамноправно не доставил до 
Собранието иа СФРЈ кон својот предлог и посебно 
резиме на предлогот наменето за делегациите, претсе-
дателот на Соранието на СФРЈ, пред неговото упа-
тување до делегатите во соборите на Собранието на 
СФРЈ ќе побара од предлагачот на актот, односно од 
подносителот на друг предлог да постапи соглас-
но со обврската од став 1 на овој член." 

Член 13 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 

„Член 27а 
За редовно и навремено известување на делега-

циите на основните самоуправни организации и за-
едници и на општествено-политичките организации 
преку гласилото се грижат претседателот на Соч 

бранието на СФРЈ и претседателите на соборите на 
Собранието на СФРЈ". 

Член 14 
Во член 30, по став 1, се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Со одлуката од став 1 на овој член се уредуваат 

составот, задачите и начинот на работа на Уреду-
вачкиот одбор на гласилото." 

Член 15 
Во член 36 по став 2, се додаваат четири нови 

става кои гласат: 
„Претседателот, судиите и судиите поротници на 

Сојузниот суд, пред стапувањето на должност, дава-
ат свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека во вршењето на својата долж-
ност ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, кон 
законите и самоуправните општи акти, дека сво-
јата должност ќе ја вршам совесно и непри-
страсно, дека во својата работа ќе се залагам 
за остварување на уставноста и законитоста и 
дека ќе ги штитам слободите и правата на гра-
ѓаните и самоуправната положба на работните лу-
ѓе и на самоуправните организации и заедници, ка-
ко и општествениот поредок на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија." 

Другите сојузни функционери што ти избира или 
именува Собранието на СФРЈ, за кои таа обврска не 
е утврдена со закон, со деловникот или со одлука на 
Собранието на СФРЈ, даваат свечена изјава, која 
гласи: 

„Изјавуват дека должноста што ми е доверена ќе 
ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се придржу-
вам кон Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека 
во својата работа ќе се раководам исклучиво 
од заедничките интереси на работните луѓе, на 
народите и народнстите, на републиките и ав-
тономните покраини и од утврдената политика 
на федерацијата, дека ќе се борам за сувере-
носта, независноста и интегритетот на земјата, 
за остварување на власта на работничката кла-
са и на сите работни луѓе, за остварување на 
братството и единството и за равноправноста на на-
родите и народностите, за развитокот на социјалис-
тичкото самоуправно општество и за остварување на 
заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија." 

Оваа изјава ја даваат и раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги назначува 
Претседателството на Собранието на СФРЈ. 

Свечената изјава од ст. 3, 4 и 5 на овој член се 
дава пред претседателот на Собранието на СФРЈ." 

Член 16 
Во член 37 став 1. алинеја 2 се менува и гласи: 
„— ги разгледува прашањата за организацијана 

работата во Собранието на СФРЈ и за примена на 
Деловникот на Собранието на СФРЈ и деловниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ;". 

Алинеја 5 се денува и гласи: 
„— се грижи за соработка на Собранието на 

СФРЈ со претставничките тела на други држави, во 
согласност со одредбите од овој деловник;". 

Алинеја 7 се менува и гласи: 
„— ги разгледува прашањата за организација и 

работа на службите на Собранието на СФРЈ, ја утвр-
дува предлог-одлуката за организација и работа на 
службите на Собранието на СФРЈ и го донесува ак-
тот за систематизација на работите и задачите во 
Службите на Собранието на СФРЈ, ги поставува ра-
ководните работници во службите на Собранието на 
СФРЈ и ја утврдува нивната положба и личните до-
ходи, ако со закон или со деловникот не е определе-
но поинаку, и се грижи за условите и унапредува* 
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ibero ва работата на службите на Собранието на 
СФРЈ" 

Алинеја 8 се брише. 

Член 17 
Во член 42 став 1 се менува и гласи: 
„Соборите на Собранието на С Ф Р Ј формираат 

* комисии како заеднички работни тела на соборите на 
собранието на С Ф Р Ј (во натамошниот текст: коми-
сии) за предлагање на изборот именувањето или 
разрешувањето на функционерите од надлежно-
ста на Собранието на С Ф Р Ј ; за разгледувње на 
уставните прашања и следење на остварувањето на 
Уставот на С Ф Р Ј ; з а предлагање на акти во врска со 
средствата потребни за работа на Собранието на 
С Ф Р Ј и за надоместите на личните доходи и други 
т е примања на делегатите и функционерите во Со-
бранието на СФРЈ ; за предлагање мерки во врска со 
изградувањето и унапредувањето на системот на 
информирањето во делегатскиот собраниски систем 
и основите на општествениот систем на информи-
рањето; за утврдување на идентичноста на тексто-
вите на предлозите на акти на јазиците на народите 
на Југославија; за разгледување на претставките и 
предлозите од надлежноста на Собранието на СФРЈ, 
к а к о и за разгледување на други прашања од заед-
нички интерес за работата на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ" . 

Член 18 
Член 43 се менува и гласи: 
„Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата се и з -

бираат од редот на делегатите во Соборите на Соб-
ранието на СФРЈ , водејќи сметка з а еднаквата з а -
стапеност на делегатите од обата собора. Во соста-
вот на секоја комисија се избира на јмалку по еден 
делегат од секоја република, односно автономна по-
краина. 

Во составот на одделни комисии можат, кога е 
тоа определено со овој деловник, односно со одлу-
ката за формирање на комисијата, да делегираат 
свои претставници на општествено-политичките и 
даути општествени организации и самоуправните ор-
ганизации и заедници во федерацијата . 

Членовите на одделни комисии можат, кога е тоа 
определено со овој деловник, односно со одлуката за 
формирање на комисијата, да се избираат од редот 
на научните, стручните и јавните работници. 

Вкупниот број на членовите на комисијата од ст. 
3 и 4 на овој член мора да биде помал од бројот на 
членовите на комисијата од редот на делегатите." 

Член 19 
Во член 44 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Изборот или разрешувањето на одделен член на 

комисијата од редот на делегатите се врши во текот 
на траењето на мандатот на соборот на С о б р а н и -
ето на СФРЈ чијшто делегат се избира или разрешу-
ва од должноста член на комисијата." 

Член 20 
Во член 45 став 2 по зборовите: „се грижи за", се 

додаЕаат зборовите: „примената на деловникот и l t, 

Член 21 
По член 50 се додава нов член ЅОа, кој гласи: 

„Член 50а 
Комисиите на барање од соборите или од прет-

седателот на Собранието на С Ф Р Ј или по своја ини-
цијатива, поднесуваат до соборите на Собранието 
на С Ф Р Ј извештаи за одделни прашања што ги р а з -
гледувале. 

Извештајот на комисијата ги содржи изнесените 
мислења и ставови за прашањата што се разгле-
дувани на седницата на комисијата." 

Член 22 
П о член 58 се додаваат нови членови 58а и 586, 

кои гласат: 

„Член 58а 
Соборите на Собранието на С Ф Р Ј можат, покра ј 

комисии да формираат и други заеднички постојани 
или повремени работни тела. 

Со одлуката за формирање на заедничкото по-
стојано или повремено работно тело се уредува не -
говиот состав, делокруг и задачи. 

Член 586 
Постојаната комисија има секретар. 
Секретарот на комисијата му помага на претсе-

дателот на комисијата во подготвувањето на седни-
ците, учествува во подготовка на одделни матери-
ј а л и за седниците, подготвува извешта ј и з апи-
сници од седниците на комисијата, ги организира 
и ги врши другите стручни работи за потребите на 
комисијата. 

Секретарот на комисијата за својата работа им 
одговара на комисијата и на претседателот на ко -
мисијата, како и на генералниот секретар на Собра-
нието на СФРЈ . " 

Член 23 
Член 59 се менува и гласи: 
„Постојани комисии се: 
1) Комисија за избор и именувања; 
2) Комисија за уставни прашања; 
3) Административна комисија ; 
4) Комисија за информирање; 
5) Комисија за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија ; 
6) Комисија за претставки и предлози." 

Член 24 ^ 
Во член 62 алинеја 3 зборовите „на сојузен оп-

штествен правобранител на самоуправувањето" се 
бришат, а во алинеја 4 зборовите: „и на други ф у н к -
ционери определени со закон што ги именуваат со-
борите на Собранието на С Ф Р Ј " се заменуваат со 
зборовите: „и на други функционери што ги имену-
ваат соборите на Собранието на С Ф Р Ј а зо кои со 
закон е определено да се именуваат по прибавено 
мислење од Сојузниот извршен совет". 

Член 25 
По член 65 се додаваат називот на новиот оддел 

и чл. €5а до 65в, кои гласат: 
,,б) Комисија за уставни прашања 

Член 65а 
Комисијата за уставни прашања: v 

— го следи остварувањето на Уставот на С Ф Р Ј ; 
— ги разгледува начелните прашања од уставен 

карактер во врска со донесувањето и спроведување-
то на законите и другите општи акти на Собранието 
на СФРЈ ; : 

— ги разгледува предлозите за уставни промени. 
За прашањата од став 1 на овој член Комисијата 

поднесува до соборите на Собранието на С Ф Р Ј из-« 
вешта] со свои мислења и предлози. 

Комисијата соработува со заедничките работни 
те л а на соборите на Собранието на С Ф Р Ј и 
работните тела на соборите на Собранието на С Ф Р Ј и 
со соодветните работни тела во собранијата на рен 
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публиките и собранијата на автономните покраини, 
како и со другите органи и општествено-политички 
и други општествени организации, самоуправните 
организации и заедници во федерацијата. 

Член 656 
Комисијата за уставни прашања има претседа-

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

бираат од редот на делегатите во соборите на Собра-
нието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет и Стопанската комора 
на Југославија определуваат по еден член на Коми-
сијата од редот на свои'] з членови, општествено-по-
литичките и други општествени организации во ф е -
дерацијата, врз основа на претходен договор во рам-
ките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, делегираат пет членови на Комиси-
јата, а другите членови на Комисијата ги избираат 
соборите на Собранието на СФРЈ од редот на на-
учните, стручните и јавните работници. 

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

Член 65в 
Комисијата за уставни прашања донесува делов-

ник за својата работа". 

Член 26 
По член 65 ознаката на одделот: ,,б) Администра-

тивна комисија" се заменува со ознаката: „в)". 

Член 27 
Во член бб, алинеја 8, во почетокот, пред зборо-

вите: — „врши измена. . ." се додаваат зборовите: — 
— „го утврдува предлогот за обезбедување во буџе-
тот на федерацијата средства за работа на Собра-
нието на СФРЈ и на неговите служби": 

Алинеја 9 се менува и гласи: 
„— донесува акти за примена на основите и ме-

рилата за личните доходи и за остварување на дру-
ги права на раководните работници во службите на 
Собранието на СФРЈ." 

Член 28 
По член 68 се додаваат називот на новиот оддел 

и чл. 68а до 68в, кои гласат: 
г) Комисија за информирање. 

Член 68а 
Комисијата за информирање ги разгледува пра-

шањата за: 
— уредување и унапредување на основите 

на општествениот систем на информирање; 
— изградување и унапредување на системот на 

информирање на делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници и на општествено-
-политичките организации за прашањата што се раз-
гледуваат и за кои се одлучува во Собранието на 
СФРЈ и го следи неговото остварување; 

— начинот на информирање на делегатите и де-
легациите во Собранието на СФРЈ; 

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

— изградување и функционирање на единстве-
ниот информационо-документационен систем за по-
требите на сојузните органи и на општествено-поли-
тичките и други општествени! организации и само-
управни организации и заедници во федерацијата* 

— како и други прашања за информирањето што 
се од интерес за остварувањето на функцијата на 
Собранието на СФРЈ в о оваа област. 

Член 686 
Комисијата за информирање има претседател и 

14 членови. 
Претседателот и седум членови на Комисијата се 

избираат од редот на делегатите на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, еден член делегира Сојузниот 
извршен совет, а шест членови на Комисијата деле-
гираат, врз основа на претходен договор, во рамките 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, општествено-политичките и други оп-
штествени организации во федерацијата. 

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

Член 68в 
Комисијата за информирање донесува деловник 

за својата работа." 

Член 29 
По член 68 ознаката на оддел: „в) Комисија 

за утврдување на идентичноста на текстовите на ја -
зиците на народите на Југославија" се заменува со 
ознаката: ,,д)." 

Член 30 
Во член 70 став 4, по зборот „народност" се 

се додаваат зборовите: „(на албански јазик и на 
унгарски јазик)". 

Член 31 
Во член 71 по зборот: „народност" се брише 

точката и се додаваат зборовите: „(албански јазик и 
унгарски јазик)". 

Член 32 
Член 72 се менува и гласи: 
„Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Секоја секција за јазиците на народите на Ј у -

гославија и за јазиците на албанската и унгарската 
народност (албански јазик и унгарски јазик) има че-
тири члена, од кои два се избираат од редот на де-
легатите, а два од редот на стручњаците за соод-
ветниот јазик". 

Член 33 
По член 73 називот на пододдел: „г) Комисија за 

претставки и поплаки" се менува и гласи: ,,ѓ) Коми-
сија за претставки и предлози." 

Член 34 
Во член 74 став 1 уводната реченица се менува 

и гласи: „Комисијата за претставки и предлози, во 
рамките на надлежноста на Собранието на СФРЈ". 

Во став 1 во алинеи 2, 3 и 4 зборот: „поплаки" се 
заменува со зборот: „предлози". 

По алинеја 4 се додава алинеја 5, која гласи: 
„— ги разгледува, во соработка со соодветните 

тела на другите сојузни органи и општествено-поли-
тички организации и на други заинтересирани оп-
штствени организации и самоуправни организации 
и заедници во федерацијата, претставките и пред-
лозите со кои се дава политичка и друга иницијати-
ва од општ интерес, или се предупредува на пробле-
мите и недостатоците што бараат преземање актив-
ност од пошироко општествено значење". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Ако Комисијата смета дека има основа за раз-

гледување на иницијатива за донесување, измена 
или дополнение на закон или на друг општ 
акт од надлежноста на Собранието на СФРЈ содр-
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жана во претставката ја доставува до матичниот од-
бор на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. 
Ако матичниот одбор не ја прифати иницијативата на 
која се однесува претставката, Комисијата за тоа ќе 
го извести подносителот на претставката." 

Во став 3 во првата реченица зборовите: „со 
поплаката" се заменуваат со зборовите: „со предло-
гот", зборот „поплаката" се заменува со зборот: 
„предлогот" во втората реченица зборот: „поплака" 
се заменува со зборот: „предлог", зборот: „поплака-
та", се заменува со зборот:,предлогот". 

Член 35 
Во член 75 зборот: „поплаки" се заменува со збо-

рот „предлози". 

Член 36 
Во член 76 зборот: „поплаки" се заменува со збо-

рот „предлози". 
Член 37 

Член 77 се менува и гласи: 
„Комисијата за претставки и предлози има прет-

седател и 12 членови. Од редот на делегатите на со-
борите на Собранието на СФРЈ се избираат осум 
членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот 
на Комисијата, а пет членови на Комисијата делеги-
раат, врз основа на претходен договор во рамките 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, општествено-политичките и други оп-
штествени организации во федерацијата". 

Член 38 
Во член 78 зборот: „поплаки" се заменува со 

зборот: „предлози". 

Член 39 
Во член 82 став 5 се брише. 

Член 40 
По член 82 се додава нов член 82а, кој гласи: 

„Член 82а 
На заедничка седницана соборите на Собрание-

то на СФРЈ можат да присуствуваат, како гости на 
Собранието на СФРЈ, ш е ф на друга држава, члено-
ви на делегација на претставничко тело на друга 
држава, претставник на меѓународна организација 
или друг странски државник. 

Странскиот државник односно претставникот на 
меѓународната организација од став 1 на овој член 
може да одржи говор на заедничката седница." 

Член 41 
Во член 91 втората реченица се брише. 
По став 1 се додава нов став 2. кој гласи: 
„На седницата што заедно ја одржуваат собори-

те на Собранието на СФРЈ претседава прет-
седателот на соборот од чиј делокрзтг се 
прашањата на дневен ред на седницата, а 
ако се работи за прашања од рамнолравен делокруг 
на соборите — на седницата претседаваат претседа-
телите на соборите наизменично." 

Член 42 
По член 110 се додаваат називот на новото по-

главје Vila и чл. 110а до 110ѓ, кои гласат: 

„Vila — НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ 
ТО НА СФРЈ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОП-

ШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

Член 110а 
Собранието на СФРЈ учествува во работата на 

coiy^HHTe општествени совети во согласност со за-
конот и со општествениот договор за нивното форми-
рање. 

Член 1106 
Во работата на сојузните општествени совети у -

чествуваат делегатите — претставници на работни-
те тела во Собранието на СФРЈ, зависно од праша-
њата што се на дневен ред на седниците на сојуз-
ните општествени совети. 

Член 110в 
Делегатите во Собранието на СФРЈ, кои учес-

твуваат во работата на СОЈУЗНИОТ општествен совет, 
се должни на седницата на советот да ги изнесу-
ваат мислената и ставовите на работното тело на 
соборите бо чиј делокруг спаѓа прашањето што се 
разгледува на седницата на советот, ако работното 
тело на соборите зазело став за тоа прашање. 

Делегатот на Собранието на СФРЈ кој учествува 
во работата на сојузниот општествен совет го извес-
тува работното тело, во чиј делокруг спаѓа праша-
њето, што е разгледувано на седницата на советот, 
за ставовите и мислењата заземени на седницата на 
советот. 

Член 110г 
Во работата на сојузните општествени совети мо-

жат да учествуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ, претседателите на соборите на Собранието на 
СФРЈ и другите делегати во Собранието на СФРЈ 
што ќе ги определат соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 110д 
За ставовите и мислењата на сојузните опште-

ствени совети заземени во постапката за подготовка 
на одделни закони и на други општи акти или во вр-
ска со разгледувањето на други прашања од значе-
ње за Собранието на СФРЈ што се упатени до Соб-
ранието на СФРЈ, се известуваат сите делегати во 
Собранието на СФРЈ. 

Член 110ѓ 
Во постапката за подготовка и разгледување на 

законите или на друг општ акт од надлежност на 
Собранието на СФРЈ работните тела на соборите и 
надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ги раз -
гледуваат мислењата и ставовите на сојузните оп-
штествени совети по повод разгледувањето на тој 
акт." 

Член 43 
Во член 118, по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Во поглед на учеството на Собранието на СФРЈ 

во склучувањето на договори сообразно се приме-
нува постапката од ст. 1 и 2 од овој член." 

Член 44 
Во член 120 ст. 2, 4 и 5 оп зборот: „народност" 

се додаваат зборовите: „(на албански јазик и на 
унгарски јазик)". 

Член 45 
Во член 121 став 2 се брише точката и се дода-

ваат зборовиве: „(на албански јазик и на унгарски 
јазик)". 

Член 46 
Во член 126. по зборовите: ..во Собранието на 

СФРЈ", се додаваат зборовите: „гласилото на Собра-
нието на СФРЈ". 

Член 47 
Во член 130 став 3 се менува и гласи: 
„Собранието на СФРЈ издава публикации за сво-

јата работа и за прашањата што ги разгледува." 

Член 48 
Во член 136.. на кројот ка став 2 се брише точка-

та и се додаваат зборовите: „и на јазиците на ал-
банската и унгарската народност (албански јазик и 
унгарски јазик)". 
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Член 49 
Во член 137 став 1, на крајот од уводната рече-

ница се бришат двете точки и се додаваат зборовите 
„и на јазиците албанската и унгарската народност 
(на албански и на унгарски јазик)". 

Во став 2, на крајот се брише точката и се до-
даваат зборовите: „и на јазиците на албанската и ун-
гарската народност (на албански јазик и на унгар-
ски јазик)". 

Во став 3 по зборовите: „народите на Југослави-
ја" се додаваат зборовите: „и на јазиците на албан-
ската и унгарската народност (албански јазик и ун-
гарски јазик)", а по зборовите: „републичките уста-
ви", се брише точката и се додаваат зборовите: „и 
на јазиците на албанската и унгарската народност 
(албански јазик и унгарски јазик).". 

Член 50 
Член 138 се менува и гласи: 
,До делегатот се доставува материјалот на јази-

кот на народот на Југославија, утврден со републич-
киот устав на кој му припаѓа делегатот, ако тој не 
бара поинаку, а до делегатот што припаѓа на народ-
ност на јазикот на Југославија што ќе го определи 
тој или на јазикот на албанската односно унгарска-
та народност (на албански јазик односно на унгар-
ски јазик). 

До собранијата на републиките и до собранијата 
на автономните покраини, материјалите на Собрани-
ето на СФРЈ се доставуваат на јазикот на народот 
на Југославија што се употребува во таа република 
односно автономна покраина, а до собранијата на 
автономните покраини и на јазикот на албанската 
односно унгарската народност (на албански ја тик 
односно на унгарски јазик). 

До органите и организациите и до одделни гра-
ѓани на територијата на републиката односно на ав-
тономната покраина, материјалите на Собранието на 
СФРЈ се доставуваат на јазикот на народот на Југо-
славија што се употребува во. таа република однос-
но автономна покраина, а на територијата на авто-
номната покраина — и на јазикот на албанската од-
носно унгарската народност (на албански јазик од-
носно на унгарски јазик)." 

Член 51 
Во член 139 на крајот од став 1 се брише точка-

та и се додаваат запирка и зборовите: „и на јазикот 
на албанската односно унгарската народност (на ал-
бански јазик односно на унгарски јазик)". 

Во став 2 пред зборовите: „што ќе го определи 
тој", се додаваат зборовите: „и на јазикот на албан-
ската односно унгарската народност (албански јазик 
односно унгарски јазик)1'. 

Член 52 
Во член 140 на крајот на став 3, се брише точка-

та и се додаваат зборовите: „и на јазикот на албан-
ската односно унгарската народност (на албански 
односно на унгарски јазик)". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Одговорите на овие барања, предлози и претстав-

ки се доставуваат на јазикот на народот на Југосла-
вија, или на јазикот на албанската односно унгар-
ската народност (на албански јазик односно на ун-
гарски јазик) на кој се обратил подносителот на ба-
рањето, предлогот или претставката". 

ј Член 53 
Во член 151, по став 2, се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да определи и 

Потсекретар или помошник на функционер што ра-
ководи со сојузен орган на управата или сојузна ор-
ганизација да го претставува во работните тела на 
Соборите на Собранието на СФРЈ по определено пра-

шање од областа што спаѓа во делокругот на соод-
ветниот сојузен орган на управата односно на сојуз-
ната организација, ако со деловникот на соборот не 
е определено поинаку". 

Член 54 
Член 155 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет поднесува извештај 

до соборите на Собранието на СФРЈ за својата ра-
бота, за спроведувањето на политиката што ја утвр-
дило Собранието на СФРЈ, за извршувањето на со-
јузните закони, други прописи и општи акти што ги 
донело Собранието на СФРЈ, за состојбата во сите 
области на општествениот живот, како и за други 
прашања од својот делокруг. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 
1 на овој член се поднесува до соборите на Собра-
нието на СФРЈ најмалку еднаш годишно. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет го пре-
тресуваат соборите на Собранието на СФРЈ и со 
своите заклучоци ги утврдуваат ставовите по повод 
разгледуваниот извештај". 

Член 55 
Член 156 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет поднесува, по своја и-

ницијатива или на барање од одделен собор на Соб-
ранието на СФРЈ што е утврдено со заклучок на со-
борот, извештаи за својата работа, за состојбата во 
определена област на општествениот живот и за из-
вршувањето на одделни закони, други прописи и оп-
шти акти ка Собранието на СФРЈ, како и за други 
прашања од делокругот на одделен собор на Собра-
нието на СФРЈ. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 
1 на овој член го претресува надлежниот собор на 
Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги ут-
врдува ставовите по повод разгледуваниот извеш-
тај". 

Член 56 
По член 156 називот на оддел: „3. Одговорност 

на Сојузниот извршен совет", се менува и гласи: „3. 
Остварување на политичката контрола над работата 
на Сојузниот извршен совет и одговорност на Сојуз-
ниот извршен совет." 

По член 156 се додава нов член 15ба, кој гласи: 

„Член 156а 
Во остварувањето на политичката контрола над 

работата на Сојузниот извршен совет, соборите на 
Собранието на СФРЈ и нивните работни тела го сле-
дат спроведувањето на утврдената политика и извр-
шувањето на сојузните закони, други прописи и оп-
шти акти што ги донело Собранието на СФРЈ". 

Член 57 
Во член 157 став 1, на почетокот од првата ре-

ченица, по зборовите: „во остварувањето" се дода-
ваат зборовите: „на политичката контрола на Соб-
ранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извр-
шен совет и". 

Член 58 
Во член 158 став 1 во првата реченица, зад збо-

ровите: „се. однесуваат на остварувањето" се дода-
ваат зборовите: „на политичката контрола на Соб-
ранието на СФРЈ над работата на Сојузниот извр-
шен совет и". 

Алинеја 1 станува алинеја 3. 

Член 59 
По член 172, во називот на поглавје XIV, по збо-

рот: „обвинителство" се брише зборот: пи" и се ста-
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ва запирка, а по зборовите: „на општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето", се додаваат збо-
ровите: „и на Службата на општественото книговод-
ство." 

Член 60 
Во член 173 став 1 се бришат зборовите: ,како и" 

а зад зборовите: „на општествениот правобранител 
на самоуправувањето", се додаваат зборовите: „како 
и извештајот на Службата на општественото книго-
водство за појавите во врска со контролата на зако-
нитоста на располагањето со општествени средства 
И за работа на Службата на општественото книго-
водство во поглед на вршењето работи од интерес 
за целата земја". 

Член 61 
По член 181 се додава нов член Ш а , кој гласи: 

„Член 181а 
Собранието на СФРЈ, односно одделен собор на 

Собранието на СФРЈ може, спогодбено со опште-
ствено-политичките и други општествени организа-
ции и самоуправни организации и заедници во феде-
рацијата да формираат заеднички работни тела за-
ради разгледување на одделни прашања од заеднич-
ки интерес и давање мислења или подготвување на 
предлози за тие прашања. 

Со договорот за формирање на зедничко ра-
ботно тело се уредуваат задачите, составот и начи-
нот на работа на заедничкото работно тело и други 
прашања што се од значење за остварувањето на за-
дачите што му се доверени на тоа тело." 

Член 62 
По член Ш а , се додаваат две нови поглавја 

XVIa и XVI6 и чл. 1816 до 181з, кои гласат: 

„XVIa. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СО ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА НА ДРУГИ ДРЖАВИ 

Член 1816 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставнички тела на други д р л е в и се остварува со: 
упатување делегации, делегати и студиски групи на 
Собранието на СФРЈ, на неговите собори и работ-
ните тела на соборите до претставнички тела на дру-
ги држави и со примање на делегации, студиски 
групи или членови на претставнички тела на други 
држави, преку форми на соработка на Југословен-
ската група на Интерпарламентарната унија, со на-
ционални групи на претставнички тела на други 
држави и во работата на Интерпарламентарната уни-
ја, со учество на претставници на Собранието на 
СФРЈ на меѓународни конференции, со размена на 
документациони и информативни материјали и пу-
бликации со претставнички тела на други држави, 
како и преку други форми на соработка. 

Член 181в 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставнички тела на други држави се остварува врз 
Основа на програма за соработка на Собранието на 
СФРЈ со претставнички тела на други држави, што 
За донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Програмите за соработка на Собранието на 
СФРЈ со претставнички тела на други држави се до-
несуваат за секоја година. 

Предлог-програмата за соработка на Собранието 
на СФРЈ со претставнички тела на други држави, 
Откако ќе ја разгледа Претседателството на Собра-

нието на СФРЈ, надлежните одбори на соборите ја 
поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ на 
разгледување и усвојување. 

Член 181г 
Во согласноста со програмата за соработка на 

Собранието на СФРЈ со претставнички тела на дру-
ги држави, Претседателството на Собранието на 
СФРЈ ги утврдува, на предлог од надлежните од-
бори на соборите на Собранието на СФРЈ, целите и 
задачите на посетата на делегацијата на Собранието 
на СФРЈ што се упатува до претставничко тело на 
друга држава, односно што се формира во врска со 
посетата на Собранието на СФРЈ на делегација на 
претставничко тело и на друга држава, како и со-
ставот на делегацијата на Собранието на СФРЈ. 

Шефот на делегацијата и членовите на делега-
цијата се определуваат од редот на делегатите на 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Делегацијата на Собранието на СФРЈ поднесува 
во рок од 15 дена од денот на завршувањето на по-
сетата, извештај за посетата. 

Надлежните одбори на соборите на Собранието 
на СФРЈ поднесуваат на крајот од секоја година из-
вештаи за остварувањето на програмата за соработ-
ка на Собранието на СФРЈ со претставнички тела на 
други држави. 

Извештаите од ст. 3 и 4 на овој член, кога ќе ги 
разгледа Претседателството на Собранието на СФРЈ, 
се поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ. 

По повод разгледувањето на извештаите собо-
рите на Собранието на СФРЈ можат, во рамките на 
својот делокруг, со заклучок да ги утврдат обрвр-
ските на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации во поглед на извршувањето, од-
носно следењето на остварувањето на утврдените со 
заклучок обврски и задачи што се однесуваат на 
нив, како и во поглед на известувањето на соборите 
на Собранието на СФРЈ за тоа. 

Член 181д 
Одредбите на чл. 1816 до 181г на овој деловник 

сообразно се применуваат и врз соработката на Соб-
ранието на СФРЈ со меѓународните организации/* 

„XVI6. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА 
СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА 

ВОЕНА ОПАСНОСТ 

Член 181ѓ 
За време на воена состојба или во случај на не-

посредна воена опасност, во Собранието на СФРЈ се 
применуваат одредбите на Деловникот на Собранието 
на СФРЈ, ако со одредбите на ова поглавје не е о-
пределено поинаку. 

Член Ш е 
За време на воена состојба или во случај на не-

посредна воена опасност делегатите во Собранието 
на СФРЈ што се повикани на воена должност или од 
други причини го промениле своето живеалиште или 
адреса, должни се во накраток рок и по најбрз пат 
да го известат Собранието на СФРЈ за секоја проме-
на на својата адреса. 

Член 181ж 
Покрај правата и должностите утврдени во член 

37 од овој деловник, Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ: 

— ги разгледува непосредните задачи што во 
врска со воената состојба односно непосредната вое-
на опасност, треба да се преземат во врска со рабо-
тата на Собранието на СФРЈ; 
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— им предлага, во договор со претседателите на 
собрани;.ата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, на соборите на Собранието на 
СФРЈ мерки што треба да се преземат и самото пре-
зема неопходни мерки и ги определува времето и 
местото за одржување на седниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ; 

— го разгледува и зазема ставови за начинот на 
повикување на делегатите на заедничка седница или 
на одвоени седници на соборите на Собранието на 
СФРЈ и за начинот на доставување на материјалите 
до делегатите за тие седници, и може да определи 
делегати со јавен позив (преку радиото, телевизија-
та или печатот) или на друг начин (преку државните 
органи, самоуправните организации и заедници и 
ел.), да се повикаат на заедничка седница или на 
одвоени седници на соборите на Собранието на 
СФРЈ, ако го бараат тоа посебните услови на воена 
состојба, односно на непосредна воена опасност; 

— може, по потреба, да го определи начинот на 
водење, издавање и чување на стенографските бе-
лешки и на записниците од седниците на соборите, 
на Собранието на СФРЈ, на заедничките работни 
тела на соборите и на работните тела на соборите 
на Собранието на СФРЈ на начин со кој се отстапу-
ва од одредбите на деловниците; 

— може, ако го бараат тоа интересите на без-
бедноста или на одбраната на земјата, да определи 
предлозите на закони и на други општи акти што се 
разгледуваат во Собранието на СФРЈ, одделни ин-
формативни и други документациони материјали, 
известувања и извештаи за работата на заедничките 
работни тела на соборите и на работните тела на со-
борите на Собранието на СФРЈ и стенографските 
белешки од седници на соборите, да не им се стават 
на располагање на претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање ако соборот 
на Собранието на СФРЈ односно работното тело на 
соборот не определи поинаку; 

— ги разгледува и зазема ставовите за начинот 
на извршување на задачите одг страна на службите 
на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба 
или во случај на непосредна воена опасност. 

Член 1813 
Претседателот на Собранието на СФРЈ може да 

свика заедничка седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ во рок пократок од десет дена пред денот 
определен за одржување на заедничката седница и 
дневниот ред за таа седница да го предложи на са-
мата седница. Претседателот на Собранието на 
СФРЈ може да ги повика делегатите на заедничка 
седница на соборите и да ги извести за предлогот на 
дневниот ред на таа седница со јавен позив (преку 
радиото, телевизијата или печатот) или на друг на-
чин (преку државните органи, самоуправните орга-
низации и заедници и ел.). 

Материјалите за прашањата во врска со пред-
ложениот дневен ред на заедничката седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ можат, по потреба, 
да се достават до делегатите најдоцна пред почето-
кот на седницата, ако не им биле доставени со по-
зивот за седницата". 

Член 63 
Во член 182 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Службите на Собранието на СФРЈ ги вршат 

стручните и други работи во врска со подготвување-
то на програмите и плановите за работа на собори-
те на Собранието на СФРЈ, подготвувањето на сед-
ниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на за -
едничките работни тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ и работните тела на соборите на Собрание-
то на СФРЈ и со подготвувањето на предлози на за-

кони, други прописи и општи акти и други матери-
јали врз основа на заклучоците на соборите и ра^ 
ботните тела на соборите на Собранието на СФРЈ* 
им даваат стручна помош на делегатите и делегациите 
во Собраните на СФРЈ, вршат аналитички и инфор-
мативно-документациони работи за потребите на Со-
бранието на СФРЈ, обезбедуваат неопходни услови за 
работа на делегатите и делегациите и вршат админи-
стративни, технички и други работи за потребите на 
Собранито на СФРЈ." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 64 
Се овластуваат Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор и Законодавно-правната комисија 
на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ да го утврдат пречистениот текст на 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 65 
Одлуката за измени и дополненија на Деловни-

кот на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 580 
19 април 1978 година 

Белград 

; Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полин, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, е. р. 

399. 

Врз основа на член 285, точка 16 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на сед-
ницата од 19 април 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИ-
КОТ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Сојузниот собор на Собрани-

ето на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75), член 
2 се брише. 

Член 2 
Во член 6 став 2 се брише. I | i, | 

Член 3 1 ~ Г " ' Г " ! 
Член 10 се менува и гласи: 1 1 

„Во заземањето на ставови за прашањата за 
кои се одлучува во Соборот делегатот постапува во 
согласност со насоките на основните самоуправни 
организации и заедници и на општествеио-политич-
ките организации и основните ставови на нивни?* } 



Страна 786 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 април, 197? 

делегации во републиката односно автономната по-
краина, како и во согласност со заедничките и оп-
штите општествени интереси и потреби, а е самосто-
ен во определувањето и гласањето. 

Делегатот е должен за работата на Соборот и 
за својата работа, сам или заедно со други делега-
ти во Соборот од републиката односно автономната 
покраина, да ги известува основните самоуправни 
организации и заедници и општествено-политички-
те организации односно нивните делегации во ре-
публиката односно автономната покраина, и е од-
говорен пред нив за својата работа. 

Член 4 
Во став 13 став 2 се брише. 

Член 5 
Член 14 се брише. 

Член 6 
Во член 21 став 1 точка 5 по зборовите: „завр-

шна сметка", се додаваат зборовите: „на буџетот". 
Член 7 

Во член 22 став 1 точка 3), точката и запирка-
та на крајот се бришат и се додаваат зборовите: 
„и сојузниот јавен правобранител;". 

Член 8 
Во член 23 став 1, по зборовите: „завршна смет-

ка" се додаваат зборовите: „на буџетот". 
Во став 2 по зборовите: „општествени договори" 

се додаваат запирка и зборовите: „односно дого-
вори". 

Член 9 
Во член 60 алинеја 3 се брише. 

Член 10 
Во член 63, во алинеја 6 зборовите: „воените 

судови и военото обвинителство" се бришат. 

Член 11 
Во член 64, алинеја 1 по зборовите: „завршна 

сметка" се додаваат зборовите: „на буџетот". 

Член 12 
Во член 65, алинеја 1 по зборовите: „Сојузното 

јавно обвинителство" се додаваат зборовите: „и Со-
јузното јавно правобранителство;". 

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која 
гласи: 

„— военото судство и военото обвинителство;". 
Досегашните алинеи 2, 3, 4, 5 стануваат алинеи 

3,4,5 и 6. 
Член 13 

По член 67 се додава нов член 67а, кој гласи: 

„Член 67а 
Секој одбор на Соборот ги разгледува праша-

њата за остварување заштита на уставноста и за-
конитоста и на општествениот надзор во рамките 
на својот делокруг". 

Член 14 
Во член 71 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гла-

сат: 
„Законодавно-правната комисија на Соборот ги 

разгледува прашањата за остварување заштита на 
уставноста и законитоста во рамките на својот де-
локруг. 

Пречистениот текст на актот го поднесува до 
Законодавно-правната комисија предлагачот однос-
но органот или телото определено од предлагачот." 

Член 15 
Во член 97 став 3 зборовите: „чиешто барање 

ќе го поддржат најмалку девет делегати" се заме-
нуваат со зборовите: „во Соборот". 

Член 16 ! 
Член 123 се менува и гласи: 
„Барањето за донесување закон што на Собо-

рот ќе му го поднесат Соборот на републиките и 
покраините, собранието на републиката или собра-
нието на автономната покраина, Уставниот суд на 
Југославија, Сојузниот суд, општествено-политич-
ките организации во федерацијата, Стопанската ко-
мора на Југославија или други самоуправни орга-
низации и заедници во федерацијата, се упатува 
непосредно до Соборот. На седницата на Соборот на 
која се разгледува ова барање се повикува и прет-
ставникот на подносителот на барањето, кој може 
да го образложи барањето." 

Член 17 
Во член 124 зборот: „поплаки" се заменува со 

зборот: „предлози". 

Член 18 
По член 124 се додаваат нова точка: аа) и нов 

член 124а, кои гласат: 
„аа) Претходна постапка 

Член 124а 
Пред да поднесе до Собранието на СФРЈ пред-

лог за донесување закон предлагачот може, во договор 
со л-атичниот одбор на Соборот да поднесе тези за из-
работка на закон заради претходна размена на ми-
слења во соодветните тела на Соборот за потребата 
од донесување закон и за основните прашања 
што треба да се уредат со законот, како и за на-
челата врз кои определени односи треба да се уре-
дат со законот. 

Претходна постапка може да се спроведе и на 
предлог од матичниот одбор на Соборот. 

Спроведување на претходна постапка за оддел-
ни прашања може да се предвиди и со програмата 
за работа на Соборот." 

Член 29 
Во член 125 во точка 5 се додава нова речени-

ца, која гласи: „Кои нацрт-заксн се дава и содр-
жина на нацрт-законот (означување делови, глави, 
оддели, отсеци ити.)." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кон предлогот за донесување закон се доста-

вува резиме на предлогот наменето за делегациите, 
на основните самоуправни организации и заедници 
и на општествено-политичките организации/' 

Член 20 
Во член 127, став 2, зборовите: „30 дена" се за -

менуваат со зборовите: „60 дена". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако предлогот за донесување закон од ст. 1 и 

2 на овој член не е подготвен во согласност со од-
редбите на овој деловник, претседателот на Собо-
рот, пред неговото упатување до делегатите, ќе по-
бара од предлагачот да ги отстрани забележаните 
недостатоци." 

Член 21 
Во член 129, став 4, зборовите: „15 дена" се за -

менуваат со зборовите: „30 дена". 

Член 22 
По член 133 се додава нов член 133а, кој 

гласи: 

„Член 133а 
Соборот може да одлучи, за време на Еоена со-

стојба или во случај на непосредна воена опасност, 
предлозите на законите, другите прописи и општи 
акти да се разгледуваат на седницата на Соборот 
без претходно разгледување во работните тела на 
Соборот." 
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Член 23 
Во член 141 став 1 се додава нова реченица, 

која гласи: „Кон предлог-законот се дава и содр-
жината на предлог-законот (означување на делови, 
глави, оддели, отсеци ити.)". 

Член 24 
Во член 154. став 2, зборовите: „чие барање ќе 

го поддржат најмалку девет делегати" се замену-
ваат со зборовите: „во Соборот". 

Член 25 
По член 155 се додава називот на нова точка вв) 

и нов член 155а, кој гласи: 
„вв) Скратена постапка за донесување закон. 

Член 155а 
Соборот, по исклучок, на барање од предлага-

чот што ќе го поддржат матичниот одбор и Зако-
нодавно-правната комисија, може да заклучи заед-
но да го разгледува предлогот за донесување закон 
и предлог-законот кога станува збор за измени и 
дополненија од помало значење, односно кога не 
се влијае суштествено врз положбата и правата на 
работните луѓе и граѓаните и самоуправните орга-
низации и заедници, како и кога станува збор за 
престанување на важењето на одделни закони. 

Предлогот за донесување закон и предлог-за-
конот можат на седницата на Соборот да се разгле-
дуваат заедно според постапката од став 1 на овој 
член, ако на делегатите им се доставени 30 дена 
пред денот на одржувањето на седницата на Со-
борот". 

Член 26 
Во член 157, став 3, зборовите: „со образложе-

ние" се заменуваат со зборовите: „што треба да биде 
подготвен согласно со одредбите на чл. 125 и 141 
од овој деловник." 

Член 27 
Во член 163, став 1, се бришат алинеја 1 и 2, 

а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„— го определува работното тело на Соборот 

кое ќе се грижи за следење на јавната дискусија;". 
Досегашната алинеја 3 станува алинеја 1, нова-

та алинеја 4 станува алинеја 2, а досегашните али-
неи 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4 и 5. 

Во став 2 по зборовите: „албанската и унгарска-
та народност" се додаваат зборовите: „(албански ј а -
зик и унгарски јазик)". 

Член 28 
Во член 164, став 2, по зборовите: „во јавната 

дискусија" се става точка, а другиот дел од тек-
стот се брише. 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Работното тело на Соборот, во соработка со 

предлагачот, ги утврдува предлог-ставовите за ми-
слењата и предлозите изнесени во јавната диску-
сија". 

Член 29 
По член 166 во називот на пододдел 2 по збо-

рот: „сметка" се додаваат зборовите: „на буџетот". 
Член 30 

Во член 168, став 1 се менува и гласи: 
„Предлог-основите, нацртот и предлог-буџетот 

на федерацијата ги разгледува и ги усвојува Со-
борот сообразно со одредбите на овој деловник спо-
ред кои резгледува и усвојува предлог за доне-
сување закон и предлог-закон". 

Член 31 
Во член 169 зборовите: „кон предлогот за доне-

сување на буџетот" се заменуваат со зборовите: 
hKou предлог-основите на буџетот на федерацијата". 

Член 32 
Во член 170 зборовите: „предлогот за донесува-

ње на буџетот" се заменуваат со зборовите: „пред-
лог-основите, односно нацрт-буџетот на федераци-
јата". 

Член 33 
По член 170 се додава нов член 170а, кој гласи: 

„Член 170а 
Врз донесувањето на измени и дополненија на 

буџетот на федерацијата, може да се примени скра-
тена постапка за донесување закон според одред-
бите на член 155а од овој деловник." 

Член 34 
Во член 171, ст. 1, 3 и 4 по зборовите: „заврш-

ната сметка" се додаваат зборовите: „на буџетот". 
Во став 2, по зборовите: „завршната сметка" се 

додаваат зборовите: „на буџетот на федерацијата". 

Член 35 
По член 171 се додава називот на новиот оддел 

2а) и нов член 171а, кои гласат: 
,,2а) — Постапка во врска со давањето мисле-

ње на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ и на другите органи на феде-
рацијата со чии акти се создаваат обврски за бу-
џетот на федерацијата. 

Член 171а 
Нацрт-законот, друг пропис или општ акт од 

делокругот на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ или на друг орган на 
федерацијата со кој се создава обврска за буџетот 
на федерацијата, претседателот на Соборот го дос-
тавува до делегатите во Соборот и Одборот на Со-
борот за буџет на федерацијата. 

Нацрт-актот од став 1 на овој член го разгле-
дува Одборот за буџет на федерацијата од стано-
виштето дали во буџетот на федерацијата се обез-
бедени средства за обврските што ги создава тој 
акт за буџетот и за тоа го известува Соборот. 

Соборот утврдува дали во буиетот на федера-
цијата се обезбедени средства за обврските 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 известува Собо-
рот на републиките и покраините односно другиот 
орган на федерацијата." 

Член 36 
По член 171 називот на оддел 3 се менува и се 

додава нов член 1716, кој гласи: 
„3. Постапка за склучување и ратификација на 

меѓународни договори 

Член 1716 
Кога Сојузниот извршен совет, пред склучува-

њето на меѓународниот договор што го ратификува, 
односно во чија ратификација учествува Соборот, 
ќе побара мислење за прашањата што се уредуваат 
со меѓународниот договор, претседателот на Собо-
рот го доставува тоа барање до матичниот одбор на 
Соборот. 

Матичниот одбор на Соборот го разгледува ба-
рањето на Сојузниот извршен совет и за своето 
мислење, преку претседателот на Соборот, го изве-
стува Сојузниот извршен совет. 

Матичниот одбор на Соборот, заради утврдуваа ^ 
ње на своето мислење, остварува соработка со со* ! 
одветните работни тела на Соборот, односно со Со- > 
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 
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[ Соборот може, на предлог од матичниот одбор, 
да го разгледа барањето на Сојузниот извршен со-
вет од став 1 на овој член и во врска со тоа да у т -

в р д и соодветни насоки за натамошна работа на 
"Сојузниот извршен совет врз склучувањето на од-
носниот меѓународен договор. 
^ Член 37 
ј Во член 174, став 2 се менува и гласи: 
; „Во образложението на предлог-законот за ра-
тификација на меѓународен договор треба да се из -
несат причините поради кои се предлага р а т и ф и -
кација на меѓународниот договор и дали меѓуна-
родниот договор бара донесување на нови или из -
мена на важечките сојузни закони, како и дали 
прашањата што се предмет на меѓународниот дого-
вор спаѓаат во надлежност на републиките и авто-
номните покраини, односно дали меѓународниот до-
говор бара донесување на нови или измена на ва -
жечките републички односно покраински закони. 

Во образложението на предлог-законот за ра -
тификација на меѓународен договор треба да се из -
несе и дали со меѓународниот договор се предвиду-
ваат обврс1*и за фе дер "цит ата во извршувањето на 
тој договор, како и да се даде оцена на потребата 
од финансиски сргдстга од буџетот на федерација -
та за спроведување на меѓународниот договор." 

! Ч.теи 33 
Во член 183, став 1 зборот: „усвои" се заменува 

со зборот: „утврди14. 
Во став 2, зборовите: „тито го усвојува Соборот" 

се бришат. 
По став 2, се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кога со п^едпог-законот ќе се согласат собра-

нијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини, претседателот на Соборот предлог-
-законот го става на дневен ред на седницата на 
Соборот." 

Член 39 
Член 184 се брише. 

Член 40 
Во називот на оддел 5, по зборовите: „сојузен 

јавен обвинител", се додаваат зборовите: „сојузен 
јавен правобранител". 

Член 41 
Во член 207 зборовите: „сојузен општествен 

правобранител на самоуправувањето" се бришат, а 
по зборовите: „сојузен јавен обвинител" се дода-
ваат зборовите: „сојузен јавен правобранител;". 

По став 1 на овој член се додава нов став 2, 
ко ј гласи: 

„Именувањето на сојузен општествен правобра-
нител на самоуправувањето се врши на предлог од 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ј у -
гославија." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„Пред изборот на судии на Сојузниот суд и 
именувањето на заменици на сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето, сојузниот ј а -
вен обвинител и сојузниот јавен правобранител, Со-
борот го определува бројот на судиите на Сојузни-
от суд што се избираат и бројот на замениците на 
сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето, сојузниот обвинител и сојузниот јавен 
Правобранител што се именува". 

Член 42 
Во член 234 по став 1, СЗ додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-

носно функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата или со сојузната организација да -
ва одговор, по правило, на истата седница на Собо-

рот на ко ја е поставено прашањето, а може да ба-
ра да даде одговор на наредната седница на Собо-
рот. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет, 
односно функционерот ко ј раководи со сојузниот 
орган на управата или со сојузната организација 
не може да даде на седница на Соборот целосен 
одговор, должен е на наредната седница на Соборот 
да даде целосен одговор на поставеното прашање." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
Член 43 

Во член 238, на кра јот на став 2, наместо точ-
ката се става запирка и се додаваат зборовите: 
„односно тоа прашање да го разгледа матичниот 
одбор на Соборот и за своето мислење да го извес-
ти Соборот." 

Член 44 
Член 241 се заменува со два нови чл. 241 и 241а, 

кои гласат: 

„Член 241 
Делегатот, согласно со одредбите од чл. 13, 15 и 

16 од овој деловник, има право да бара од функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
или со сојузната организација и од организацијата 
ко ја врз основа на законот врши јавни овластувања 
во работите од интерес за федерацијата, како и од 
претседателот на Соборот, потпретседателот на Со-
борот и претседателите на работните тела на Собо-
рот известувања за прашањата што се однесуваат 
на нивната работа во Соборот и на работата на ра -
ботните тела на кои тие претседаваат и од секре-
тарот на Соборот — за прашањата што се однесу-
ваат на нивната работа и на работата на Службата 
на Соборот. 

Известување може да се побара на седниците 
на Соборот и на работните тела на Соборот или со 
писмено или усно барање упатено непосредно до 
функционерот во ЧИЈ делокруг спаѓа прашањето за 
кое се бара известување. 

Член 241 а 
Известување дава функционерот ко ј раководи 

со сојузниот орган на управата или со сојузната 
организација, а може да го даде и функционерот 
кој според важечките прописи го заменува, односно 
претставникот на организацијата која врз основа 
на законот врши јавно овластување, како и други 
функционери од член 241 став 1 на овој деловник. 

Функционерот дава известување на истата сед-
ница на која е побарано известувањето. 

Ако функционерот не е во можност да даде из-
вестување на истата седница на која е побарано, 
должен е да го даде, по правило, во рок од осум 
дена од денот на барањето на известувањето, од-
носно од приемот на барањето за давање на извес-
тување. Ако функционерот не е во можност во тој 
рок да го даде бараното известување, должен е во 
тој рок да го извести делегатот кога ќе му го даде 
бараното известување. 

Известувањето се дава писмено или усно." 

Член 45 
Во член 248, став 2 се менува и гласи: 
„Периодот од една година за кој се донесува 

програмата за работа на Соборот тече од 1 jaEiyapn 
до 31 декември на тековната година." 

Член 46 ; 

Во член 250, став 2 се менува и гласи: 
„Предлог за внесување на одделни прашања во 

програмата за работа на Соборот можат да дадат 
општествено-попитичките организации во федера -
цијата, Стопанската комора на Југославија, како и 
други самоуправни организации и заедници во ф е -
дерацијата." 
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f По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Иницијатива за внесување на одделни праша-

ња во програмата за работа на Соборот можат да 
дадат општествено-политичките и на другите оп-
штествени организации и самоуправни организации 
и заедници што не се опфатени со став 1 од овој 
.член." 

Член 47 
! Член 251 се менува и гласи: 

„Врз основа на предлозите и иницијативите од 
член 250 на овој деловник, претседателот на Собо-
рот заедно со потпретседателите на работните тела 
на Соборот ја утврдува нацрт-програмата за работа 
на Соборот. 

Соборот ја доставува на мислење нацрт-про-
грамата за работа на Соборот до делегатите во Со-
борот, до Сојузниот извршен совет, до Социјалисти-
чкиот сојуз на работниот народ и до другите опште-
ствено-политички организации и самоуправни орга-
низации. и заедници во федерацијата. 

Делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
организации се запознаваат преку гласилото со на-
црт-програмата за работа на Соборот. 

Органите и организациите од став 2 на овој 
член ги доставуваат до Соборот своите предлози и 
мислења во врска со нацрт-програмата за работа 
на Соборот." 

Член 48 
Во член 252 став 1 зборот: „предлог" се заме-

нува со зборот: „нацрт", а по зборовите: „програ-
ма за работа" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Во став 2 зборот: „предлог" се заменува со збо-
рот: „нацрт", а по зборот: „програмата" се додаваат 
зборовите: „за работа на Соборот". 

Член 49 
Во член 253 зборовите: „Предлог-програма за -

работа" се заменуваат со зборовите: „Нацрт-програ-
ма за работа на Соборот". 

Член 50 
По член 253, се додава нов член 253а, кој гласи: 

„Член 253а 
Претседателот на Соборот, заедно со претседа-

телите на работните тела на Соборот, ја утврдува 
предлог-програмата за работа на Соборот и ја дос-
тавува до делегатите во Соборот". 

Член 51 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Соборот да го утврди пречистениот текст на Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 52 
Одлуката за измени и дополненија на Делов-

никот на Сојузниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 589 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател ! | 
на Собранието на СФРЈ, I 

Киро Глигоров, е. p. ! ! 1' ] 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
> Данило Кекиќ, е. р. 

400. 1 

Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 април 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А ! 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИ-
КОТ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПО-
КРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 ' 
Во Деловникот на Соборот на републиките и 

покраините на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/75) во член 2 по алинеја в се до-
даваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— соработката на Соборот со општествено-по-
литичките организации и со самоуправните органи-
зации и заедници во федерацијата; 

— работата на Соборот за време на воена сос-
тојба или во случај на непосредна воена опасност;". 

Досегашната алинеја 7 станува алинеја 9. 

Член 2 
Во член 4 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Работни тела на Соборот м с ж т ; го потреба, да 

донесат свој деловник за работа ро согласност со 
одредбите од овој деловник." 

Член 3 
Во член 12 став 2 во втората рег с^уцтгј зборот: 

„органот" се заменува со зборовите: „претставникот 
на органот или на организацијата". 

Член 4 / 
Во член 13 став 3 станува нов член 13a. I 

Член 5 
Во член 17 зборовите: „меѓусебно запознавање 

на мислењата и ставовите" се заменуваат со зборо-
вите: „непосредна размена на мислења и запозна-
вања на ставовите". 

• ) 

Член 6 
Во член 18 став 1 по зборовите: „во Соборот" 

зборовите: „на републиките и покраините" се бри-
шат. 

Во став 2 по зборовите: „за работата на Собо-
рот" зборовите: „на републиките и покраините" се 
бришат. 

Член 7 
Во член 21 точка 4) по зборовите: „сојузниот 

јавен обвинител" се додаваат зборовите: „и сојуз-
ниот јавен правобранител". 

Член 8 . . \ 
Во член 42 став 3 по зборовите: „работни тела" 

се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Член 9 
Во член 51 став 4 по зборовите: „работното те-

ло" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Член 10 I | 
! Во член 52 став 8 се менува и гласи: 

„Секретарот на работното тело на Соборот се 
грижи за подготвувањето на извештајот од седни-
цата на работното тело на Соборот. Претседателоѕ 
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на работното тело на Соборот е одговорен за веро-
достојноста на тој извештај." 

Член 11 
Во член 54 став 1, во првата реченица, по збо-

ровите: „работното тело" се додаваат зборовите: „на 
Соборот". 

Став 2 се брише. 

Член 12 
По член 54 се додава нов член 54а, кој гласи: 

„Член 54а 
На седницата на работното тело на Соборот се 

бодат стенографски белешки, ако работното тело 
на Соборот не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки се користат заради 
подготвување на записникот, извештајот, заклучо-
ците и предлозите од седницата на работното тело 
на Соборот, како и за потребите на делегациите и 
делегатите во Соборот и не можат да се користат 
за други цели. 

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 делегатот 
чие излагање е содржано во стенографските бе-
лешки. 

Стенографските белешки од седницата на работ-
ното тело на Соборот се приложуваат кон усвоени-
от записник и се негов составен дел. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, стенографските белешки и изводите од тие 
белешки можат да се користат и за други потреби 
по претходно одобрение од претседателот на работ-
ното тело на Соборот или од претседавачот на сед-
ницата на работното тело на Соборот. 

Член 13 
Во член 58 став 2 по зборот: „делокруг" се до-

дава зборот: „и". 

Член 14 
Во член 73 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Законодавно-правната комисија на Соборот во 

рамките на својот делокруг ги разгледува праша-
њата за остварување заштита на уставноста и за-
конитоста." 

Член 15 
Во член 75 став 2 по зборот: „дополнение" се 

додаваат зборовите: „на актот". 

Член 16 
Член 76 се менува и гласи: 
^Поради природата на работата и задачите на-

ведени во член 73 на овој деловник, Соборот може 
да одлучи определен број членови на Законодавпо-
- правната комисија да се избираат и од редот на 
научните, стручните и јавните работници." 

Член 17 
Во член 77 по зборовите: „определено праша-

ње" се додаваат зборовите: „или подготвување на 
определен акт", а по зборовите: „Соборот може" се 
додаваат зборовите: „и на предлог од делегација". 

Член 18 
Во член 78 став 3 зборовите: „и општествените 

организации и на други самоуправни организации, 
здруженија и заедници" се заменуваат со зборови-
те: „и на други општествени организации и само-
управни организации и заедници4'. 

Член 19 
Во член 81 став 2 се менува и гласи: 
„Програмата за работа на Соборот се утврдува 

за периодот од 1 јануари до 31 декември на теков-
ната година"." 

Член 20 
Член 82 се менува и гласи: 
„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 другите општи ак-
ти од делокругот на Соборот, со образложение на 
потребата од нивно донесување; 

— прашањата за кои е потребно да се спроведе 
претходна постапка; 

— подрачјата и начинот на остварување на по-
литичката контрола на Соборот во спроведувањето 
на утврдената политика; 

— телата односно органите одговорни за орга-
низирање и извршување на одделни задачи и ра-
боти утврдени со програмата за работа на Соборот 
(носители На работите); 

— начинот на учество на претставници на оп-
штествено-политичките организации и на самоуп-
равните организации и заедници во федерацијата 
во разгледувањето на одделни задачи утврдени 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 
седница на Соборот; 

— роковите во кои ќе се разгледуваат одделни 
прашања во Соборот и во собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

Роковите за разгледувањето на одделни 
прашања треба да бидат утврдени така што 
да овозможат претрес и заземање ставови на 
собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини, меѓусебно договарање на 
делегациите, како и учество на претставници на оп-
штествено-политичките организации и самоуправ-
ните организации и заедници во федерацијата за-
ради навремено остварување на програмата за ра-
бота на Соборот. 

Основа за изработка на програмата за работа-
на Соборот се задачите што произлегуваат од Ус-
тавот на СФРЈ, од општествените планови и од 
други општи акти и од утврдената политика на Со-
бранието на СФРЈ, од потребите изразени во усво-
ените ставови на општествено-политичките орга-
низации и други прашања од значење за развојот 
на општост Е ено - пол гггичкиот систем и за економ-
скиот развој на земјата." 

Член 21 
Во член 83 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Работните тела на Соборот ги разгледуваат 

иницизатовите од став 2 на овој член и за своите 
мислења и предлози за внесување одделни праша-
ња во нацрт-програмата за работа на Соборот го 
известуваат Соборот." 

Член 22 
Во член 84 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„За седниците на работните тела на Соборот на 

кои се усогласуваат ставовите за прашањата што 
треба да ги содржи програмата за работа на Соборот 
се известуваат органите и организациите од член 
83 став 2 на овој деловник, што ги дале иниција-
тивите за внесување 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." 
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t Член 23 
Во член 87 став 2 се менува и гласи: 
„Предлог-програмата за работа на Соборот за 

наредната година Соборот ја утврдува до 31 декем-
ври претходната година." 

Член 24 
Во член 93 став 3 се менува и гласи: 
„Ако Соборот најде дека иницијативата од ст. 

1 и 2 на овој член е основнана, со заклучок ќе го 
определи органот односно телото што ќе го подго-
тви и поднесе нацрт — актот, рокот за неговата из-
работка и другите услови за навремено остварува-
ње на таа иницијатива." 

Член 25 
Во член 94 зборовите: „Комисијата за прет-

ставки и поплаки" се заменуваат со зборовите: 
„Комисијата за претставки и предлози". 

Член 26 
Во член 95 став 2 зборовите: „важечкиот акт" 

се заменуваат со зборот: „актот" а во член 176 став 
2 алинеја 2 зборот: „важечки" се брише. 

Член 27 
Во член 96 став 2 алинеја 2 зборовите: „постој-

ниот акт" се заменува со зборот: „актот". 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако нацрт-актот не е подготвен во согласност 

со одредбите од овој деловник, претседателот на 
Соборот, пред неговото упатување до делегатите во 
Соборот и до собранијата на републиките и до со-
бранијата на автономните покраини, ќе побара од 
предлагачот нацрт-актот да ги усогласи со одред-
бите од овој деловник." 

Член 28 
Член 98 се менува и гласи: 
„При доставувањето на нацрт-актот, претседа-

телот на Соборот со потпретседателот на Соборот, 
со претседавачите на делегациите и со претседате-
лите на работните тела на Соборот се договара 
за разгледувањето на нацрт-актот во делегациите 
и во работните тела на Соборот, како и за времето 
во кое разгледувањето треба да биде извршено во 
рамките на роковите утврдени со овој деловник и 
со програмата за работа на Соборот. 

Претседателот на Соборот со потпретседателот 
на Соборот, со претседавачите на делегациите и со 
претседателите на работните тела на Соборот, 
предлага рок во кој собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини треба да зазе-
мат и да ги достават своите ставови до Соборот за 
нацрт-актот. 

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 делегациите и со 
претседателите на работните тела на Соборот, во 
исклучителни случаи, кога се работи за потребата 
од спречување потешки последици што би можеле 
да настанат за општествената заедница, може да 
предложи и пократок рок во кој собранијата на 
републиките и собранијата на автономните покра-
ини треба да заземат и да ги достават своите ста-
вови за нацрт-актот. 

Овој рок не може да биде пократок од 15 дена, 
а причините за неговото определување од страна 
на предлагачот мораат да бидат посебно образло-
жени. 

Во случајот од став 4 на овој член може да се 
предложи одржување седници на Соборот и седни-
ци на собранијата на републиките и на собранија-
та на автономните покраини во ист ден." 

Член 29 
Во член 99 по зборовите: „во Соборот" зборо-

вите: „на републиките и покраините" се бришат. 

Член 30 . , ј 
Член 100 се менува и гласи: 
„Нацрт-актот, пред неговото разгледување во 

надлежните собори на собранијата на републиките 
и во собранијата на автономните покраини, молчат 
да го разгледуваат надлежното работно тело на 
Соборот и другите заинтересирани работни тела на 
Соборот. 

Ова разгледување на нацрт-актот во работните 
тела на Соборот се врши заради размена на мисле-
ња, разгледување на спорните прашања, барање 
дополнителни известувања од претставникот на 
предлагачот и заради прибавување други инфор-
мации што се од значење за заземањето на ставо-
ви во собранијата на републиките и во собранијата 
на автономните покраини и за спроведување на 
постапка за усогласување. 

За седницата на надлежното работно тело на 
Соборот на која се врши разгледување на нацрт-
актот во смисла на ст. 1 и 2 на овој член се изве-
стуваат општествено-политичките организации и 
самоуправните организации и заедници во федера-
цијата, во согласност со програмата за работа на 
Соборот, за да се овозможи и нивното учество во 
разгледувањето на нацрт-актот. 

Извештајот од надлежното работно тело на Со-
борот за разгледување на нацрт-актот во кој се 
содржани мислената и предлозите изнесени на 
седницата на работното тело на Соборот, се доста-
вува до делегатите во Соборот, до предлагачот, до 
Сојузниот извршен совет, до општествено-политич-
ките организации и до самоуправните организации 
и заедници во федерацијата, чии претставници 
учествовале на седницата на работното тело на 
Соборот." 

Член 31 
По член 100 се додава нов член 100а, кој гласи: 

„Член 100а 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува нацрт-актот пред неговото разгледува-
ње во собранијата на републиките и во собранија-
та на автономните покраини и поднесува до прет-
седателот 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 усогла-
сените ставови во. поглед на нивната согласност со 
Уставот на СФРЈ и со правниот систем. На барање 
од работното тело на Соборот, од делегација, од 
претседателот на Соборот и од Сојузниот извршен 
совет или по сопствена иницијатива, Законодавно-
-правната комисија дава мислење и за спорните 
прашања што се однесуваат на согласноста на из-
несените предлози со Уставот на СФРЈ и со прав-
ниот систем. 

Ако надлежниот одбор на Соборот не се согла-
си со мислењето на Законодавно-правната комиси-
ја во поглед на уставниот основ за донесување на 
нацрт-актот или несогласност на одделни одредби 
на актот со Уставот на СФРЈ и со правниот систем, 
надлежниот одбор на Соборот ќе го извести за тоа 
Соборот кој во врска со тоа зазема став." 

Член 32 
Во член 101 став 1 по зборот: „Соборот", зборо-

вите: „на републиките и покраините" се бришат. 

Член 33 
По член 101 се додава нов член 101а, кој гласи: 
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„Член 101а 
Ако при изјаснувањето на нацрт-актот едно 

или повеќе собранија на републиките или собрани-
ја на автономните покраини не дадат согласност за 
донесување на тој акт, надлежното работно тело на 
Соборот ќе ги разгледа причините од кои се ра-
ководело Собранието на републиката; односно со-
бранието на автономната покраина при заземањето 
на таков став и за тоа ќе го извести претседателот 
на Соборот." 

Член 34 
Во член 102 ст. 2 и 3 се заменуваат со три но-

ви става, кои гласат: 
„Во работата на надлежното работно тело на 

Соборот кое ги усогласува ставовите за предлозите 
и забелешките од собранијата на републиките и од 
собранијата на автономните покраини, дадени на 
нацрт-актот и за иацрт-ахтот во целост, учеству-
ваат претставници на Сојузниот извршен совет. 

На почетокот на постапката за усогласување 
претставниците на Сојузниот извршен совет извес-
туваат за ставовите на Сојузниот извршен совет за 
забелешките и предлозите од собранијата на ре-
публиките и од собранијата на автономните покраи-
ни, како и за другите забелешки и предлози даде-
ни на нацрт-актот. 

Сојузниот извршен совет е должен да ги изне-
се, на почетокот на продолжението на работата 
врз усогласувањето на ставовите за ист нацрт-акт, 
ставовите и мислењата за забелешките и предло-
зите на текстот на нацрт-актот за кои неговиот 
Претставник не се изјаснил на претходниот соста-
нок или го задржал правото да го изнесе тоа до-
полнително." 

Член 35 
Во член 103 став 1 по зборовите: „надлежното 

работно тело" се додаЕаат зборовите: „на Соборот", 
а по зборовите: .,за нацрт-актот" се додаваат зборо-
вите: „и предлага рок во кој предлагачот треба да 
подготви и да глу го поднесе на Соборот текстот 
на предлог-актот" се бришат. 

Член 36 
По член 103 се додава нов член 103а, кој гласи: 

„Член 103а 
Ако со нсцрт-актот се создаваат обврски за бу-

џетот на федерацијата, надлежното работно тело 
на Соборот е должно при разгледувањето на нацр-
тот на тој акт да му предложи на претседателот 
на Соборот да побара мислење ед Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, дали БО буџетот на феде-
рацијата се обезбедени средства за извршување на 
обврските што се создаваат со нацрт-актот за бу-
џетот на федерацијата." 

Член 37 
Во член 104 по зборовите: „работно тело" се 

додаваат зборовите: „на Соборот". 

Член 38 
Во член 105 став 1 по зборот: „одбор" се дода-

ваат зборовите: „на Соборот". 
По точка в) се додава нова точка г), која гласи: 
„г) да се побара мислење од соодветниот соју-

зен општествен совет;". 
Досегашните тон. г) и д) стануваат точ. д) и ѓ). 

Член 39 
Во член 106 по зборот: „одбор" се додаваат 

зборовите: „на Соборот"* 

Член 40 1 

Во член 107 по зборовите: „работно тело" еш 
додаваат зборовите „на Соборот". 

Член 41 , 
Член 108 се брише. 

Член 42 
Член 109 се менува и гласи: 
„По завршената постапка за усогласување во 

надлежното работно тело на Соборот предлагачот 
подготвува и му поднесува на Соборот текст на 
предлог-акт, во * рокот што ќе го определи работно 
тело на Соборот во спогодба со предлагачот на ак-
тот." 

Член 43 
Во член 113 по зборовите: „работно тело" се 

додаваат зборовите: „на Соборот". 
Се додава ков став 2, кој гласи: 
„Известителот што ќе го определи надлежното 

работно тело на Соборот може на седницата на Со-
борот да го извести Соборот за текот на постапка-
та за усогласување, за основните прашања што би-
ле предмет на усогласувањето и за основната содр-
жина на усогласените ставови." 

Член 44 
Во член 114, во првата реченица, зборот: „крат-

ко" се брише, а по зборот: „образложение" се до-
даваат зборовите: „на текстот". 

Член 45 1 

Во член 115 став 2 зборот: „поставуваат" се за-
менува со зборот: „подигаат". 

Член 46 
Во член 120 ст. 2 и 3 по зборовите: „претресот 

на" се додаваат зборовите: „текстот на". 

Член 47 1 

Во член 121 ст. 1 и 2 по зборовите: „надлежни-
от одбор" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Член 48 \ 
Во член 126 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При утврдувањето на предлог-актот во целост, 

Соборот на предлог од претседателот на Соборот 
го определува и рокот во кој собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини 
треба да одлучат за давањето на согласност на 
предлог-актот во целост." 

Член 49 
Подол дел: „г) Разгледување на нацрт-акт и 

текст на предлог-акт во Законсдавно-иравната ко-
мисија на Соборот" и чл. 129 и 130 се бришат. 

Член 50 1 

Во називот на под олд ел: ,,д) Јавна дискусија за 
нацрт-акт" ознаката: „д)" се заменува со ознаката: 

Член 51 -
Во член 134 зборовите: „овластениот предлагач1* 

се заменуваат со зборот: „предлагачот". } 
Член 52 ' 

По член 134 се додаваат називот на новиот оди 
дел и чл. 134а до 134г, кои гласат: 

„1а. Претходна постапка 
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Член 134а 
Ако со програмата за работа на Соборот е пред-

видено претходно разгледување на определено пра-
шање, овластениот предлагач подготвува и му го 
поднесува на Соборот преднацрт-актот или тези за-
ради размена на мислења за основните прашања 
што се поставуваат во врска со уредувањето на о-
пределени односи, за основните начела врз кои тре-
ба да се заснова нивното регулирање и за другите 
прашања од значење во врска со уредувањето за о-
пределени односи или за подготвување на нацрт-
-актот. 

Преднацртот односно тезите од став 1 на овој 
член ги разгледуваат работните тела на Соборот за-
ради непосредна размена на мислења, предлагање и 
наоѓање на соодветни решенија. Работното тело на 
Соборот може да предложи иреднацртот односно те-
зите да се разгледаат и на седница на Соборот. 

За седницата на работното тело на Соборот од-
носно за седницата на Соборот, на која се разгледу-
ва преднацртот односно тезите од став 1 на овој член 
се известуваат општествено-политичките организа-
ции и самоуправните организации и заедници во 
федерацијата, како и соодветните научни и струч-
ни организации, за да можат нивните претставни-
ци да ги изнесуваат своите мислења и предлози. 

Член 1346 
Работното тело на Соборот може, по спроведена-

та расправа да предложи определени прашања да се 
разгледуваат во собранијата на републиките и во соб-
ранијата на автономните покраини, во соодветните 
сојузни општествени совети и во соодветните тела 
на општествено-политичките организации. 

По спроведената расправа во работните тела на 
Соборот во телата и организациите од став 1 на овој 
член, надлежното работно тело на Соборот го из-
вестува предлагачот за резултатите на спроведената 
расправа, изнесувајќи мислење за забелешките и 
предлозите дадени во текот на спроведената рас-
права. 

Ако расправата е извршена и на седница на Со-
борот, за резултатите од таа расправа претседателот 
на Соборот ќе го извести предлагачот. 

Член 134в 
Постапката за претходно разгледување може да 

се спроведе и за други прашања од делокругот на 
Соборот ,на предлог од работното тело на Соборот, 
од делегација, од предлагачот и од претседателот на 
Соборот. 

Член 134г 
При подготвувањето на нацрт-актот со кој се у-

редуваат прашањата за кои е спроведена претходна 
расправа, предлагачот ги зема предвид мислењата, 
забелешките и предлозите на учесниците во постап-
ката за претходно разгледување. 

Во образложението на нацрт-актот предлагачот 
е должен да укаже на забелешките и мислењата што 
не ги усвоил и да ги наведе причините поради кои 
не ги усвоил тие забелешки и мислења." 

Член 53 
Во член 140 став 2 се менува и гласи: 
„Предлогот мора да биде образложен. Во образ-

ложението на предлог-закон за ратификација на ме-
ѓународен договор треба да се изнесат причините 
поради кои се предлага ратификација на меѓународ-
ниот договор и дали меѓународниот договор бара до-
несување на нови или измена на важечките сојузни 
закони, како и дали прашањата што се предмет на 
меѓународниот договор спаѓаат во надлежност на ре-
публиките и автономните покраини односно дали 
меѓународниот договор бара донесување на нови или 

измена на важечките републички односно покраин-
ски закони. 

Во образложението на предлог-закон треба да се 
изнесе и дали со меѓународниот договор се предвиду-
ваат обврски на федерацијата во извршувањето на 
тој договор, и треба да се даде оцена на потребата 
од финансиски средства од буџетот на федерацијата 
за спроведување на меѓународните договори." 

Член 54 | ( 
Член 141 се менува и гласи: 

„Претрес на актот за ратификација на меѓуна-
родни договори што бара донесување на нови или 
менување на важечките закони што ги донесува Со-
борот, се врши согласно со одребите од овој делов-
ник за претрес на текстот на предлог-акти кои се 
донесуваат врз основа на согласноста од собранија-
та на републиките и од собранијата на автономните 
покраини. 

Предлог-актот за ратификација на меѓународен 
договор што бара донесување на нови или менување 
на важечките закони, што ги донесува Соборот, е 
усвоен ако со предлог-актот се согласат собранијата 
на сите републики односно собранијата на автоном-
ните покраини". 

Член 55 
По член 141 се додава нов член 141 а, кој гласи: 

„Член 141 а 
Ако Сојузниот извршен совет, пред склучувањето 

на меѓународен договор што Соборот го ратификува 
рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, побара мислење за прашањата што се уреду-
ваат со меѓународен договор, претседателот на Собо-
рот го доставува тоа барање до надлежното работно 
тело на Соборот. 

Надлежното работно тело на Соборот го разгле-
дува барањето на Сојузниот извршен совет и за 
своето мислење го известува, преку претседателот 
на Соборот, Сојузниот извршен совет. 

Надлежното работно тело на Соборот, заради у-
тврдување на своето мислење, остварува соработка со 
соодветни работни тела на Соборот односно со ра-
ботните тела на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Соборот може, на предлог од надлежното работ-
но тело на Соборот, да го разгледа барањето на Со-
јузниот извршен совет од став 1 на овој член и во 
врска со тоа да ги утврди соодветните насоки за на-
тамошна работа на Сојузниот извршен совет врз 
склучувањето на односниот меѓународен договор." 

Член 56 
Член 142 се менува и гласи: 
„Предлог-актот за ратификација на меѓународ-

ни договори, чија ратификација Соборот ја врши 
рамноправно со Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, е усвоен во Соборот ако за прецлог-актот 
гласа мнозинството од присутните делегати во Со-» 
борот." 

Член 57 
По член 146 се додаваат називот на новиот од-

дел и чл. 146а до 14бѓ, кои гласат: 
„5а. Постапка за потврдување на договори за 

основите на општествениот план и на договорите за 
извршување на општествениот план. 

Член 146а 
Сојузниот извршен совет го известува Соборот 

за текот и резултатите на договарањето заради пот-
пишување на договорите за основите на општестве-
ниот план. 
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* Член 1466 
Сојузниот извршен совет ги доставува потпиша-

ните договори за основите на општествениот план до 
Соборот заради потврдување. 

Член 146в 
Претседателот на Соборот ги доставува потпиша-

ните договори за основите на општествениот план до 
делегатите во Соборот и до претседателите на собра-
нијата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини. 

При доставувањето на договорите од став 1 на 
овој член до претседателите на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покраи-
ни, претседателот на Соборот го предлага рокот во 
кој овие собранија треба да заземат ставови за до-
говорот. 

ј, Член 146г 
Ставовите на собранијата на републиките и на 

собранијата на автономните покраини ги разгледува 
надлежното работно тело на Соборот и му предлага 
на Соборот донесување на одлука за потврдување на 
договорите за основите на општествениот план, ако 
со нив се согласиле сите собранија на републиките 
и собранијата на автономиите покраини. 

, Член 146д 
Ако едно или повеќе собранија на републиките 

или собранија на автономните покраини не даваат 
согласност да се потврди договорот за основите на 
општествениот план или имаат забелешки и предлози 
на одделни одредби од договорот, надлежното работ-
но тело на Соборот ќе му предложи на Соборот да 
го обврзе Сојузниот извршен совет да ја продолжи 
постапката за усогласување по спорните прашања. 

Член 146ѓ 
Договорите за извршување на општествениот 

план што ЕО себеси содржат елементи на политика-
та на развојот, се утврдуваат според истата постап-
ка според која се врши потврдувањето на договори-
те за основите на општествениот план/ ' . 

Член 58 
Во член 157 став 1, во втората реченица, по збо-

рот: „поднесе" се додава зборот: „и". 

Член 59 
Во глава VI во називот на оддел 5, по зборовите: 

„сојузен јавен обвинител" се додаваат запирка и 
зборовите: „сојузен јавен правобранител". 

Член 60 
Член 168 се менува и гласи: 
„Изборот на претседател и на судии на Сојуз-

ниот суд и именување на сојузен јавен обвинител, 
сојузен јавен правобранител и на други функционе-
ри во правосудните органи на федерацијата се вр-
ши на предлог од Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. 

Именувањето на сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето се врши на предлог од 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју-
гославија." 

Член 61 
Во член 169 по зборот: „именувањето" се дода-

ваат зборовите: „на функционерите од член 168 на 
овој деловник". 

Член 62 
Во член 176 став 1 по зборовите: „сојузниот ја -

р^п обвинител" се додаваат запирка и зборовите: 
„сојузниот јавен правобранител". 

Член 63 1 
Во член 191 став став 1 по зборовите: „на седни-

цата на Соборот" се додаваат зборовите: „да изне-
сат мислење за дадениот одговор и". 

Член 64 
По член 193 се додава нов член 193а, кој гласи: 

„Член 193а 
Претседателот на Соборот може да свика посеб-

на седница на Соборот заради поставување делегат-
ски прашања и давање одговор на претходно пос-
тавени делегатски прашања. 

По повод одговорот на делегатско прашање Со-
борот може, на барање од делегацијата или од деле-
гати што го поставиле прашањето, да одлучи рас-
правата по повод поставеното прашање да се извр-
ши во надлежното работно тело на Соборот. По 
спроведената расправа за поставеното делегатско 
прашање работното тело на Соборот му поднесува 
на Соборот извештај." 

Член 65 
Во член 201 се додава нов став 2, кој гласи: 

„На првата седница на Соборот до изборот на 
претседателот на Соборот претседава најстариот де-
легат во Соборот." 

Член бб 
Во член 202 став 3, член 209 став 2 алинеја 5 

зборовите: „општествено-политичките организации, 
општествените организации и другите самоуправни 
организации, здруженија и заедници" се заменуваат 
со зборовите: „општествено-политичките и други 
општествени организации и самоуправни организа-
ции и заедници". 

Член 67 ; 

Во член 229 став 1 во втората реченица, зборо-
вите: „за неа гласале" се заменуваат со зборовите: 
„за неа се изјасниле". 

Член 68 1 

Член 232 се менува и гласи: 
„Одлучување по делегации се врши така што 

претседавачот на делегацијата или еден од члено-
вите на делегацијата определен од делегацијата се 
изјаснува дали таа делегација е за или против пред-
логот". 

Член 69 
По член 241 се додаваат називот на новата гла-

ва и чл. 241а до 241г, кои гласат: 

„Vila. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СО-
БОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ ВО 
СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ 

Член 241 а 
За Бреме на воена состојба или во случај на не-

посредна воена опасност, Соборот работи според од-
редбите од овој деловник, ако со одредбите од оваа 
глава не е определено поинаку. 

Член 2416 
Соборот може за време на воена состојба или во 

случај на непосредна воена опасност, на предлог од 
претседателот на Соборот, од потпретседателот на Со-
борот, од претседавачите на делегациите и од овла-
стениот предлагач, да одлучи нацртите на акти да 
се разгледуваат и усогласуваат на седници на Со-
борот без претходно разгледување и усогласување 
иа овие акти во работните тела на Соборот. 
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ј< Член 241в 
Соборот може, врз основа на дадена согласност 

од собранијата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини и усогласените ставови на 
седницата на Соборот за предлозите и забелешките 
на тие собранија на нацрт-акти, на истата седница 
да го утврдат предлог-актот и да одлучуваат за не-
го, ако собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини ги овластиле своите делега-
ции дека можат од нивно име да дадат согласност 
на предлог-актот во целост. 

Член 241г 
Соборот може да одлучи за време на воена со-

стојба или во случај на непосредна воена опасност 
да не ги применува одредбите од овој деловник во 
поглед на роковите во кои собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини треба 
да заземат ставови за нацртот односно за предлогот 
за актот." 

Член 70 
Во член 54 ст. 1 и 2, член 57 ст. 1 и 2, член 59 

став 3, член 77, член 78 ст. 2 и 3, член 242 став 1 и 
член 243 ст. 1 и 2, по зборовите: „работно тело" од-
носно „работни тела" се додаваат зборовите: „на Со-
борот". 

Во член 85 ст. 1 и 2, член 86 ст. 1 и 2, член 87 ст. 
1, 2иЗ , член 89 став 1 по зборовите: „програмата за 
работа" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Во член 194, член 195 став 2, член 196 став 1, 
член 197 став 1 и во член 198 по зборовите: „надлеж-
ниот одбор" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Во чл. 77, 1С4 и 105 по зборот: „Одборот" односно 
„одборот" се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Во член 207 став 4, член 210 ст. 3 и 4, член 211 
ст. 1, 2 и 3, член 211 ст. 2 и 3, член 213 став 2, член 
218 став 2, член 219 став 2, член 223 став 4, член 224 
ст. 2 и 3 и член 228 став 5 по зборот: „претседателот" 
се додаваат зборовите: „на Соборот". 

Во член 85 став 3 по зборовите: „нацрт-програ-
мите" се додаваат зборовите: „за работа на Соборот". 

Во член 93, став 2 зборовите: „на ниво на феде-
рацијата" се заменуваат со зборовите: „во федера-
цијата". 

Член 71 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Соборот да го утврди пречистениот текст на Делов-
никот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 72 
Одлуката за измени и дополненија на Деловни-

кот на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 598 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

401. 

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и на Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на производството на неметали во перио-
дот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Изврш-
ниот совет на Собранието на САП Војводана, Из-
вршниот совет на Собранието на САП Косово склу-
чуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КА-
ПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГО-
ДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

НЕМЕТАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во согласност со Општествениот план на Југо-

славија за периодот од 1976 до 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76) и со утврдената по-
литика и обврските во Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој ч на 
производството на неметали во периодот од 1976 до 
1980 година, а тргнувајќи од Основите на заеднич-
ката политика на долгорочниот развој на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија до 198i> 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/75), учес-
ниците на овој договор го утврдуваат континуитетот 
на изградбата на капацитети неопходни за развој на 
производството на неметали чија изградба ќе почне 
во периодот до 1980 година, со тоа што производст-
вото во нив да почне по 1980 година. 

Учесниците на овој договор се согласни, во пе-
риодот од 1976 до 1980 година, со својата активност, 
во согласност со законот и со политиката на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија, да ја 
насочуваат и поттикнуваат изградбата на рударски 
капацитети и капацитетите на сепарација и флота-
ција потребни за производството на неметали по 
1980 година, со тоа што да дадат иницијатива ор-
ганизациите на здружен труд навремено да го утвр-
дат обемот и изворите на средства и начинот на фи-
нансирање на таа изградба. 

Член 2 
Континуитетот на изградбата на капацитети за 

развој на производството на неметали, утврден со 
овој договор, е заснован во целост врз целите, поли-
тиката и критериумите што се утврдени во Догово-
рот за основите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на производството на неметали во пе-
риодот од 1976 до 1980 година. 

Член 3 
Учесниците на овој договор во согласност со 

член 2 од овој договор, утврдуваат дека треба npctf 
1980 година да започне изградбата на капацитет^ 
кои ќе се завршат и пуштат во погон по 1980 година; 
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— во илјади тони — 

СФРЈ СР Босна СР Ма- СР Сло- СР Хр- СР Црна 
и Херце- кедо- венија ватска Ѓора 
говина нија 

СР Ср- САП Беј-
би ја Бодина 

САП 
Ко-
сово 

Фосфорит-
-руда 

Концентрат 
на фосфорит 

ДОагнезит-руда 
Концентрат 
на магнезит 

[Азбест-руда 
Азбестно 
влакно 

рурова огноот-
порна глина 
Синтермагнезит 120 
Каолин (обла-
*^ороден) 
Кварц-песок, 
Кварцити 
Бентонит (об-
лагороден) 
рол и солена 
Јода 
^магнезиум, 
Оксид и хром) 

1.600 — 

400 — 
550 — 

240 — 
900 — 

36 — 

200 — 
10 

20 — 

650 

175 

43 

50 

20 
200 

6 

10 

20 

1001) 

45 

100 
50 

200 

18 

— 1.600 

— 400 
— 200 

— 100 

— 700 

— 30 

— 1С0 — 50 

350 

30 

252) 

50 

20 

250 

100 

100 

1) Вклучен е капацитетот за производство на силекс од 4 илјади тони. 
») Со преработка на соли и солена вода по бербата во -Солана Улцињ ќе се добијат 20 илјади тони MgO и 5 илЈади 

Vr. 

I Член 4 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

Изградбата на капацитетите од член 3 на овој дого-
вор со кои се создаваат услови за остварување на 
оценетото ниво на производството на неметали, тре-
ба да се вложи ориентационо за: 

— во милиони динари — 
рудник и флотација на фосфорит околу 1.000 

»— рудници и сепарација на магнезит » 386 
рудници и сепарација на азбест if 500 
сурова огноотпорна глина »» 200 
синтермагнезит t* 400 

—- ©благороден каолин » 50 
кварц, кварцит, силекс »» 40 

«— бентонит (©благороден) it 150 
сол и солена вода (MgO и Vr) Ј» 27Ј 

N Вкупно: 2.996 

Учесниците на овој договор оценуваат дека до 
3980 година за изградбата на капацитетите од член 
3 на овој договор ќе се вложат околу 800 милиони 
динари. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни при из-

градбата на капацитетите од.член 3 на овој договор 
да се применуваат мерките на економската политика 
и други мерки предвидени во чл. 13 до 22 на Догово-
рот за основите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на производството на неметали во пе-
риодот од 1976 до 1980 година, мерките од одредбите 
на Третиот дел на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година, како и мер-
ките што ќе се утврдат со договорот на републиките 
и автономните покраини за поттикнуваните мерки 
на федерацијата за развој на дејностите од посебно 
значење, а не се предвидени со одредбите на Третиот 
дел на Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1976 до 1980 година. 

Член 6 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на прашана-
та и односите што се предмет на овој договор, како 
и за негова измена. 

Член 7 
Овој одговор го потпишаа преставници на Сојуз-

ниот извршен совет, на извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини во соодветен број 
идентични примероци, кои се сметаат за автеншчни 
текстови. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат 

Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

За Сојузниот извршен совет, 
Милорад Бировлев, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за општествено 

планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Ибро Муратовић е. р. 
заменик-републички секретар за 

стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

инж. Стојан Маткалиев, е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за индустрија и трговија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Штефан Корошец, е. р. 
член на Советот и републички се* 

кретар за пазар и цени 
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За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

инж. Крста Јовановиќ, е. р. 
републички секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Соборот на 
СР Хрватска, 

Вјекослав Чемелиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

д-р Риста Вукчевић е. р. 
член на Советот и директор на Ре-

публичкиот завод за планираше 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Бошко Тодоровић, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Петар Костиќ, е. р. 
член на Советот и покраински се-

кретар за стопанство 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на општественото планирање и 
за општествениот план на Југославија и согласноста 
од собранијата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини. Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
19 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИ-
НУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА 
РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ 

ВО ПЕРИОДОТ ПО 1930 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на 
изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 
година за развој на производството на неметали во 
периодот по 1980 година, што го склучија Сојузниот 
извршен совет, извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономни покраини. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 611 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател -
на Собранието на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. |>. 

402. , 'ГЦ\ 

Врз основа на член 64 од Одлуката за измени: 
и дополненија на Деловникот на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), Законодавно-
-правната комисија на Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ, на 60. седница од 19 април 1978 годи-] 
на, и Законодавно-правната комисија на Соборот на;' 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ< 1 

на Собранието на СФРЈ, на 57. седница од 19 април 
1978 година, го утврдија пречистениот текст на Де-» 
ловникот на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. ј 

Пречистениот текст на Деловникот на Собрание- i 
то на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гос лави ја ги опфаќа: Деловникот на Собранието на , 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави- , 
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75) и Одлуката | 
за измени и дополненија на Деловникот на Собра- i 
нието на Социјалистршка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), 
во кој е означен денот на влегувањето во сила на 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на Одлуката 
за измени и дополненија на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. , ј 

АС бр. 580 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ, 
проф. д-р Миодраг Зачевиќ, е. р. 

Претседател 
на 3иконодавно-правната комисија 

на Соборот на републиките та 
покраините на Собранието на 

СФРЈ, , 
Васка Дуганова, е. p. Ј 

i 
Д Е Л О В Н И К 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) т ^ I 
I. УВОДНИ ОДРЕДБИ | 

Член 1 \ 
Со овој деловник се уредуваат: 
— правилата за заедничка работа на соборите 

на Собранието на СФРЈ; 
— правата и должностите на делегатите и де-

легациите во Собранието на СФРЈ во заедничката 
работа на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— начинот на информирање на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и: 
на општествено-политичките организации, заради 
заземање основни ставови и утврдување насоки за 
работа на делегатите за прашањата за кои се одлу-
чува во Собранието на СФРЈ и заради известување 
за неговата работа; ј 

— правата и должностите на претседателот и ј 
на потпретседателите на Собранието на СФРЈ и на 
Претседателството на Собранието на СФРЈ; ј 

— формирањето, делокругот и начинот на рабо-
та на заедничките работни тела на соборите на Со-
бранието на СФРЈ; 

— начинот на работа на заедничка седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ и меѓусебните од-^ 
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носи на соборите на Собранието на СФРЈ и нивна-
ва соработка; 

; — видовите акти на Собранието на СФРЈ; 
I — начинот на остварување на јавноста во рабо-

тата на Собранието на СФРЈ; 
| — употребата на јазиците и писмата на народи-

те и народностите на Југославија во работата на Со-
бранието на СФРЈ; 

— начинот на остварување на односите на Соб-
ранието на СФРЈ со Претседателството на СФРЈ; 

— начинот на остварување на правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ спрема Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата и со-
јузните организации; 

— начинот на учество на Собранието на СФРЈ 
во работата на сојузните општествени совети; 

— начинот на остварување на правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ спрема Уставниот 
суд на Југославија, Сојузниот суд, Сојузното јавно 
обвинителство, Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето и Службата на општествено-
то книговодство; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со општествено-политичките и дру-
гите општествени организации и самоуправни орга-
низации и заедници БО федерацијата, како и со на-
учните и стручните организации; 

— начинот на остварување соработка на Собра-
нието на СФРЈ со претставничките тела на други 
држави; 

— начинот на работа на Собранието на СФРЈ 
за време на воена состојба или БО случај на непос-
редна воена опасност; 

— вршењето на стручни и други работи за пот-
ребите на Собранието на СФРЈ. 

Член 2 
Работата на Собранието на СФРЈ и на неговите 

собори, како и на нивните работни тела е јавна. 
Член 3 

Во Собранието на СФРЈ во службена употреба 
се јазиците на народите на Југославија и нивните 
писма утврдени со републичките устави, како и ја -
зиците и писмата на народностите на Југославија во 
согласност со сојузниот закон и одредбите на овој 
деловник. 

Во работата на Собранието на СФРЈ се обезбе-
дува остварување на правото на употреба на јази-
ците и писмата на народите на Југославија, како и 
остварување на правото на употреба на јазиците и 
писмата на народностите на Југославија според од-
редбите на овој деловник. 

Член 4 
Собранието на СФРЈ е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Собранието на СФРЈ трае се-

која година од 20 јули до 5 септември. 
Ако тоа го бара особена потреба, претседателот 

на Собранието на СФРЈ може и за време на летниот 
одмор да свика заедничка седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ. а претседателот на заедничко 
работно тело на соборите на седница на тоа тело. 

Ако го бара тоа особена потреба, претседателот 
на соборот на Собранието на СФРЈ може и за вре-
ме на летниот одмор да свика седница на соборот, 
а претседателот на работното тело на соборот, сед-
ница на тоа тело. 

Член 5 
Претседателот на Собранието на СФРЈ го прет-

ставува Собранието на СФРЈ. 
Член 6 

Собранието на СФРЈ има печат. 
Печатот на Собранието на СФРЈ го содржи гр-

бот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -

гославија околу кој на сите јазици на народите на 
Југославија стои натписот: „Собрание на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија'4. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО 

ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА СОБОРИТЕ 

Член 7 
Делегатот во Собранието на СФРЈ (во натамош-

ниот текст: делегатот) и делегацијата во Соборот на. 
републиките и покраините (во натамошниот текст: 
делегацијата) ги имаат во заедничката работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничките 
работни тела ка соборите правата и должностите 
утврдени со Уставот на СФРЈ, со закон и со овој 
деловник. 

Член 8 
Делегатот има право и должност да присуствува 

на заедничката седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на седница на заедничките работни тела 
на соборите чиј член е и да учествува во нивната 
работа и одлучување. 

Делегатот има право да присуствува на седници 
на заедничките работни тела на соборите и ако не е 
член на тие тела, како и право да учествува во нив-
ната работа, без право на одлучување. 

Член 9 
Делегатот кој е спречен да присуствува на заед-

ничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ 
или на седница на заедничките работни тела на 
соборите чиј член е, должен е за тоа навреме да го 
извести претседателот на Собранието на СФРЈ, од-
носно претседателот ка заедничкото работно тело 
на соборите. 

Член 10 
Делегатот и делегацијата имаат право да бараат 

објасненија и известувања од претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, од потпретседателите на Собра-
нието на СФРЈ и од претседателите на заедничките 
работни тела на соборите за прашања што се одне-
суваат на нивната работа во Собранието на СФРЈ 
и на работата на телата на кои тие претседаваат. 

Делегатот и делегацијата имаат право да бараат 
објасненија и известувања и од генералниот секре-
тар на Собранието на СФРЈ за прашања што се од-
несуваат на неговата работа и на работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ. 

Член 11 
Делегатот има право да биде редовно известуван 

за сите прашања што се разгледуваат и за кои се 
одлучува во Собранието на СФРЈ и за други праша-
ња чие познавање му е потребно заради вршење на 
функцијата делегат, а особено: 

— за прашањата на внатрешната и надвореш-
ната политика; 

— за работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ и нивните работни тела и на заедничките ра-
ботни тела на соборите; 

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

и на сојузните организации, 
— за спроведувањето на политиката што ја ут-

врдило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на 
законите, на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ, 

— за ставовите и мислењата на сојузните опш-
тествени совети за прашањата од значење за рабо-
тата на Собранието на СФРЈ. 

Член 12 
Заради што поцелосно известување, на делегати-

те, покрај материјалот што го разгледуваат и за кој 
се одлучува во Собранието на СФРЈ, им се доставу-
ваат и: редовни и повремени публикации за рабо^ 
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»ата на Собранието на СФРЈ, други службени пуб-
ликации на Собранието на СФРЈ и друг информа-
тивен и документационен материјал по прашањата 
од член 12 на овој деловник. 

Пообемни информативни и документациони ма-
теријали што му се доставени на Собранието на 
СФРЈ или се изработени во телата или службите на 
Собранието на СФРЈ, им се доставуваат на делега-
тите во извод, со тоа што тие материјали во извор-
ниот текст им се ставаат на увид во документаци-
јата на Собранието на СФРЈ, а на нивно барање им 
се доставуваат. Изводите мораат да бидат израбо-
тени така што делегатите да можат од нив да се 
запознаат со основните прашања што се содржани 
во изворниот материјал. Изводи се должни да изра-
ботат составуваните на изворниот материјал едно-
времено со изработката на тој материјал. 

Делегатот има право на увид и во другите ин-
формативни и документациони материјали што се 
изработуваат и собираат во телата и службите на 
Собранието на СФРЈ или во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации коишто соби-
раат, евидентираат и обработуваат статистички и 
други податоци за состојбата во одделни области 
на општествениот живот, а шта се однесуваат на 
прашањата што се разгледуваат во Собранието на 
СФРЈ. 

Делегатот има право да бара од стручните служ-
би на Собранието на СФРЈ известувања за одделни 
прашања што се на дневен ред на седниците на со-
борите и на работните тела чиј член е, како и за 
други прашања од делокругот на соборите, односно 
на тие тела. 

Член 13 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, претсе-

дателите на соборите на Собранието на СФРЈ, прет-
седателите на заедничките работни тела на соборите 
и претседателите на работните тела на соборите 
утврдуваат, при доставувањето на материјалите до 
делегатите, кој материјал се смета за државна тајна 
или е од доверлива природа. 

За државна тајна, односно за материјал од до-
верлива природа се сметаат и материјлите што Со-
јузниот извршен совет, односно друг предлагач му 
ги упатува на Собранието на СФРЈ, а коишто од тој 
совет, односно од предлагачот се означени како др-
жавна тајна, односно дека се од доверлива природа, 
како и податоците што делегат ќ е ги дознае на 
седницата на тело на Собранието на СФРЈ во врска 
со прашањето што се разгледува на таа седница без 
присуство на јавноста. 

Начинот на ракувањето со материјалите што се 
сметаат за државна тајна или се од доверлива при-
рода се утврдува со посебен правилник, што го до-
несува претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Член 14 
.Делегатот одговара за повредата на должноста 

чување на државната тајна и на податоците од до-
верлива природа. 

Член 15 
Службите на Собранието на СФРЈ се должни, 

во рамките на својот делокруг, да обезбедуваат и 
да им ставаат на располагање на делегатите и на 
делегациите материјал, да им даваат стручна помош 
во изработката на предлози на закони, на други 
прописи и општи акти и на други нивни предлози, 
како и да се грижат за обезбедувањето на технич-
ките и други услови за вршење на нивната функ-
ција. 

Член 16 
На делегатите им стои на располагање библио-

теката и документацијата на Собранието на СФРЈ. 
Член 17 

На секоја делегација и на делегатите им се обез-
бедуваат во Собранието на СФРЈ услови за нивната 
работа. 

На делегатите им се обезбедуваат во Собранието 
на СФРЈ простории за одржување состаноци и раз-
говори со членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на општес-
твено-политичките организации и со работните лу-
ѓе и граѓаните. 

Член 18 
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 и на Собранието 
на СФРЈ и се информираат и разменуваат мислења 
за одделни прашања на внатрешната и надвореш-
ната политика на земјата, како и за други прашања 
што ги подигнале делегатите во Клубот на делега-
тите или што ги подигнала Сојузната конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија. 

Член 19 
Организацијата, задачите и начинот на работа 

на Клубот на делегатите се уредуваат со правила-
та на Клубот. 

Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат услови 
за работа на Клубот на делегатите. 

Член 20 
Делегатите во Собранието на СФРЈ можат да 

формираат, врз принципот на доброволно пристапу-
вање, Југословенска група на Интерпарламентарна-
та унија. 

Југословенската група на Интерпарламентарната 
унија учествува во работата на Интерпарламентар-
ната унија, ги известува соборите на Собранието на 
СФРЈ за одлуките на Интерпарламентарната унија, 
поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ соод-
ветни предлози и остварува соработка со национал-
ните групи на претставничките тела на други др-
жави. 

Член 21 
Југословенската група на Интерпарламентарна-

та унија донесува свои првила со кои ја убедува со-
ганизацијата, задачите и начинот на својата работа. 

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

Член 22 
Делегатите ја вршат својата фуккттгјч како оп-4 

штествена. 
Делегатите имаат под условите утврдени со по-

себни прописи, право на надомест на личниот доход 
и на трошоците. 

Член 23 . 
На делегатите им се излаза легитимација. 
Во легитимацијата, покрај другото, се наведува 

имунитетното право и другите права што делега-
тот може да ги остварува врз основа на легитима-
цијата. 

Генералниот секретар па Собранието на СФРЈ 
се грижи за издавањето на легитимациите и за еви-
денцијата на издадените легитимации. 

Поблиски прописи за содржината, обликот и на-
чинот на издавање на легитимациите, и за евиден-
цијата на издадените легитимации донесува прет-
седателот на Собранието на СФРЈ. 

III. ИНФОРМИРАЊЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ Н \ ОС-
НОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛЕТИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА КОИ 
ОДЛУЧУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НЕГО-

ВАТА РАБОТА 

Член 24 
Заради создавање услови, делегациите на основ-* 

ните самоуправни организации и заедници и нѕ| 
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општествено-политичките организации и работните 
луѓе и граѓаните во тие организации и заедници 
непосредно да ги остваруваат своите права и долж-
ности во вршењето на функциите на Собранието на 
СФРЈ, како и делегациите да ги утврдуваат своите 
основни ставови и да учествуваат во утврдувањето 
на насоките за работа на делегатите и делегациите 
во Собранието на СФРЈ, се обезбедува информира-
ње на делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници и на општествено-политичките 
организации за сите прашања за кои се одлучува 
во Собранието на СФРЈ и за работата на соборите 
на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и 
заедничките работни тела на соборите. 

Член 25 
Собранието на СФРЈ ги известува делегациите 

на основните самоуправни организации и заедници 
и на општествено-политичките организации за пра-
шањата за кои се одлучува во Собранието на 
СФРЈ и за својата работа преку гласилото на Соб-
ранието на СФРЈ кое има службен и јавен карак-
тер. 

Гласилото на Собранието на СФРЈ (во натамош-
ниот текст: гласилото) се издава како заедничко 
гласило на Собранието на СФРЈ и на собрание на 
секоја република односно собрание на секоја авто-
номна покраина посебно. 

Член 26 
Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките 
организации, преку гласилото, се известуваат за 
програмите и плановите за работа на соборите на 
Собранието на СФРЈ, заради запознавање со рабо-
тите и задачите од надлежноста на Собранието на 
СФРЈ. 

Заради учество во разгледувањето и заземањето 
основни ставови и во утврдувањето насоки за пред-
лози за донесување закони, односно нацрт-закони, 
други прописи или општи акти од надлежноста на 
Собранието на СФРЈ, делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници и на општест-
вено-политичките организации се известуваат осо-
бено за: целите и причините поради кои се донесу-
ва законот или друг општ акт; основните односи 
што се уредуваат со него; основните решенија што 
се предлагаат и за другите можни решенија; мис-

л е њ е т о за тоа како предложените решенија ќе се 
одразуваат врз општествената положба и интересите 
на работните луѓе во одделни области од здруже-
ниот труд, врз интересите на работните луѓе и гра-
ѓаните во самоуправните организации и заедници и 
врз нивните заеднички и општи општествени инте-
реси; за тоа кои предложени решенија не се усвоени 
и за причините за тоа; за другите факти и податоци 
што се од значење за заземањето основни ставови 
и за утврдувањето насоки на делегациите за работа 
на делегатите и делегациите со Собранието на СФРЈ. 

Преку гласилото делегациите, во постапката за 
донесување акти на Собранието на СФРЈ, се извес-
туваат за мислењата, предлозите и ставовите на 
заедничките работни тела на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и на работните тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ, како и за мислењата, предло-
зите и ставовите на собранијата на републикате и 
собранијата на автономните покраини на Сојузниот 
извршен совет, општествено-политичките и другите 
општествени организации и самоуправни органи-
зации 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 на Собранието на СФРЈ, како и за други пра-
шања од работата и извршувањето на работите и 
задачите од надлежноста на Собранието на СФРЈ. 

Известувањето на делегациите се врши на кон-
цизен и јасен начин, така што да им овозможува на 

делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници и на општествено-политичките организа-
ции да заземаат основни ставови и да ги утврдуваат 
насоките за работа на делегатите и делегациите во 
Собранието на СФРЈ. 

Член 27 
Гласилото се доставува до делегациите, по пра-

вило, истовремено кога на делегатите во соборите 
на Собранието на СФРЈ им се доставуваат предло-
зите за донесување закони, односно нацрт-закони, 
други прописи или општи акти, во согласност со ро-
ковите утврдени со деловниците на соборите на Соб-
ранието на СФРЈ за доставување на предлозите на 
акти и дрзтги материјали до делегатите. 

Член 28 
Гласилото се доставува до секоја делегација на 

основната самоуправна организација и заедница и на 
општествено-политичката организација. 

Гласилото се доставува до сите делегати во Со-
бранието на СФРЈ и во собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, до сојузни-
те органи и општествено-политичките и други опш-
тествени организации и до самоуправните организа-
ции и заедници во федерацијата. 

Член 29 
Предлагачот на закон, на друг пропис или општ 

акт и подносителот на други предлози за разгледу-
вање во Собранието на СФРЈ, е должен кон својот 
предлог да му достави на Собранието на СФРЈ по-
себно резиме на предлогот наменето на делегациите 
што ги содржи сите податоци од член 26 на овој 
деловник. 

Ако предлагачот на општиот акт или подноси-
телот на друг предлог што соборите на Собранието 
на СФРЈ ги донесуваат рамноправно не доставил до 
Собранието на СФРЈ кон својот предлог и посебно 
резиме на предлогот наменето за делегациите, прет-
седателот на Собранието на СФРЈ, пред неговото 
упатување до делегатите во соборите на Собранието 
на СФРЈ, ќе побара од предлагачот на актот однос-
но од подносителот на друг предлог да постапи сог-
ласно со обврската од став 1 на овој член. 

Член 30 
За редовно и навремено известување на делега-

циите на основните самоупарвни организации и за -
едници и на општествено-политичките организации 
преку гласилото се грижат претседателот на Собра-
нието на СФРЈ и претседателите на соборите на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 31 
Стручните работи во врска со информирањето 

на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките ор-
ганизации ги вршат стручните служби на Собрание-
то на СФРЈ според насоките и упатствата што во 
својот делокруг ги утврдуваат претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, претседателите на соборите и 
заедничките работни тела на соборите. 

Член 32 
Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките 
организации можат да ги известуваат своите деле-
гати и делегации во Собранието на СФРЈ за своите 
ставови, предлози и мислења и преку Собранието на 
СФРЈ. 

За ставовите, предлозите и мислењата на деле-
гациите, стручните служби на Собранието на СФРЈ 
ги известуваат делегатите, односно делегациите од 
соодветната република односно автономна покраина 
во Собранието на СФРЈ. 

Член 33 
Начинот и организацијата на информирањето 

на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
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организации поблиску се уредуваат со посебна од-
лука што ја донесуваат двата собора рамноправно. 

Со одлуката од став 1 на овој член се уредуваат 
составот, задачите и начинот на работа на уредувач-
киот одбор на гласилото. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОБРАНИЕТО НА С Ф Р Ј 

Член 34 
Собранието на СФРЈ има претседател, кого рам-

ноправно го избираат соборите на Собранието на 
СФРЈ од редот на делегатите. 

Член 35 
Претседателот на Собранието на С Ф Р Ј ги ор-

ганизира и свикува заедничките седници на собо-
рите на Собранието на С Ф Р Ј и претседава на нив, 
дава иницијатива за претресување на одделни пра-
шања од самостоен, односно рамноправен делокруг 
на соборите и од делокруг на заедничките работни 
тела на соборите и се грижи за усогласување на 
нивната работа. 

Претседателот се грижи за применувањето на 
овој деловник, за спроведувањето на начелото на 
јавноста во работата на Собранието на С Ф Р Ј и за 
остварувањето на правата па делегатите и делега-
циите во заедничката работа на соборите во врска 
со вршењето на нивната функци ја во Собранието 
на СФРЈ, распишува избори за делегати и ги врши 
другите права и должности што се определени со 
Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со посебни 
прописи. 

Претседателот ги спротипотпишува указите за 
прогласување на закони и ги потпишува другите 
акти определени со овој деловник. 

Претседателот донесува правила за внатреш-
ниот ред БО Собранието на СФРЈ, правила за на -
чинот на работата во Собранието на СФРЈ во Ерска 
со остварувањето на соработка со парламентите на 
други држави, како и други акти за кои е овластен 
со посебни прописи на Собранието на С Ф Р Ј или со 
овој деловник. 

Член 36 
Собранието на СФРЈ има петмина потпретседа-

тели, што соборите на Собранието на С Ф Р Ј рамно-
правно ги избираат од редот на делегатите. 

Член 37 
Претседателот на Собранието на С Ф Р Ј во слу-

ча ј на отсутност или спреченост, го заменува еден од 
потпретседателите на Собранието на С Ф Р Ј според 
утврдениот ред. 

Претседателот може на потпретседателот да му 
довери определени работи од својот делокруг. 

Член 38 
Претседателот и потпретседателите на Собра-

нието на СФРЈ се избираат на четири години. 
На претседателот и на потпретседателите на Со-

бранието на СФРЈ им престанува функцијата ако 
им престане мандатот пред истекот на времето на 
кое се избрани. 

Член 39 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, пред 

стапувањето на должност дава пред соборите на 
Собранието на С Ф Р Ј свечена из јава која гласи: 

„Изјавувам дека својата должност ќе ја вршам 
одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон 
Уставот на С Ф Р Ј и сојузните закони, дека ќе се бо-
рам за заштита на сувереноста, независноста и и н -
тегритетот 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 инте-
реси на работните луѓе и граѓаните, народите и на -
род поетите на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија." 

Свечена из јава во идентичен текст, пред ста-
пувањето на должност, даваат пред соборите и пот-
претседателите на Собранието на СФРЈ , како и 
претседателите и потпретседателите на соборите 
пред соборот на Собранието на С Ф Р Ј што ги избрал. 

Претседателот, судиите и судиите поротници на 
Сојузниот суд, пред стапувањето на должност, да -
ваат свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека во вршењето на својата долж-
ност ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, кон 
законите и самоуправните општи акти, дека својата 
должност ќе ја вршам совесно и непристрасно, дека 
во својата работа ќе се залагам за остварување на 
уставноста и законитоста и дека ќе ги штитам сло-
бодите и правата на граѓаните и самоуправната по-
ложба на работните луѓе и на самоуправните орга-
низации и заедници, како и општествениот поредок 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија ." 

Другите сојузни функционери што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ, за кои таа обврс-
ка не е утврдена со закон, со деловникот или со од* 
лука на Собранието на СФРЈ, даваат свечена из ј а -
ва, која гласи: 

„Изјавувам дека должноста што ми е довере-
на ќе ја вршам одговорно и совесно и дека ќе се 
придржувам кон Уставот на С Ф Р Ј и сојузните зако-
ни, дека во својата работа ќе се раководам исклу-
чиво од заедничките интереси на работните луѓе, на 
народите и народностите, на републиките и авто-
номните покраини и од утврдената политика на ф е -
дерацијата, дека ќе се борам за сувереноста, неза -
висноста и интегритетот на земјата, за остварување 
на власта на работничката класа и на сите работни 
луѓе, за остварување на братството и единството и 
за рамноправноста на народите И народностите, за 
развитокот на социјалистичкото самоуправно онш^ 
тество и за остварување на заедничките интереси 
на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија." 

Оваа изјава ја даваат и раководните работници 
во службите на Собранието на С Ф Р Ј што ги наз-
начува Претседателството на Собранието на СФРЈ . 

Свечената из јава од ст. 3, 4 и 5 на овој члег се 
дава пред претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Член 40 
Претседателот на Собранието на С Ф Р Ј заедно 

со потпретседателите на Собранието на С Ф Р Ј и со 
претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, 
како Претседателство на Собранието на С Ф Р Ј : 

— ги разгледува прашањата за усогласување и 
програмирање на работата на соборите, нивните ра-
ботни тела и на заедничките работни тела на собо-
рите во Собранието на СФРЈ ; 

— ги разгледува прашањата за организација на 
работата во Собранието на СФРЈ и за примена на 
Деловникот на Собранието на С Ф Р Ј и деловниците 
на соборите на Собранието на С Ф Р Ј ; 

— се грижи за соработка на Собранието на С Ф Р Ј 
со собранијата на републиките и со собранијата на 
автономЕште покраини; 

— се грижи за соработка на Собранието на 
С Ф Р Ј со органите на општествено-политичките и 
други општествени организации, самоуправните ор-
ганизации и заедници и на други организации во 
федерацијата ; 

— се грижи за соработка на Собранието на 
С Ф Р Ј со преставиички тела на други држави, во со-
гласност со одредбите од овој деловник; 1 
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— го утврдува редоследот по кој потпретседате-
лите го заменуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ; 

— ги разгледува прашањата на организацијата 
•и работата на службите на Собранието на СФРЈ, ја 
утврдува предлог — одлуката за организацијата и 
работата на службите на Собранието на СФРЈ и го 
донесува актот за систематизација на работите и за-
дачите во службите на Собранието на СФРЈ, ги пос-
тавува раководните работници во службите на Соб-
ранието на СФРЈ и ја утврдува нивната положба и 
личните доходи, ако со закон или со деловник не е 
определено поинаку, и се грижи за условите и унап-
редувањето на работата на службите на Собранието 
на СФРЈ; 

— донесува деловник за работата на Претседа-
телството на Собранието на СФРЈ. 

Претседателството на Собранието на СФРЈ, на 
предлог од претседателот на Собранието ка СФРЈ, 
може да определи функционер на Собранието на 
СФРЈ што ќе го претставува Собранието на СФРЈ 
во одделен сојузен орган или сојузна организација, 
ако со сојузен закон или со одлука на Собранието 
на СФРЈ не е определено претставникот на Собра-
нието на СФРЈ да го избираат односно да го опреде-
луваат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Член 41 
Во работата на Претседателството па Собрание-

то на СФРЈ учествува претседателот на Сојузниот 
извршен совет, а во случај на негова спреченост — 
членот на Сојузниот извршен совет што ќе го опре-
дели тој совет. 

Во работата на Претседателството можат да 
учествуваат и фзикцконери во Собранието на СФРЈ 
што ќе ги определи Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 42 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, во до-

говор со претседателите на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини, 
може да свика седница на Претседателството на Со-
бранието на СФРЈ на која учествуваат и претседа-
телите на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини заради разгледува-
ње на прашања од заеднички интерес за работата 
на Собранието на СФРЈ, на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини. 

На оваа седница на Претседателството можат 
да се повикаат и претстЕНици на општествено-по-
литлчките и други општествени организации, само-
управни организации и заедници во федерацијата. 

\ 
Член 43 

Седниците на Претседателството на Собранието 
на СФРЈ ги свикува претседателот на Собранието 
на СФРЈ. 

Член 44 
Собранието на СФРЈ има генерален секретар. 
Генералниот секретар учествува во саботата на 

Претседателството на Собранието на СФРЈ, му по-
мага на претседателот на Собранието на СФРЈ во 
организирањето на работата на Претседателството 
на Собранието на СФРЈ и се грижи за извршува-
њето на заклучоците на Претседателството на Со-
бранието на СФРЈ. 

V. ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 45 
Соборите на Собранието на СФРЈ формираат 

комисии, како заеднички работни тела на собори-

те на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: 
комисии) за предлагање на изборот, именувањето 
или разрешувањето на функционерите од надлеж-
носта на Собранието на СФРЈ; за разгледување на 
уставните прашања и следење на остварувањето' на 
Уставот на СФРЈ; за предлагање на акти во врска 
со средствата потребни за работа на Собранието на 
СФРЈ и за надоместите на личните доходи и други-
те примања на делегатите и функционерите во Со-
бранието на СФРЈ; за предлагање мерки во врска 
со изградувањето и унапредувањето на информира-
њето БО делегатскиот собраниски систем и основи-
те на општествениот систем на информирањето; за 
утврдување на идентичноста на текстовите на пред-
лозите на акти на јазиците на народите на Југосла-
вија; за разгледување на претставките и предлози-
те од надлежноста на Собранието на СФРЈ, како и 
за разгледување на други прашања од заеднички 
интерес за работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ". 

Комисиите се формираат со овој деловник, а мо-
жат да се формираат и со посебна одлука што со-
борите ја донесуваат рамноправно. 

Со одлуката за формирање на постојана или 
повремена комисија се уредуваат нејзиниот дело-
круг, составот и овластувањата. 

Член 46 
Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата се 

избираат од редот на делегатите во соборите на Со-
бранието на СФРЈ, водејќи сметка за еднаквата 
застапеност на делегатите од обата собора. Во сос-
тавот на секоја комисија се избира најмалку по 
еден делегат од секоја република, односно автоном-
на покраина. 

Во составот на одделни комисии можат, кога е 
тоа определено со овој деловник, односно со одлу-
ката за формирање на комисијата, да делегираат 
свои претставници и општествено-политичките и 
други општествени организации и самоуправните 
организации и заедници во федерацијата. 

Членовите на одделни комисии можат, кога е 
тоа определено со овој деловник односно со одлу-
ката за формирање на комисијата, да се избираат 
од редот на научните, стручните и јавните работни-
ци. 

Вкупниот број на членовите на комисијата од 
ст. 3 и 4 на овој член мора да биде помал од бројот 
на членовите на комисијата од редот на делегатите. 

Член 47 
Соборите на Собранието на СФРЈ избираат и 

разрешуваат рамноправно претседател и членови 
на комисијата. 

Претседателот и членовите на комисијата се из-
бираат на четири години, ако со одлуката за фор-
мирање на комисијата не е определено да се изби-
раат на пократко време. 

На претседателот и на членовите им престанува 
функцијата, ако им престане мандатот пред исте-
кот на времето на кое се избрани. 

Претседателот и сите или одделни членови на 
комисијата можат да бидат разрешени и пред ис-
текот на времето на кое се избрани. 

Изборот или разрешувањето на одделен член на 
комисијата од редот на делегатите се врши во текот 
на траењето на мандатот на соборот на Собранието 
на СФРЈ чијшто делегат се избира или разрешува 
од должноста член на комисијата. 

Член 48 : 

Претседателот на комисијата ја организира ра -
ботата на комисијата. 

Претседателот дава иницијатива за разгледу-
вање на одделни прашања од делокругот на коми-
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сиј ата, свикува седници, предлага дневен ред на 
седниците и претседава на нив, се грижи за извес-
тувањето на членовите на комисијата за прашањата 
од делокругот на комисијата, соработува со претсе-
дателите на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
нивните работни тела и со претседателите на дру-
гите комисии и со функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и со сојузните органи-
зации, се грижи за примената на деловникот и спро-
ведувањето на заклучоците на комисијата и врши 
други работи определени со овој деловник или со 
одлуката за формирање на комисијата. 

Член 49 
Комисијата избира од редот на делегатите чле-

нови на комисијата заменик-претседател на коми-
сијата, кој го заменува претседателот во случај на 
негова спреченост или отсутност. 

Член 50 
Комисијата работи во седници. 
Седниците на комисијата ги свикува претседате-

лот на комисијата по сопствена иницијатива. Прет-
седателот на комисијата е должен да свика седни-
ца 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 или секоја делегација во Соборот на републи-
ките и покраините. 

Кон барањето, односно предлогот за свикување 
седница се наведуваат и прашањата што треба да 
се стават на дневен ред на седницата. 

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

Член 51 
Комисијата може да одлучува ако на седницата 

присуствува мнозинството членови на комисијата, а 
одлуки донесува со мнозинство гласови на присут-
ните членови. 

Член 52 
Комисијата донесува своја програма и план за 

работа. 
Член 53 

Заради проучување на одделни прашања од сво-
јот делокруг и заради составување на извештаи и 
нацрт-акти што ги подготвува за соборот, комиси-
јата може да формира, како свои работни тела, пот-
комисии или работни групи. Членовите на поткоми-
сиите односно на работните групи се именуваат од 
редовите на членовите на комисијата и на научни-
те, стручните и јавните работници. 

Комисијата може да ангажира научни и други 
институции и одделни стручњаци за подготвување 
на акти или заради проучување на одделно праша-
ње од нејзиниот делокруг, ако е тоа предвидено во 
програмата за работа на соборот. 

Ц Член 54 
Комисиите, на барање од соборите или од прет-

седателот на Собранието на СФРЈ или по своја ини-
цијатива, поднесуваат до соборите на Собранието на 
СФРЈ извештаи за одделни прашања што ги разгле-
дувале. 

Извештајот на комисијата ги содржи изнесени-
те мислења и ставови за прашањата што биле раз-
гледувани на седницата на комисијата. 

Г Член 55 
Кога ќе одлучи да му поднесе извештај или 

предлог на собор на Собранието на СФРЈ, комиси-
јата определува известител кој, по налог од коми-
сијата, по сопствена иницијатива или по барање од 

соборот, на седницата на соборот ќе го образложи 
ставот или предлогот на комисијата. 

Известителот на седницата на соборот се изјас-
нува од името на комисијата за прашањата во врс-
ка со извештајот односно предлогот на комисијата, 
но не може да го измени предлогот на комисијата 
или да се откаже од него, ако за тоа не е овластен 
од комисијата. 

Член 56 
Комисијата соработува со други комисии, како 

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

Член 57 
Комисијата има право да бара на нејзината сед-

ница да присуствува претставник односно повереник 
на Сојузниот извршен совет, кога на седницата се 
разгледува предлог на тој совет, а претставник на 
сојузен орган на управата и на сојузна организаци-
ја — кога на седницата се разгледува прашање од 
делокругот на тој орган, односно организација. 

Претставникот, односно повереникот на Сојуз-
ниот извршен совет има право на седница на коми-
сијата да учествува во разгледувањето на предлогот 
на Сојузниот извршен совет. 

Претставникот на сојузен орган на управата и 
на сојузна организација има право на седница на 
комисијата да учествува во разгледувањето на пра-
шања од делокругот на тој орган, односно органи-
зација. 

Право да присуствува на седница на комисијата 
и да учествува во нејзината работа има и претстав-
ник на друг подносител на предлог што се разгле-
дува на таа седница. 

Член 58 
Комисијата има право да бара од сојузните ор-

гани на управата и од сојузните оргнизации извес-
тувања, како и други податоци што и се потребни 
за работа, а со кои овие органи односно организа-
ции располагаат или во својот делокруг се должни 
да ги собираат и евидентираат. 

Комисијата може да бара и од Сојузниот извр-
шен совет известувања за прашањата што се на 
дневен ред на седница на комисијата, а што се од-
несуваат на делокругот на Сојузниот извршен совет. 

Комисијата има право да бара вакви известу-
вање и податоци и од самоуправните организации 
и заедници, што врз основа на закон вршат јавни 
овластувања во работите од интерес за федерација-
та, а кои се однесуваат на нивната дејност во врше-
њето на јавните овластувања. 

Член 59 
За прашањата од својот делокруг комисиите со-

работуваат со соодветните тела на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
крути и можат, во спогодба со нив, да организи-
раат заедничко разгледување и проучување на оп-
ределено прашање. 

Член 60 
Комисијата може на своите седници да повика 

Претставници на општествено-политичхите и други 
општествени организации, на самоуправните орга-
низации и заедници и на други организции, како 
и научни, стручни и јавни работници, заради из-
несување мислења на тие организации и заедници, 
односно работници, за прашањата што се разгледу-
ваат на седницата. 

Член 81 
Комисиите можат да донесат деловник за сво-

јата работа, а се должни да го донесат ако е тоа 
пропишано со овој деловник или со одлуката за 
формирање на комисијата. 
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Член 62 

На членовите на комисијата и на нејзините ра-
ботни тела избрани од редот на научните, стручни-
те и јавните работници што не се делегати може, 
покрај надоместот на трошоците, да им се опреде-
ли посебна награда за работата во комисијата. 

ѕ; Член 63 
Соборите на Собранието на СФРЈ можат, покрај 

комисии, да формираат и други заеднички постоја-
ни или повремени ра бо THIS тела. 

Со одлуката за формирање на заедничко посто-
јано или повремено работно тело се уредува него-
виот состав, делокруг и задачи. 

Член 64 
Постојаната комисија има секретар. 
Секретарот на комисијата му помага на претсе-

дателот на комисијата но подготвувањето на седни-
ците, учествува во подготовката на одделни мате-
ријали за седниците, го подготвува извештајот и 
записниците од седниците на комисијата, ги органи-
зира и ги врши другите стручни работи за потреби-
те на комисијата. 

Секретарот на комисијата за својата работа им 
одговара на комисијата и на претседателот на коми-
сијата, како и на генералниот секретар на Собрани-
ето на СФРЈ. 

2. Посебни одредби 

Член 65 
Постојани комисии се; 
1) Комисија за избор и именувања; 
2) Комисија за уставни прашања; 
3) Административна комисија; 
4) Комисија за информирање; 
5) Комисија за утврдување на идентичноста на 

Текстовите на јазиците на народите на Југославија; 

6) Комисија за претставки и предлози. 

а) Комисија за избор и именувања 

Член бб 
Комисијата за избор и именувања ги разгледува 

општите прашања на кадровската политика и пра-
шањата го врска со изборот, именувањата и ра зре-
шувањата од надлежноста на Собранието на СФРЈ. 

Во извршувањето на овие задачи Комисијата, во 
соработка со органите и организациите заинтереси-
рани за решавање на кадровските прашања, под-
готвува и им поднесува на соборите на Собранието 
на СФРЈ п р е л а з и и им дава мислења во врска со 
изборот, именувањата и разрушувањата од надлеж-
носта ка Се бра-тето на СФРЈ. 

Член 67 
Во рентите кз задачите од областа на општите 

прашања на кадровската политика, Комисијата се 
грижи зз спро^е^унлт-сто f?a уставните качела и оп-
штествените нор:.:и ипо се однесуваат на кадров-
ската политика БО ОЈ: тги гите и организациите на ФЕ-
дерацијата и пг: предлога на соборите на Собрание-
то на С'£РЈ за нивното остварување. 

Член 68 
Ро m з^дач:;те од областа на изборот, 

г 1:г:з гј р з р е I г у d и и. ота од надлежноста на 
Co'pai'T.-^o гп СФРЈ. Комисијата особено: 

— полкот?:V^ 'г г:м поднесува на соборите на 
СсЛр-^у.:; ца СФРЈ предлози1 за избор односно 
име-усг.:-:.'} r^inrгтувак_-е на функционери на Со-
бранието га СФРЈ и па неговите собори, како и 
предлози га состав на заедничките комисии на со-
Гсркто на Спорог гето на СФРЈ и ма работните тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— разгледува предлози на овластени предлага-
чи за избор и разрешување на членови на Сојуз-
ниот извршен совет и за именување и разрешување 
на сојузните секретари и на други функционери, 
претседатели и членови на колегијалните тела што 
ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ, од 
становиште за исполнување на условите утврдени 
за таа функција и на примена на утврдената пос-
тапка за подготвување предлози за нивниот избор 
и разрешување и им дава на соборите меслење за 
тие предлози; 

— подготвува и им поднесува на соборите на 
Собранието на СФРЈ предлог за избор односно име-
нување и разрешување на претседател и судии на 
Сојузниот суд, сојузен јавен обвинител и на негови-
те заменици, како и на претседатели и членови на 
колонијалните тела и на други функционери опре-
делени со закон, што ги избираат односно имену-
ваат соборите на Собранието на СФРЈ; 

— по прибавеното мислење од Сојузниот извр-
шен совет им поднесува на соборите на Собранието 
на СФРЈ предлог за именување и разрешување на 
гувернер на Народната банка на Југославија, гене-
рален директор на Службата на општественото кни-
говодство и негов заменик и на други фун-
кционери што ги именуваат соборите на Соб-
ранието на СФРЈ, а за кои со закон е определено 
да се именуваат по прибавено мислење од Сојузни-
от извршен совет. 

Член 68 
Комисијата за избор и именувања остварува со-

работка со соодветните тела на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини за сите суштествени прашања на кадровската 
политика од надлежноста на федерацијата и за 
прашањата на изборот односно именувањето на 
функционерите што ги избира односно именува Со-
бранието на СФРЈ, прибавува предлози и мислења 
на тие тела за изборот односно пленувањето и 
обезбедува усогласување на ставовите во врска со 
утврдувањето на предлозите за избор и именувања. 

Член 70 
Комисијата за избор и именувања може, во 

рамките на својот делокруг, да врши анкети и да 
бара од државните органи и самоуправните органи-
зации потребни известувања, податоци и исправи. 

Член 71 
Комисијата за избор и именувања има претседа-

тел и 19 членови. 
Од редот на делегатите на 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 кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија. 

б) Комисија за уставни прашања х 

Член 72 
Комисијата за уставни прашања: 
— го следи остварувањето на Уставот на СФРЈ; 
— ги разгледува начелните прашања од уставен 

карг.гтѕо во врска со донесувањето и спроведување-
то на законите и другите општи акти на Собрание-
то па СФРЈ; 

— ги разгледува предлозите на уставните про^ 
мени. 

За прашањата од став 1 на овој член Комиси-
јата поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ 
извештај со свои мислења и предлози. 

Комисијата соработува со заедничките работни 
тела на соборите на Собранието ка СФРЈ и со ра-
ботните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и 
со соодветните работни тела во собранијата на ре-
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публиките и во собранијата на автономните по-
краини, како и со другите органи и општествено-
-политички и други општествени организации, само-
управни организации и заедници во федерацијата. 

Член 73 
Комисијата за уставни прашања има претседа-

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

избираат од редот на делегатите во соборите на Со-
бранието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет и Стопанската комора 
на Југославија определуваат по еден член на Ко-
мисијата од редот на своите членови, општествено-
-политичките и други општествени организации во 
федерацијата, врз основа на претходен договор во 
рамките на Социјалистичкиот сојуз на 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 собранијата на автоном-
ните покраини. 

Член 74 
Комисијата за уставни прашања донесува де-

ловник за својата работа. 

в) Административна комисија 

Член 75 
Административната комисија: 
— утврдува и им поднесува на соборите пред-

лози на прописи за надоместите на личните доходи 
и за другите примања на делегатите и на сојузните 
функционери што ги избира или именува Собрание-
то на СФРЈ, како и на делегатите и функционерите 
на кои им престанала функцијата и во рамките на 
законските овластувања донесува поблиски прописи 
за нивното извршување; 

— учествува во подготовките на општествените 
договори со кои се уредуваат прашања на надоме-
стите на личните доходи и на другите примања на 
делегатите и на сојузните функционери што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ и им дава 
на соборите мислење за тие договори; 

— донесува поединечни решенија за надомести-
те на личните доходи и на другите примања на де-
легатите и на сојузните функционери што ги изби-
ра или именува Собранието на СФРЈ; 

— ја определува, во согласност со прописите и 
општествениот договор, височината на дневниците, 
на трошоците за одвоен живот, надоместот за кори-
стење на годишен одмор, на селидбени^ трошоци, 
надоместот за користење на автомобил во лична 
сопственост за службени потреби и ел.; 

— ја определува височината на надоместот на 
трошоците и мерилата за утврдување посебен на-
домест за работа на членовите на комисиите и на 
нивните работни тела избрани од редот на научни-
те, стрз^чните и јавните работници; 

— соработува со соодветните работни тела на 
собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини врз утврдувањето мерила за 
определување на височината на надоместите и на 
другите примања на делегатите и на сојузните 
функционери што ги избира, односно именува Со-
бранието на СФРЈ; 

— 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 из-
вештај на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— го утврдува предлогот за обезбедување во 
буџетот на федерацијата средства за работа на Со-
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бранието на СФРЈ и на неговите служби; врши 
мена на намената и височината на средства^ 
предвидени во буџетот на федерацијата за вршења 
на дејноста на Собранието на СФРЈ и за неговите 
посебни намени, кога е за тоа овластено со закон; 

— донесува акти за примена на основите и ме«* 
рилата за личните доходи и за остварување на други 
права на раководните работници во службите на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 76 
Административната комисија има претседател и 

седум членови што се избираат од редот на деле-
гатите. 

Од редот на делегатите на секој собор се избира 
еднаков број членови, вклучувајќи го во тој број и: 
претседателот на Комисијата. 

Член 77 
Административната комисија ги известува со-

борите на Собранието на СФРЈ за својата работа it 
за прописите што ги донела. 

Прописите што ги донела Комисијата се објаву-
ваат во службеното гласило на СФРЈ. 

г) Комисија за информирање 

Член 78 
Комисијата за информирање ги разгледува пра-

шањата за: 
— уредување и унапредување на основите на 

општествениот систем на информирање; 
— изградување и унапредување на системот на 

информирање на делегациите на основните само-
управни организации и заедници и на општествено-
-политичките организации за прашањата што се 
разгледуваат и за кои се одлучува во Собранието 
на СФРЈ и го следи неговото остварување; 

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

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

— изградување и функционирање на единстве-
ниот информационо-документационен систем за по* 
требите на сојузните органи и на општествено-поли-
тичките и други општествени организации и само-
управни организации и заедници во федерацијата; 

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

Член 79 
Комисијата за информирање има претседател 

и 14 членови. 
Претседателот и седум членови на Комисијата 

се избираат од редот на делегатите на соборите на 
Собранието на СФРЈ, еден член делегира Сојузниот 
извршен совет, а шест членови на Комисијата деле-
гираат, врз основа на претходен договор, во рамките 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, општествено-политичките и другите 
општествени организациР! во федерацијата. 

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

Член 80 
Комисијата за информирање донесува деловник 

за својата работа. 

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

Член 81 
Комисијата за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија 
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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 соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 82 
Комисијата ја утврдува идентичноста на тек-

стот на предлог-актот на јазиците на народите на 
Југославија, утврдени со републичките устави пред 
почетокот на претресот на тој акт на седницата на 
соборот и го известува соборот дали текстовите на 
предлог-актот што се разгледува се идентични. 

Ако на седницата на соборот се поднесе аманд-
ман само на еден од јазиците на народите на Југо-
славија, соборот може да одлучи претресот на тој 
амандман да се прекине додека не ќе се утврди 
идентичноста на текстот на амандманот на другите 
јазици на народите на Југославија. 

Во тој случај соборот може конечно да го усвои 
предлог-актот, чиј составен дел е амандманот, кога 
ќе се утврди идентичноста на текстот на другите 
јазици на народите на Југославија. 

Комисијата утврдува и дека текстовите на акти-
те на Собранието на СФРЈ на јазиците на албан-
ската и унгарската народност (на албански јазик и 
унгарски јазик) се идентични со усвоените текстови 
на јазиците на народите на Југославија. 

Член 83 
Комисијата за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија 
има секции за секој од јазиците на народите на Ју -
гославија, утврден со републички устави, и за ј а -
зиците на албанската и унгарската народност (ал-
бански јазик и унгарски јазик). 

Член 84 
Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Секоја секција за јазиците на народите на Ју -

гославија и за јазиците на албанската и унгарската 
народност (албански јазик и унгарски јазик) има 
четири члена, од кои два се избираат од редот на 
делегатите, а два од редот на стручњаците за соод-
ветниот јазик. 

Член 85 
Комисијата донесува деловник за својата работа. 

ѓ) Комисија за претставки и предлози 

Член бб 
Комисијата за претставки и предлози, во рам-

ките на надлежноста на Собранието на СФРЈ: 
— разгледува претставки со кои работните луѓе 

и граѓаните, самоуправните ортанизации и заедници 
и други организации и органи на општествено-по-
литичките заедници подигаат иницијативи за доне-
сување, измени или дополнувања на закон, друг 
пропис и општ акт од надлежноста на Собранието 
на СФРЈ, ако со деловнициве на соборите не е опре-
делено претставките на определени организации, 
заедници и органи кзноередно да ги разгледува над-
лежниот сојсо; 

— разгледува претставки и предлози што работ-
ните луѓе и граѓани, самоуправните организации и 
заедници и други организации и органи ка одште-
сткено-пеллктнчдгпе заедници му ги поднесуваат на 
Собранието га СФРЈ. а со коп се укажува на поја-
ви ипо настануваат во примената на законите, дру-
гите инен д mi и општи а дмд ц ?а тоа гм посетува 
сос др? ; нито работни тела га соборите на Собрание-
то на С Ф Р Ј и и и предлага да преземаат определени 
мерки; 

— разгледува согласно со одредбите на овој 
член, претставки и предлози што се однесуваат на 
поединечни предмети; 

— разгледува претставки и предлози на работ-
ните луѓе и граѓаните на организации, заедници и 
органи со кои се подига прашање за одговорноста на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и, по своја оцена, може да им пред-
ложи на соборите на Собранието на СФРЈ да пре-
земаат соодветни мерки. 

— ги разгледува, во соработка со соодветните 
тела на другите сојузни органи и општествено-по-
литички организации и на други заинтересирани 
општествени организации и самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата, претставките и 
предлозите со кои се дава политичка и друга ини-
цијатива од општ интерес, или се предупредува на 
проблемите и недостатоците што бараат преземање 
активност од пошироко општествено значење; 

Ако Ког шеи јата смета дека има основа за раз-
гледување на иницијатива за донесување, измена 
или дополнение на закон или на друг општ акт од 
надлежноста на Собранието на СФРЈ, содржана во 
претставката ја доставува до матичниот одбор на 
надлежниот собор на Собранието на СФРЈ. Ако ма-
тичниот одбор не ја прифати иницијативата на која 
се однесува претставката, Комисијата за тоа ќе го 
извести подносителот на претставката. 

Ако со претставката односно со предлогот што 
се однесува на поединечни предмети се подига пра-
шање што е уредено со сојузен пропис, Комисијата 
непосредно ја зема во работа претставката односно 
предлогот и за резултатот го известува подносите-
лот на претставката односно предлогот. Ако со так-
ва претставка, односно предлог се подига прашање 
уредено со републички односно покраински пропис, 
Комисијата по правило и ја отстапува претставката 
односно предлогот на соодветната комисија на со-
бранието на републиката односно собранието на 
автономната покраина, а за опстапувањето и причи-
ните за отстапувањето го известува подносителот на 
претставката односно предлогот. 

Член 87 
Комисијата за претставки и предлози им под-

несува на соборите на Собранието на СФРЈ изве-
штај за својата работа и за своите забелешки, со 
предлози за преземање ка потребни мерки. 

Член 88 
Комисијата за претставки и предлози може, во 

рамките на својот делокруг, да врши анализи на 
одделни појави и за таа цел да спроведува анкети 
и да бара од државните органи и од самоуправните 
организации и од други организации потребни из-
вестувања, податоци и исправи. 

Член 89 
Комисијата за претставки и предлози има прет-

седател и 12 членови. Од редот на делегатите на 
соборите на Собранието на СФРЈ се избираат orvM 
членови, вклучувајќи го во тој број и претседате-
лот на Комисијата, а пет членови на Комисијата 
делегираат, врз основа на претходен договор во р ит-
ните на Социјалистичкиот сојуз на работниот нар^д 
на Југославија, општествено-политичкпте и другите 
општествени организации во федерацијата. 

Член 90 
Комисијата за пре тета ски и предлози донссз-вз 

дел ОБЛИК за ској ата работа. 
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VI. РАБОТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СО-
БОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 91 
Собранието на СФРЈ на заедничка седница на 

соборите го прогласува изборот и го објавува соста-
вот на Претседателството на СФРЈ. 

Член 92 
Заедничка седница на соборите на Собранието 

на СФРЈ свикува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ ќе свика 
заедничка седница и кога тоа го бара Претседателот 
на Републиката, Претседателството на СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет. 

Член 93 
Поканата за заедничка седница на соборите на 

Собранието на СФРЈ мора да им биде доставена на 
делегатите десет дена пред денот определен за одр-
жување на седницата. 

На делегатите со поканата им се доставува 
предлог на дневниот ред и соодветен мате-
ријал за прашањата што се предлагаат за дневен 
ред, како и записник од претходната седница, ако 
не им е доставен порано. 

Член 94 
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 заедничка седница на соборите имаат сите де-
легати. 

Во работата на заедничка седница на соборите 
можат да учествуваат членовите на Претседател-
ството на СФРЈ и претседателот и членовите на 
Сојузниот извршен совет. 

На заедничка седница на соборите можат да 
бидат поканети претставници на општествено-поли-
тичките и на други општествени организации, на 
самоуправните организации и заедници и на други 
организации. 

Член 95 
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 претставникот на 
меѓународната организација од став 1 ца овој член 
може да одржи говор на заедничката седница. 

Член 96 
За работата на заедничка седница на соборите 

на Собранието на СФРЈ се води записник. 
За составувањето на записникот се грижи гене-

ралниот секретар на Собранието на СФРЈ. 

2. П:>згл^fycai?- е па изборот и објавување на соста-
ват на Претседателетвото ка СФРЈ 

Член 97 
Собранијата на републиките и собранијата на 

автономните покраини, веднаш по извршениот из-
бор, го известуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ кого го избрале за член на Претседателство-
то на СФРЈ. 

Кога ќе ги прими известувањата од сите собра-
нија на републиките и од собранијата на автоном-
ните покраини, претседателот на Собранието на 
СФРЈ ги упатува до делегатите и закажува заед-
ничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Член 98 
На заедничка седница на соборите на Собрание-

то на СФРЈ се покануваат, покрај делегатите, чле-
новите на Претседателството на СФРЈ избрани во 
собранијата на републиките и во собранијата на 
автономните покраини, и претседателот на Сојузот 
на комунистите на Југославија. 

Член 99 
На заедничка седница на соборите на Собрани-

ето на СФРЈ претседателот на Собранието на СФРЈ, 
откако ќе утврди кого собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покра-
ини го избрале за член на Претседателството на 
СФРЈ, односно кој како претседател на Сојузот на 
комунистите на Југославија е член на Претседател-
ството на СФРЈ, го прогласува нивниот избор и го 
објавува составот на Претседателството на СФРЈ. 

Член 100 
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. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ да-
ваат свечена изјава, чијшто текст е утврден со Ус-
тавот на СФРЈ и го потпишуваат текстот на свече-
ната изјава. 

Член 101 
Составот на Претседателството на СФРЈ се об-

јавува во слулсбеното гласило на СФРЈ. 

Член 102 
Одредбите на овој деловник за прогласувањето 

на изборот и објавувањето на составот на Претсе-
дателството на СФРЈ се применуваат и врз прогла-
сувањето на изборот на нов член на Претседател-
ството на СФРЈ, што е избран на местото од членот 
на Претседателството на СФРЈ кому му престанал 
мандатот пред истекот на мандатот на Претседател-
ството на СФРЈ. 

VII. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НИВНА СОРАБОТКА 

1. Меѓусебна соработка на соборите на собранието 
на СФРЈ и на нивните работни тела 

Член 103 
Соборите на Собранието на СФРЈ молчат да од-

лучат заедно да одржат седница заради претресу-
вање на прашања од рамноправен делокруг. 

Соборите можат да одлучат заедно да одржат 
седница и заради давање свечена изјава на функ-
ционерите што ги избира Собранието на СФРЈ, за-
ради ислушување експозеа, извештаи и ел., како и 
заради претресување на други прашања од заеднич-
ки интерес. 

Член 104 
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 и дневниот ред на таа седница. 

На седницата што заедно ја одржуваат соборите 
претседава претседателот на соборот од чиј дело-
круг се прашањата на дневен ред на седницата, а 
ако се работи за прашања од рамноправен дело-
круг на соборите — на седницата претседаваат прет-
седателите на соборите наизменично. 

Член 105 
Ако соборите заклучат на седницата што заед-

но ја одржуваат и да одлучуваат, секој собор гласа 
одделно. 
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Член 106 
На седницата што соборите ја одржуваат заед-

но, согласно се применуваат одредбите за деловниот 
ред на седниците на соборите. 

Член 107 
Работните тела на соборите на Собранието на 

СФРЈ можат да заклучат заедно да одржат седни-
ца заради разгледување на прашања од интерес за 
двата собора и за тие прашања можат да поднесат 
заеднички извештај до соборите. 

Седницата што работните тела на соборите заед-
но 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 
седница. На овие седници претседаваат претседате-
лите на работните тела наизменично. 

2. Разгледување во еден собор на предлог-акти од 
делокругот на другиот собор 

Член 108 
Надлежниот собор може во текот на постапката 

за донесување акт да бара другиот собор да го 
разгледа предлогот на тој акт и да му даде мисле-
ње за тој предлог. 

Соборот од кого е барано мислење го разгледува 
предлогот на актот и својот став односно мислење 
за тој акт му го доставува на надлежниот собор. 

Член 109 
Секој собор може во текот на постапката за до-

несување акт од делокругот на другиот собор да го 
разгледува предлогот на тој акт, ако со тој акт се 
уредуваат прашања, што се од значење за вршење-
то на работите од делокругот на тој собор. 

Откако ќе го разгледа таквиот акт, соборот мо-
же да му ги достави на надлежниот собор своите 
предлози и мислења. 

Надлежниот собор е должен да ги разгледа овие 
предлози и мислења. 

Член 110 
Соборот што на надлежниот собор му дал пред-

лог или мислење за предлог-актот од делокругот на 
тој собор, може да определи свој претставник што 
на седницата на надлежниот собор ќе го образложи 
предлогот односно мислењето на соборот. 

Член 111 
Работното тело на соборот на Собранието на 

СФРЈ може во текстот на постапката за донесување 
акт од делокругот на другиот собор да го разгледу-
СФРЈ може во текот на постапката за донусување 
Извести соборот чиешто е работно тело. 

3. Постапка за усогласување на ставовите на собо-
рите на Себо анкето на СФРЈ во донесувањето акти 

од рамноправен делокруг на соборите 

Член 112 
Претседателите на соборите на Собранието на 

р Ф Р Ј меѓусебно се известуваат за текстот на актот 
од рамнопрапен делокруг на соборите, што соборите 
го усвоиле и за ставовите што соборите ги зазеле 
при претресот на предлогот. 

Актот се смета за донесен, ако во идентичен 
текст е усвоен во двата собора на Собранието на 
СФРЈ. 

Член ИЗ 
Ако претседателите на соборите на Собранието 

на СФРЈ утврдат дека предлог-актот не е усвоен во 
идентичен текст во двата собора, ќе го известат за 
тоа соборот. 

Соборите во тој случај повторно го претресуваат 
Предложениот акт и, ако ни цо повторениот претрес 

не го усвојат предложениот акт во идентичен текст, 
предлогот се симнува од дневниот ред на седниците 
на соборите. 

Член 114 
На предлог од предлагачот, соборите на Собра-

нието на СФРЈ повторно ќе го стават на дневен ред 
на првата наредна седница предлог-актот што е 
симнат од дневниот ред на седниците на соборите. 

Пред претресот на седницата на соборот, работ-
ните тела на соборот го разгледуваат на заедничка 
седница предлог-актот и им поднесуваат на собори-
те извештај. 

Член 115 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ ни по 

претресот па заедничкиот извештај на работните 
тела на соборите не го усвојат предложениот акт во 
идентичен текст, соборите можат да одлучат пред-
ложениот акт да се симне од дневниот ред или да 
формираат заедничка комисија од еднаков број 
членови на едниот и другиот собор, на која и се 
доверува составувањето на предлог за решение на 
спорното прашање. 

Ако во заедничката комисија не се постигне со-
гласност или ако еден од соборите не го прифати 
предлогот за решение на спорното прашање што 
го поднела заедничката комисија, предлогот се сим-
нува од дневниот ред и на предлог од предлагачот 
ќе се стави на дневен ред уште на една седница на 
соборите. 

По ваквиот предлог се постапува како и при 
разгледувањето на предлог-актот на претходната 
седница на соборите. 

Член 116 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ на втора-

та седница одржана едноподруго не го усвојат пред-
логот на актот во идентичен текст, се смета дека 
одлука за продолжување на мандатот на делегатите 
не е ни донесена, донесувањето на закон за рати-
фикација на меѓународен договор се одложува за 
три месеци, а до усвојувањето на деловникот на Со-
бранието на СФРЈ ќе се применува деловникот во 
текстот што го усвоил Сојузниот собор. 

Член 117 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ не го 

усвојат предлогот на предлагачот за избор односно 
именување или разрешување на сојузни функцио-
нери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ, овластениот предлагач поднесува нов пред-
лог за избор односно именување или разрешување. 

4. Постапка за решавање на спорните прашања што 
се однесуваат на делокругот ва соборите на Собра-

• името на СФРЈ 

Член 118 1 

Кога при подготвувањето на програмите и пла-
новите за работа на соборите, или на предлогот на 
дневниот ред на седница на собор, при упатувањето 
од страна на претседателот на Собранието на СФРЈ 
предлог на закон, друг пропис или општ акт, доста-
вени до Собранието на СФРЈ, до надлежните собо-
ри и во постапка во соборите, работните тела на 
соборите и заедничките работни тела на соборите, 
ќе се појави спор за прашање во делокругот на кој 
собор спаѓа донесувањето на законот, друг пропис 
или општ акт, на барање од претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, на претседател на собор, прет-
седател на работно тело на собор односно на заед-
ничко работно тело на соборите, таквото прашање го 
разгледуваат законодавно-правните комисии на два-
та собора на заедничка седница. 

Член 119 
Законодавно-правните комисии на двата собора 

на Собранието на СФРЈ врз основа на разгледува-* 
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њего на спорното прашање заземаат ставови за 
спорното прашање и за своите ставови и мислење го 
известуваат претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Ако законодавно-правните комисии на двата 
собора заземат идентичен став за спорното праша-
ње, претседателот на Собранието на СФРЈ го изве-
стува за тој став функционерот односно работното 
тело што ја повело постапката за решавање на 
спорното прашање и претседателите на двата собо-
ра на Собранието на СФРЈ. 

Ако законодавно-правните комисии не за зеле 
идентичен став, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го изнесува спорното прашање пред Претсе-
дателството на Собранието на СФРЈ, кое на собори-
те им предлага решение на спорното прашање. 

До колку соборите не се согласат со предлогот 
на Претседателството на Собранието на СФРЈ, со-
борите спогодбено ќе го утврдат начинот и постап-
ката за усогласување на ставовите за спорното пра-
шање. 

5. Усогласување на програмите за работа на со-
борите 

Член 120 
Секој собор на Собранието на СФРЈ самостојно 

ја утврдува програмата за својата работа. 
Програмата за работа се утврдува за период од 

една година, а може да се утврдува и за подолг 
период. 

Врз основа на програмата за работа соборите 
утврдуваат периодични планови за работа. 

Член 121 
Секој собор на Собранието на СФРЈ му доста-

вува нацрт на својата програма и план зЗ работа 
на другиот собор, што го разгледува нацртот од 
гледиштето на работите и роковите за извршување 
на тие работи и начинот на нивна подготовка и за 
тоа му дава мислење на другиот собор. 

Секој собор го разгледува мислењето на другиот 
собор и за својот став го известува другиот собор. 

Член 122 
Ако при изработката и утврдувањето на про-

грамите и плановите за работа на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и при изработката на програ-
мите и плановите за работа на Сојузниот извршен 
совет се појават прашања по кои е потребно да 
се усогласат работите и роковите за нивно извршу-
вање, Претседателетвото на Собранието на СФРЈ ги 
разгледува предлозите на програмите и плановите 
на соборите и им предлага на соборите начин на 
усогласување на тие прашања. 
ѓ- Член 123 

Ако при изработката и утврдувањето на про-
грамите за работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ и на програмите за работа на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини се појави потреба од усогласување на тие 
програми за прашањата што се од значење за ра-
ботата на соборите, Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ, заедно со претседателите на со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, ги разгледува програмите и 
предлага начин на усогласзтвање на програмите. 

у т . НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ 

ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

Член 124 
Собранието на СФРЈ учествува во работата на 

Сојузните општествени совети во согласност со за-
конот и со општествениот договор за нивното фор-
мирање. 

Член 125 
Во работата на сојузните општествени совети 

учествуваат делегатите — претставници на работ-
ните тела на соборите на Собранието на СФРЈ, за-
висно од прашањата што се ка дневен ред на сед-
ниците на сојузните општествени со зети. 

Член 126 
Делегатите во Собранието на СФРЈ, кои учес-

твуваат во работата на сојузниот општествен совет, 
се должни на седницата на советот да ги изнесуваат 
мислењата и ставовите на работното тело на собо-
рите во чиј делокруг спаѓа прашањето што се раз-
гледува на седницата на советот, ако работното тело 
на соборите зазело став за тоа прашање. 

Делегатот на Собранието на СФРЈ кој учествува 
во работата на сојузниот општествен совет го из-
вестува работното тело, во чиј делокруг спаѓа пра-
шањето, што е разгледувано на седницата на со-
ветот, за ставовите и мислењата заземени на сед-
ницата на советот. 

Член 127 
Во работата на сојузните општествени совети 

можат да учествуваат претседателот на Собранието 
на СФРЈ, претседателите на соборите на Собранието 
на СФРЈ и другите делегати во Собранието на 
СФРЈ што ќе ги определат соборите на Собранието 
на СФРЈ. 

Член 128 
За ставовите и мислењата на сојузните опште-

ствени совети заземени во постапката за подготовка 
на одделни закони и на други општи акти или во 
врска со разгледувањето на други прашања од зна-
чење за работата на Собранието на СФРЈ што се 
упатени до Собранието на СФРЈ, се известуваат 
сите делегати во Собранието на СФРЈ. 

Член 129 
Во постапката за подготовка и разгледување на 

законите или на друг општ акт од надлежност на 
Собранието на СФРЈ работните тела на соборите и 
надлежниот собор на Собранието на СФРЈ ги раз-
гледуваат мислењата и ставовите на сојузните оп-
штествени совети по повод разгледувањето на тој 
акт. 

IX. АКТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 130 
Соборите на Собранието на СФРЈ донесуваат 

сојузни закони, општествен план на Југославија, 
буџет на федерацијата и завршна сметка на буџе-
тот на федерацијата, декларации, резолуции, препо-
раки и одлуки и даваат автентични толкувања на 
сојузните закони (акти на Собранието на СФРЈ). 

Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните 
работни тела можат да донесуваат и заклучоци. 

Собранието на СФРЈ учествува во склучува-
њето на општествените договори. 

Член 131 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 

рамките на својот делокруг, донесува сојузни за-
кони, други прописи и општи акти на Собранието 
на СФРЈ самостојно. 

Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг, 
кога е тоа предвидено со Уставот на СФРЈ, доне-
сува закони и други прописи и општи акти врз ос-
нова на согласност од собранијата на републиките 
и од собранијата на автономните покраини, а дру-
ги закони и други прописи и општи акти — само-
стојно. 

Законите за ратификација на меѓународните 
договори, во рамките на својот делокруг, секс] со-
бор ги донесува самостојно, а законите за ратлфи-
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кадија на меѓународните договори што бараат до-
несување на нови или измена на важечките ре-
публички и покраински закони, ги донесуваат 
двата собора рамноправно. 

Општествениот план на Југославија Соборот на 
републиките и покраините го донесува врз основа 
на согласност од собранијата на републиките и од 
собранијата на автономните покраини. 

Буџетот на федерацијата и завршната сметка 
на буџетот на федерацијата ги донесува Сојузниот 
собор самостојно. 

Автентично толкување на сојузен закон дава 
соборот на Собранието на СФРЈ што го донел со-
јузниот закон. 

Автентично толкување на законите за ратифи-
кација на меѓународните договори, што соборите ги 
донеле рамноправно, даваат двата собора рамно-
правно. 

Член 132 
Со декларација се изразува општиот став на 

Собранието на СФРЈ за прашањата од областа на 
внатрешната или надворешната политика. 

Член 133 
Со резолуција се укажува на состојбата, про-

блемите и потребите во определена област на оп-
штествениот живот и се утврдува политиката што 
треба да се спроведува во таа област и се предви-
дуваат мерките за нејзино спроведување. 

Член 134 
Со препорака се укажува на значењето на опре-

делени прашања што се однесуваат на извршува-
њето на сојузните закони, на други прописи и оп-
шти акти или на развојот на самоуправувањето и 
на самоуправните односи во определена област. 

Со препорака се изразува мислењето на Соб-
ранието на СФРЈ БО врска со усогласувањето на 
самоуправните односи и развивањето на меѓусеб-
ната соработка на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници и оа другите организации, со насочување на 
дејноста на тие организации и заедници за пра-
шањата од заеднички интерес и со поттикнување на 
самоуправното спогодување и општественото дого-
варање. 

Со препорака се предлагаат мерки што органи-
зациите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници и други организации и 
државните органи треба да ги преземат заради ре-
шавање на тие прашања во согласност со нивните 
задачи и интереси. 

Член 135 
Одлука се донесува како акт за вршење на пра-

вата и должностите на Собранието на СФРЈ, ка-
ко извршен пропис, или како акт за регулирање 
на внатрешната организација и на односите во Со-
бра!'пето на СФРЈ. 

Со одлука како акт за вршење на правата и 
должностите на Собранието на СФРЈ соборите на 
Собранието на СФРЈ, во рамките на својот дело-
круг, одлучуваат за избор односно именување и 
разрешување, за потврда на соодветни акти на са-
моуправните организации и заедници или за дава-
ње согласност на таквите акти, како и за другите 
права и должности на Собранието на СФРЈ, кога 
е тоа определено со прописи. 

Одлуката како извршен пропис е општ акт што 
се донесува заради извршување и конкретизира-
ње на одделни одредби на закони, ако е тоа 
предвидено со сојузен закон. 

Одлука како извршен пропис може да донесува 
и Административната ко?*исија. 

Одлуките со кои се уредуваат: внатрешната ор-
ганизација, работата и односите во областа на за-
едничката работа на соборите и работата на заед-
ничките работни тела на соборите, ги донесуваат 
двата собора рамноправно. Соборите на Собранието 
на СФРЈ рамноправно ја донесуваат и одлуката за 

организацијата и работата на службите на Собра-
нието на СФРЈ. 

Одлуките со кои ја уредуваат својата внатреш-
на организација, работата и односите во соборите 
на Собранието на СФРЈ, ги донесува секој собор 
самостојно, а работните тела на соборите, ако се за 
тоа овластени со деловникот за работа на соборот. 

Член 136 
Секој собор на Собранието на СФРЈ може, во 

рамките на својот делокруг, да донесува заклучо-
ци за својата работа и за работата на работното 
тело што го формирал, како и за работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ за потребите на со-
борот и на неговите работни тела. 

Соборите можат, во рамките на својот дело-
круг, со заклучок да ги утврдуваат и обврските на 
Сојузниот извршен совет и на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации во поглед 
на подготвувањето на предлог-акт или на врше-
њето на другите работи од нивниот делокруг. 

Соборите можат, во рамките на својот делокруг, 
со заклучок да ги утврдуваат обврските на Сојуз-
ниот извршен совет и на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации и да им даваат 
насоки во воска со извршувањето на сојузните за-
кони, на други прописи и општи акти и со насочу-
вањето на работата на тие органи. 

Заклучоците на соборите им се доставуваат на 
органите и организациите на кои се однесуваат и 
се објавуваат во информативниот билтен на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Заедничките работни тела на соборите и работ-
ните тела на соборите можат да донесуваат заклу-
чоци само за својата работа. 

Член 137 
Собранието на СФРЈ учествува во склучува-

њето на општествен договор кога е тоа со закон 
определено или кога тоа ќе го одлучи соборот на 
Собранието на СФРЈ во чијшто делокруг спаѓа 
прашањето што е предмет на општествениот до-
говор. 

Соборот во чијшто делокруг спаѓа прашањето 
што е предмет на општествениот договор го опре-
делува работното тело на соборот, што ќе учеству-
ва БО подготвувањето на општествениот договор и, 
по постигнатата согласност со учесниците на опште-
ствениот договор, ќе му го предложи на соборот 
текстот на општествениот договор на прифаќање. 
Овој собор одлучува за прифаќањето на опште-
ствениот договор, а прифатениот општествен дого-
вор од името на Собранието на СФРЈ го потпишу-
ваат претседателот на Собранието на СФРЈ и претсе-
дателот на соборот што го прифатил. 

Во поглед на учеството на Собранието на СФРЈ 
во склучувањето на договори, согласно се приме-
нува постапката од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 138 
Текстот на законите не се потпишува. 
Указот за прогласување на закон, на општес-

твениот план на Југославија, на буџетот на феде-
рацијата и на завршната сметка на буџетот на феде-
рацијата го спротипотпишува претседателот на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Со указ се прогласува и одлуката за избор на 
Сојузниот извршен совет. 

Актите што се донесени на заедничка седница 
на соборите на Собранието на СФРЈ ги потпишува 
претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Актите што ги донесуваат соборите на Собра-
нието на СФРЈ во рамноправен делокруг, освен за-
коните, ги потпишуваат претседателот на Собранието 
на СФРЈ и претседателите на двата собора на Соб-
ранието на СФРЈ, а актите што ги донесува еден 
собор во самостоен делокруг, освен законите, ги 
потпишуваат претседателот на Собранието на СФРЈ 
и претседателот на тој собор. 
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Заклучокот што го донел соборот на Собра-
нието на СФРЈ во својот делокруг то потпишува 
претседателот на соборот што го донел заклучокот. 

Член 139 
На изворниците на законите се става државен 

печат, а на изворниците на други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ — печат на Собра-
нието на СФРЈ. 

На оригиналите на автентичните текстови на 
законите, на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ на јазиците на албанската и унгар-
ската народност (на албански јазик и на унгарски 
јазик) се става печат на Собранието на СФРЈ. 

Под изворник на закон односно на друг пропис 
и општ акт на Собранието на СФРЈ се подразбира 
текст на закон односно на друг пропис и општ акт 
на јазиците на сите народи на Југославија усвоен 
на седница на надлежниот собор. 

Говорниците на закони, на други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ, како и ориги-
налите на автентичните текстови на тие акти на 
јазиците на албанската и на унгарската народност 
(на албански јазик и на унгарски јазик) се чуваат 
во Собранието на СФРЈ. 

За ставањето државен печат на изворници^ на 
законите и за ставањето печат на Собранието на 
СФРЈ на други прописи и општи акти и на ори-
гиналите на автентичните текстови на тие акти на 
јазиците на албанската и на унгарската народност 
(на албански јазик и на унгарски јазик) и за чува-
њето на изворниците и оригиналите на автентич-
ните текстови и за евиденцијата на тие акти, се 
грижи генералниот секретар на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 140 
Законите, други прописи и општи акти на 

Собранието на СФРЈ се донесуваат и се објавуаат 
во службеното гласило на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во автентични тек-
стови на јазиците на народите на Југославија утвр-
дени со републичките устави. 

Законите, други прописи и општи акти на 
Собранието на СФРЈ се објавуваат во службеното 
гласило на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија како автентични текстови и на јази-
ците на албанската и унгарската народност (на 
албански јазик и на унгарски јазик). 

X. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ 

Член 141 
Собранието на СФРЈ ја известува јавноста за 

прашањата што се разгледуваат и за кои се одлу-
чува во Собранието на СФРЈ и за своите одлуки 
и ставови по тие прашања, како и за работата на 
соборите и нивните работни тела и заедничките ра-
ботни тела на соборите. 

Член 142 
На работните луѓе и на граѓаните, на организа-

циите на здружениот труд, на другите самоуправни 
организации и заедници и на други организации им 
се достапни, во согласност со одредбите на пропи-
сите за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, 
и информативните и документационите материјали 
за прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на СФРЈ. 

Член 143 
На работните луѓе и на граѓаните им се обез-

бедува, во согласност со одредбите на прописите за 
внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, слободен 
пристап во Собранието на СФРЈ, на просторот оп-
ределен за таа цел. 

На заедничка седница на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на седниците на секој од соборите 
на Собранието на СФРЈ, на седниците на работ-

ните тела на соборите и на седниците на заеднич-
ките работни тела на соборите може да се одлучи 
определено прашање да се претресува без присус-
тво на јавноста, ако тоа го бараат интересите на 
безбедноста, или одбраната на земјата или други 
општествени интереси. 

Работните тела на соборите и заедничките ра-
ботни тела на соборите можат да одлучат, на сед-
ниците на тие тела да не присуствуваат работни 
луѓе и граѓани, ако тоа го бараат општествените 
интереси. 

Член 144 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање имаат право да при-
суствуваат на заедничка седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на седниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ, како и на седниците на ра-
ботните тела на соборите и на седниците на заед-
ничките работни тела на соборите и да ја известу-
ваат јавноста за нивната работа. 

На заедничка седница на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ може да се одлучи претставниците 
на печатот и на другите средства за јавно инфор-
мирање да можат да присуствуваат на седницата и 
кога на неа се претресува некое прашање без при-
суство на јавноста. За таквото прашање можат 
овие претставници да даваат за јавноста само из-
вестувања за кои тоа ќе се одлучи на седницата. 
На седницата може да се одлучи известувања за 
таквото прашање да можат да се даваат дури по ис-
текот на определено време. 

Работните тела на соборите и заедничките ра-
ботни тела на соборите можат да ги определат 
условите под кои претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање можат да 
ја известуваат јавноста за работата на нивните 
седници. 

На седниците на работните тела на соборите и 
на седниците на заедничките работни тела на со-
борите може да се одлучи одделно прашање да се 
разгледува без присуство на претставниците на 
печатот и на другите средства за јавно информира-
ње, ако тоа го бараат интересите на безбедноста 
или одбраната на земјата или други општествени 
интереси. 

Член 145 
На претставниците на печатот и на другите 

средства за јавно информирање им се ставаат на 
располагање предлог-актите што се .разгледуваат во 
Собраните© на СФРЈ, гласилото на Собранието на 
СФРЈ, информативните и дох> ментационите мате-
ријали за прашањата што се разгледуваат во собо-
рите на Собранието на СФРЈ, во нивните работни 
тела и во заедничките работни тела ка соборите и 
известувањата, извештаите за работата на работ-
ните тела на соборите и на заедничкиве работни 
тела на соборите и стенографските белешки од 
седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, 
освен ако соборот односно работното тело одлучило 
одделно прашање да се разгледува без присуство 
на претставниците на печатот и на другите сред-
ства за јавно информирање. 

Член 146 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање, како и лицата што ра-
ботат врз работите на информирањето на јавно-« 
ста за работата на Собранието на СФРЈ, се должни 
во вршењето на оваа дејност да се придржуваат 
кон начелата на професионалната етика и на оп-
штествената одговорност. 

Објавувањето на информации со кои му се на-
несува штета на угледот на Собранието на СФРЈ 
или на интересите на општествената заедница, на 
честа, угледот и на правата на делегатите, повле-
кува одговорност. 



Страна 812 — Број 22 С Л У Ж Е Ћ И ЛИСТ НА СФРЈ1 Петок, 28 април 1978 

Член 147 
Начинот на остварување на правата, должно-

стите и одговорноста на претставниците на печатот 
и на другите средства за јавно информирање во 
Собранието на СФРЈ се уредува со правилникот 
што го донесува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 148 
Надлежниот собор може да одл,учи, предлог-

-законот или другиот општ акт што се претресува 
во Собранието на СФРЈ, а што е од посебен инте-
рес за јавноста, да се објави преку печатот или 
посебна публикација. 

Член 149 
Собранието на СФРЈ издава информативен 

билтен на Собранието на СФРЈ, заради известува-
ње на делегатите и делегациите, како и на заинте-
ресираните државни органи општествено-поли-
тички и други општествени организации, на само-
управните организации и заедници и на други ор-
ганизации за својата работа. 

Во информативниот билтен на Собранието на 
СФРЈ се објавуваат одлуките и заклучоците на 
Собранието на СФРЈ и на неговите собори што не 
се објавуваат во службеното гласило на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ издава публикации за сво-
јата работа и за прашањата што ги разгледува. 

Член 150 
Собранието на СФРЈ издава стенографски бе-

лешки од седниците на соборите. 
Начинот на уредување и издавање на стено-

графските белешки се уредува со посебна одлука, 
што ја донесуваат соборите рамноправно. 

Член 151 
Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-

ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
можат, заради известување на јавноста за работата 
на Собранието на СФРЈ, да одлучат да се даде 
официјално соопштение за печатот и за другите 
средства за јавно информирање. 

Член 152 
Официјално соопштение за печатот и за дру-

гите средства за јавно информирање се дава, осо-
бено, по седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ или на нивните работни тела или на заед-
ничките работни тела на соборите што се одржа-
ни без присуство на јавноста, односно без присус-
тво на претставници на печатот и на другите сред-
ства за јавно информирање, како и во други слу-
чаи кога тоа ќе го одлучи соборот или работното 
тело. 

АКО текстот на официјалното соопштение не е 
утврден на седницата на соборот односно на него-
вото работно тело или на седницата на заедничко-
то работно тело на соборите, тој текст го утврдува 
претседателот на соборот односно на работното тело. 

Член 153 
Конференција за печатот се одржува кога тоа 

ќе го одлучи собор на Собранието на СФРЈ, прет-
седателот на Собранието на СФРЈ, претседател па 
собор или Претседателството на Собранието на 
СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ, прет-
седател на собор и Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ можат да определат претставник 
што ќе одржи конференција за печатот. 

Претсстгтелстрото на Собпанието на СФРЈ мо-
ж е да им предложи и на другите функиионери во 
Собран:-.ето на СФРЈ да одржат конференција за 
печатот. 

XI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 154 
Секој делегат има право на седниците на собо-

рите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни 
тела и на заедничките работни тела на соборите да 
зборува на кој и да е од јазиците на народите на 
Југославија односно на јазикот на народноста на 
која и припаѓа. 

Делегатот и делегацијата имаат право на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни 
тела и на заедничките работни тела на соботште да 
им поднесуваат писмени предлози, амандмани и 
други поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата 
на народите на Југославија, утврдени со републич-
ките устави односно на кој и да е од јазиците и 
писмата на народностите. 

Говорот на делегат одржан па седница на со-
бор на Собранието на СФРЈ или на негово работно 
тело, или на заедничко работно тело на соборите на 
еден од јазиците на народите на Југославија се 
преведува на другите јазици на народите на Југо-
славија. 

Говорот на делегат одржан на седница на собор 
на Собранието на СФРЈ или на негово работно те-
ло или на заедничко работно тело на соборите на 
јазик на народност се преведува на сите јазици 
на народите на Југославија. 

Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се при-
менуваат и на сите други говорници на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните 
работни тела. 

Член 155 
Секој делегат има право на соборите на Собра-

нието на СФРЈ и на нивните работни тела да им 
поднесува писмени предлози, амандмани и други 
поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата на 
народите на Југославија, утврдени со републичките 
устави односно на народноста на која и припаѓа. 

Поднесоците на делегатите составени на еден 
од јазиците на народите на Југославија и поднесо-
ците составени на јазиците на одделни народности 
се преведуваат на јазиците на народите на Југо-
славија, утврдени со републичките устави на јази-
ците на албанската и унгарската народност (на ал-
бански јазик и на унгарски јазик). 

Член 156 
Во Собранието на СФРЈ се изработуваат на 

јазиците и на писмата на народите на Југославија, 
утврдени со републичките устави и на јазиците на 
албанската и унгарската народност (на албански и 
на унгарски јазик): 

— предлог-актите на Собранието на СФРЈ и 
другите предлози што ги разгледуваат соборите на 
Собранието" на СФРЈ и нивните работни тела и за-
едничките работни тела на соборите, како и заклу-
чоците и записниците на соборите и на нивните 
работни тела и на заедничките работни тела на со-
борите; 

— информативните и документационите мате-
ријали за прашањата на дневен ред на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните 
работни тела и на заедничките работни тела на со-
борите и за другите прашања од делокругот на со-
борите. односно на нивните работни тела и на заед-
ничките работни тела на соборите што, според од-
редбите на овој деловник, им се упатуваат на деле-
гатите; 

— другите материјали што им се упатуваат на 
делегатите како: информативниот билтен на Собра-
нето на СФРЈ, поканите за седница на соборите 
на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела 
и на заедничките работни тела на соборите и дру-
ги известувања. 

Материјалите од став 1 на овој член што на 
Собранието на СФРЈ му ги доставуваат Сојузниот 
извршен совет, сојузните органи на управата и со* 
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лузните организации мораат да бидат изработени и 
доставени на јазиците и писмата на народите па 
Југославија, утврдени со републичките устави и на 
јазиците на албанската и унгарската народност (на 
албански јазик и на унгарски јазик). 

Материјалите од став 1 на овој член што на 
Собранието на СФРЈ му ги доставиле други органи 
и организации, како и делегациите и делегатите, 
а не се изработени ^ а сите јазици на народите на 
Југославија и на јазиците на албанската и унгар-
ската народност (на албански јазик и на унгарски 
јазик), се преведуваат во Собранието на СФРЈ на 
јазиците на народите на Југославија, утврдени 
со републичките устави и на јазиците на албанската 
и унгарската народност (на албански јазик и на 
унгарски јазик). 

Член 157 
На делегатот му се доставува материјалот на 

јазикот на народот на Југославија, утврден со 
републичкиот устав, на кој му припаѓа делегатот, 
ако тој не бара поинаку, а на делегатот што и при-
паѓа на народност на јазикот на народот на Југосла-
вија што ќе го определи тој или на јазикот на 
албанската односно унгарската народност (на ал-
бански јазик односно на унгарски јазик). 

На собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини, материјалите на 
Собранието на СФРЈ 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 (на ал-
бански јазик односно на унгарски јазик). 

На органите и организациите и на одделни гра-
ѓани на територијата на републиката односно на 
автономната покраина, материјалите на Собранието 
на СФРЈ 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 (на албански јазик 
односно на унгарски јазик). 

Член 158 
Документите што во Собранието на СФРЈ им се 

издаваат на делегатите, како што се легитимациите 
на делегатите и слични исправи, го содржат тек-
стот на јазиците и писмата на народите на Југо-
славија, утврдени со републичките устави и на ја-
зикот на албанската односно унгарската народност 
(на албански јазик односно на унгарски јазик). 

Документите и другите акти што се однесуваат 
само на одделен делегат се издаваат на јазикот на 
народот на Југославија, утврден' со републички 
устав, на кој му припаѓа тој делегат, ако тој не 
бара поинаку, а на делегатот што и припаѓа на на-
родност — на јазикот на народот на Југославија и 
на јазикот на албанската односно унгарската на-
родност (на ^ албански јазик односно на унгарски 
јазик), што ќе го определи тој. 

Член 159 
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 на 
Собранието на СФРЈ и другите предлози што ги 
разгледуваат соборите на Собранието на СФРЈ и 
нивните работни тела да ги поднесуваат на еден 
од јазиците на народностите од територијата на 
автономната покраина односно од тоа подрачје. 

Граѓаните — припадници на народностите мо-
жат на соборите на Собранието на СФРЈ и на нив-
ните работни тела да им поднесуваат барања за 
донесување акти на Собранието на СФРЈ, предло-
зи и други претставки на јазикот 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 им се доставуваат на делегатите, се пре-
ведуваат на јазаците на народите на Југославија, 
утврдени со републичките устави и на јазикот на 
албанската односно унгарската народност (на ал-
бански јазик односно на унгарски јазик). 

Одговорите на овие барања, предлози и прет-
ставки се доставуваат на јазикот на народот на 
Југославија, или на јазикот на албанската односно 
унгарската народност (на албански јазик односно 
на унгарски јазик) на кој се обратил подносителот 
на барањето, предлогот или претставката. 

ХИ. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СФРЈ 

Член 160 
Собранието на СФРЈ, во остварувањето на со-

работката со Претседателството на СФРЈ по праша-
њата од заеднички интерес, го известува Претсе-
дателството на СФРЈ за седниците на соборите и 
за заедничката седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ и му ги доставува информативните и 
другите документациони материјали од интерес за 
работата на Претседателството на СФРЈ. 

Член 161 
Членовите на Претседателството на СФРЈ мо-

жат да присуствуваат и да учествуваат во работата 
на заедничка седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ, на седниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на нивните работни тела и на седниците 
на заедничките работни тела на соборите. 

Член 162 
Предлозите на Претседателството на СФРЈ за 

утврдување на внатрешната и на надворешната по-
литика и за донесување закони и други општи акти, 
се разгледуваат во надлежниот собор на Собранието 
на СФРЈ според постапката утврдена со деловникот 
на тој собор. 

Член 163 
Кога надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 

ќе побара од Претседателството на СФРЈ, да ги из-
ложи ставовите за одделни прашања од неговата 
надлежност што се од интерес за работата на Со-
бранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го известува за тоа Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 164 
АКО надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 

не го прифати предлогот на Претседателството на 
СФРЈ за утврдување на внатрешната и на надво-
решната политика или предлогот за донесување 
закон или друг општ акт чиешто донесување Прет-
седателството на СФРЈ го смета за неопходно, или 
ако не го прифати предлогот на Претседателството 
на СФРЈ да се одложи донесувањето на закон или 
на друг општ акт, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ за 
ставот на надлежниот собор и за причините поради 
кои го зазел тој став. 

Во случајот од став 1 на овој член, по иници-
јатива од Претсе/дателстЕОто на СФРЈ или од над-
лежниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе се по-
стапи на начинот утврден во член 319 од Уставот 
на СФРЈ. 

Член 165 
Претседателството на СФРЈ го известува Со-

бранието на СФРЈ за состојбата и проблемите на 
внатрешната и надворешната политика, односно за 
други прашања од надлежноста на Собранието на 
СФРЈ на заедничка седница на соборите на Собра-
нето на СФРЈ, а може тоа да го стори и на сед-
ница па соборот во чијшто делокруг спаѓаат пра-
шањата за кои се известува Собранието на СФРЈ. 
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Член 166 
Кога Претседателството на СФРЈ ќе задржи од 

извршување пропис на Сојузниот извршен совет, 
претседателот на Собранието на СФРЈ го известу-
ва за тоа надлежниот собор веднаш откако ќе 
биде известен за одлуката на Претседателството на 
СФРЈ. 

Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ од-
лучува за тоа дали прописот на Сојузниот извр-
шен совет останува во сила или се укинува, однос-
но поништува. 

За ставот на надлежниот собор претседателот 
на Собранието на СФРЈ го известува Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 167 
Прашањето за доверба на Сојузниот извршен 

.совет што Претседателството на СФРЈ, во оствару-
вањето на своите права и должности, го поставува 
пред Собранието на СФРЈ, се разгледува на начин 
утврден со овој деловник и со деловниците на со-
борите на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ го из-
вестува Претседателството на СФРЈ за одлуката на 
з б о р и т е на Собранието на СФРЈ по повод поста-
вувањето на прашањето, за доверба од страна на 
Претседателството на СФРЈ. 

XIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

СПРЕМА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. Претставување на Сојузниот извршен еовет во 
Собранието на СФРЈ 

Член 168 
Претседателот на Сојузниот извршен совет го 

претставува Сојузниот извршен совет во соборите 
на Собранието на СФРЈ, на заедничка седница на 
соборите и на нивните работни тела и во заеднич-
ките работни тела на соборите. 

Потпретседателот на Сојузниот извршен совет 
го претставува Сојузниот извршен совет во собо-
рите на Собранието на СФРЈ, на заедничка седница 
на соборите и на нивните работни тела и во заед-
ничките работни тела на соборите, во согласност 
со заклучоците на Сојузниот извршен сонет или 
врз основа на овластување од претседателот на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 169 
Заради остварување на постојана сс^обетка со 

Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет оп-
ределува свои членови како постојани претстав-
ници во од де тен собор на Собранието па С Ф Р Ј и во 
работните тела на соборите. 

За свој постојан претставник во одделни р? зот-
ни тела на соборите на Собранието иа СФ^Ј, Со-
јузниот извршен совет може да определи и фун-
кционер што раководи со сојузен орган на упра-
вата или со сојузна организација, што не е член 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет, по праведната од 
областите што спаѓаат во делсхцуг па ортт7-от, од-
носно на организацијата со која раководи тој. 

Член 170 
Сојузниот извршен совет може да определи 

еден свој член да го претставува по определено 
прашање во одделен собор на Собранието на СФРЈ 
и во работните тела на соборите. 

Сојузниот извршен совет може да определи и 
функционер што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација, што не е 
член на Сојузниот извршен совет, да го поетета-
вува во одделен собор на Собранието на СФРЈ и 
во рабовите тела на соборите по определено праша-
ње од областа што спаѓа во делокруг на органот 
на управата односно на сојузната организација со 
која раководи тој. 

Сојузниот извршен совет може да определи л 
потсекретар или помошник на функционер што 
раководи со сојузен орган на управата или сојузна 
организација да го претставува во работните тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ по определено 
прашање од областа што спаѓа во делокругот на 
соодветниот сојузен орган на управата односно на 
сојузната организација, ако со деловникот на собо-
рот не е определено поинаку. 

Член 171 
Кога Сојузниот изношен сов°т им noTneevBa на 

соборите на Собранието на СФРЈ предлог-акт од-
носно друг предлог заради разгледување, го изве-
стува соборот за својот претставник што го опре-
делил. 

Претставниците на Сојузниот извршен совет 
присуствуваат на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на нивните работни тела и на сед-
ниците на заедничките работни тела на соборите на 
кои се разгледува предлог-актот, што го поднел тој 
совет, и учествуваат во работата на соборите, нив-
ните работни тела и заедничките работни тела на 
соборите, ги изнесуваат ставовите на Сојузниот из-
вршен совет и го известуваат Сојузниот извршен 
совет за ставовите и мислењата на соборите односно 
на работните тела. 

Член 172 
Сојузниот извршен совет упатува свои повере-

ници кога на дневен ред на седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на 
заедничките работни тела на соборите е предлог-акт 
што го поднел тој совет. 

Сојузниот извршен совет може да упати свои 
повереници и во други случаи, кога тоа го смета за 
потребно. 

Сојузниот извршен совет упатува повереници и 
кога тоа го бараат соборите на Собранието на СФРЈ, 
нивните работни тела и заедничките работни тела 
на соборите. 

Повереникот на Сојузниот извршен совет при-
суствува на седниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ, на нивните работни тела и на седниците 
на заедничките работни тела на соборите даса из-
вестувања и објасненија за поецлог-актот и за дру-
гите прашања што се на дневен рец на седиштата 
на соборите, на нивните работни тела и на заеднич-
ките работни тела на соборите. 

Член 173 
Соборите на Собноннето на СФРЈ и нивните ра-

ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
го известуваат Сојузниот извршен совет за своите 
ссд тици, а претседателот па Собранието на СФРЈ 
за заедничка седница на соборите, 

За седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ и нивниве работни тела и заедничките работ-
ни тела ка соборите на кои ќе се прегледува пред-
лог-г.кт или друг предлог што го поднел Сојузниот 
извршен совет, се известуваат и претставниците и 
поверениците на тој совет. 

2. Известување на Собранието на СФРЈ з? работата 
на Сојузниот извршен совгт 

Член 174 
Сојузниот извршен совет им поднесува извеш-

тај на соборите на Собранието на СФРЈ за својата 
работа, за спроведувањето на политиката 'што ја 
утврдило Собранието на СФРЈ, за извршувањето 
на сојузните закони, други прописи и општи акти 
што ги донело Собранието на СФРЈ, за состојбата 
во сите области на општествениот живот, како и 
за други прашања од својот делокруг. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет од 
став 1 на овој член им се поднесува на соборите 
на Собранието на СФРЈ најмалку еднаш годишно. 
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Извештајот на Сојузниот извршен совет го 
претресуваат соборите на Собранието на СФРЈ и 
со своите заклучоци ги утврдуваат ставовите по 
повод разгледуваниот извештај. 

Член 175 
Сојузниот извршен совет поднесува, по своја 

иницијатива или на барање од одделен собор на 
Собранието на СФРЈ што е утврдено со заклучок 
на соборот, извештаи за својата работа, за состој-
бата во определена област на општествениот живот 
и за извршувањето на одделни закони, др^ги про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како 
и за други прашања од делокругот на одделен со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

Извештајот на Сојузниот извршен совет од став 
1 на овој член го претресува надлежниот собор на 
Собранието на СФРЈ и со своите заклучоци ги 
утврдува ставовите по повод разгледуваниот из-
вештај. 

3. Остварување на политичка контрола над рабо-
тата ка Сојузниот извршен совет и одговорност на 

Сојузниот извршен совет 

Член 176 
Во остварувањето на политичката контрола над 

работата на Сојузниот извршен совет, соборите на 
Собранието на СФРЈ и нивните работни тела го 
следат спроведувањето на утврдената политика и 
извршувањето на сојузните закони, други прописи 
и општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ. 

Член 177 
Во остварувањето на политичката контрола на 

Собранието на СФРЈ над работата на Сојузниот 
извршен совет и на одговорноста на Сојузниот из-
вршен совет пред Собранието на СФРЈ, секој од 
соборите на Собранието на СФРЈ може, во рамките 
на. својот делокруг, да поведе претрес на праша-
њата што се однесуваат на работата на Сојузниот 
извршен совет, а особено во врска со спроведувањето 
на политиката што ја утврдило Собранието на 
СФРЈ и за состојбата во одделни области на опште-
ствениот живот, со извршувањето на сојузните за-
кони, на другите прописи и на општите акти на Со-
бранието на СФРЈ и со насочувањето и усогласува-
њето на работата на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации од страна на Сојузниот 
извршен совет. 

Претрес на овие прашања може да се поведе по 
повод предлог-акт, извештај за работата на Сојуз-
ниот извршен совет, поднесена интерпелација, како 
и по повод други прашања што се разгледзгв'Јлт на 
седница на собор. 

Член 178 
Претресот на прашањата што се однесе ^ на 

остварувањето на политичката контрола на Собра-
нието на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен 
совет и на одговорноста на Сојузниот извршен 
совет може да се заврши: 

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет и му се да-
ваат насоки во врска со спроведувањето на полити-
ката и со извршувањето на сојузните закони, на 
другите прописи и општи акти на Собранието на 
СФРЈ; 

— со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет за презема-
ње на определени мерки, за поднесување извештаи 
или предлог-акти, или за доставување на информа-
тивни и други материјали; 

— со заземање став за работата на Сојузниот 
извршен совет и за неговата одговорност; 

— со поставување на прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет или на претседателот или 
на одделен член на тој совет; 

— со просто преминување на следната точка од 
дневниот ред. 

Член 179 
Во вршењето на политичка контрола над рабо-

тата на Сојузниот извршен совет надлежниот собор 
на Собранието на СФРЈ може да го укине или по-
ништи прописот на Сојузниот извршен совет што е 
во спротивност со Уставот на СФРЈ, со сојузен за-
кон и друг пропис или општ акт што го донел тој. 

Предлог за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет може да подне-
се делегат односно делегација на надлежниот собор 
и работно тело на соборот. 

Предлогот за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет му се доставува 
на Сојузниот извршен совет заради изнесување на 
неговиот став. 

Член 180 
Ако еден од соборите на Собранието на СФРЈ 

му изгласа недоверба на Сојузниот извршен совет 
или на претседателот односно на одделен член на 
тој совет, претседателот на тој собор го известува за 
тоа претседателот на другиот собор. Во својот из-
вештај претседателот на соборот е должен да ги 
наведе причините поради кои соборот му изгласал 
недоверба на Сојузниот извршен совет или на прет-
седателот односно на одделен член на Сојузниот из-
вршен совет. 

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

Член 181 
Ако другиот собор на Собранието на СФРЈ се 

согласи со ставот на соборот на Собранието на 
СФРЈ што му изгласал недоверба на Сојузниот из-
вршен совет или на претседателот односно на од-
делен член на Советот, претседателот и сите членови 
односно одделен член на Сојузниот извршен совет 
ќе се разрешат од должноста. 

АКО другиот собор не се согласи со одлуката на 
соборот што ја изгласал недовербата, претседателот 
на соборот ќе го извести тој собор за ставот на 
другиот собор и за причините поради кои не се со-
гласил со изгласаната недоверба. 

Претседателот на соборот што ја изгласал недо-
вербата го известува веднаш тој собор за ставот на 
другиот собор. Тој собор повторно го претресува 
прашањето за доверба на Сојузниот извршен совет 
или на претседателот односно на одделен член на 
Советот, а ако остане при порано заземениот став, 
двата собора ќе одржат заедно седница заради 
разгледување на ова прашање. 

АКО И на седницата што двата собора ќе ја одр-
жат заедно, соборот што ја изгласал недовербата 
остане при својот поранешен став, претседателот и 
сите членови односно одделен член на Сојузниот 
извршен совет се разрешуваат од должноста. 

Член 182 
АКО смета дека не е во состојба да обезбеди 

спроведување на утврдената политика или извршу-
вање на актот на Собранието на СФРЈ чиешто до-
несување се предлага, или спроведување на ставо-
вите или на предложените мерки, или дека не може 
да ја преземе одговорноста за вршењето на својата 
функција ако не се донесе актот чиешто донесува-
ње го предлага, како и ако смета дека не може да 
ги спроведе насоките што му ги дал некој од собо-
рите на Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет може да постави прашање за доверба. 

Член 183 
Прашањето за доверба го поставува од името на 

Сојузниот извршен совет претседателот на Советот 
или членот на Советот што од Советот е определен 
за негов претставник, на седница на надлежниот 
собор на Собранието на СФРЈ, ппец да ia донесе тој 
собор својата одлука по повод која Сојузниот извр-
шен совет го поставил прашањето за доверба. 
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За прашањето за доверба 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 
донесе одлука спротивна на мислењето или на пред-
логот на Сојузниот извршен совет, се смета дека 
истовремено му изгласал недоверба на тој совет. 

Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 
на тој начин му изгласал недоверба на СоЈзгзниот 
извршен совет, ќе се спроведе постапката утврдена 
во чл. 180 и 181 од овој деловник. 

Член 184 
Ако Сојузниот извршен совет поднесува колек-

тивна оставка, претседателот на Советот ја подне-
сува колективната оставка до претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, кој ја упатз^ва до претседатели-
те на соборите на Собранието на СФРЈ. Претседате-
лот на секој собор на Собранието на СФРЈ упа-
тува оваа колективна оставка до сите членови на 
собирот. 

Колективната оставка на Сојузниот извршен 
совет ја разгледуваат двата собара на Собранието 
на СФРЈ и тие можат по повод оваа оставка да 
отворат претрес. 

Член 185 
Ако претседателот на Сојузниот извршен совет 

или одделен член на тој совет поднесува оставка, 
оставката се поднесува до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, кој ја упатува до претседателите 
на соборите на Собранието на СФРЈ. Пр?тседа-
телот на секој собор на Собранието на СФРЈ ја упа-
тува оваа останка до сите членови на соборот. 

Оставката на претседателот односно на одделен 
член на Сојузниот извршен совет ја разгледуваат 
двата собора на Собранието на СФРЈ и тие можат 
по повод оваа оставка да отворат претрес. 

Член 186 
Ако Сојузниот извршен совет поднесе колектив-

на оставка, односио ако претседателот на тој совет 
поднесе оставка, Сојузниот извршен совет останува 
на должноста до изборот на нов совет. 

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СПРЕМА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 187 

Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-
ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
можат, во рамките на својот делокруг, да бараат од 
сојузните органи на управата и од сојузните орга-
низации : 

— 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 утврдило Собранието на СФРЈ и за из-
вршувањето на сојузните закони, други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ, за одделни 
прашања од областа на нивниот делокруг; 

— да изработат предлог на закон, на друг про-
пис или на општ акт од областа на својот делокруг, 
што ги донесува Собранието на СФРЈ; 

— да им .даваат известувања и објасненија за 
прашањата од својот делокруг; 

— да им ги достават податоците со кои распо-
лагаат, или што се должни во својот делокруг да ги 
собираат и еви лептира ат, како и списи и други ма-
теријали потребни за работата на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, нивните работни тела и на заед-
ничките работни тела на соборите. 

Ако сојузниот орган на управата, односно сојуз-
ната организација смета дека не може, поради дру-
ги свои редовни обврски, да го изврши барањето*на 
работното тело на собор што се однесува до изра-

ботката на предлог-закон, друг пропис ипм. општ 
акт, а кој не е предвиден ез програмата за работа 
на соборот или со заклучокот на соборот, ќе го из-
вести за тоа работното тело на соборот и Сојузниот 
извршен совет и ќе ги изнесе причините поради кои 
не може да го стори тоа. 

Член 188 
Работните тела на соборите на Собранието на 

СФРЈ можат да се договорат со функционерите што 
раководат со сојузните органи на управата и со со-
јузните организации во работата на комисија, 
е гу диска група или ка друга група, што ја 

формирало работното тело, заради проучување на 
определени прашања и подготвување на закови, на 
др*ти прописи и општи акти, да учествуваат струч-
њаци од соодветниот орган на управата оди зеке? 
организација. 

Член 189 
Заедничките работни тета на соборите и работ-

ните тела на соборите ги известуваат сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации за сед-
ниците ка кои ќе бидат претресува!!!! прашања што 
се однесуваат на областа од нивниот делокруг, за -
ради учество на нивни претставници на тие сед-
ници. 

Член 190 
Функционерите што раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации игла ат 
право и должност да учествуваат во работата ка 
седшшите на соборите на Собранието на СФРЈ кога 
на тие седници се претресува предлог на акт со кој 
се уредуваат прашањата што се однесуваат на об-
ласта од делокругот на сојузниот орган на управа-
та односно на сојузната организација со кои тие 
раководат или друго прашање што се однесува на 
областа од делокругот на тој орган односно органи-
зација. 

На седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ овие функционери им даваат на собориле 
известувања и објасненија за прашањата што се 
разгледуваат а се должни, на нивно барање, да им 
даваат такви известувања и објасненија и по пис-
мен пат. 

Функционерите од став 1 на овој член, по своја 
иницијатива или на барање од заедничките работни 
тела на соборите и од работните тела на соборите 
на Собранието на СФРЈ, учествуваат во работата на 
седниците на тие работни тела, кога на тие седници 
се разгледува предлог-акт со кој се уредуваат пра-
шања што се однесуваат на областа од делокрушт 
на сојузниот орган на управата односно на сојуз-
ната организација со кои тие раководат, или друго 
прашање што се однесува на областа од делокругот 
на тој срган односно организација. 

Ако функционерот е спречен да учествува во 
работата на седницата на работното тело, може да 
определи во работата на седницата да учествува 
друг одговорен функционер во соодветниот орган 
на управата односно организација. 

Заради редовно известување на соборете на Со-
бранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на 
заедничките работни тела на соборите за работата 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации за состојбата, појавите и проблемите во 
областите од делокругот на тие органи односно ор-
ганизации, како и заради давање на тие тела по-
требни известувања и објасненија за прашањата 
што се разгледуваат, во работата на седниците на 
соборите, на нивните работни тела и на заеднички-
те работни тела на соборите има право да учествува 
како претставник на сојузен орган на управата од-
носно на сојузна организација и друг функционер 
во тој орган односно организација што е за тоа по-
себно определен. 

Член 191 
Функционерите што раководат со сојузните ор-

гана на управата и со сојузните организации изве-
стуваат, на барање од соборите на Собранието на 
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СФРЈ, за состојбата во соодветната област, за извр-
шувањето на сојузните закони, на други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ и за други пра-
шања од својот делокруг, како и за работата на ор-
ганот односно на организацијата со кои раководат. 

Соборот може со свој заклучок да го определи 
рокот во кој функционерот е долдѕен да поднесе 
извештај. 

Член 192 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на претресот на прашањата што се однесуваат на 
работата на Сојузниот извршен совет, како и на 
поставувањето на прашањето за доверба, разрешу-
вање и оставка на претседателот и на сите или на 
одделен член на тој совет, согласно се применуваат 
и врз претресот на прашањата за работата, поста-
вувањето на прашањето за доверба, разрешување и 
оставка на функционерите што раководат со сојуз-
ните органи на управата и со сојузните организа-
ции и на другите функционери што ги именува 
Собранието на СФРЈ. 

XV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СПРЕМА УСТА ВИР! ОТ СУД НА Ј У ^ ^ НАВИЈА, 
СОЈУЗНИОТ СУД, СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-
ТЕЛСТВО, СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-
БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО 
Член 193 

Мислењата и предлозите на Уставниот суд на 
Југославија за остварување на заштитата на устав-
носта и законитоста и за преземање мерки заради 
заштита на правата ка самоуправувањето и на дру-
^и слободи и права на граѓаните и на самоуправни-
те организации и заедници пред тој суд, извештаите 
на Сојузниот суд и на сојузниот јавен обвинител за 
општите проблеми на правосудството и за работата 
на Сојузниот суд односно на сојузниот јавен обви-
нител, извештаите, мислењата и предлозите на 
сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето како и извештајот на Службата на опште-
ственото книговодство за појавите во врска со 
контролата на законитоста на располагањето со 
општествени средства и за работата на Службата на 
Општественото книговодство во поглед на врше-
њето работи од интерес за целата земја, што му се 
поднесуваат на Собранието на СФРЈ, се доставу-
ваат до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој 
ги упатува до претседателот на Сојузниот собор. 

Ако со тие мислења, предлози и извештаи се 
подигаат прашања од делокругот на Соборот на ре-
публиките и покраините, претседателот на Собра-
нието на СФРЈ ќе ги достави на разгледување и 
до претседателот на тој собор. 

Откако Соборот на републиките и покраините 
ќе ги разгледа овие мислења, предлози односно из-
вештаи во делот што се однесува на работите од 
неговиот делокруг, зазема за нив став. Претседате-
лот на Соборот на републиките и покраините го из-
вестува претседателот на Сојузниот собор за ставо-
вите што ги за зел тој собор. 

Сојузниот собор при претресувањето на овие 
мислења, предлози и извештаи, ги зема предвид и 
ставовите што Соборот на републиките и покраини-
те ги зазел за нив. 

Член 194 
Соборот на републиките и покраините може, и 

по сопствена иницијатива, да ги разгледува праша-
њата за применувањето на сојузните закони што ги 
донесува тој и прашањата за работата на Сојузниот 
суд и на сојузниот јавен обвинител. 

Своите мислења и предлози што за тие праша-
ња ќе ги заземе Соборот на републиките и покраи-
ните, претседателот на тој собор му ги доставува и 
иа Сојузниот собор. 

Член 195 
Предлогот за поведување постапка за оценува-

ње на уставноста и законитоста на закони, на дру-
ги прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија го доставува до прет-
седателот на Собранието на СФРЈ, кој го упатува 
на разгледување до соборот во чијшто делокруг 
спаѓа донесувањето на тој закон, на др^г пропис 
односно општ акт. / 

Во согласност со мислењето и заклучокот на 
надлежниот собор односно на работното тело на со-
борот на Собранието на СФРЈ, претседателот на со-
борот му доставува на Уставниот суд на Југославија 
одговор на предлогот за оценување на уставноста и 
законитоста и го определува лицето што во постап-
ката пред Уставниот суд на Југославија ќе го прет-
ставува Собранието на СФРЈ. 

Секој собор на Собранието на СФРЈ може да 
одлучи пред Уставниот суд на Југославија да пове-
де постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на прописите. 

Предлогот за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста го поднесува, врз 
основа на заклучок од соборот, претседателот на 
соборот преку претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 196 
Барање за давање мислење за тоа дали репуб-

лички устав односно покраински устав е во спро-
тивност со Уставот на СФРЈ поднесува до Устав-
ниот суд на Југославија претседателот на Собра-
нието на СФРЈ врз основа на заклучок од Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 197 
Одлуките на Уставниот суд на Југославија што 

се однесуваат на сојузен закон, Уставниот суд ги 
доставз^ва до претседателот на Собранието на СФРЈ, 
кој ги упатува до претседателот на надлежниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на надлежниот собор е должен 
да го запознае соборот со одлуката на Уставниот 
суд на првата наредна седница на соборот. 

XVI. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО 
СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО СО-

БРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 198 
Собранието на СФРЈ во остварувањето на свои-

те права и должности соработува со собранијата на 
републиките и со собранијата на автономните по-
краини. 

Со оваа соработка се остварува учество на со-
бранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини во изградувањето на поли-
тиката на федерацијата, во донесувањето на сојуз-
ните закони, на други прописи и општи акти на Со-
бранието на СФРЈ, на програмите и плановите за 
работа на соборите, како и нивните права и долж-
ности во работата на соборите и на нивните роботни 
тела и заедничките работни тела на соборите. 

Член 199 
Претседателот на Собранието на СФРЈ и прет-

седателите на соборите на Собранието на СФРЈ ги 
известуваат собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини за денот на одржува-
њето на заедничка седница на соборите односно на 
седница на собор и им ги доставуваат предлозите 
на дневниот ред на седниците со соодветните ма-
теријали. 

Заедничките работни тела на соборите ги изве-
стуваат соодветните работни тела на собранијата на 
републиките и на собранијата па автономните по-
краини за денот на одржувањето на своите седници 
и им ги доставуваат предлозите на дневниот ред и 
материјалите кон прашањата на дневен ред, како и 
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другите материјали што се изработуваат во тие 
тела. 

Член 200 
Заедничките работни тела на соборите на Со-

бранието на СФРЈ можат непосредно од соодветните 
тела на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини да бараат 
мислење за одделни прашања што ги разгледуваат. 

Мислењата што работните тела на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните 
покраини ги доставуваат, по сопствена иницијатива 
или по барање од заедничкото работно тело на со-
борите, ова работно тело ги разгледува на својата 
седница и, ако за тоа прашање им поднесува на со-
борите свој извештај, должно е во извештајот да 
ги запознае соборите со мислењето на соодветното 
работно тело на собранието на републиката односно 
на собранието на автономната покраина и да им да-
де на соборите мислење односно да заземе став за 
тоа мислење. 

За заземениот став за мислењето на работното 
тело на собранието на републиката и на собранието 
На автономната покраина, претседателот на заед-
ничкото работно тело на соборите го известува прет-
седателот на работното тело на собранието на ре-
публиката односно на собранието на автономната 
покраина. 

XVII. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СО САМОУ-
ПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И СО 

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 201 
Соборите на Собранието на СФРЈ остваруваат 

соработка со Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија, со Сојузот на комунистите на 
Југославија, со Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија и со други општествено-политички и други 
општествени организации, со самоуправните органи-
зации и заедници и со други организации во ф е -
дерацијата, особено: со обезбедување на нивното 
учество во разгледувањето на општествено-еко-
номските и на политичките прашања од дело-
кругот на соборите, во програмирањето на ра-
ботата на соборите и со учество на претставни-
ци на тие организации во работата на седниците на 
соборите, на нивните работни тела и на заедничките 
работни тела на соборите, како и со организирање 
јавна дискусија и други облици на консултирани 
на поширока јавност за прашањата за кои одлу-
чуваат соборите. 

За таа цел соборите, работните тела на собори-
те и заедничките работни тела на соборите можат 
да бараат од општеетвено-политичките и од други 
опчггзегзгнп организации, од самоуправните орга-
низации и заедници и од други организации во фе -
дере т р а т а мислења и предлози за оддел ги праша-
ња од својот делокруг и можат на своите седници 
да покануваат нивни претставници, заради изнесу-
ван^ чз пионите мислења и предлози. 

Кота на седницата на собор, на работно тето на 
собор или па заедничко работно тело на соборите 
се разгледуваат прашала што се од значеле или 
од интерес за остварувањето на целите и задачите 
ка.општествено-полнтнчкнте и на други општестве-
ни организации, на самоуправните организации и 
заедници и на други организации во федерацијата, 
тие организации и заедници имаат право од соборот, 
од работното тело на соборот и од заедничкото ра-
ботно тело на соборите да бараат на нивните сед-
ници, преку свои претставници, да изнесуваат мис-
лења и ставови за тие прашања. 

Соборите на Собрнието на СФРЈ, нивните ра-
ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
за таквото барање се должни да заземат став и за 
Својот став да ги известат заинтересираните опште-

ствено-политички и други општествени организа-
ции, самоуправни организации и заедници и други 
организации во федерацијата. 

Член 202 
Собранието на СФРЈ односно одделен собор на 

Собранието на СФРЈ може, спогодбено со општес-
твено-политичките и други општествени организа-
ции и самоуправни организации и заедници во ф е -
дерацијата да формира заеднички работни тела, за -
ради разгледување на одделни пршања од заеднич-
ки интерес и давање мислења или подготвување на 
предлози за тие прашања. 

Со договорот за формирање на заедничко ра -
ботно тело се уредуваат задачите, составот и начи-
нот на работа на заедничкото работно тело и други 
прашања што се од значење за остварувањето на 
задачите што му се доверени на тоа тело. 

XVIII. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СО ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА НА ДРУГИ ДРЖАВИ 

Член 203 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставнички тела на други држави се остварува: со 
упатување делегации, делегати и студиски групи 
на Собранието на СФРЈ, на неговите собори и ра-
ботните тела на соборите до претставнички тела на 
други држави и со примање на делегации, студиски 
групи или членови на претставнички тела на други 
држави, преку форми на соработка на Југословен-
ската група на Интерпарламентарната унија со на-
ционални групи на претставнички тела на дрзгги 
држави и во работата на Интерпарламентарната 
унија, со учество на претставници на Собранието на 
СФРЈ на меѓународни конференции, со размена на 
документациони и информативни материјали и пуб-
ликации со претставнички тела на други држави, 
како и преку други форми на соработка. 

Член 204 
Соработката на Собранието на СФРЈ со прет-

ставнички тела иа други држави се остварува врз 
основа на програма за соработка на Собранието на 
СФРЈ со претставнички тела на други држави, што 
ја донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Програмите за соработка на Собранието на СФРЈ 
со претставнички тела на други држави се донесу-
ваат за секоја година. 

Предлог-програмата за соработка на Собранието 
на СФРЈ со претставнички тела на други држави, 
откако ќе ја разгледа Претседателството на Собра-
нието па СФРЈ, надлежните одбори па соборите ја 
поднесуваат до соборите на Собранието на СФРЈ 
на разгледување и усвојување. 

Член 205 
Во согласност со програмата за соработка на 

Собранието на СФРЈ со претставнички тела на 
други држави, Претседателството на Собранието на 
СФРЈ ги утврдува, на предлог од надлежните од-
бори на соборите на Собранието на СФРЈ, целите и 
задачите на посетата на делегација на Собранието 
на СФРЈ што се упатува до претставничко тело на 
друга држава, односно што се Ф о л и р а во врска со 
посетата па Собранието на СФРЈ на делегација на 
претставничко тело па друга ракава , како и соста-
вот на делегацијата па Собранието на СФРЈ. 

Шефот на делегацијата и членовите на деле-
гацијата се определуваат од редот на делегатите на 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

Делегацијата на Собранието на СФРЈ поднесува 
во рок од 15 дена од денот на завршувањето на 
посетата, извештај за посетата. 

Надлежните одбори на соборите на Собранието 
на СФРЈ поднесуваат на крајот на секоја година 
извештаи за остварувањето на програмата за сора-
ботка на Собранието на СФРЈ со претставнички 
тела на другите држави. 
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Извештаите од ст. 3 и 4 на овој член, кога ќе 
ги разгледа Претседателството на Собранието на 
СФРЈ, се поднесуваат до соборите на Собранието 
на СФРЈ. 

По повод разгледувањето на извештаите, собо-
рите на Собранието на СФРЈ молчат, во рамките на 
својот делокруг, со заклучок да ги утврдат обврс-
ките на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации во поглед на извршувањето односно 
следењето на остварувањето на утврдените со зак-
лучок обврски и задачи што се однесуваат на нив, 
како и во поглед на известувањето на соборите на 
Собранието на СФРЈ за тоа. 

Член 206 
Одредбите од чл. 203 до 205 на овој делов-

ник сообразно се применуваат и врз соработката на 
Собранието на СФРЈ со меѓународните органи-
зации. 
XIX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА 
СОСТОЈБА ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА 

ВОЕНА ОПАСНОСТ 
Член 207 ' 

За време на воена состојба или во случај на 
лепосредна воена опасност, во Собранието на СФРЈ 
се применуваат одредбите на Деловникот на Собра-
нието на СФРЈ, ако со одредбите на ова поглавје 
не е определено поинаку. 

Член 208 
За време на воена состојба или во случај на не-

посредна воена опасност, делегатите во Собранието 
на СФРЈ што се повикани на воена должност или 
од други причини го промениле сенето живеалиште 
или адреса, должни се во најкраток и најбрз 
пат да го известат Собранието на СФРЈ за секоја 
промена на својата адреса. 

Член 209 
Покрај правата и дол лс поетите утврдени во член 

40 од овој деловник, Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ: 

— ги разгледува непосредните задачи што во 
врска со воената состојба односно непосредната 
воена опасност, треба да се преземат во врска со 
работата на Собранието на СФРЈ; 

— им предлага, во договор со претседателите на 
собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, на соборите на Собранието на 
СФРЈ мерки што треба да се преземат и самото 
презема неопходни мерки и го определува времето 
и местото за одрл^ување на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ; 

— разгледува и зазема ставови за начинот 
на повикување на делегатите на заедничка седница 
или одвоени седници на соборите на Собранието 
на СФРЈ и за начинот на доставување на материја-
лите до делегатите за тие седници, и може да опре-
дели делегатите со јавен позив (преку радиото те-
левизијата или печатот) или на друг начин (преку др-
жавните органи, самоуправните организации и заед-
ници и ел.) да се повикаат на заедничка седница 
или на одвоени седници на соборите на Собранието 
на СФРЈ, ако го бараат тоа посебните услови на во-
ена состојба односно на непосредна воена опасност; 

— може, по потреба, да го определи начинот на 
воделе, издавање и чуi:ање на стенографските бе-
лешки и па згпнепнгт е од се птиците на соборите 
ка Собранието на СФРЈ, на заедничките работни 
тела на соборите и на работните тела на Собранието 
нп СФРЈ, на начин но кој се отстапува од одредбите 
на деловниците; 

— може. ако го Па ро ат тоа интересите на без-
бсд- оста или на с а к а н а т а на земјата, да определи 
предлозите на закони и на други општи акти што 
се разгледуваат во Собран:;сто на СФРЈ, одделни 
информативни и други документациони матери јал и, 
известувања и извештаи за работата на заеднич-

ките работни тела на соборите и на работните тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ и стенограф-
ските белешки од седници на соборите на Собрание-
то на СФРЈ, да не им се стават на располагање на 
престапниците на печатот и на другите средства 
за јавно информирање, ако соборот односно работ-
ното тело, не определи поинаку; 

— разгледува и зазема ставови за начинот на 
извршување на задачите од страна на службите на 
Собранието на СФРЈ за време на воена состојба или 
во случај на непосредна воена опасност. 

Член 210 
Претседателот на Собранието на СФРЈ може да 

свика заедничка седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ БО рок пократок од десет дена пред денот 
определен за одржување на заедничката седница и 
дневниот ред за таа седница да го предложи на са-
мата седница. Претседателот на Собранието на 
СФРЈ може да ги повика делегатите на заедничка 
седница на соборите Собранието на СФРЈ и да ги 
извести за предлогот на дневниот ред на таа сед-
ница со јавен позив (преку радиото, телевизијата 
или печатот) или на друг начин (преку државните 
органи, самоуправните организации и заедници и 
ел.). 

Материјалите за прашањата во врска со пред-
ложениот дневен ред на заедничката седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ можат, по потреба, 
да се достават до делегатите најдоцна пред почето-
кот на седницата, ако не им биле доставени со по-
зивот за седницата. 

XX. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И СЛУЖБИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 211 
За вршењето на стручните и други работи за 

потребите на Собранието на СФРЈ, на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела, на 
заедничките работни тела на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и на делегациите и делегатите, посто-
јат служби на Собранието на СФРЈ. 

Службите на Собранието на СФРЈ ги вршат 
стручните и други работи во врска со подготвува-
њето на програмите и плановите за работа на со-
борите на Собранието на СФРЈ, подготвувањето на 
седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
заедничките работни тела на соборите на Собрание-
то на СФРЈ и работните тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и со подготвувањето на предлози 
на закони, други прописи и општи акти и други 
материјали, врз основа на заклучоците на соборите 
и работните тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ, им даваат стручна помош на делегатите и де-
легациите во Собранието на СФРЈ, вршат анали-
тички и и иформативно-документациони работи за 
потребите на Собранието на СФРЈ, обезбедуваат 
неопходни услови за работа на делегатите и деле-
гациите и вршат административни, технички и други 
работи за потребите на ^Собранието на СФРЈ. 

Задачите, организацијата и работата на служ-
бите па Собранието на СФРЈ, нивните меѓусебни 
односи, нан!'пот ва именување односно на поста.ду-
вање и разрешување на функционерите што само-
стојно вгшпт определени стручни работи и ван и РОТ 
на име-^аа-^е односно на поставувале и разрешу-
вање на раководителот на службите и на други-
те е рѓа ини осиони е тини ги и и ппгп^та ог^аапгч^ст 
по^тнс^у се утпрдуна?т со одлуката, га органи : л-
шмата и раб ат атп на службите па Се б р а н е т о на 
СФРЈ, што рамноправно Ја донесуваат сабора!го на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 212 
Општото Раководена со служен"е на Собра-

нието на С ^р.Т го об^-^дува генерала-ист сол е са ар 
на Собранието на СФРЈ. 
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Генералниот секретар ја организира и усогла-
сува работата на службите на Собранието на СФРЈ 
врз извршувањето на задачите и работите за потре-
бите на соборите на Собранието на СФРЈ, на нив-
ните работни тела и на заедничките работни тела 
на собрите и на делегациите и делегатите и се гри-
жи за единствено функционирање на тие служби. 

Генералниот секретар издава упатства за 
работа на службите на Собранието на СФРЈ, со 
кои се обезбедува успешно вршење на работите за 
потребите на Собранието на СФРЈ и усогласеност 
во нивната работа. 

Генералниот секретар ги има во поглед на ра-
ботните односи и на самоуправувањето во службите 
на Собранието на СФРЈ правата и должностите 
на функционер што раководи со сојузен орган на 
управата, ако со посебни прописи не е регулирано 
поинаку. 

Генералниот секретар го подготвува предлогот 
за обезбедување во буџетот на федерацијата сред-
ства за работата на Собранието на СФРЈ и на не-
говите служби. 

Генералниот секретар е наредбодавец за извр-
шувањето на претсметката на средствата на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 213 
Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 

го именуваат и разрешуваат рамноправно обата са-
бора на Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања. 

За својата работа и за работата на службите на 
Собранието на СФРЈ генералниот секретар одго-
вара пред соборите на Собранието на СФРЈ, а во 
работите "од делокругот на Претседателството на 
Собранието на СФРЈ и на претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, и пред Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ, односно пред претседателот на Со-
бранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
има захменик, кој го заменува генералниот секретар 
во случај на отсутност или спреченост и врши дру-
ги работи што ќе му ги довери генералниот секре-
тар. Заменикот на генералниот секретар го имену-
ваат и разрешуваат рамноправно обата собора на 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања. 

403. 

Врз основа на член 51 од Одлуката за измени 
и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, на 60. седница од 19 
април 1978 година, го утврди пречистениот текст на 
Деловникот на Сојузниот -собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ги опфаќа: Делов-
никот на Сојузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75) и Одлуката за 
излечи и дополненија на Деловникот на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/78), во кои е означен денот на вле-
гувањето во сила на Деловникот на Сојузниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на Одлуката за измени и 
дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб^ 
лика Југославија. 

АС бр. 589 
19 април 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, 
проф. д-р Миодраг Зечевић е. p. 

Д Е Л О В Н И К 

НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работата и организацијата на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Со-
борот). 

Деловникот на Соборот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегатот во Со-

борот; 
— делокругот на Соборот; 
— организацијата на Соборот; 
— деловниот ред за седница на Соборот; 
— постапките во Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот И 
— службата на Соборот. 

Член 2 
Начинот на работа на Соборот или на работно-

то тело на Соборот, што не е уреден со овој де-
ловник ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, 
го уредува Соборот или неговото работно тело со 
заклучок. 

И. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТОТ ВО 
СОБОРОТ 

Член 3 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: 

делегатот) ги има правата и должностите утврдени 
со Уставот на СФРЈ, со закон, со овој деловник 
и со Деловникот на Собранието на СФРЈ. 

Делегатот ги стекнува правата и должностите 
со верификацијата на мандатот. 

Член 4 
Делегатот има право и должност да присуствува 

на седница на Соборот и на работното тело на Со-
борот чијшто член е и да учествува во нивната 
работа. 

Делегатот има право да присуствува на седница 
на работното тело и кога не е негов член и да уче-
ствува во неговата работа, без право на одлучу-
вање. 

Член 5 
Делегатот што е спречен да присуствува на 

седница на Соборот и на неговото работно тело 
чиј што член е, должен е за тоа навреме да го из -
вести претседателот на Соборот, односно претсе-
дателот на работното тело на Соборот. 

Член 6 
Делегатот, во рамките на делокругот на Собо-

рот, има право: 
— да биде редовно известен за сите прашања 

од внатрешната и надворешната политика, заради 
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вршење на функцијата делегат во Соборот и во 
делегациите што го делегирале; 

— да ги изнесува предлозите и мислењата на 
делегациите што го делегирале и да му предлага 
ва Соборот заземање на ставови за тие предлози 
и мислења; 

— да учествува во изработката на програмите 
за работа на Соборот и на работните тела на Со-
борот и да предлага внесување на одделни праша-
ња во тие програми; 

— да поднесува предлози на закови, други про-
писи и општи акти, како и амандмани на предлози 
ва тие акти; 

— да предлага претресување на прашања за 
состојбата во одделни области од општествениот 
живот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на спроведувањето на политиката и 
извршувањето ва законите, други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ и на насочување и усо-
гласување на работата на сојузните органи на 
управата за кои е одговорен Сојузниот извршен 
совет, како и други прашања што се однесуваат на 
остварувањето на политичка контрола над работата 
» а Сојузниот извршен совет; 

— да предлага претресување на прашања за 
спроведувањето на политиката и извршувањето на 
законите, други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ, во рамките на делокругот на СО-
ЈУЗНИОТ орган на управата или на сојузната орга-
низација, и ва други прашања што се однесуваат 
»а остварувањето на политичка контрола над ра-
ботата на сојузниот орган на управата и на сојуз-
ната организација; 

— да предлага претресување на прашања за 
општествен надзор и да предлага мерки за оства-
рување на општествениот надзор; 

— да предлага вршење на анкети за прашања 
од делокругот на работата на Соборот. 

Член 7 
Делегатот има право, заедно со девет делегати 

во Соборот* да предлага избор и именување на 
функционери што ги избира односно именува Со-
борот самостојно или рамноправно со Соборот на 
републиките и покраините. 

Член 8 
Најмалку десет делегати можат во Соборот да 

поднесат интерпелација за претресување на опре-
делени политички прашања во врска со работата 
на Сојузниот извршен совет. 

Најмалку десет делегати во Соборот можат да 
предложат да се постави прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет. 

Најмалку десет делегати во Соборот можат да 
поднесат предлог за разрешување или да подигнат 
прашање за утврдување на политичката одговор-
ност на функционерите што ги избира, односно 
именува Соборот самостојно или рамноправно со 
Соборот на републиките и покраините. 

Член 9 
Во заземањето на ставови за прашањата за кои 

се одлучува ЕО Соборот делегатот постапува во сог-
ласност со насоките на самоуправните организации 
и заедници и на општествено-политичките органи-
зации и основните ставови на нивните делегации во 
републиката односно автономната покраина, како и 
во согласност со заедничките и општите општестве-
ни интереси и потреби, а е самостоен во определу-
вањето и гласањето. 

Делегатот е должен за работата на Соборот и за 
својата работа, сам или заедно со други делегати во 
Соборот ед републиката односно автокогушата покра-
ина, да ги известува основните самоуправни орга-
низации и заедници и општествено-политичките ор-
ганизации односно нивните делегации во републи-
ката односно автономната покраина, и е одговорен 
рред нив за својата работа. 

Член 10 ? 

Делегатот може да му предлага ва Соборот: 
— да му предложи на Соборот на републиките 

и покраините донесување на закони, други пропи-
си и општи акти, или претресување на прашања 
од делокругот на тој собор; 

— да претресе предлог на закон, друг пропис 
или општ акт или друго прашање од делокругот 
на Соборот на републиките и покраините, и врз 
основа на претресот, да му даде на Соборот на ре-
публиките и покраините мислење за тој предлог. 

Член 11 
Делегатот има право, во рамките на делокругот 

на Соборот, да му поставува прашања на Сојузниот 
извршен совет и на функцхтнерите што раково-
дат со сојузните органи на управата и со сојузните 
организации што се однесуваат на нивната работа 
или на работите од нивна надлежност. 

Делегатот има право, во рамките на делокругот 
на Соборот, да му поставува прашања и на фун-
кционер што раководи со организација која врз 
основа на закон врши јавни овластувања во ра -
ботите од интерес за федерацијата. 

Член 12 
Делегатот има право да бара од функционер, 

што раководи со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација известувања за прашањата 
што се на дневен ред на седницата или се подгот-
вуваат за седница на Соборот или на друго работно 
тело на Соборот чијшто член е, како и известува-
ња за други прашања што ва делегатот му се пот-
ребни за вршење на неговата функција, а се од-
несуваат на работите од надлежноста на органот, 
односно организацијата со која раководи тој ф у н -
кционер. 

Член 13 
Делегатот има право во рамките на делокру-

гот на Соборот да бара од организациите на здру-
жениот труд и од другите самоуправни организации 
и заедници, општествените организации, здружени-
јата на граѓаните и од другите организации што 
вршат јавни овластувања врз основа на закон во 
работите од интерес за федерацијата, известување 
за вршењето на работите во рамките на јавните 
овластувања. 

Организацијата од став 1 на овој член го дава 
бараното известување и, ако тоа го бара Соборот, 
преку својот претставник го изложува својот став 
за прашањето на кое се однесува известувањето. 

Член 14 
Делегатот има право да бара објасненија и из-

вестувања од претседателот на Соборот, нешрет-
седеателот на Соборот и ед претседателот на работ-
ното тело на Соборот — за прашањата што се од-
несуваат на нивната работа во Соборот и работата 
на телата на кое тие им претседаваат. 

Делегатот има право да бара објасненија и из-
вестувања и од секретарот на Соборот за прашања-
та што се однесуваат на работата на секретарот и 
работата на службата на Соборот. 

Член 15 
Заради обезбедување услови за Ершење на пра-

вата и должностите на делегатите, службата на Со-
борот , односно службите на Собранието на СФРЈ, 
по нивно барање, им даваат етру ина помош на де-
легатите во изработката иа пред розите што тие 
ги поднесуваат до телата на Соборот и во врше-
њето на други работи што им ги доверило некое 
од телата на Соборот, им обезбедуваат дополнител-
на документација потребна во нивната работа, им 
даваат стручни објасненија заради нивно запозна-
вање со проблемите со кои се среќаваат во рабо-
тата и се грижат за обезбедување на техничките и 
други услови за нивната работа. Соне СР.ои права 
делегатите ги користат во согласност со одредбите 
на прописите за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ. 
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Член 16 
Мнозинството од вкупниот број делегати во Со-

борот од една република, односно автономна по-
краина има право да бара да се спроведе посебна 
постапка за разгледување и одлучување за закон, 
друг пропис или општ акт, односно прашање што 
е од општ интерес за републиката, односно авто-
номната покраина и за рамноправноста на народи-
те и народностите. 

Член 17 
Делегатот има право да поднесе оставка и да 

ја образложи. 
Член 18 

Делегатот на Соборот на републиките и покра-
ините има право да присуствува на седници на 
Соборот и на неговите работни тела, а по одобрение 
од Соборот односно од работните тела на Соборот 
и да учествува во нивната работа. 

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 19 
Соборот самостојно: 
1) одлучува за изменување 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 репуб-
ликите и покраините; дава автентично толкување 
на сојузните закони што ги донесува; 

4) ја утврдува политиката на извршувањето на 
сојузните закони и други прописи и општи акти-
што ги донесува, како и обврските на сојузните ор-
гани во врска со извршувањето на тие прописи 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 на нови или изме-
нување 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 Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата, врши политичка 
контрола над работата на овие органи и со свои 
насоки ја насочува нивната работа; 

И) ги претресува мислењата и предлозите на 
Уставниот суд на Југославија за 'остварувањето на 
заштитата на уставноста и на законитоста пред тој 
суд: 

12) ги претресува извештаите на Сојузниот суд 
и на сојузниот јавен обвинител за применувањето 
на сојузните закони, за општите проблеми на пра-
восудството и за работата на Сојузниот суд и на 
сојузниот јавен обвинител; 

13) ги претресува извештаите, мислењата и 
предлозите на сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето; 

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

15) врши верификација на мандатот и одлучу-
ва за манда.тно-имунитетните прашања на делега-
тите во Соборот; 

16) донесува деловник за својата работа. 
Соборот, исто тека, во рамките на својот де-

локруг : 
1) одлучува за спор помеѓу сојузен орган на 

управата и републички, односно покраински орган 
на управата во поглед на остварувањето на обврс-
ките на органот на управата во републиката, од-
носно автономната покраина да изврши сојузен за-

кон, друг пропис или општ акт, ако тој спор наста-
нал по повод сојузен закон, друг пропис или општ 
акт, чие донесување спаѓа во делокругот на Собо-
рот; 

2) врши општествен надзор; 
3) избира претесадтел и потпретседател на Со-

борот. формира работни тела на Соборот и избира 
претседатели и членови на тие тела; 

4) именува и разрешува секретар на Соборот; 
5) донесува програми и планови за работа на 

Соборот. 
Соборот врши и други работи од надлежноста 

на Собранието на СФРЈ што не се во делокругот 
па Соборот на републиките и покраините или што 
не ги врши рамноправно со тој собор. 

Член 20 
Соборот и Соборот на републиките и покраини-

те рамноправно: 
1) избираат и разрешуваат претседател и пот-

претседател, односно потпретседатели на Собра-
нието на СФРЈ; 

2) избираат и разрешуваат претседател и чле-
нови на Сојузниот извршен совет; именуваат и раз-
решуваат сојузни секретари и други со Уставот 
на СФРЈ и со сојузен закон определени функцио-
нери и членови на колегиј ал ните тела во сојузните 
органи; 

3) избираат и разрешуваат претседател и судии 
на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот 
суд; именуваат и разрешуваат сојузен општествен 
правобранител на самоуправувањето; имен\тваат и 
разрешуваат сојузен јавен обвинител и сојузен ја -
вен правобранител; 

4) избираат и разрешуваат членови на Советот 
на федерацијата; 

5) ги ратификуваат меѓународните договори што 
бараат донесување на нови или изменување на ва-
жечките републички и покраински закони; 

6) донесуваат одлуки за продолжување на ман-
датот на делегатите во Собранието на СФРЈ; 

7) донесуваат деловник за заедничката работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните 
заеднички работни тела и одлука за организацијата 
и работата на службите на Собранието на СФРЈ. 

Соборот, исто така, рамноправно со Соборот на 
републиките и покраините: избира и разрешува 
претседатели и членови на заедничките работни те-
ла на соборите на Собранието на СФРЈ, именува 
и разрешува генерален секретар и заменик-гене-
рален секретар на Собранието на СФРЈ, како и дру-
ги функционери определени со сојузен закон или 
со друг општ акт на Собранието на СФРЈ. 

Член 21 
За прашањата од својот делокруг Соборот до-

несува сојузни закони и дава автентично толкува-
ње на тие закони, буџет на федерацијата, завршна 
сретна на буџетот на федерацијата, одлуки, декла-
рации. р е з а ^ ц и и и препораки. 

Соборот, во рамките на својот делокруг, доне-
сува заклучоци и одлучува за склучувањето на оп-
штествени договори односно договори и донесува 
одлуки за нивното прифаќање. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 
1. Верификација и престанување на мандатот на 

делегатите 
Член 22 

Верификација на мандатот на новоизбрачиете 
делегати врши Соборот на првата седница на но-
вото свикување. 

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

Член 23 
Верификационата комисија се состои од претсе-

дател и седум членови избрани од редот на деле-
гатите. 
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Член 24 
Верификационата комисија го разгледува из-

вештајот и другите изборни списи на Комисијата 
за избор и отповикување на делегатите во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, како и евен-
туално примените жалби на изборот на одделни де-
легати, ја испитува правилноста на изборот и за 
утврдената состојба му поднесува на Соборот свој 
извештај. 

Извештајот на Верификационата комисија им 
се става на располагање на сите делегати до по-
четокот на седницата на која се врши верифика-
ција на мандатот на делегатите. 

Член 25 
Соборот го претресува извештајот на Верифи-

кационата комисија во целост. 
Гласањето се врши за извештајот во целост, ако 

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

Член 26 
Соборот ги верификува мандатите на делега-

тите што не се оспорени. 
Соборот мо лг е на седницата да ја оспори вери-

фикацијата на одделен мандатни 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 на одлучување. 

Член 27 
Верификацијата на мандатот на делегатите из-

брани на повторените или дополнителните избори 
ја врши Соборот по предлог на Мандатно-имунитет-
ната комисија на Соборот, согласно со одредбите 
на овој деловник за верификацијата на мандатот 
на делегатите. 

Член 28 
На делегатот му престанува мндатот во слу-

чаите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен 
закон. 

Член 29 
Ако делегатот поднел оставка, претседателот 

на Соборот за оставката на делегатот го известува 
Соборот, што ја прима оставката на знаење. 

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

Член 30 
За секој случај што по себе повлекува преста-

нување на мандатот, освен оставка, Мандатно-иму-
нитетната комисија го известува Соборот, а Соборот 
прима на знаење дека на делегатот му престанал 
мандатот и го утврдува денот на престанувањето на 
мандатот. 

Член 31 
Делегатот што презел Функција односно служба 

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

Ако делегатот во случат од став 1 на овој член 
не го извести претседателот на Соборот, тоа ќе го 
направи Мандатно-имунитетната комисија на Со-
борот. 

2. Претседател, потпретеседател и секретар ка Со-
борот 

Член 32 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Соборот. 

Претседателот на Соборот го претставува Со-
борот. 

Потпретседателот на Соборот го заменува прет-
седателот на Соборот во случај на негова отсут-
ност или спреченост и во договор со претседателот 
на Соборот врши одделни работи од член 35 на 
овој деловник. 

Член 33 
Претседател на Соборот: 
— свикува седници на Соборот, предлага дне-

вен рен на седниците и претседава на седниците; 
— предлага разгледување на прашањата од де-

локругот на Соборот на седниците на Соборот и на 
неговите работни тела; 

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

— се грижи за спроведувањето на начелото 
на јавност во работата на Соборот и на неговите 
работни тела; 

— се грижи за остварувањето на рамноправно-
ста на јазиците и писмата на народите и народно-
стите на Југославија во работата на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
за извршувањето на задачите и работите за потре-
би на Соборот; 

— се грижи за усогласувањето ка работата на 
заедничките работни, тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ со работата на Соборот за праша-
њата од интерес за работата на Соборот; 

— се договора со претседателот на Соборот на 
републиките и покраините за начинот и роковите 
за претрес на прашањата за кои Соборот одлучу-
ва во рамноправен делокруг со тој собор и за дру-
гите прашања од заеднички интерес за двата со-
бора; 

— се грижи за соработката на Соборот со собо-
рите на собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини: 

— се грижи за соработката на Соборот со оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции и со другите самоуправни организации, здру-
женија и заедници во федерацијата; 

— се грижи за примената на овој деловник; 
— врши други работи утврдени со овој делов-

ник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ, како 
и работи што ќе му ги довери Соборот. 

Член 34 
Претседателот на Соборот упатува одделни пра-

шања од делокругот на Соборот на разгледување до 
соодветните работни тела на Соборот и до за етнич-
ките работни тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 35 
Претседателот на Соборот ги потпирана, заедно 

со претседателот на Собранието на СФРЈ. актите 
на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот, 
освен законите. 

Претселателот на Соборот тч потпишува заклу-
чоците што ги донесуна Соборот. 

Претседателот на Соборот ги потп-гтпува. заедно 
со претседателот на Соб^ние^о на СЛР.Т и со прет-
селателот на Соборот на г^^^пттт^-м-р и п о к р с ^ ^ ^ е , 
актите на Собранието иа rvT>p.T r-то ги Со-
борот рамноправно со Спорот на републиките и 
покраините, освен закочите. 

Член 36 
Претседателот и потпретседателот на Соборот се 

избираат од редот на делегатите на четири го личи; 
На претседателот и потпретседателот на Соберат 

им пресануЕа Функцијата а*-:о им престане манда-
тот пред истекот на Бремето на кое се избрани. 
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! Член 37 
ѓ Соборот има секретар. 

Секретарот на Соборот му помага на претседа-
телот на Соборот во подготвувањето на седниците 
јна Соборот, раководи со работата на службата на 
Соборот, организира вршење на стручните и други 
работи за потреби на Соборот, неговите работни те-
ла, делегатите и врши други работи што ќе му ги 
довери Соборот или претседателот на Соборот. 

Член 38 
Секретарот на Соборот го именува и разрешува 

Соборот, по предлог на Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за изобор и именувања. 

За својата работа и за работата на службата на 
Соборот, секретарот на Соборот одговара пред Собо-
рот и пред претседателот на Соборот, за работите 
што ќе му ги довери тој. 

3. Работни тела на Соборот 

а) Општи одредби 

Член 39 
За подготвување, предлагање и разгледување 

на предлози на закони, други прописи и општи 
акти за следење на спроведувањето на политиката 
и за извршување на законите, другите прописи и 
општите акти што ги донесува Соборот, за проучу-
вање и претресување на други прашања од дело-
кругот на Соборот, како и за извршување на опре-
делени задачи од интерес за работата на Соборот се 
формираат одбори, комисии и други работни тела. 

Одбор се формира за одделни области на опште-
ствениот живот од делокругот на Соборот. 

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

Според потребата. Соборот може да формира и 
други работни тела (повремени работни тела). 

Член 40 
Работните тела на Соборот се формираат со овој 

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

Со деловникот, односно со одлуката за форми-
рање на работно тело на Соборот се утврдуваат не-
говиот делокруг, состав и овластувања. 

Работните тела на Соборот можат да донесат 
деловник за својата работа. 

Член 41 
Секое работно тело на Соборот има претседател 

и определен број членови. 
Претседателот и членовите на работните тела 

се избираат од редот на делегатите во Соборот. 
Работното тело на Соборот од редот на своите 

членови — делегати избира заменик-претседател 
што го заменува претседателот на работното тело 
на Соборот во случај на негова 'отсутност или спре-
ченост. 

За членови на одделни комисии и на повреме-
ните работни тела на Соборот можат да бидат изби-
рани и јавни, научни и стручни работници, со тоа 
што нивниот број да не може да биде поголем од 
бројот на делегатите избрани во оддел Ега комисија 
односно повремено работно тело. 

Член 42 
При изборот на членови на работните тела на 

Соборот се води сметка за застапеноста на делега-
тите од секоја република и од секоја автономна 
покраина. 

Претседателот и членовите на работните тела 
на Спорот се избираат на четири години. 

На претседателот и на членовите на работното 
тело на Соборот им престанува функцијата ако им 
престане мандатот пред истекот на времето на кое 
се избрани. 

' 1 
Член 43 

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

Претседателот на работното тело на Соборот да-
ва иницијатива за разгледување на одделни праша-
ња од делокругот на работното тело, свикува сед-
ници, предлага дневен ред на седниците, им прет-
седава, се грижи за известувањето на членовите на 
работното тело за прашањата од делокругот на ра -
ботното тело, соработува со претседателите на ра-
ботните тела на Соборот, на заедничките работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ, со прет-
седателот на Соборот, и со функционерите што ра-
ководат со сојузни органи на управата и со сојузни 
организации, се грижи за спроведувањето на заклу-
чоците на работното тело и врши други работи 
определени со овој деловник или со одлуката за 
формирање на работното тело. 

Член 44 
Работното тело на Соборот работи на седница. 
Седниците на работното тело на Соборот ги сви-

кува претседателот на работното тело по своја ини-
цијатива или врз основа на заклучок на работното 
тело на Соборот, со предлагање на прашањата тито 
ќе се стават на дневен ред на седницата на работ-
ното тело на Соборот. 

Претседателот на работното тело на Соборот е 
должен да свика седмина и кога тоа ќе го побара 
претседателот на Соборот или тоа ќе го предложи 
една третина од чл&новите на работното тело на Со-
борот. 

АКО претседателот на работното тело на Собо-
рот не ќе свика седница на работното тело кога е 
должен тоа да го стори, седница ќе свика претсе-
дателот на Соборот. 

Член 45 
Седница на работното тело на Соборот може да 

се одржи ако на седницата присуствуваат повеќе 
од половината негови членови. 

Член 46 
Работните тела на Соборот имаат право да ба-

раат на нивните седници да присуствува претстав-
ник и повереник на Сојузниот извршен совет, одно-
сно на друг предлагач на закон, друг пропис, општ 
акт или материјал што му е поднесен на Соборот. 

Работните тела на Соборот имаат право да ба-
раат на нивните седници 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. 

На седница на работното тело на Соборот можат 
даб идат повикани заради изнесување мислења и 
предлози и претставници на органите во федераци-
јата, на општествено-политичките организации, на 
општествените организации и на други самоуправни 
организации, здруженија и заедници во федераци-
јата, претставници на соодветните работни тела на 
соборите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини, како и јавни, 
научни и стручни работници. 

Член 47 
Дневниот ред на седница на работно тело на 

Соборот го предлага претседателот на работното 
тело. 

Претседателот е должен да ги внесе во предло-
гот на дневниот ред сите прашања за кои тоа то 
бара Соборот, претседателот на Соборот, член на 
работно тело и друго работно тело на Соборот или 
заедничко работно тело на соборите на Собранието 
на СФРЈ. 

Предлогот на дневниот ред го доставува претсе-
дателот на работното тело на Соборот до членовите 
на работното тело, по правило, 10 дена пред денот 
на одржувањето на седницата на работното тело. 
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Во итни случаи претседателот на Соборот и 
претседателот и секој член на работното тело на 
Соборот можат и на седницата на работното тело да 
предложат определено прашање да се стави на дне-
вен ред на седницата. 

Дневниот ред на седницата на работното тело 
на Соборот го утврдува работното тело на почетокот 
на седницата. 

Член 48 
Работното тело на Соборот разгледува прашања 

од својот делокруг. 
Работното тело на Соборот разгледува и праша-

ња од делокругот на друго работно тело на Соборот, 
ако станува збор за прашање за кое е заинтереси-
рано тоа, односно ако тоа прашање се однесува и 
на делокругот на тоа работно тело. 

Член 49 
По завршениот претрес на одделно прашање ра-

ботното тело на Соборот му поднесува на Соборот 
извештај. 

Извештајот на работното тело на Соборот ги 
содржи изнесените мислења за прашањето што е 
разгледувано, како и ставот за разгледаното праша-
ње ако го усвоило работното тело. 

Член на работно тело на Соборот може да из-
двои мислење за заземениот став кое, по негово ба-
рање, се внесува во извештајот на работното тело. 

За заземање став на работното тело на Соборот 
потребно е мнозинство од гласовите на присутните 
еленови на работното тело. 

Извештајот на работното тело на Соборот го 
подготвува секретарот на работното тело, доколку 
работното тело не заклучи поинаку. 

Претседателот на работното тело на Соборот е 
одговорен за веродостојноста на извештајот. 

Член 50 
Кога поднесува извештај до Соборот, работното 

тело на Соборот определува известител од редот на 
своите членови. 

Известителот на работното тело на Соборот, врз 
основа на заклучоците на работното тело или по 
барање на Соборот, ги образложува мислењата од-
носно ставовите на работното тело. 

Ако во текот на претресот во Соборот се појави 
прашање за кое работното тело на Соборот не зазе-
ло став, известителот може да бара Соборот да го 
одложи претресот на тоа прашање додека работно-
то тело Fie ќе го разгледа. Претресот на таквото пра-
шање ќе се одложи и ако Соборот бара работното 
тело да заземе свој став за него. 

i Член 51 
Работното тело на Соборот може да формира 

работна група заради проучување на одделно пра-
шање, вршење консултација, подготвување на пред-
лози и извештаи на работното тело на Соборот. 

Работната група, откако ќе ја изврши доверената 
задача, поднесува до работното тело на Соборот из-
вештај со свои предлози. 

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 и на други заинтересирани ор-
гани и организации во федерацијата, како и јавни, 
научни и стручни работници. 

Работното тело на Соборот може и на одделни 
членови на работното тело да им стави во задача, 
за определено прашање што го разгледува работно-
то тело, да извршат потребни консултации и да при-
берат мислења од заинтересираните органи и орга-
низации. 

^ Член 52 
[ Работните тела на Соборот соработуваат меѓу-
себно. 

Работното тело на Соборот може да одржи заед-
ничка седница со друго работно тело на Соборот, со 
работни тела на Соборот на републиките и покраи-
ните, како и со соодветни работни тела на собрани-
јата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини. 

Работните тела на Соборот можат да формираат 
заеднички работни групи, на кои им доверуваат из -
вршување на определена задача од својот делокруг. 

Член 53 \ 
Работните тела на Соборот можат да бараат оД 

сојузен орган на управата и од сојузна организаци-
ја известувања и објасненија во врска со прашања-
та што се на дневен ред на седницата на работното 
тело, а што се однесуваат на делокругот на сојуз-
ниот орган на управата и сојузната организација. 

Член 54 <' I 
Работните тела на Соборот можат да вршат 

анкети и да бараат од државните органи и самоу-
правните организации и заедници потребни изве-
стувања, податоци и исправи за прашањата што ги 
разгледува Соборот или за други прашања што се 
потребни за извршување на нивните задачи, кога 
тоа ќе го определи Соборот со посебен заклучок, 
или кога е тоа предвидено во програмата за работа 
на Соборот. 

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

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

По извршената анкета работното тело му подне-
сува извештај на Соборот. 

Член 55 
За работата на седницата на работното тело на 

Соборот се води записник. За водењето на записни-
кот се грижи секретарот на работното тело. 

На седницата на работното тело на Соборот се 
водат стенографски белешки, ако работното тело не 
одлучи поинаку. 

Записникот може да се користи пред заверката 
од страна на работното тело на Соборот само по 
одобрение од претседателот на работното тело. 

б) Одбори па Соборот 

Член 56 
Соборот има одбори: 
1) Одбор за општествено-економски односи; 
2) Одбор за општествено-политички односи; 
3) Одбор за внатрешна политика; 
4) Одбор за надворешна политика; 
5) Одбор за народна одбрана; 
6) Одбор за буџетот на федерацијата; 
7) Одбор за правосудство; 
8) Одбор за труд, здравје и социјална политика; 
9) Одбор за прашања на борците и на воените 

инвалиди. 
Член 57 

Во делокругот на Одборот за општествено-еко-
номски односи спаѓаат: 

— прашањата од областа на системот на соција-
листичките 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 
општествено-економските односи и основните права 
и обврски на организациите на здружениот труд, 
на самоуправните интересни заедници, на другите 
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Самоуправни организации и заедници и општествен 
но-политичките заедници во поглед на средствата 
во општествена сопственост; основите на правната 
положба и на работењето на организациите на здру-
жениот труд и деловното здружување на единстве-
ното стопанско подрачје на Југославија; 

— основите на облигационите односи (општ дел 
на облигације ) и договорните и други облигациони 
односи во областа на прометот на стоки и услуги; 
основите на сопстваничко-правните односи; основни-
те односи со кои се обезбедува единство на југосло-
венскиот пазар; основните имотноправни и другите 
материјалноправни односи во областа на поморството, 
внатрешната и воздушната пловидба; основите на 
режимот на водите од интерес за две или повеќе 
републики односно автономни покраини; авторски-
ве права; основите на системот на општественото 
Планирање; 

— основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем; меницата и чекот; платниот промет во земјата; 
основите на системот на осигурување 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 за 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 
каселСнието, за економските и други појави и други 
додатоци од интерес за целата земја; 

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

Член 58 
Во делокругот на Одборот за општествено-поли-

тички односи спаѓаат прашањата од областа на: 
— единствените основи на политичкиот систем; 
— слоббдите, правата и должностите на човекот 

и граѓанинот; 
— решавањето на судирот на републички, од-

носно покраински закон со законите на други ре-
публики односно автономни покраини (колизиони 
норми) и на судирот на надлежностите помеѓу ре-
публичките, односно покраинските органи од те-
р и т о р и и т е ' ^ различни републики; решавањето на 
судирот на законите со прописите на други земји; 

—положбата и овластувањата на организациите 
што врз основа на сојузни закони и меѓународни до-
говори , вршат јавни овластувања; организацијата, 
надлежноста и начинот на работа на сојузните ор-
гани и на материјалните и други односи на сојуз-
ните органи; изборите за сојузни органи; правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост што ги користат 
тие; положбата, правата и должностите на опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето; по-
ложбата, организацијата и начинот на работа на ус-
тановите и на школите што ги основа федерацијата 
за вршење на работи од интерес за остварување на 
функциите на федерацијата и односите на сојузни-
те органу спрема тие установи и школи; правата, 
должностите и одговорностите на работниците од 
ТРЗгдот и по основ на трудот во сојузните органи и 
во установите и школите што ги основа федераци-
јата; празниците и одликувањата на СФРЈ; химна-
та на СФРЈ; употребата на печатот и грбот и знаме-
то на СФРЈ; 

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

Член 59 
Во делокругот на Одборот за внатрешна поли-

тика спаѓаат прашањата од областа на: 

,т— основите на системот на заштитата на по-
редокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна без-
бедност); 

— дејноста Hai службата на државната безбед-
ност што е неопходна за остварување на со Уставот 
на СФРЈ утврдената одговорност на сојузните органи 
и усогласување на работата на органите што ги вр-
шат работите на државната безбедност; положбата, 
организацијата и начинот на работа на устано-
вите и на школите што ги основа федерацијата за 
остварување на своите функции во областа на др-
жавната безбедност; 

— државјанството на СФРЈ, основните податоци 
за матичните книги и за личните карти; режимот 
на преминување преку државната граница; 

— положбата, престојот и заштитата на стран-
ците во Југославија; внесувањето, расурањето и 
ширењето на странски печат и други средства за 
јавно информирање и комуницирање; положбата на 
странските информативни установи и претставни-
ците на странските средства за информирање; 

— режимот на крајбрежното море што е од ин-
терес за меѓународните односи на СФРЈ, одбраната 
и безбедноста на земјата како и начинот на корис-
тење на правата што ги има Југославија во епикон-
тиненталниот појас и на отворено море; контролата 
на патничкиот сообраќај преку државната граница; 
прометот и превозот на запални течности и гасови, 
кога е тоа од интерес за целата земја; безбедноста 
на воздушната пловидба; основите на безбедноста 
во другите области на сообраќајот; пловните патиш-
та на водите на кои важи меѓународен и меѓудржа-
вен режим на пловидбата; 

— системот на врските што се од значење за 
безбедноста на земјата и технолошкото единство на 
системот на врските; меѓународните врски и радио-
вроките; 

— ограничувањето или забраната на слободата 
за користење на печатот и други видови на инфор-
мирање што се насочени против основите на соци-
јалистичкото демократско уредување утврдено со 
Уставот на СФРЈ или што ги загрозуваат независ-
носта на земјата, мирот или рамноправната меѓуна-
родна соработка; 

— картографските податоци што се од значење 
за одбраната и безбедноста на земјата и за општата 
употреба на картографските публикации; 

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

Член 60 
Во делокругот на Одборот за надворешна поли-

тика спаѓаат: 
— прашањата од областа на надворешната пот 

литика на СФРЈ и одржувањето на политички и 
други односи со други држави и со меѓународни ор-
ганизации; 

— ратификацијата на меѓународни договори за 
политичка и воена соработка и на меѓународни до-
говори што бараат донесување на нови или менува-
ње на важечките закони од делокругот на Соборот, 
како и на меѓународни договори што бараат доне-
сување на нови или измена на важечките репуб-
лички и покраински закони од рамногшавниот дело-
круг на соборите на Собранието на СФРЈ; уредува-
њето на постапката за склучување и извршување 
на меѓународни договори што бараат донесување на 
нови или измена на важечките републички односно 
покраински закони; 

— правната положба во земјата на претставни-
ците на странски држави, на странски и меѓународ-
ни организации; 

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

— односите и облиците на соработка на сојузни-
те органи со меѓународни организации и институ-
ции; 
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— организацијата и дејноста на службите за 
надворешни работи на федерацијата; 

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

Член 61 
Во делокругот на Одборот за народна одбрана 

спаѓаат: 
— прашањата од областа на основите на систе-

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

луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници, на општествено-политичките и други опште-
ствени организации во областа на народната од-
брана; основните права и должности на опште-
ствено-политичките заедници во остварувањето на 
системот на народна одбрана; воената обврска на 
граѓаните и заштитата на членовите на семејствата 
на лицата на задолжителна воена служба; 

— посебните права и обврски на организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници во поглед на приоритетно произ-
водство и вршењето услуги за потребите на народ-
ната одбрана и производството на оружје и воена 
опрема; основите на подготовките на стопанството 
и општествените служби за функционирање во вој-
на; приспособување™ на просторните и урбанистич-
ките планови и инвестиционата изградба кон потре-
бите на одбраната на земјата; прогласувањето на 
мобилизација; 

— уредувањето на раководењето и командува-
њето со вооружените сили на СФРЈ и остварување-
то на врховно командување со вооружените сили; 
уредувањето и организирањето на Југословенската 
народна армија, уредувањето и раководењето и ко-
мандувањето со неа; управувањето и располагањето 
со општествените средства што се користат во Ј у -
гословенската народна армија и за нејзините по-
треби ; 

— статусните и други прашања на лицата на 
служба во Југословенската народна армија и на во-
ените лица; посебните права и должности на вое-
ните лица во врска со службата во вооружените 
сили; социјалното осигурување и заштита на вое-
ните лица, односно на воените осигуреници и нив-
ните семјства; 

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

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

Член 62 
Во делокругот на Одборот за буџетот на федера-

цијата спаѓаат прашањата од областа на: 
— буџетот на федерацијата и завршната сметка 

на буџетот на федерацијата; 
— годишните програми за работа на сојузните 

органи што се финансираат од буџетот на феде-
рацијата и нивното извршување; 

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

Член 63 
Во делокругот на Одборот за правосудство спа-

ѓаат прашањата од областа на: 
— организацитата, надлежноста и работата на 

Со1.узниот суд и Сојузното јавно обвинителство и 
Сојузното јавно правобранителство; 

— военото судство и военото обвинителство; 
— општите услови и начела за изрекување санк-

ции за кривични дела и за стопански престапи, сис-

темот на санкциите, условите за гаснење на санкци-
ите и за рехабилитација и општите правила за при-
мена на воспитните мерки и за казнување на ма-
лолетниците (општ дел на кривичниот закон или 
законот за стопанските престапи); кривичните дела 
против основите на социјалистичкото самоуправно 
општествено уредување на Југославија и безбеднос-
та на земјата, човечноста и меѓународното право, 
пратив угледот на СФРЈ, нејзините органи и прет-
ставници, против угледот на странска држава и ор-
ганизација и против угледот на нивните шефови, од-
носно претставници, против службената должност 
на службените лица во соујзните органи, против 
вооружените сили, како и кривичните дела и сто-
панските престапи со кои се нарушува единството 
на југословенскиот пазар или се повредуваат сојуз-
ни прописи; 

— постапката за прекршоците што ја водат со-
јузните органи; општоуправната постапка; кривич-
ната постапка и другите судски постапки, освен по-
себните постапки во областите во кои општествените 
односи ги уредуваат републиките, односно автоном-
ните покраини; 

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

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

Член 64 
Во делокругот на Одброт за труд. здравје и 

социјалина политика спаѓаат прашањата од облас-
та 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 стопански и 
други дејности и вработување и заштита на граѓа-
ните на СФРЈ на работа во странство; 

— заштитата на животот и здравјето на луѓето 
од заразни болести што ја загрозуваат целата земја; 
пуштањето во промет на лекови; прометот на от-
рови; производството и прометот на опојни дроги; 

— заштитата и унапредувањето на човековата 
средина што се од интерес за целата земја и меѓу-
народната заедница; заштитата на животните од за-
разни болести, заштитата на растенијата од болести 
и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуш-
тањето во промет на средства за заштита на живот-
ните и контролата на пренесувањето на животни и 
растенија преку државната граница; 

— положбата и овластувањата на Црвениот крст 
на Југославија; 

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

Член 65 
Во делокругот на Одборот за прашања на бор-

ците и воените инвалиди спаѓаат прашањата од об-
ласта на: 

— основните права на борците, воените инва-
лиди и семејствата на паднатите борци; 

— обележувањето и одржувањето на гробиштата 
и гробовите на нашите борци и жртви на војната во 
странство и гробиштата и гробовите на припадни-
ците на сојузничките армии и на другите странски 
армии на територијата на СФРЈ; 

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

Член бб 
Секој одбор на Соборот ги разгледува прашања-

та на остварувањето на заштитата на уставноста и 
законитоста и на општествениот надзор во рамките 
на својот делокруг. 
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е) Комисии та Соборот 

Член 67 
Соборот има комисии: 
1) Мандатно-имунитетна комисија, 
2) Законодавно-правна комисија. 

М а н д а т и о-и м у н и т е т н а к о м и с и ј а 

Член 68 
Мандатно-имунитетната комненј а: 
— ги разгледува - прашањата во врска со при-

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

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

тот на делегатите избрани на повторните и допол-
нителните избори. 

Врз основа на извештај 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 де-
легатите. 

Член 69 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ната комисија може да даде одобрение за притвор 
на делегатот, односно за поведување кривична по-
стапка против него, како и да одлучи дали постап-
ката против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, 
односно дали одлуката на државниот орган за прит-
вор на делегатот се потврдува или се воспоставува 
примена на имунитетот на делегатот. 

Одлуката на Мандатно-имунитетната комисија 
е извршна. 

Комисијата е должна за својата одлука да го 
извести Соборот на првата наредна седница на Со-
борот. 

По повод извештајот на Комисијата Соборот 
одлучува дали одлуката на таа комисија се потврду-
ва или се укинува. 

З а к о н о д а в н о-п р а в н а к о м и с и ј а 

Член 70 
Законодавно-правната комненја: 
— ги разгледува предлозите за донесување на 

акти и предлозите на акти од делокругот на Собо-
рот 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; 

— го разгледува предлогот за давање автентични 
толкувања на законите од делокругот на Соборот 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.; 

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

— ги утврдува пречистените текстови на актите 
од делокругот на Соборот, ако со закон е овластена 
за тоа; 

— ги разгледува предлозите за поведување по-
стапка за оценување на уставноста на законите, 
другите прописи или општите акти; 

— на Соборот и на работните тела на Соборот, 
по нивно барање, им дава мислење и предлози за 
други прашања од правниот систем и врши други 

работи од таа област што ќе и ги определи Со-
борот. 

Закрнодавноправната комисија на Соборот ги 
разгледува прашањата за остварување заштита на 
уставноста и законитоста во рамките на својот де-
локруг. 

Пречистениот текст на актот го поднесува до 
Законодавно-правната комисија предлагачот однос-
но органот или телото определено од предлагачот. 

Член 71 
Законодавно-правната комисија на заедничка 

седница со Законодавно-правната комисија на Собо-
рот на републиките и покраините ја разгледува пред-
лог—програмата за работа на Собранието на СФРЈ 
што се однесува на законодавната дејност на Собо-
рот и ги разгледува прашањата на единствената за -
конодавна методологија и други прашања од зна-
чење за единствената правно-техничка обработка на 
актите што ги донесуваат соборите. 

Член 72 " 
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 мисле-
ње и предлози. 

Своето мислење и предлози Комисијата истовре-
мено му го доставува на подносителот на предлогот 
за измена или дополнение, односно на подносителот 
на амандманот. 

Ако на седницата на Соборот се поднесе аманд-
ман на предлог-акт, Комисијата, по барање на Со-
борот, ќе даде мислење односно предлози во врска 
со поднесениот амандман. 

Член 73 
Определен број членови на Законодавно-прав-

ната комисија се избираат од редот на јавните, на-
учните и стручните работници. 

г) Повремени работни тела на Соборот 

Член 74 
Заради проучување на определено прашање кое 

не спаѓа во делокругот на некој од одборите или 
комисиите на Соборот, како и во други случаи кога 
ќе се укаже потреба за тоа, Соборот може да фор-
мира повремени работни тела (комисии, анкетни и 
други работни групи и ел.). 

Член 75 '1 

Повремените работни тела Соборот ги формира 
со одлука. 

Со одлуката за формирањето на повременото 
работно тело се утврдуваат задачите, овластувањата 
и составот на работното тело. 

Членови на повремените работни тела можат да 
бидат, освен делегатите, и претставници на опште-* 
ствено-политичките и општествените организации и 
на други самоуправни организации, здруженија и 
заедници во федерацијата, како и јавни, научни И 
стручни работници. ј 

Член 76 ч 
Заради проучување на прашањата од интерес 

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

Оваа работна група го проучува тоа прашање 
и за своето мислење и предлози го известува прет-
седателот на Соборот. 

зу 
Член 77 Ц 

Во поглед на задачите, овластувањата и соста-
вот на повремените работни тела на Соборот согласи 
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во се применуваат одредбите од овој деловник што 
Се однесуваат на работните тела на Соборот ако со 
Одлуката за нивното формирање не е определено 
Поинаку. 

Член 78 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува да работи кога ќе ја изврши задачата заради 
Која е формирано, односно кога ќе одлучи Соборот. 

V. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБРОТ 

1. Свикување на седница 

Член 79 
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 во Со-
борот. 

Со денот на верификацијата на мандатот на но-
воизбраните делегати во Соборот им престанува 
функцијата на делегатите чиј мандат истекува. 

; Член 80 
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, или претседателот на 
Собранието на СФРЈ, како и Претседателот на Ре-
публиката, Претседателството на СФРЈ или Сојуз-
ниот извршен совет, наведувајќи ги причините 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 на СФРЈ или 
десет делегати. 

Член 81 
Поканата за седница на Соборот со предлогот 

на дневниот ред мора да им биде упатена на деле-
гатите најдоцна десет дена пред денот определен за 
одржување на седницата. 

Кон поканата за седница претседателот на Со-
борот го доставува и записникот од претходната 
седница, ако порано не бил доставен. 

По исклучок, претседателот на Соборот може 
да свика седница на Соборот и во рок пократок од 
десет дена. а 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 
Хи известува претседателот на Собранието на СФРЈ, 
претседателот на Соборот на републиките и покра-
ините, Претседателот на Републиката, Претседател-
ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, како и 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

2. Дневен ред на седницата 

Член 82 
Дневниот ред на седницата на Соборот го под-

готвува и го предлага претседателот на Соборот. 
При подготвувањето на дневниот ред претседа-

телот на Соборот, водејќи сметка за задачите и ро-
ковите утврдени со програмата за работа на Собо-
рот, се договора со претседателите на работните тела 
на Соборот за прашањата што треба да се внесат во 
Предлогот на дневниот ред. 

Член 83 
Претседателот на Соборот го внесува во предло-

гот на дневниот ред прашањето поради кое е ба-
рано свикување на седницата на Соборот (член 80 
став 2), како и другите прашања што ги доставиле 
предлагачите, кои, според Уставот на СФРЈ и овој 
деловник, се овластени да предлагаат определено 
прашање да се стави на дневен ред на седница на 
Соборот, ако на делегатите им се доставени во ро-
ковите определени со овој деловник. 

При составувањето на дневниот ред претседате-
лот на Соборот може да ги земе предвид и иници-
јативите што потекнуваат од општествено-политич-
ките организации, општествените организации и 
други самоуправни организации, здруженија и за-
едници во федерацијата. 

Ако претседателот во предлогот на дневниот ред 
не внесе некое прашање што до денот на свикува-
њето на седницата на Соборот му го доставил пред-
лагачот од член 80 став 2 на овој деловник, должен 
е на седницата да ги изнесе причините поради кои 
тоа не го сторил. 

Ако предлагачот и по образложението на прет-
седателот на Соборот остане при своето барање, за 
тоа барање одлучува Соборот. 

Член 84 
Во итни случаи претседателот на Соборот, ра-

ботно тело на Соборот, десет делегати во Соборот, 
Претседателот на Републиката, Претседателството 
на СФРЈ или Сојузниот извршен совет можат на 
седница на Соборот да предложат определено пра-
шање да се стави на дневниот ред на седницата, но 
се должни да ја образложат итноста. 

На седницата Соборот прво одлучува за ит-
носта. 

Член 85 
Дневниот ред на седницата на Соборот го утвр-

дува Соборот на почетокот на седницата. 

3. Претседавање и учество на седницата 

Член 86 
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 седницата 
се избира еден од делегатите што ќе претседава на 
седницата. Во тој случај седницата ја отвора деле-
гатот најстар по години и претседава на неа до из-
борот на делегатот што понатаму ќе претседава на 
седницата. 

Најстариот делегат претседава на седницата и 
кога претседателот и потпретседателот на Соборот 
се разрешени од должноста — до изборот на нов 
претседател. 

Член 87 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат на седницата на Соборот и да учеству-
ваат во работата на таа седница. 

За присуството на делегатите на седницата на 
Соборот се води евиденција. 

Претседателот на Соборот, пред почетокот на 
седницата на Соборот, утврдува дали постои кворум 
потребен за работа на Соборот. 

Кворум постои ако на седницата на Соборот 
присуствува мнозинството од делегатите, а ако Со-
борот одлучува за промена на Уставот на СФРЈ, по-
требно е на седницата да присуствуаат две третини 
од вкупниот број делегати. 
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f Член 88 
Во работата на седницата на Соборот можат да 

учествуваат, без право на одлучување: 
— претседателот и членовите на Сојузниот из-

вршен совет; 
— претставници и повереници на Сојузниот из-

вршен совет, кога се претресува предлог на Сојуз-
ниот извршен совет, за кој се тие определени да би-
дат претставници и повереници; 

— функционери што раководат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации кога 
се претресува предлог — акт или друго прашање од 
делокругот на органот односно организацијата со 
кои раководат тие; 

— претставници на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини кога се 
претресува предлог што го поднело собранието 
на републиката, односно собранието на автономната 
покраина, мислење што го дало тоа, прашање што 
го подигнало тоа или кога се повикани на седницата 
заради изнесување на мислење за определено пра-
шање; 

— претставници на органите во федерацијата, 
на општествено-политичките организации, опште-
ствените организации, на другите самоуправни орга-
низации, здруженија и заедници како и јавни, на-
учни и стручни работници што се повикани на сед-
ницата заради изнесување на мислења за опреде-
лено прашање. 

Член 89 
Никој не може да зборува на седница на Со-

борот пред да побара и да добие збор од претседа-
телот на Соборот. 

Пријави за збор можат да се поднесуваат с£ до 
завршувањето на претресот. 

Говорникот може да го опомене на ред или да 
го прекине во говорот само претседателот. 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во излагањето. 

Член 90 
Претседателот на Соборот им дава збор на де-

легатите по редот на пријавувањето, односно на 
поднесените пријави. 

На делегатот што сака да зборува за повреда 
на овој деловник или за повреда на утврдениот дне-
вен ред (забелешка на деловниот ред) претседателот 
му дава збор веднаш штом ќе го побара. Говорот на 
тој делегат не може да трае подолго од пет минути. 
Претседателот е должен по тој говор да даде објас-
нение за повредата на овој деловник, односно на 
утврдениот дневен ред. Ако делегатот не биде задо-
волен со објаснението, за прашањето се решава на 
седницата, без претерес. 

Ако делегатот побара збор за да го исправи из-
водот, што според неговото мислење е неточен и кој 
предизвикал недоразбирање или предизвикал по-
треба од лично објаснување (исправка на наводот), 
претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши 
говорот лицето што ја предизвикало исправката. 
Делегатот ЕО својот говор мора да се ограничи на 
исправката, односно на личното објаснение, и него-
виот говор не може да трае подолго од пет минути. 

Член 91 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред. претседателот на Соборот ќе го по-
вика да се придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по второто повикување не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот може 
да му го одземе зборот. 

Член 92 
Траењето на излагањето на делегатите и други-

те учесници на седницата не е ограничено, освен 
ако со овој деловник не е определено поинаку. 

Соборот може, на предлог од претседателот на 
Соборот или на барање од делегат во Соборот, да 
одлучи говоргшкот за исто прашање да може да 
зборува само еднаш, а може да го определи и тра-
ењето на говорот. 

4. Одржување на редот 

Член 93 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 94 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките предупредување, од-
земање на зборот и оддалечување од седницата. 

Член 95 
Мерката предупредување му се изрекува на 

делегатот што со земање на збор, иако претседате-
лот на Соборот не му го дал, со упаѓање во збо-
рот на говорникот или на друг начин го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува на 
делегатот што со својот говор на седницата го на-
рушува 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 одземање 
на зборот ја изрекува претседателот на Соборот. 

Член 96 
Мерката оддалечување од седницата му се из-

рекува на делегатот што не ќе постапи по барање-
то на претседателот на Соборот кој му ја изрекол 
мерката одземање на зборот или на друг начин ја 
попречува работата на седницата., или на седницата 
го навредува Собранието на СФРЈ или делегатите 
во Собранието на' СФРЈ, или во говорот употребува 
изрази што не се во согласност со достоинството на 
Собранието на СФРЈ. 

Делегатот може да биде оддалечен само од сед-
ницата на која го повредил редот. 

Мерката оддалечување од седницата можат да 
ја предложат претседателот на Соборот или делегат 
во Соборот. 

Делегатот спрема кој се предлага изрекување 
на мерката оддалечување од седницата има право 
на збор. Неговото излагање не може да трае подол-
го од пет минути. 

Мерката оддалечување од седницата ја изреку-
ва Соборот, без претрес. 

Делегатот на кој му е изречена мерката оддале-
чување од седницата е должен веднаш да се одда-
лечи од седницата и не може повеќе да присуству-
ва на седницата од која е оддалечен. 

Член 97 
Ако претседателот на Соборот со редовни мерки 

не може да одржи ред на седницата на Соборот, ќе 
определи прекин на седницата. 

Член 98 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин што го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се оддалечи од салата во која се одржу-
ва седницата и од зградата на Собранието на СФРЈ. 

Ако е редот значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се оддалечат сите граѓани. 
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5. Тек на седницата 

Член 99 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
со работата на седницата и со другите претходни 
прашања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа кој 
е повикан на седницата на Соборот и кои делегати 
го известиле дека се спречени да присуствуваат на 
седницата. 

Член 100 
Пред да се премине на утврдување на дневниот 

ред, се усвојува записникот од претходната седница. 

Член 101 
По утврдувањето на дневниот ред, делегатите 

можат да поставуваат прашања и да бараат објас-
ненија и известувања во смисла на одредбите од 
овој деловник, ако Соборот не одлучи поинаку. 

Соборот може да го определи времето за поста-
вување на прашања и за давање одговори на од-
делна седница. 

Член 102 
Претресот на одделни точки се врши според ре-

доследот утврден во дневниот ред. 
Во текот на седницата Соборот може да изврши 

измени во редоследот на претресот на одделни точ-
ки од дневниот ред. 

Член 103 
На почетокот на претресот на секоја точка оној 

што го предложил разгледувањето на таа точка од 
дневниот ред може да даде поблиски односно до-
полнителни образ л ожени ја. 

Потоа добиваат збор делегатите и другите учес-
ници на седницата на Соборот што се пријавиле 
за збор. 

Кога ќе утврди дека повеќе нема говорници, 
претседателот на Соборот го заклучува претресот. 

Член 104 
Претседателот на Соборот може во текот на сед-

ницата да ја прекине работата на Соборот и да го 
определи денот и часот кога ќе продолжи работата. 

Претседателот ја прекинува работата на Собо-
рот, кога е тоа предвидено со овој деловник, поради 
недостиг на кворум, поради изминатото време, по-
ради одмор на делегатите, поради потребата да се 
извршат потребни консултации и да се прибават 
потребни мислења, како и во други случаи кога тоа 
ќе го заклучи Соборот. 

Ако седницата е прекината поради недостиг на 
кворум, а кворум не постои и во продолжението на 
седницата, претседателот ја заклучува седницата. 

Член 105 
Ако прашањето што се претресува не бара до-

несување акт, односно заклучок, или ако Соборот 
не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го 
заклучува претресот и преминува на следната точ-
ка од дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што го претресувал 
не ја завршил расправата или не сака да одлучува 
на истата седница, претресот на тоа прашање се 
одлолсува за една од наредните седници. 

Член 106 
Откако се исцрпени сите точки од дневниот ред, 

претседателот на Соборот ја заклучува седницата. 

6. Одлучување 

Член 107 
За донесување одлука на седницата на Соборот 

• потребен кворум. 

Ако претседателот на Соборот не е сигурен де-
ка постои кворум за одлучување, ќе нареди прози-
вање на делегатите. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го поба-
ра делегат чиешто барање ќе го поддржат најмалку 
девет делегати. 

По завршеното прозивање, заради проверка, 
повторно се прозиваат делегатите за кои е забеле-
жано дека не се присутни. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 108 
Одлуката на Соборот е полноважна ако е доне-

сена со мнозинство гласови на седницата на која 
присуствува мнозинството од делегатите. 

Промената на Уставот на СФРЈ е усвоена во 
Соборот ако за неа гласаат две третини од сите де-
легати. 

Член 109 
Делегатот има право по завршениот претрес, 

пред гласањето, да се изјасни за својот став за гла-
сањето и да го образложи својот став. Неговото об-
разложение не може да трае повеќе од пет минути. 

Член НО 
Делегатот има право и должност да гласа за 

секој предлог за кој се одлучува на седницата на 
Соборот. 

Гласањето по правило е јавно. 
Делегатот гласа така што се изјаснува за или 

против предлогот или се воздржува од гласањето. 
Гласањето се врши едновремено — со кревање 

рака, со употреба на технички средства, или со пое-
динечно изјаснување — при прозивање™. 

Член 111 
При гласањето претседателот на Соборот ги по-

викува делегатите да се изјаснат кој е за предло-
гот, потоа кој е против предлогот и најпосле дали 
некој се воздржал од гласањето. 

Член 112 
Поединечно изјаснување се врши ако тоа го 

определи претседателот на Соборот доколку смета 
дека тоа е потребно за да се утврди точно резул-
татот од гласањето, или ако тоа го побара еден де-
легат чиешто барање ќе го поддржат најмалку де-
вет делегати. 

Поединечното гласање се врши така што секој 
прозван делегат се изјаснува „за" или „против" или 
се воздржува од гласањето. 

По завршеното прозивање, заради проверка, 
повторно се прозиваат делегатите за кои во списо-
кот не е забележано дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот го утврдува резултатот од гласањето и врз 
основа на резултатот објавува дека предлогот за кој 
се гласало е усвоен или дека е одбиен. 

7. Записници 

Член 114 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за 

работата на седницата, а посебно за предлозите из-
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несени на седницата, за заклучоците донесени на 
седницата во врска со одделни точки од днев-
ниот ред. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето за одделни прашања. 

Делегатот што на седницата го издвоил мисле-
њето може да бара битните делови од неговата из-
јава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 115 
Записникот се составува истиот ден кога е за-

на седницата. 
Записникот се упатува до сите делегати најдоц-

на десет дена пред денот определен за одржување 
на седницата. 

Член 116 
На почетокот од седницата секој делегат има 

право да стави забелешки на записникот од прет-
ходната седница. 

За основаноста на забелешките на записникот 
се одлучува на седницата, без претрес. Ако забе-
лешките се усвојат, во записникот ќе се извршат 
соодветни измени. 

Претседателот на Соборот утврдува дека е 
усвоен записникот на кој не се ставени забелешки 
односно записникот во кој, според усвоените забе-
лешки, се извршени исправки. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 117 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Со-
борот. 

Член 118 
На седницата на Соборот се водат стенографски 

белешки. 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите веднаш по одржаната седница на 
Соборот. 

Секој делегат може во рок од три дена од де-
нот на одржувањето на седницата, до бара во сте-
нографските белешки да се извршат измени на не-
говото излагање што се од редакциска природа. Со 
овие измени не може да се менува смислата и суш-
тината на неговото излагање. 

Ако секретарот на Соборот оспори дека измени-
те, што делегатот бара да се извршат во стенограф-
ските белешки во кои е неговото излагање, се од 
редакциока природа, за спорното прашање одлучу-
ва претседателот на Соборот. 

Стенографските белешки се приложуваат кон 
изворникот на усвоениот записник. 

VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

А. Постапка за донесување на акти 

1, Постапка за донесување на закон 

а) Поведување постапка 

Член 119 
Постапка за донесување на закон се поведува 

со предлог за донесување на закон. 

Член 120 
Предлог за донесување на закон може да под-

несе секој делегат во Соборот, Сојузниот извршен 
совет, работно тело на Соборот, како и заедничко 
работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на својот делокруг (овластен предлагач на 
закон). 

Член 121 
Секој делегат може на седница на Соборот или 

на работно тело на Соборот, чиј е член, да предложи 
определено прашање да се регулира со закон. Ако 
Соборот или негово работно тело го прифати овој 
предлог, ќе се определи начинот на кој ќе се изра-
боти и поднесе предлогот за донесување на закон, 

Член 122 
Барањето за донесување закон што на Соборот 

ќе му го поднесат Соборот на републиките и покра-
ините, собранието на републиката или собранието 
на автономната покраина, Уставниот суд на Југо-
славија, Сојузниот суд, општествено-политичкитв 
организации во федерацијата, Стопанската комора* 
на Југославија или други самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата, се упатува непо-
средно до Соборот. На седницата на Соборот на која 
се разгледува ова барање се повикува и претстав-
никот на подносителот на барањето, кој може да ГОЈ 
образложи барањето. 

Ако Соборот го прифати барањето за донесува-
ње на закон, со заклучок ќе го определи начинот? 
на кој во смисла на тоа барање, ќе се изработи и 
поднесе предлогот за донесување на закон. 

За ставот што го зазел по повод барањето, Со-
борот го известува подносителот на барањето. 

Член 123 
Барањето за донесување на закон што не по* 

текнува од органите и организациите од член 122 на 
овој деловник се упатува до Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за претставки и предлози. 

б) Претходна постапка 

Член 124 
Пред да поднесе до Собранието на СФРЈ пред-

лог за донесување закон предлагачот може, во дого-
вор со матичниот одбор на Соборот, да поднесе тези 
за изработка на закон заради претходна размена на 
мислења во соодветните тела на Соборот за потре-
бата од донесување закон и за основните прашања' 
што треба да се уредат со законот, како и за наче-
лата врз кои определени односи треба да се уреда* 
со законот. 

Претходна постапка може да се спроведе и на 
предлог од матичниот одбор на Соборот. 

Спроведување на претходна постапка за оддел-
ни прашања може да се предвиди и со програмата 
за работа на Соборот. 

в) Предлог за донесување на закон 

С о д р ж и н а н а п р е д л о г о т з а д о н е с у -
в а њ е н а з а к о н 

Член 125 
Предлогот за донесување на закон треба да со-

држи: 
1) уставен основ за донесување на законот; 
2) оцена на состојбата во областа што треба да 

се уреди со законот и причините поради кои треба 
да се донесе законот; 

3) основни начела врз кои треба да бидат уре-
дени односите во соодветната област, целите што се* 
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има желба да се постигнат, како и последиците што 
Ќе произлезат од предложените решенија за мате-
ријалната и друга положба на работните луѓе и гра-
ѓаните, на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници; 

4) оцена на потребата од финансиски средства 
од буџетот на федерацијата, со назнака на износот, 
начинот и можноста за нивното намирување; и 

5) текст на нацрт-законот во кој се формулира-
ни, во вид на правни одредби, решенијата што се 
предлагаат, со образложение кое содржи објаснени-
ј а на основните правни институти (нацрт-закон). 
Кон нацрт-законот се дава и содржина на нацрт-за-
конот (означување делови, глави, оддели, отсеци 
ити.). 

Кон предлогот за донесување закон се доста-
вува резиме на предлогот наменето за делегациите 
на основните самоуправни организации и заедници 
и на општествено-политичките организации. 

Член 126 
Ако во текот на изработката на предлогот за 

донесување на закон се консултирани републички-
те и покраинските органи и други органи и органи-
зации, кон предлогот за донесување на закон се 
приложуваат мислењата и ставовите на тие органи 
и организации. 

Кон предлогот за донесување на закон се под-
несува и потребната документација. 

Ако со предлогот за донесување на закон се 
вршат измени или дополненија на закон, кон пред-
логот за донесување на закон се поднесува и тек-
стот на одредбите на важечкиот закон што се ме-
нуваат односно дополнуваат. 

П о д н е с у в а њ е и у п а т у в а њ е п р е д -
л о г з а д о н е с у в а њ е н а з а к о н 

Член 127 
Предлогот за донесување на закон се доставува 

до претседателот на Собранието на СФРЈ, кој го 
упатува до претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува предло-
гот за донесување на закон до сите делегати и тоа 
најдоцна 60 дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата на Соборот на која ќе се претресу-
ва тој предлог. 

АКО предлогот за донесување на закон од ст. 1 
и 2 на овој член не е подготвен во согласност со 
одредбите на овој деловник, претселателот на Со-
борот, пред неговото упатување до делегатите, ќе 
побара од предлагачот да ги отстрани забележаните 
недостатоци. 

Член 128 
Предлогот за донесување на закон што не го 

поднел Сојузниот извршен совет, претседателот на 
Соборот го доставува и до Сојузниот извршен совет 
заради давање мислење. 

Р а з г л е д у в а њ е н а п р е д л о г з а д о н е -
с у в а њ е н а з а к о н в о о д б о р и т е н а С о -

б о р о т 

Член 329 
Пред претресот на предлог за-донесување на за-

кон на седница на Соборот, предлогот го разгледува 
надлежното работно тело на Соборот во чиј дело-
круг спаѓа прашањето што се уредува со законот 
(матичен одбор). 

Ако во предлогот за донесување на закон се 
опфатени одделни прашања што спаѓаат и во де-
локругот на другите одбори на Соборот, предлогот 
во поглед на тие прашања го разгледуваат и овие 
Одбори. 

Ако предлогот содржи и одредби со кои се ан-
гажираат финансиски средства од буџетот на ф е -
дерацијата, предлогот за донесување на закон го 
разгледува и Одборот на Соборот за буџетот на ф е -
дерацијата. 

Одбор не може да стави на дневен ред на сед-
ница предлог за донесување на закон пред истекот 
на рокот од 30 дена од денот на доставувањето на 
тој предлог до делегатите. 

Член 130 
Кога ќе го разгледа предлогот за донесување на 

закон, одборот му поднесува на Соборот свој из -
вешта ј со мислењето и ставовите изнесени во текот 
на разгледувањето. 

Матичниот одбор е должен да ги разгледа и 
мислењата и ставовите што му ги доставиле други-
те одбори на Соборот што го разгледувале предло-
гот, и во извештајот што му го поднесува на Со-
борот, дава свое мислење и за мислењата и ставо-
вите на тие одбори. 

Член 131 
Извештаите на одборот се доставуваат до прет-

седателот на Соборот, кој ги упатува до сите деле-
гати, и тоа најдоцна 10 дена пред денот опреде-
лен за одржување на седницата на Соборот на ко-
ја ќе се претресува предлогот за донесување на 
закон. 

Извештаите на одборот се доставуваат и до 
Законодавно-правната комисија и до подносителот 
на предлогот за донесување на закон најдоцна во 
рок од 24 часа по завршувањето на седницата на 
одборот. 

Р а з г л е д у в а њ е н а п р е д л о г з а д о н е -
с у в а њ е н а з а к о н в о З а к о н о д а в н о -

- п р а в н а т а к о м и с и ј а н а С о б о р о т 

Член 132 
Законодавно-правната комисија на Соборот, во 

рамките на својот делокруг, разгледува предлог за 
донесување на закон и поднесува извештај до Со-
борот со мислење и предлози. 

Законодавно-правната комисија во својот из -
вештај до Соборот дава мислење и за предлозите 
што на Соборот му ги поднеле одборите кои го 
разгледувале предлогот за донесување на закон. 

Извештајот на Законодавно-правната комисија 
се доставува до претседателот на Соборот, кој го 
упатува до сите делегати најдоцна во рок од 24 
часа по завршувањето на седницата на Комисијата. 

Член 133 
Извештајот на Законодавно-правната комисија 

се доставува и до матичниот одбор што го разгле-
дувал предлогот за донесување на закон и до под-
носителот на предлогот за донесување на закон 
најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на 
седницата на Комисијата. 

Ако предлозите на Законодавно-правната ко-
мисија не се во согласност со предлозите на матич-
ниот одбор, овој одбор, пред претресот на предло-
гот во Соборот, ќе го разгледа извештајот на К о -
мисијата и за својот став ќе му поднесе извештај 
па Соборот. 

Член 134 
Соборот може да одлучи, за време на воена 

состојба и чи во случај на непосредна воена опас-
ност. предлозите на закони, други прописи и општи 
акти да се разгледуваат на седницата на Соборот 
без претходно разгледување во работните тела на 
Соборот. 
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П р е т р е с н а п р е д л о г з а д о н е с у в а њ е 
н а з а к о н в о С о б о р о т 

Чл eri 135 
Подносителот на предлог за донесување на за-

кон, односио негов претставник, во почетокот на 
претресот може да даде кратко образложение на 
предлогот. Тој има право да учествува во текот на 
целиот претрес, да дава објаснение и да изнесува 
свои мислења. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет мо-
ж е да учествува во текот на целиот претрес на 
предлог за донесување на закон и ако тој предлог 
не го поднел Сојузниот извршен совет. 

Член 136 
За предлог за донесување закон на седница на 

Соборот се врши. по правило, одвоено претрес во 
начело и претрес во поединости. 

Член 137 
Претресот во начело се врши на тој начин што 

делегатите ги изнесуваат своите мислења за устав-
ниот основ, состојбата во областа што треба да се 
регулира со законот, основните начела врз кои тре-
ба да бидат уредени односните или за финансиско-
то дејство на идниот закон. 

По завршувањето на претресот во начело, Со-
борот со заклучок го утврдува својот став за пред-
логот за донесување на закон. 

За заклучокот на Соборот се известува подно-
сителот на предлогот. 

Член 138 
Ако Соборот со заклучок го прифати предлогот 

за донесување на закон, се преминува на претрес 
на предлогот за донесување на закон во поедино-
сти. 

Претресот на предлогот во поединости се врши 
на тој начин шот се расправа за текстот на нацрт-
-законот. 

Член 139 
Ако со предлогот за донесување на закон се 

уредуваат прашања на системот, предлагачот или 
работно тело на Соборот може да му предложи на 
Соборот да го разгледува текстот на нацрт-законот 
на посебна седница. 

I Член 140 
По завршениот претрес Соборот со заклучок ги 

утврдува своите ставови и забелешки за одделни 
одредби од нацртот и ги упатува до подносителот 
на предлогот за да ги земе предвид при изработ-
ката на предлог-законот. 

Ако подносителот на предлогот за донесување 
на закон не се согласува со заклучокот од став 1 
на овој член или во други случаи кога тоа ќе го 
предложи подносителот на предлогот за донесува-
ње на закон. Соборот со заклучок ќе определи 
предлог-законот да го изработи работно тело на 
Соборот или Сојузниот извршен совет и да го под-
несе до Соборот. 

Ако при разгледувањето на текст на нацрт Со-
борот установи дека во нацртот не се изразени на 
соодветен начин основните начела врз кои треба да 
бидат уредени односите во областа за која се пред-
лага донесувањето на законот. Соборот може со за-
клучок да го обврзе предлагачот да изработи нов 
текст на нацрт-законот и да го поднесе до Соборот 
на усвојување. 

Член 141 
Со заклучокот за усвојување на предлогот за 

донесување на закон Соборот може да ги опреде-

ли и органите и организациите што ќе бидат кон-
султирани при изработката на предлог-законот 
и облиците на соработка со заинтересираните ор-
гани и организации што можат да придонесат за 
подобра изработка на предлог-законот. 

г) Предлог-закон 

С о д р ж и н а н а п р е д л о г-з а к о н о т н е -
г о в о т о п о д н е с у в а њ е , у п а т у в а њ е и р а з -
г л е д у в а њ е в о о д б о р и т е н а С о б о р о т и 

в о З а к о н о д а в н о - п р а в н а т а к о м и с и ј а 

Член 142 
Предлог-закон се поднесува во обликот во кој 

се донесува закон и мора да биде образложен. Кон 
предлог-законот се дава и содржина на предлог-за-
конот (означување делови, глави, оддели, отсеци 
ити.). 

Образложението ги опфаќа, особено, уставниот 
основ за донесување на законот, прашањата што 
се решаваат со предлог-законот и објаснението на 
основните правни институти, податоците за ф и -
нансиските средства потребни за спроведување на 
законот и за начинот на обезбедување на тие сред-
ства, како и други значајни околности во врска 
со предложените решенија. 

Предлагачот е должен во образложението на 
предлог-законот да ги наведе забелешките и пред-
лозите што се дадени на предлогот за донесување 
на закон и што предлагачот не ги усвоил, како и 
причините поради кои не ги усво ил. 

Член 143 
Барањето чија цел е да се измени или дополни 

предлог-законот овластениот предлагач го поднесу-
ва во облик на амандман. 

Предлог-законот и сите амандмани на предлог-
-законот претседателот на Соборот ги доставува и 
до Комисијата на Собранието на СФРЈ за утврду-
вање на идентичноста на текстовите на јазиците 
на народите на Југославија. 

Член 144 
Во поглед на поднесувањето и упатувањето на 

предлог-законот до Соборот, како и на разгледу-
вањето во одборите и во Законодавно-правната ко-
мисија, се применуваат одредбите на овој деловник 
што се однесуваат на предлогот за донесување на 
закон. 

П р е т р е с н а п р е д л о г о т в о С о б о р о т 

Член 145 
Подносителот на предлог-закон, односно него-

виот претставник, на почетокот на претресот може 
да даде образложение на предлог-законот. ТОЈ има 
право да учествува во текот на целиот претрес на 
предлог-законот, да дава објасненија и да ги изне-
сува своите мислења. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет може 
да учествува во текот на целиот претрес на пред-
лог-закон и кога Сојузниот извршен совет не е 
предлагач. 

Член 146 
Претресот на предлог-закон на седница на Со-

борот опфаќа општ претрес на предлог и претрес 
на текстот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат ми-
слења, да се бараат објасненија и да се подигаат 
сите прашања во врска со решенијата дадени во 
предлогот. 
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, Во текот на. претресот на текстот на предлогот 
се расправа за предлогот по делови, глави, односно 
оддели, а ако на седницата се одлучи така — и по 
членови. Во текот на овој претрес се одлучува и 
за амандманите. 

По завршениот претрес на текстот на предло-
гот, и кога Соборот ќе одлучи за сите амандмани, 
Соборот одлучува за предлог-законот во целост. 

А м а н д м а н и 

Член 147 
Амандман на предлог-закон се поднесува пис-

мено. 
Амандманот мора да биде образложен. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандманот е должен во исто време да го предложи 
начинот на обезбедување на тие средства. 

Член 148 
Амандман на предлог-закон може да се поднесе 

најдоцна 10 дена пред денот определен за одржу-
вање седница на Соборот на која ќе се претресува 
пред лог-законот, а се доставува до претседателот на 
Соборот. 

Член 149 
Амандманот на предлог-закон претседателот на 

Соборот го упатува веднаш до сите делегати, ма-
тичниот одбор, Законодавно-правната комисија, 
подносителот на предлог-законот и до Сојузниот 
извршен совет. 

Ако амандманот на предлог-закон содржи од-
редби со кои се ангажираат финансиски средства 
од буџетот на федерацијата, претседателот на Со-
борот го доставува амандманот и до Одборот на Со-
борот за буџетот на федерацијата. 

Член 150 
Ако амандманот на предлог-закон содржи од-

редби со кои се менуваат начелата врз кои се зас-
нова законот, утврдени од Соборот во текот на 
претресот на предлогот за донесување на закон, 
или ако прифаќањето на амандманот би повлеку-
вало по себе побитна измена на текстот на пред-
лог-законот, за амандманот не може да се одлучува 
на седница на Соборот пред да му поднесат на Со-
борот матичниот одбор и Заканодавно-правната ко-
мисија свои извештаи за тој амандман, а за аман-
дманот од член 149 став 2 од овој деловник — ни 
пред да поднесе Одборот на Соборот за буиетот 
на федерацијата свој извештај за таквиот аман-
дман. 

Член 151 
Делегатот чиј предлог ќе го поддржат најмалку 

девет делегати, може по исклучок, да поднесе 
амандман на предлог-закон на седница на Соборот 
бо текот на претресот на тој предлог. И ваквиот 
амандман се поднесува писмено и мора да биде 
образложен. 

Подносителот на предлог-закон може да подне-
сува амандмани се до заклучзгвањето на претресот 
на предлог-законот. 

Сојузниот извршен совет може до заклучува-
њето на претресот на предлог-законот да поднесува 
амандмани и на предлог-законот што не го под-
нел тој. 

Ако амандманот не е поднесен во рокот од член 
148 на овој деловник, се смета дека е поднесен на 
седница на Соборот. 

Амандманите што се поднесени на седница на 
Соборот мораат да им бидат врачени на сите де-
легати во писмена форма пред одлучувањето за 
нив. 

Член 152 
За да може амандманот поднесен на седница на 

Соборот да се проучи. Соборот може, на предлог 
од претседателот на Соборот, од делегат, од работ-
но тело на Соборот, од подносителот 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 наредните сед-
ници на Соборот. 

Член 153 
За амандман на предлог-закон има право да се 

изјасни подносителот на предлог-законот. 
Сојузниот извршен совет има право да се из-

јасни за амандман и ако тој не е подносител на 
предлог-законот. 

Член 154 
Соборот може да одлучи пред гласањето, за под-

несен амандман на предлог-закон претресот да се 
прекине и амандманот да се достави до Законодав-
но-правната комисија заради утврдување на конеч-
ниот текст на одредбите што се менуваат со аман-
дманот и заради усогласување на другите одредби 
на предлог-законот што се во врска со тие од-
редби. 

Член 155 
За секој ама идан на предлог-закон се гласа 

одвоено во текот на претресот на текстот. Аман-
дманот усвоен на седница на Соборот станува сос-
тавен дел на предлог-законот. 

За амандман со кој се согласил подносителот 
на предлог-закон, се гласа во текот на претресот 
на текстот само ако тоа го бара делегат во Соборот 
или Сојузниот извршен совет, кога тој не е пред-
лагач. 

Член 156 
За амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на предлог-законот на кои се однесуваат 
амандманите. 

Ако на еден член од предлог-закон се подне-
сени повеќе амандмани, прво се гласа за амандма-
нот што најмногу отстапува од предложеното ре-
шение, и според тој критериум натаму за другите 
амандман. 

АКО е поднесен амандман на амандман, прво ' 
се гласа за амандманот што е поднесен на аман-
дман. 

д) Скратена постапка за донесување на закон 

Член 157 
Соборот, по исклучок, на барање од предлагачот 

што ќе го поддржат матичниот одбор и Законодав-
но-правната комисија на Соборот, може да заклучи 
заедно да го разгледува предлогот за донесување на 
закон и предлог-закон кога станува збор за измени 
и дополненија од помало значење, односно кога не 
се влијае битно Ерз положбата и правата на ра -
ботните луѓе и граѓаните и самоуправните органи-
зации и заедници, како и кога станува збор за пре-
станување на важењето на одделни закони. 

Предлогот за донесување на закон и предлог-
-законот можат на седницата на Соборот да се раз-
гледуваат заедно според постапката од став 1 на 
овој член, ако на делегатите им се доставни 30 дена 
пред денот на одржувањето на седницата на Со-
борот. 

ѓ) Итна постапка за донесување на закон 

Член 158 
Закон, по исклучок, може да се донесе и по 

итна постапка во која не се применуваат одредбите 
на овој деловник за предлогот за донесување на 
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закон и роковите што се пропишани за одделни 
дејствија во постапката за донесување на закон. 

По итна постапка може да се донесе закон само 
кога е тоа неопходно заради спречување и отстра-
нување на поголеми нарушавања во стопанството 
или кога тоа го бараат интересите на народната 
одбрана, безбедноста на земјата или поголеми еле-
ментарни непогоди или други вонредни и неодло-
жни потреби на земјата. 

Член 159 
Предлогот да се донесе закон по итна постапка 

мора да биде посебно образложен. 
Во образложението на предлогот закон да се 

донесе во итна постапка, предлагачот е должен да 
ги наведе причините поради кои се предлага доне-
сување на законот по итна постапка и да укаже 
на последиците што би можеле да настапат ако 
законот не се донесе по таа постапка. 

Со предлогот законот да се донесе по итна пос-
тапка се поднесува и предлогот на тој закон, што 
треба да биде подготвен согласно со одредбите од 
чл. 125 и 142 на овој деловник. 

Член 160 
При утврдувањето на дневниот ред Соборот од-

лучува претходно за предлогот законот да се донесе 
по итна постапка. 

Ако предлогот не го поднел Сојузниот извршен 
совет, Соборот пред одлучувањето ќе побара од 
Сојузниот извршен совет мислење за тој предлог. 

Член 161 
Ако Соборот го усвои предлогот законот да се 

донесе по итна постапка, се пристапува кон претрес 
на предлог-законот на седница на Соборот. 

Пред претресувањето на предлог-закоиот на 
седница на Соборот, предлог-законот го разгледува 
матичниот одбор и Законодавно-правната комисија. 

Член 162 
Ако Соборот не го усвои предлогот законот да 

се донесе по итна постапка, се применуваат од-
редбите на овој деловник за предлогот за донесу-
вање на закон. 

Член 163 
На предлог-закон што се донесува по итна пос-

тапка може да се поднесе амандман до заклучува-
њето на претресот. 

Ако со амандманот се менуваат начелата врз 
кои се заснова предлог-законот, или ако прифаќа-
њето на амандманот би предизвикало битна измена 
на текстот на предлог-законот, или ако со аман-
дманот се ангажираат финансиски средства — со 
него ќе се постапи на начинот определен во член 
150 од овој деловник. 

Матичниот одбор и Законодавно-правната ко-
мисија се должни веднаш да го разгледаат аман-
дманот од став 2 на овој член и да му поднесат 
на Соборот извештај со мислења и предлози. 

е) Јавна дискусија за предлог за донесување на 
закон 

Член 164 
Кога Соборот ќе го усвои предлогот за доне-

сување на закон, по исклучок може да одлучи, ко-
га станува збор за регулирање на прашања од об-
ласта на општествено-економските и политичките 
односи, што се од посебно значење за работните 
луѓе и граѓаните, како и кога е неопходно да се 
изврши најширока консултација на заинтересира-
ните органи и организации, на научните и струч-
ните институции, на работните луѓе и граѓаните, 

предлогот за донесување на закон или одделно пра-
шање од тој предлог да го стави на јавна диску-
сија. 

Член 165 
Ако одлучи предлогот за донесување на закон 

или одделно прашање од тој предлог да го стави 
на јавна дискусија, Соборот со заклучок: 

— ги утврдува прашањата што ќе ги стави на 
јавна дискусија и начинот на кој ќе бидат објавени; 

— го определува работното тело на Соборот 
што ќе се грижи за следењето на јавната диску-
сија; 

— ги утврдува финансиските средства за орга-
низирање и спроведување на јавната дискусија; 

— го утврдува рокот во кој треба да се спро-
веде јавната дискусија; 

— го утврдува начинот на собирање и среду-
вање на мислењата и предлозите од јавната дис-
кусија. 

Предлогот за донесување на закон или одделно 
прашање од тој предлог што се ставаат на јавна 
дискусија се објавуваат на сите јазици на наро-
дите на Југославија утврдени со републичките ус-
тави, и на јазиците на албанската и унгарската на-
родност (албански јазик и унгарски јазик). 

Член 166 
За резултатите од јавната дискусија работното 

тело на Соборот му поднесува чзвештај на Соборот. 
Извештајот за резултатите од јавната дискуси-

ја ги содржи мислењата и предлозите изнесени во 
јавната дискусија. 

Работното тело на Соборот во соработка со пред-
лагачот, ги утврдува предлог-ставовите за мисле-
њата и предлозите изнесени во јавната дискусија. 

Член 167 
Кога ќе го прими извештајот за резултатите од 

јавната дискусија, Соборот зазема став за мисле-
њата и предлозите од јавната дискусија и за тоа 
го известува предлагачот. 

Член 168 
Во организирањето и спроведувањето на јав-

ната дискусија работното тело на Соборот оства-
рува соработка со органите на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, со органи-
те на другите општествено-политички организации, 
организациите на здружениот труд и со други са-
моуправни организации и заедници и здруженија, 
како и со научните и стручните институции. 

2. Постапка за донесување на буџетот на федера-
цијата и на завршната сметка на буџетот на фе-

дерацијата 

Член 169 
Постапка за донесување на буџетот на федера-

цијата поведува Сојузниот извршен совет. 

Член 170 
Предлог-основите, нацртот и предлог-буџетот на 

федерацијата ги разгледува и ги усвојува Соборот 
сообразно со одредбите на овој деловник според кои 
разгледува и усвојува предлог за донесување закон 
и предлог-закон. 

Соборот не може да го усвои предлог-буџетот 
додека Соборот на републиките и покраините не го 
утврди вкупниот обем на расходите на буџетот на 
федерацијата. 

! 

Член 171 
Документацијата кон предлог-основите на бу-

џетот на федерацијата мора, покрај другото, да 
содржи и информација за извршувањето пџ бу-
џетот во првото полугодие на тековната година и 

г 
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процена на извршувањето на буџетот до крајот на 
таа година. 

I, Член 172 
ѓ Сите работни тела на Соборот, во рамките на 

својот делокруг, ги разгледуваат предлог-основите, 
I односно нацрт-буџетот на федерацијата, како и 

програмите за работа на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации што се финанси-
раат од буџетот на федерацијата. 

\ Член 173 
f Врз донесувањето на измени и дополненија на 

буџетот на федерацијата, може да се примени скра-
тена постапка за донесување закон според одред-
бите на член 157 од овој деловник. 

! Член 174 
' Предлогот на завршната сметка на буџетот на 

федерацијата за претходната година му го поднесу-
ва на Соборот на усвојување Сојузниот извршен со-
вет, во рокот предвиден со закон. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот на 
федерацијата го поднесува Сојузниот извршен совет 
заедно со извештајот на Службата на општественото 
книговодство. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, што според законот се должни да под-
несуваат годишни извештаи за својата работа до Со-
бранието на СФРЈ, ги поднесуваат овие извештаи 
во рокот што е пропишан за поднесувањето на пред-
логот на завршната сметка на буџетот на федера-
цијата. 

Сите работни тела на Соборот, во рамките на 
својот делокруг, го разгледуваат предлогот на за -
вршната сметка на буџетот на федерацијата, со 
извештајот на Службата на општественото книго-
водство и со годишните извештаи на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации. 

3. Постапка во врска со давањето мислење на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ и на другите органи на федерацијата со 
чии акти се создаваат обврски за буџетот на 

федерацијата 

Член 175 
Нацрт-законот, друг пропис или општ акт од 

'делокругот на Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ или на друг орган на ф е -
дерацијата со кој се создава обврска за буџетот на 
федерацијата, претседателот на Соборот го доста-
вува до делегатите во Соборот и до Одборот на 
Соборот за буџетот на федерацијата. 

Нацрт-актот од став 1 на овој член го разгле-
дува Одборот за буџетот на федерацијата од стано-
виштето дали во буџетот на федерацијата се обез-
бедени средства за обврските што ги создава тој 
акт за буџетот и за тоа го известува Соборот. 

Соборот утврдува дали во буџетот на федера-
цијата се обезбедени средства за обврските 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 известува Соборот 
на републиките и покраините односно другиот ор-
ган на федерацијата. 

4. Постапка за склучување и ратификација на 
меѓународни договори 

Член 176 
Кога Сојузниот извршен совет, пред склучува-

њето на меѓународниот договор што го ратификува, 
односно во чија ратификација учествува Соборот, 
ќе побара мислење за прашањата што се уредуваат 
со меѓународниот договор, претседателот на Соборот 
го доставува тоа барање до матичниот одбор на 
Соборот. 

Матичниот одбор на Соборот го разгледува ба-
рањето на Сојузниот извршен совет и за своето 
Мислење, преку претседателот на Соборот, го изве-
стува Сојузниот извршен совет. 

Матичниот одбор на Соборот, заради утврдува-
ње на своето мислење, остварува соработка со со-
одветните работни тела на Соборот, односно на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

Соборот може, на предлог од матичниот одбор, 
да го разгледа барањето на Сојузниот извршен совет 
од став 1 на овој член и во врска со тоа да утврди 
соодветни насоки за натамошна работа на Сојузниот 
извршен совет врз склучувањето на односниот ме-
ѓународен договор. 

Член 177 
Ратификација на меѓународни договори од сво-

јата надлежност Соборот врши со закон. 
Член 178: 

Постапка за донесување на закон за ратифи-
кација на меѓународни договори поведува Сојузниот 
извршен совет со поднесување предлог-закон за 
ратификација. 

Член 179 
Предлог-законот за ратификација на меѓуна-

роден договор содржи и потполн текст на меѓуна-
родниот договор чија ратификација се предлага. 

Во образложението на предлог-законот за рати-
фикација на меѓународен договор треба да се из-
несат причините поради кои се предлага ратифи-
кација на меѓународниот договор и дали меѓуна-
родниот договор бара донесување на нови или 
измена на важечките сојузни закони, како и дали 
прашањата што се предмет на меѓународниот до-
говор спаѓаат во надлежност на републиките и 
автономните 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 ца се из-
несе и дали со меѓународниот договор се предви-
дуваат обврски за федерацијата во извршувањето 
на тој договор, како и да се даде оцена на потребата 
од финансиски средства од буџетот на федерацијата 
за спроведување на меѓународниот договор. 

Член 180 
Во текот на претресот на предлог-законот Со-

борот одлучува за потребата од ратификација на 
меѓународниот договор, за евентуалните резерви 
кон договорот, ако такви резерви се дозволени со 
тој договор, како и за другите начелни прашања. 

Во постапката за ратификација на меѓународен 
договор ќе се применуваат согласно одредбите на 
овој деловник што се однесуваат на постапката за 
донесување на закон. 

5. Постапка за донесување на други прописи 
и општи акти освен закони 

Член 181 
Прописите и општите акти на Собранието на 

СФРЈ, освен законите, буџетот и завршнава сметка 
на федерацијата, се донесуваат според одредбите 
на овој деловник што се однесуваат на предлог-
-закон, ако со овој деловник не е определено 
поинаку. 

Член 182 
Соборот може да ОДЛУЧИ, на предлог од предла-

гачот, од делегат, од работно тело на Соборот или 
од претседателот на Соборот, предлогот на пропис 
или на општ акт од член 181 на овој деловник да 
го разгледува според постапката предвидена за до-
несување на закон. 
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Член 183 
За предлогот на друг пропис или на општ акт 

од член 181 на овој деловник на седници на Собо-
рот се води единствен претрес. 

Соборот може, на предлог од предлагачот на 
актот, од делегат, од работао тело на Соборот или 
од претседателот на Соборот, да одлучи да спрове-
де одделно општ претрес на предлогот, а одделно 
претрес на текстот на предлогот. 

в. Постапка за донесување на одлука за обврската 
за извршување на сојузен закон, друг пропис или 

општ акт 

Член 184 
Известувањето на Сојузниот извршен совет или 

на извршен совет на република, односно автоном-
на покраина за спор помеѓу сојузен орган на уп-
равата и републички односно покраински орган на 
управата во поглед на остварувањето на обврски-
те на органот во републиката односно во автоном-
ната покраина да изврши сојузен закон, друг про-
пис или општ акт, се доставува до претседателот 
на Соборот кој го упатува до сите делегати, до ма-
тичниот одбор и до Законодавно-правната комисија 
на Соборот. 

Член 185 
Матичниот одбор на Соборот собира податоци 

од сојузниот орган на управата и од републичкиот 
односно покраинскот орган на управата во спорот, 
и може на своја седница да повика претставници 
на тие органи заради изнесување на нивните мис-
лења и ставови. 

Во својот извештај што го поднесува до Собо-
рот, одборот известува и за ставовите на органите 
во спорот. 

Кон извештајот матичниот одбор приложува 
предлог-одлука за начинот на решавање на спор-
ното прашање. 

Член 186 
Кога ќе ги прими извештаите на матичниот од-

бор и на Законодавно-правната комисија на Собо-
рот, претседателот на Соборот ги упатува до сите 
делегати и го внесува спорното прашање во пред-
логот на дневниот ред на првата наредна седница 
на Соборот. 

Соборот го претресува известувањето на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршен совет на ре-
публика односно автономна покраина и извешта-
ите на матичниот одбор и Законодавно-правната 
комисија на Соборот и донесува одлука за спорно-
то прашање и за обврската за извршување на со-
јузен закон, друг пропис или општ акт. 

7. Донесување на закон за постапката за склучување 
на меѓународни договори 

Член 187 
Закон за постапката за склучување на меѓуна-

родни договори, што бараат донесување на нови 
или измена на важечките републички односно по-
краински закони, или од кои произлегуваат посеб-
ни обврски за една или повеќе републики или 
автономни покраини, Соборот донесува во соглас-
ност со републичките и покраинските собранија. 

Член 188 
Предлогот за донесување на закон што го утвр-

дил Соборот, претседателот на Соборот го упату-
ва, заради данаиле мислење, до републичките и 
покраинските собранија. 

Откако ќе го прибави мислењето од републич-
ките и покраинските собранија, предлагачот на за-
конот подготвува предлог-закон, а претседателот на 
Соборот го доставува предлог-законот до републич-
ките и покраинските собранија. 

Кога со предлог-законот ќе се согласат собрани-
јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини, претседателот на Соборот го става пред-
лог-законот на дневен ред на седницата на Соборот. 

Б. Постапка за избор, именување и разре-
шување 

Избор на функционери на Собранието на СФРЈ 

а) Избор на претседател и потпретседател на Со-
бранието на СФРЈ 

Член 189 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

на Собранието на СФРЈ поднесува Комисија ха на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. Пред-
лог може да поднесе и група од најмалку десет 
делегати врз основа на предлог од Сојузната кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија. 

Предлогот од група од најмалку десет деле-
гати во Соборот се доставува до Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за избор и именувања заради 
давање мислење за тој предлог и заедно со мис-
лењето на Комисијата се упатува до сите делегати. 

Предлог-кандидатурата мора да биде доставена 
до делегатите до почетокот на седницата на која 
ќе се врши изборот. 

Ако предлог-кандидатура не е доставена до 
делегатите на осум дена пред седницата на која ќе 
се врши изборот, на барање од еден делегат чие 
барање ќе го поддржат девет делегати, одлучувањето 
за предлогот ќе се одложи до наредната седница, 
која ќе се одржи најрано по истекот на осум де-
на од денот кога до делегатите е доставен пред-
логот. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именување и еден од предлагачи-
те на кандидатурата што ја предложила група де-
легати имаат право на седницата да го образло-
жат предлогот. 

Член 190 
Гласањето за избор на претседател на Собра-

нието на СФРЈ, по правило, е јавно. 
Гласањето се RPII IH тајно, ако тоа го побара 

еден делегат чие барање ќе го поддржат најмалку 
девет делегати. 

Член 191 
Ако изборот на претседател на Собранието на 

СФРЈ се врши тајно, гласањето се врши со гласа-
чки 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 
продадени на претседателот на Соборот. Пг>ед име-
то на секој кандидат мора да има реден број. 

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

Член 192 
Со спровед7утвањето на изборот раководи прет-

седателот на Соборот кому во работата му пома-
гаат секретарот на Соборот и четири до осум деле-
гати избрани на седницата. 

Член 193 
Секој делегат добива едно гласачко ливче. 
По поделбата на гласачките ливчиња и откако 

ќе утврди дека секој делегат добил гласачко лив-
че, претседателот на Соборот дава објаснение за 
начинот на гласањето и го определува времето за 
пополнување на гласачките ливчиња. 
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Делегатот гласа на тој начин што го заокру-
жува 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 пушта превитканото 
гласачко ливче во една од поставените гласачки 
кутии, чиј број го определува претседателот на Со-
борот. 

К а ј секоја гласачка кутија присуствува еден 
од делегатите што се избрани на седницата да му 
помагаат на претседателот на Соборот во спроведу-
вањето на изборот. 

Член 194 
Откако сите присутни делегати ќе гласаат и 

претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето 
е завршено, се пристапува кон утврдување на ре-
зултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња во салата, во која 
се одржува седницата. 

Претседателот на Соборот ги објавува резулта-
тите од гласањето и соопштува колку вкупно де-
легати гласале и колку од нив з§ одделен од пред-
ложените кандидати. 

Член 195 
За претседател на Собранието на СФРЈ во Со-

борот е избран кандидатот кој го добил мнозинство-
то на гласови од присутните делегати. 

Ако ниеден од кандидатите не го добил опреде-
леното мнозинство, гласањето се повторува. 

Член 196 
Изборот на потпреседатели на Собранието на 

СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 

Поднесувањето на предлог-кандидатура, како 
и изборот на потпретседателите на Собранието на 
СФРЈ се врши според одредбите од овој деловник 
за предлагањето на кандидатура и за изборот на 
претседател на Собранието на СФРЈ. 

б) Избор на претседател и потпретседател на 
Соборот 

Член 197 
Поднесувањето на предлог-кандидатура, како 

и изборот на претседател и потпретседател на Со-
борот се врши согласно со одредбите од овој делов-
ник за предлагањето на кандидатура и за изборот 
на претседател на Собранието на СФРЈ. 

в) Избор па заеднички работни тела па Собранието 
па СФРЈ и работни тела па Соборот 

Член 198 
Изборот на заеднички работни тела на Собра-

нието на СФРЈ и на работните тела на Соборот во 
целост, се врши врз основа на кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај 
кандидатот за претседател на работното тело, онолку 
кандидати колку членови се избираат во рабтното 
тело. 

Изборот на одделни членови на овие работни 
тела се врши врз основа на поединечни предлози. 

Член 199 
Предлог-кандидатура за избор на заеднички 

работни тела на Собранието на СФРЈ и работни тела 

на Соборот поднесува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. Предлог-кандидатура 
може да поднесе и група од најмалку десет делегати. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања и еден од предлагачи-
те на кандидатурата што ја предложила група деле-
гати имаат право на седницата да го образложат 
предлогот. 

Предлог-кандидатурата се доставува до претсе-
дателот на Соборот. 

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна 24 
часа пред почетокот на седницата на која ќе се 
врши изборот. 

Сите предлози мораат да се достават до деле-
гатите до почетокот на седницата на која ќе се врши 
изборот. 

АКО одделен предлог не е доставен до делега-
тите на осум дена пред седницата на која ќе се врши 
изборот, на барање од еден делегат кого ќе го под-
држат девет делегати, одлучувањето за тој предлог 
ќе се одложи до наредната седница, што ќе се одр-
ж и најрано по истекот на осум дена од денот тога 
е доставен предлогот до делегатите. 

Член 200 
Изборот на заедничките работни тела на Со-

бранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот, 
по правило, е јавен. 

Член 201 
Ако Соборот одлучи изборот на заедничките ра-

ботни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
работните тела на Соборот да се врши тајно, гла-
сањето се врши со едно гласачко ливче. 

Во гласачкото ливче се внесуваат сите предло-
жени кандидатски листи за избор на работното тело 
во целост, односно имињата на сите кандидати за 
одделен член на работното тело според оној ред 
по кој се предложени. Пред името на кандидатот за 
претседател на секоја кандидатска листа за избор на 
работното тело во целост, односно пред името на 
секој од кандидатите за избор на одделен член на 
работното тело мора да има реден број. 

Член 202 
При изборот на работните тела во целост, се 

гласа за кандидатската листа. Делегатот гласа на 
тој начин што го заокружува бројот пред името на 
кандидатот за претседател на работното тело, 

При изборот на одделен член на работните тела 
се гласа за секој кандидат поединечно. Делегатот 
гласа на тој начин што ги заокружува броевите пред 
имињата на кандидатите за член на работното тело. 

Член 203 
Ако ниедна кандидатска листа, односно ниеден 

кандидат при гласањето не го добие пропишаното 
мнозинство, се врши повторно гласање. 

Пред повторното гласање предлагачите можат 
да ги повлечат своите предлог-кандидатури, а мо-
жат да поднесат и нови предлози. 

При повторното гласање се гласа за сите пора-
но предложени кандидатон листи, односно пред-
ложени кандидати, ако предлог-кандидатурата не е 
повлечена, како и за новите кандидатски листи, од-
носно новите кандидати — ако бидат дополнително 
предложени. 

Член 204 
Во сето друго при изборот на овие работни тела 

согласно се применуваат одредбите од овој деловник; 
за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ« 
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г) Именување на генерален секретар на Собранието 
па СФРЈ, заменик-гелерален секретар на Собра-

името на СФРЈ и секретар на Соборот 

Член 205 
Поднесувањето на предлог-кандидатура и име-

нувањето на генерален секретар на Собранието на 
СФРЈ, заменик-генерален секретар на Собранието 
на СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно 
со одредбите од овој деловник за предлагањето на 
кандидатура и изборот на функционери на Собра-
нието на СФРЈ. 

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот 
изврхпен совет 

Член 206 
Претседателот на Сојузниот извршен совет се 

избира на предлог од Претседателството на СФРЈ, 
а членовите на Сојузниот извршен совет на предлог 
од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен 
Совет, врз основа на мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

По предлог од кандидатот за претседател на Со-
јузниот извршен совет и врз основа на мислењето 
на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања се именуваат сојузните секретари pi дру-
ги функционери што раководат со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации — кои се 
членови на Сојузниот извршен совет. 

Член 207 
Изборот на претседател на Сојузниот извршен 

совет се врши согласно со одредбите од овој делов-
ник за изборот на претседател на Собранието на 
СФРЈ, а изборот на членови на Сојузниот извршен 
совет согласно со одредбите од овој деловник за 
изборот на работните тела на Собранието на СФРЈ. 

3. Именување на функционери во сојузните органи 
на управата и членови на колегијаллите тела 

Член 208 
Функционерите и членовите на колегијални!^ 

тела што врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузен 
закон или Деловникот на Собранието на СФРЈ ги 
именува Собранието на СФРЈ, се именуваат на пред-
лог од предлагачите кои се определени со Уставот 
на СФРЈ или со сојузен закон. 

Кон предлогот за именување на овие функцио-
нери се доставува и мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања доколку 
таа не е подносител на предлогот. 

Член 209 
Функционерите односно членовите на колеги-

ја лните тела од член 208 на овој деловник се име-
нуваат согласно со одредбите од овој деловник за 
изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, 
односно за изборот на работни тела на Соборот. 

4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд 
на Југославија и членови на Советот на федера-

цијата 

Член 210 
Претседателот и судиите на Уставниот суд на 

Југославија и членовите на Советот на федераци-
јата се избираат на предлог од Претседателството 
на СФРЈ. 

Изборот се врши согласно со одредбите од овој 
деловник за изборот на претседател на Собранието 
на СФРЈ. 

5. Избор на претседател и судии на Сојузниот суд, 
именување на сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, сојузен 
јавен правобранител, други функционери во право-
судните органи на федерацијата што ги именува 
Собранието на СФРЈ, како и други функционери и 
колегијални тела определени со сојузен закон или 

со друг општ акт на Собранието на СФРЈ 

Член 211 
Изборот на претседател и судии на Сојузниот 

суд и именувањето на сојузен јавен обвинител, со-
јузен јавен правобранител, други функционери во 
правосудните органи на федерацијата што ги име-
нува Собранието на СФРЈ, како и други функцио-
нери и колегијални тела определени со сојузен 
закон или со друг општ акт на Собранието на СФРЈ 
се врши на предлог од Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

Именувањето на сојузен општествен правобра-
нител на са?лоуправувањето се врши на предлог од 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ј у -
гославија. 

Пред изборот на судии на Сојузниот суд и име-
нувањето на заменици на сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето, сојузниот ј а -
вен обвинител и сојузниот јавен правобранител, 
Соборот го определува бројот на судиите на сојуз-
ниот суд што се избираат и бројот на замениците 
на сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето, сојузниот јавен обвинител и сојуз-
ниот јавен правобранител што се именуваат. 

Член 212 
Изборот односно именувањето се врши согласно 

со одредбите од овој деловник за изборот на прет-
седател на Собранието на СФРЈ. 

в. Постапка за разрешување 

Член 213 
Постапка за разрешување на претседателот и 

членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен 
член на Сојузниот извршен совет можат да поведат 
десет делегати со поставување прашање за доверба 
на претседателот и на членовите на Сојузниот из-
вршен совет, односно на одделен член на Сојузниот 
извршен совет. 

Прашањето за доверба се поставува писмено по-
меѓу две седници на Соборот и се доставува до прет-
седателот на Соборот, а може да се постави и усно 
на седница на Соборот. Прашањето за доверба мора 
да биде образложено. 

Прашањето за доверба што е поставено по-
меѓу две седници на Соборот, председателот на Со-
борот веднаш го доставува до сите делегати и го 
става прашањето за доверба во предлогот на днев-
ниот ред на првата наредна седница на Соборот. 

•I 
Член 214 • 

Претседателот на Сојузниот извршен совет мо-
ж е да предложи да се разреши одделен член на 
Сојузниот извршен совет и функционер што рако-
води со сојузен орган на управата. 

Предлогот за разрешување одделен член на Со-
јузниот извршен совет и функционер што раководи 
со сојузен орган на управата, што не потекнува од 
Сојузниот извршен совет, се доставува до Сојуз-
ниот извршен совет заради давање мислење. 

Член 215 
Постапка за разрешување на сојузните функци-

онери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ поведува предлагачот што според одредбите 
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од овој деловник или Деловникот на Собранието на 
СФРЈ е овластен да го предлага нивниот избор од-
носно именување, или Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. 

Предлогот за разрешување на сојузните функ-
ционери што ги избира односно именува Собранието 
на СФРЈ што не потекнува од Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за избор и именувања, го раз-
гледува оваа комисија и доставува до Соборот свое 
образложено мислење за тој предлог. 

Член 216 
При донесувањето одлука за разрешување на 

функционери на сојузните органи, Соборот може да 
определи лице кое ќе го заменува функционерот 
што се разрешува до изборот на нов функционер. 

Член 217 
За разрешувањето на претседателот и членовите 

на Сојузниот извршен совет се известува Претсе-
дателството на СФРЈ. 

Член 218 
Во сето друго одредбите од овој деловник што 

се однесуваат на постапката ари изборот односно 
именувањето, согласно се применуваат и во постап-
ката за разрешување. 

В. Постапка за претресување други праша-
ња во Соборот 

Член 219 
Соборот разгледува други прашања од својот 

делокруг согласно со одредбите од овој деловник 
за донесувањето на акти. 

По повод претресот на прашањата од став 1 на 
овој член, Соборот може: 

— да донесе заклучок за потребата да се донесе 
нов закон, односно да се изврши измена или до-
полнение на важечки закон, друг пропис или општ 
акт од делокругот на Соборот; 

— да му предложи на Соборот на републиките 
и покраините тој да донесе нов, односно да изврши 
измени или дополненија на важечки закон, друг 
пропис или општ акт од делокругот на тој собор; 

— да му даде насоки на Сојузниот извршен со-
вет, односно на сојузен орган на управата и на со-
јузна организација; 

— да донесе препорака со која на државните ор-
гани, организациите на здружениот труд и на дру-
гите самоуправни организации, здруженија и заед-
ници ќе им се укаже на мерките што би требало 
да ги преземат тие заради решавање на определено 
прашање од делокругот на Соборот; 

— да донесе заклучок по повод разгледаниот 
извештај и предлог од работните тела на Соборот, 
како и извештаите на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации; 

— за прашањето што го разгледува да ја заврши 
расправата без заземање на став. 

Г. Посебна постапка за разгледување и одлу-
чување за предлог на закон, друг пропис или 
општи акт, односно друго прашање од општ 
интерес за република односно автономна 

покраина 

Член 220 
Посебна постапка за разгледување и одлучува-

ње за предлог на закон, друг пропис или општ акт, 

односно друго прашање од општ интерес за репуб-
лика односно автономна покраина и за рамноправ-
носта на народите и народностите (во натамошниот 
еткст: посебна постапка) се поведува по барање од 
мнозинството на делегатите од една република, од-
носно автономна покраина. 

Член 221 • 
Барањето за спроведување на посебна постапка 

може да се поднесе во текот на претресот на пред-
лог за донесување на закон или предлог-закон, 
на друг пропис или општ акт, односно во текот на 
претресот на друго прашање на седницата на Со-
борот, до заклучувањето на претресот и преминува-
њето на гласање. 

Ако барањето е упатено до претседателот на Со-
борот писмено пред денот на одржувањето на сед-
ницата, претседателот на Соборот ги запознава де-
легатите со барањето на почетокот на претресот на 
предлог-актот, односно на другото прашања на кое 
се однесува барањето. 

Член 222 
Барањето за спроведување на посебна постапка 

мора да биде образложено. 

Член 223 
Кога е поднесено барање за спроведување на 

посебна постапка, претседателот на Соборот ј а пре-
кинува расправата за предлог-актот, односно за 
другото прашање на кое се однесува барањето и го 
повикува Соборот да го утврди со заклучок начинот 
на спроведување на посебна постапка во согласност 
со одредбите од овој деловник. 

Додека не се спроведе посебна постапка Собо-
рот не може да пријде кон разгледување на спор-
ниот акт, односно на друго прашање. 

Член 224 
Претседателот на Соборот го повикува предла-

гачот да се изјасни за поднесеното барање за спрове-
дување на посебна постапка. 

Ако предлагачот на актот, по повод поставеното 
барање за спроведување на посебна постапка, го из-
мени или дополни својот предлог, претседателот на 
Соборот ќе ги повика подносителите на барањето да 
се изјаснат дали остануваат при барањето. 

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 продолжи. 

Член 225 
Соборот може со заклучок да определи спорното 

прашање на кое укажуваат подносителите на бара-
њето за спроведување на посебна постапка, да му 
се врати на предлагачот на актот на повторно раз-
гледување, или разгледувањето на тоа прашање да 
му се довери на матичниот одбор на Соборот или на 
посебно работно тело на Соборот што го формира 
Соборот за таа цел и да го определи рокот за под-
несување на извештај за спорното прашање. 

Соборот може да одлучи спорното прашање да 
го разгледа и Законодавно-правиата комисија на 
Соборот. 

Соборот со заклучокот го определува и рокот во 
кој ќе го земе повторно во разгледување спорното 
прашање. Овој рок не може да биде пократок од 24 
часа. 

Член 226 
Предлагачот на актот, матичниот одбор на Со-

борот, односно посебното работно тело на Соборот 
што е формирано да го разгледа барањето, за спро-
ведување на посебна постапка е должно за праша-
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њето на кое се однесува барањето да изврши по-
требни консултации со надлежните органи на ре-
публиките и 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 изврши 
потребни анализи и врз основа на тоа да предложи 
начин за решавање на спорното прашање* 

За заземениот став предлагачот на актот, ма-
тичниот одбор на Соборот, односно посебното ра-
ботно тело на Соборот, го известуваат 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 ставил нему 
во задача да поднесе предлог за решавање на спор-
ното прашање. 

Ако предлагач на актот не е Сојузниот извршен 
совет, извештајот се доставува и до Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 227 
Извештајот на предлагачот на актот, на матич-

ниот одбор на Соборот, односно на посебното работ-
но тело на Соборот, го претресува Соборот. 

Во текот на расправата Соборот може со заклу-
чок да утврди дека предлагачот на актот, матич-
ниот одбор на Соборот, односно посебното работно 
тело на Соборот, треба пвоторно да го разгледа 
спорното прашање заради дополнение на својот из-
вештај и да поднесе извештај во рокот што ќе го 
определи Соборот. 

Член 228 
АКО подносителите на барањето за спроведува-

ње на посебна постапка го прифатат извештајот за 
решавање на спорното прашање, Соборот со заклу-
чок утврдува дека посебната постапка е завршена 
и го продолжува претресот на предлог-актот, однос-
но на друго прашање. 

Ако подносителите на барањето за спроведување 
на посебна постапка не се согласат со предлогот за 
решавање на спорното прашање, ова прашање се 
симнува од дневниот ред и може да се стави на дне-
вен ред на предлог од предлагачот, најрано еден 
месец од денот на симнувањето од дневниот ред. 

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 па посебна постапка. 

Соборот може да одлучи рокот од еден месец од 
став 2 на овој член да не се применува за закон 
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 стави на 
Дневен ред и да ја продолжи расправата и одлу-
чувањето за предлогот на закон, друг пропис или 
општ акт, односно на материјалот по повод на кој 
била поведена постапката. 

Д. Постапка за разгледуваше на интерпела-
ција 

Член 229 
Најмалку десет делегати во Соборот можат да 

Поднесат интерпелација за претресување на опреде-
лени политички прашања во врска со работата на 
Сојузниот извршен совет. 

Интерпелацијата се поднесува писмено, а ја пот-
пишуваат сите делегати што је поднесуваат. 

Делегатите ја доставуваат интерпелацијата до 
претседателот на Соборот. 

Член 230 
Претседателот на Соборот ја доставува интер-

пелацијата до претседателот на Сојузниот извршен 
совет, до делегатите и до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 231 
Сојузниот извршен совет ја разгледува интер-

пелацијата и доставува до претседателот на Соборот 
писмен извештај за своите мислења и ставови по 
повод интерпелацијата. 

Сојузниот извршен совет е доллсен 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 извештајот 
на Сојузниот извршен совет до сите делегати. 

Член 232 
Интерпелацијата се става на дневен ред на се-

дница на Соборот како посебна точка. Интерпелаци-
јата се става на дневен ред на првата наредна сед-
ница на Соборот најрано десет дена од денот на 
доставувањето на извештајот на Сојузниот извршен 
совет до делегатите. 

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе извеш-
тај во рокот од член 231 од овој деловник, интер-
пелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница на Соборот по истекот на тој рок. 

Член 233 
Еден од делегатите што ја поднеле интерпела-

цијата има право на седницата на Соборот да ја 
образложи. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право на седницата усно да го образложи извешта-
јот на Сојузниот извршен совет. 

Член 234 
Претресот на интерпелацијата Соборот може да 

го заклучи со заклучок со кој го утврдува својот 
став за прашањата што се поставени со интерпе-
лацијата, а може и да му даде насоки на Сојузниот 
извршен совет за спроведувањето на политиката или 
извршувањето на закон, друг пропис или општ акт 
во врска со интерпелацијата. 

Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши и без донесување на посебен заклучок. 

По завршениот претрес на интерпелацијата Со-
борот може да постави и прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 235 
Делегатите што ја поднеле интерпелацијата мо-

жат да ја повлечат до завршувањето на претресот. 

Г. Постапка во врска со прашањата на де-
легати 

Член 236 
Делегатот има право на Сојузниот извршен со-

вет и на функционерите што раководат со сојузни 
органи на управата и со сојузни организации да 
им поставува прашања што се однесуваат на нивна-
та работа или на работите од нивната надлежност, 
во рамките на делокругот на Соборот (делегатско 
прашање). 
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Член 237 
Прашањата до Сојузниот извршен совет и до 

функционерите што раководат со сојузни органи на 
управата и сојузни организации делегатите можат 
да ги поставуваат усно на седница на Соборот, а во 
време помеѓу две седници на Соборот — писмено 
преку претседателот на Соборот. 

Ако смета дека поставеното прашање е во со-
гласност со одредбите од овој деловник, претседа-
телот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен 
совет, односно до функционерот што раководи со 
сојузен орган на управата или со сојузна организа-
ција. 

Ако смета дека поставеното прашање не е во 
согласност со одредбите од 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 не го усогласи 
своето прашање со одредбите од овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да го упати тоа пра-
шање до Сојузниот извршен совет, односно до 
функционерот што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација, и за тоа ќе 
го извести подносителот на прашањето. По повод 
тоа известување подносителот на прашањето може 
на седница на Соборот да бара неговото прашање да 
се запати до Сојузниот извршен совет, односно до 
функционерот што раководи со сојузен орган на уп-
равата или со сојузна организација. За барањето 
Соборот одлучува без претрес. 

Член 238 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-

носно функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
даде одговор на истата седница на која е поставено 
прашањето. Ако овој претставник, односно функци-
онер не е во можност ца даде одговор на седницата 
на која е поставено прашањето, должен е да го да-
де на наредната седница на Соборот. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет од-
носно функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата или со сојузната организација дава 
одговор, по правило, на истата седница на Соборот 
на која е поставено прашањето, а може да бара 
да даде одговор на наредната седница на Соборот. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
односно функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата илЛ со сојузната организација 
не може да даде на седницата на Соборот потполн 
одговор, должен е на наредната седница на Соборот 
да даде потполн одговор на поставеното прашање. 

На писмено поставено прашање одговор се да-
ва на првата наредна седница на Соборот, ако тоа 
прашање е доставено до Сојузниот извршен совет, 
односно до функционерот што раководи со сојузен 
орган на управата или со сојузна организација на ј -
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата. 

Член 239 
Делегатот може да бара да се даде писмен од-

говор на прашањето што го поставил. 
Писмен одговор на прашањето поставено усно 

се дава во рок од осум дена од денот на поставува-
њето на прашањето, а писмен одговор на прашањето 
поставено писмено — во рок од осум дена од денот 
кога прашањето е доставено до Сојузниот извршен 
совет, односно до функционерот што раководи со 
сојузен орган на управата или со сојузна организа-
ција. а се доставува до претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува одго-
ворот до подносителот на прашањето, а на првата 
наредна седница на Соборот на чиј дневен ред е 

давањето на одговори на поставените прашања, го 
известува и Соборот за поставеното прашање и за 
дадениот одговор. 

Член 240 
По барање од претставникот на Сојузниот из-

вршен совет, односно од функционерот што раково-
ди со сојузен орган на управата или со сојузна ор-
ганизација Соборот може да ги продолжи роковите 
за давање одговори определени во чл. 238 и 239 од 
овој деловник. 

Член 241 
На прашање поставено до Сојузниот извршен 

совет одговор дава определен претставник на тој 
совет, а на прашање поставено до функционер што 
раководи со сојузен орган на управата или со сојуз-
на организација, одговор може да даде, освен тој 
функционер, и функционерот што според важечки-
те прописи го заменува. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-
носно функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако 
тоа прашање не се в н е с у в а на нивната работа или 
на работите од нивната надлежност. 

Ако одговорот би се однесувал на прашање што 
претставува државна или службена тајна, Сојуз-
ниот извршен совет односно функционер што рако-
води со сојузен орган на управата или со сојузна 
организација може да предложи да се даде одго-
вор на седница на Соборот или на одборот на Со-
борот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање, без при-
суство на јавноста. За тој предлог одлучува Соборот. 

Член 242 
По примениот одговор делегатот што го поста-

вил прашањето може на седницата на Соборот да 
постави дополнително прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и на евентуалното дополнително прашање делега-
тот може, на начин определен со овој деловник, да 
предложи предметот на кој се однесува неговото 
прашање да се стави на дневен ред на истата или на 
една од наредните седници на Соборот односно тоа 
прашање да го разгледа матичниот одобор на Собо-
рот и за своето мислење да го извести Соборот. 

Член 243 
Прашањата што делегатите му ги поставуваат 

на Сојузниот извршен совет и на функционерите 
што раководат со сојузните органи на управата или 
со сојузните организации, како и одговорите на тие 
прашања, мораат да бидат кратки и не смеат да 
имаат обележја на расправање за предметите на 
кои се однесуваат тие прашања. 

Член 244 
Делегатот има право на функционерите и на ко-

легијалните органи што раководат со организации-
те што врз основа на закон вршат јавни овластува-
ња во работите од интерес за федерацијата, да им 
поставуваат прашања што се однесуваат ча нивна-
та работа или на работите од нивната дејност во 
рамките на вршењето на јавните овластувања. 

Во поглед на начинот на поставување праша-
ња на функционерите од став 1 на овој член и да-
вањето на одговори на тие прашања, согласно се 
применуваат одредбите од овој деловник за начи-
нот на поставување на прашања на Сојузниот из-
вршен совет и на функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата или со сојузните ор-
ганизации и давање на одговори на тие прашања. 
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Е. Постапка во врска со барањето на извес-
тувања 

Члѕн 245 
Делегатот, согласно со одредбите од чл. 12, 13 

и 14 од овој деловник, има право да бара од 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата или со сојузната организација и од орга-
низацијата која врз основа на законот врши јавни 
овластувања во работите од интерес за федерација-
та, како и од претседателот на Соборот, пот-
претседателот на Соборот и претседателите на ра-
ботните тела на Соборот известувања за праша-
њата што се однесуваат на нивната работа во Со-
борот и на работата на работните тела на кои тие 
претседаваат и од секретарот на Соборот — за пра-
шањата што се однесуваат на нивната работа и на 
работата на Службата на Соборот. 

Известување може да се побара на седници на 
Соборот и на работните тела на Соборот или со 
писмено или усно барање упатено непосредно до 
функционерот во чиј делокруг спаѓа прашањето 
за кое се бара известување. 

Член 246 
Известување дава функционерот кој раководи 

со сојузниот орган на управата или со сојузната 
организација, а може да го даде и функционерот 
кој според важечките прописи го заменува, односно 
преставникот на организацијата која врз основа 
на законот врши јавно овластување, како и други 
функционери од член 245, став 1 на овој деловник. 

Функционерот дава известување на истата сед-
ница на која е побарано известувањето. 

Ако функционерот не е во можност да даде 
известување на истата седница на која е побарано, 
должен е да го даде, по правило, во рок од осум 
дена од денот на барањето на известувањето, од-
носно од приемот на барањето за давање на извес-
тување. Ако функционерот не е во можност во 
тој рок да го даде бараното известување, должен 
е во тој рок да го извести делегатот кога ќе му 
го даде бараното известување. 

Известувањето се дава писмено или усно. 

Ж. Постапка во врска со предлогот за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 

на закони 
Член 247 

Претседателот на Соборот го упатува предлогот 
на Уставниот суд на Југославија за поведување 
постапка за оценување на уставноста на закон, друг 
пропис или општ акт што му го упатил претседате-
лот на Собранието на СФРЈ, на разгледување до 
матичниот одбор и до Законодавно-правната коми-
сија на Соборот. 

Член 248 
Матичниот одбор на Соборот го разгледува пред-

логот и за тоа поднесува извештај до Соборот. 
Извештајот на матичниот одбор се доставува и 

до Законодавно-правната комисија. 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува предлогот за поведување постапка за 
оценување на уставноста на законот заедно со из-
вештајот на матичниот одбор од гледиштето на ус-
тавноста на тој закон. 

Ако Законодавно-правната комисија при раз-
гледувањето на предлогот оцени дека има основ 
за измена или дополнение на законот, другиот про-
пис или општиот акт на кој се однесува предлогот 
или дека е потребно Соборот претходно да заземе 
начелен став за прашањето на кое се однесува пред-
логот, ќе го достави предлогот за оценување на ус-

тавноста до претседателот на Соборот заради изне-
сување на седница на Соборот. 

Член 249 
Соборот го разгледува предлогот на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот на матич-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија и, 
ако оцени дека е потребно да се измени или да се 
дополни законот, другиот пропис или општиот акт 
на кој се однесува предлогот, ќе определи орган или 
работното тело на Соборот што ќе поднесе предлог 
за измена или дополнение на законот, другиот про-
пис или општиот акт. 

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општиот акт на кој се однесува предлогот, претседа-
телот на Соборот го известува за тоа Уставниот суд 
на Југославија. 

Член 250 
При разгледувањето на предлогот за оценување 

на уставноста на закон, друг пропис или- општ акт, 
матичниот одбор и Законодавно-правната комисија 
ќе му предложат на претседателот на Соборот 
функционер кого ќе го определи тој да го претста-
вува Собранието на СФРЈ во постапката пред Ус-
тавниот суд на Југославија. 

VII. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА 
СОБОРОТ 

Член 251 
Заради извршување на задачите од својот дело-

круг, Соборот донесува програми и планови за сво-
јата работа. 

Член 252 
Програмата за работа на Соборот ги содржи: 
1) задачите и работите што треба да се извршат 

во периодот за кој се донесува програмата; 
2) телата односно органите одговорни за органи-

зирање и извршување на одделни задачи и работи 
утврдени со програмата (носители на работите); 

3) телата, органите, организациите и службите 
што ќе ги вршат стручните работи во подготовката 
и изработката на материјалите во врска со задачи-
те и работите утврдени со програмата за работа или 
ќе соработуваат во извршувањето на тие работи; 

4) формите на соработка со заинтересираните 
органи и организации во извршувањето на одделни 
задачи утврдени со програмата за работа; 

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

6) раковите во кои одделни работи треба да се 
извршат. 

Член 253 
Програмата за работа на Соборот се утврдува за 

период од една година. 
Периодот од една година за кој се донесува 

програмата за работа на Соборот тече од 1 јануари 
до 31 декември на тековната година. 

Соборот може да одлучи да донесе програма за 
својата работа и за период подолг од една година. 

Член 254 
Основата за изработка на програмата за работа 

на Соборот ја сочинуваат работите што произлегу-
ваат од Уставот на СФРЈ, од сојузните закони, оп-
штествените планови другите општи акти и утврде-
ната политика на Собранието на СФРЈ, како и од 
програмите и другите документи на општествено-! 
-политичките организации. 
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Член 255 
Предлози за внесување на одделни задачи и ра -

боти во програмата за работа на Соборот можат да 
поднесуваат делегатите, работно тело на Соборот, 
Соборот на републиките и покраините, Претседател-
ството ва СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојузни-
те органи на управата и сојузните организации, со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

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 фе-* 
дерацијата. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во програмата за работа на Соборот можат да по-
ведат општествено-политичките и на другите оп-
штествени организации и самоуправни организации 
и заедници што не се опфатени во став 2 од ОВОЈ 
член. 

Член 256 
Брз основа на предлозите и иницијативите од 

член 255 на овој деловник, претседателот на Со-
борот заедно со потпретседателите на работните те-
ла на Соборот ја утврдува нацрт-програмата за ра-
бота на Соборот. 

Соборот им ја доставува на мислење нацрт-про-
грамата за работа ва Соборот на делегатите вог Со-
борот, Сојузниот извршен совет, Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ и на другите ошптестве-
но-политички организации и самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата. 

Делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и општествено-политичките 
организации се запознаваат преку гласилото со 
нацрт-програмата за работа на Соборот. 

Органите и организациите од став 2 на овој 
^шен му ти доставуваат на Соборот своите предлози 
и мислења во врска со нацрт-програмата за работа 
л а Соборот. 

Член 257 
Пред претресот на нацрт-програмата за работа 

на Соборот на седница на Соборот, нацртот го раз-
гледуваат р а б о т и т е тела на Соборот. 

Работните тела на Соборот ги разгледуваат и 
мислењата и предлозите што ги доставиле органите 
и организациите до кои е упатена нацрт-програмата 
за работа на Соборот заради давање мислење и 
предлози. 

Член 258 
Нацрт-програмата за работа на Соборот се упа-

тува и до Претседателството на Собранието на СФРЈ 
заради усогласување на програмата за работа на 
Соборот со програмата за работа на Соборот на ре-
публиките и покраините и со програмата за работа 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 259 
Претседателот на Соборот, заедно со претседа-

телите на работните тела на Соборот, го утврдува 
предлогот на програмата за работа на Соборот и 
им го доставува на делегатите во Соборот. 

Член 260 
Соборот ја претресува предлог-програмата за 

работа и мислењата и предлозите што го поднеле 
органите и организациите до кои бил упатен пред-
логот заради давање мислење и предлози. 

^ Пред почетокот на претресот на предлог-про-
грамата за работа претседателот на Соборот го за -
познава Соборот со извршувањето на програмата за 
работа во претходниот период и со работата врз 
подготовката на предлог-програмата за наредниот 
период. 

Член 261 
Програмата за работа на Соборот се објавува 

Бако посебна публикација* 

Член 282 
Брз основа на програмата за работа, Соборот ги 

утврдува периодичните планови за својата работа. 
Со периодичните планови се утврдуваат зада-

чите и работите што ќе ги изврши Соборот во се-
кое тримесечје од периодот за кој е донесена про-
грамата за работа, како и времето за одржување на 
седниците на Соборот на кои ќе се вршат тие ра -
боти. 

Периодичните планови се утврдуваат, по прави-
ло, пред почетокот на тримесечје?*) за кое се доне-
суваат. , 

ј 
Член 263 

Врз основа на програмата и планот за работа на 
Соборот, работните тела на Соборот ги утврдуваат 
своите програми и планови за работа. 

Член 264 
Работните тела на Соборот во својата програма, 

односно план за работа ги внесуваат задачите и ра-
ботите што, согласно со нивниот делокруг, произле-
гуваат за нив од програмата односно од планот за 
работа на Соборот. 

Работните тела на Соборот можат во својата 
програма, односно план 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 265 
Во поглед на програмите и плановите за работа 

на работните тела на Соборот, согласно се примену-
ваат одредбите од овој деловник за програмата за 
работа на Соборот. 

Член 266 
З а усвоениот предлог односно план за работа 

р а б о т и т е тела на Соборот го известуваат претсе-
дателот на Соборот. 

VIL СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО СООДВЕТ-
НИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА ЛА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ 

Член 267 
Во остварувањето на своите права и должности 

Соборот соработува со соодветните собори на собра-
нијата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини. 

Оваа соработка Соборот и неговите работни тела 
ја остваруваат особено: 

— со доставуваше на предлози за донесување на 
закони, други прописи и општи акти и предлози ва 
тие акти, како и на други материјали за кои рас-
праваат и одлучуваат; 

— со размена на информациони и документа-
циони материјали од работата на Соборот и него-
вите работни тела; 

— со размена на мислења и ставови за праша-
њата од делокругот на Соборот; 

— со одржување заеднички состаноци на прет-
седателите на соборите односно на преставниците 
на соодветните работни тела; 

— преку други облици на меѓусебна соработка. 

Член 268 
Претседателот на Соборот го известува соодвет-

ниот собор на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини за денот на одр-
жувањето на седниците на Соборот и им го доста-
вува предлогот на дневниот ред на седниците со 
соодветните материјали. 
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Работните тела на Соборот ги известуваат соод-
ветните работни тела на соборите на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини за денот на одржувањето на сите седим ци и 
им ги доставуваат предлозите на дневните редови и 
соодветните материјали. 

За прашањата од делокругот на Соборот работ-
ните тела на Соборот можат, во спогодба со соодвет-
ните работни тела на соборите на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните п о р т -
ини, да организираат заедничко проучување на оп-
ределено прашање. 

Член 269 
Соборот може да бара мислења од соодветните 

собори на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини за одделни пра-
шања што ги претресува тој. 

Мислењата што соодветните тела на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономиите 
покраини ги доставуваат до Соборот по своја иници-
јатива или по барање од Соборот, се претресуваат 
на седница на Соборот. 

Член 270 
Во претресот на прашањата на кои се однесува 

мислењето на соодветните собори на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини, Соборот посебно зазема став за тоа мисле-
ње и за заземениот став го известува претседателот 
на соодветниот собор на собранието на републиката, 
односно на собранието на автономната покраина. 

IX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 

Член 271 
Службата на Соборот врши стручни и други ра-

боти на Соборот, што се однесуваат на: подготвува-
њето на програмите и плановите за работа на Со-
борот и на работните тела на Соборот и следењето 
на нивното извршување; подготвувањето и органи-
зирањето на седниците на Соборот и седниците на 
работните тела; обезбедувањето и давањето на 
Стручни мислења во врска со работата на Соборот 
И на работните тела; обезбедувањето и подготвува-
њето на документациони и други материјали и по-
датоци за работа на Соборот и на работните тела; 
подготвувањето на предлози на акти на барање од 
Соборот и од работните тела и следењето на извр-
шувањето на заклучоците на Соборот и на работ-
ните тела. 

4 Службата на Соборот врши стручни и други ра-
боти за потребите на делегатите во вршењето на 
нивната функција, што се однесуваат на: подготву-
вањето на предлозите на акти и амандмани на пред-
лози на акти, остварувањето на иницијативи и пред-
лози на делегатите за претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; подготвувањето на прашања 
и интерпелации на делегатите и барањето на објас-
ненија и известувања; обезбедувањето на дополни-
телна документација: информирањето и давањето 
на објасненија и стручни мислења. 

Член 272 
Работните тела на Соборот имаат секретар. 
Секретарот на работното тело на Соборот му по-

мага на претседателот на работното тело во подгот-
вувањето на седница, подготвува извештаи од сед-
ницата на работното тело, записници и други мате-
ријали од седницата на работното тело, организира 
и врши други стручни работи за потребите на ра-
ботното тело. 

Секретарот на работното тело на Соборот за сво-
јата работа му одговара на работното тело, на прет-
седателот на работното тело и на секретарот на Со-
борот. 

404. 

Врз основа на член 71 од Одлуката за измени и 
дополненија на Деловникот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/78), Законодавно-правната 
комисија на Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ. на 57. седница од 19 април 
1978 година, го утврди пречистениот текст на Делов-
никот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Соборот 
на републиките и покраините <на Собранието на Со-
циалистичка Федеративна Република Југославија 
ги опфаќа: Деловникот на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ1 ', бр. 1/75) и Одлуката за измени и дополне-
ш е а на Деловникот на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/78). го кои е означен денот на 
влегувањето во сила на Деловникот на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 'л 
на Одлуката за измени и дополненија на Деловникот 
на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

АС бр. 598 
19 април 1978 година 

Белград 

Претседател . , 
на Законодавно-правната 
комнен та на Соборот на 
републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, 

Васка Ду ганова, е. р. 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИ-
ТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работата и организацијата на Соборот на репубтен-
ките и покраините на Собранието ва СФРЈ (во на-
тамошниот текст: Соборот). 

Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегациите и де-

легатите во Соборот; 
— делокругот на Соборот; 
— организацијата на Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот; 
— постапката за донесуван,е на акти и други 

постапки во Соборот; 
— деловниот ред за седницата на Соборот; 
— соработката на Соборот со општествено-по-

литичките организации и со самоуправните органи-
зации и заедници во федерацијата; 

— работата на Соборот за време на воена состој-
ба или во случај на непосредна воена опасност; 

— други прашања од работата и организацијата 
на Соборот, 
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Член 3 
Правилата за заедничката работа на Соборот и 

на Сојузниот собор и за работата на нивните заед-
нички работни тела се содржани во Деловникот на 
Собранието на СФРЈ. 

Одредбите од Деловникот на Собранието на 
СФРЈ за јавноста во работата, информирањето на 
делегациите и делегатите, за употребата на јазиците 
и писмата во Собранието на СФРЈ и за односите со 
другите органи во федерацијата се применуваат во 
работата на Соборот. 

Член 4 
Начинот на работа на Соборот или на работното 

тело на Соборот, што не е уреден со овој деловник 
ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, го уре-
дува Соборот или неговото работно тело со заклучок 
во согласност со одредбите на овој деловник. 

Работните тела на Соборот можат, по потреба, 
да донесат свој деловник за работа во согласност со 
одредбите од овој деловник. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
И ДЕЛЕГАТИТЕ 

Член 5 
Делегацијата и делегатот во Соборот ги имаат 

правата и должностите утврдени со Уславот на 
СФРЈ. со закон, со овој деловник и со Деловникот 
на Собранието на СФРЈ. 

Член 6 
Делегацијата во Соборот (во натамошниот тексту 

делегацијата) ја сочинуваат сите делегати избрани 
во собранието на една република односно во собра-
нието на една автономна покраина. 

Делегацијата има претседавач кој се избира на 
начинот утврден со деловникот на собранието на 
републиката односно собранието на автономната по-
краина. За изборот на претседавач, делегацијата го 
известува претседателот на Соборот. 

Член 7 
Делегацијата иџц право на предлагање сојузни 

закони и други општи акти од делокругот на Соборот 
што се донесуваат врз основа на согласност на со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Делегацијата може во Соборот да поднесе интер-
пелација за претресување на определени политички 
прашања во врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Дел ега питата може да предложи да се постави 
прашање за доверба на Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Делегацијата и делегатот, во рамките на дело-

кругот на Соборот, имаат право: 
— да поднесуваат предлози на акти од само-

стоен делокруг на Соборот; 
— да поведуваат пред Соборот претресување на 

прашања во врска со состојбата и појавите во об-
ластите од делокругот на Соборот и да му предла-
гаат на Соборот заземање ставови за тие прашања; 

— да предлагаат претресување на прашања што 
се однесуваат на спроведувањето на политиката што 
је утврдило Собранието на СФРЈ, на извршувањето 
на закони, други прописи и општи акти од дело-
кругот на Соборот, мерки за спроведување на таа 
политика и извршувањето на тие акти, како и да 
бараат извештаи и ана пизи за тие прашања; 

— да предлагаат претресување на прашања што 
се однесуваат на работата на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата и сојузните 
организации, да му предлагаат на Соборот да бара 
од Сојузниот извршен совет и од сојузните функцио-

нери да поднесат извештај за својата работа и за 
работата на орѓаните со кои раководат, да предла-
гаат претресување и на други прашања што е* 
однесуваат на остварувањето на политичка контро-
ла над работата на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации; 

— да предлагаат избор односно именување и 
разрешување на функционерите што ги избира од-
носно именува Соборот самостојно иди рамноправно 
со Сојузниот собор. 

Член 9 
Делегацијата и делегатот можат на Соборот да 

му предлагаат: 
— да му предложи на Сојузниот собор донесу-

вање на закони, други прописи и општи акти, или 
претрес на прашања од делокругот на тој собор;' 

— да претресе предлог-закон, друг пропис или 
општ акт или друго прашање од делокругот на Со-
јузниот собор и, врз основа на претресот да му даде 
на Сојузниот собор, мислење за предлог-законот, 
другиот пропис или општиот акт, или за тоа пра-
шање. 

Член 10 
Делегацијата и делегатот имаат право, во рам-

ките на делокругот на Соборот, да му поставуваа* 
на Сојузниот извршен совет и на функционерите 
кои раководат со сојузните органи на управата и 
сојузните организации прашања што се однесуваа*Ѓ 
на нивната работа или на работите од нивната над-
лежност (делегатско прашање). 

Делегацијата и, делегатот имаат право, во рам-
ките на делокрукогт на Соборот, да ќ поставуваа* 
прашања и на организацијата која врз основа на 
сојузен закон врши јавни овластувања. 

Член И 
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 на дневен ред на седницата или 
се подготвуваат за седница на Соборот или на ра -
ботно тело на Соборот чијшто е член, какови изве-
стувања за други прашања што се потребни за ра-
ботата на делегацијата односно делегатот, а се од-
несуваат на работите од надлежноста на органов 
односно организацијата со која раководи тој функ-
ционер. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
известувања и од организацијата која врз основа 
на сојузен закон врши јавни овластувања за пра-
шањата што се на дневен ред на седницата или се 
подготвуваат за седница на Соборот или работно 
тело на Соборот чијшто е член, како и известу-
вања за други прашања што се потребни за рабо-
тата на делегацијата односно делегатот, а се одне-
суваат на работите од надлежноста на таа орга-
низација. 

Член 12 
Известување дарЧ функционерот што раководи 

со сојузен орган на управата или со сојузна орга-
низација, а може да го даде и функционерот кој 
го заменува според важечките прописи, или друг 
функционер што ќе го овласти тој, односно прет-
ставникот на организацијата која врз основа на со-
јузен закон врши јавни овластувања. 

Функционерот што раководи со сојузен орган на 
урпавата или со сојузна организација и претстав-
никот на организацијата која врз основа на сојузен 
закон врши јавни овластувања, должни се да го 
дадат бараното известување, по правило, во рок од 
8 дена од денот на упатувањето на барањето, Ако 
функционерот односно претставникот на органот 
или на организацијата не е во можност во овој рок 
да го даде бараното известување, должен е во тој 
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рок да ја извести делегацијата односно делегатот 
кога ќе го даде бараното известување, со тоа што е 
должен тоа известување да го даде најдоцна во рок 
од наредните 15 дена. 

Известување се дава писмено или усно, според 
тоа како барала делегацијата односно делегатот. 

Член 13 
Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 

објаснувања и известувања од претседателот на Со-
борот, потпретседателот на Соборот и претседателот 
на работното тело на Соборот — за прашања што 
се однесуваат на нивната работа во Соборот и на 
работата на телото на кое претседаваат тие. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
објаснувања и известувања и од секретарот на Со-
борот за прашањата што се однесуваат на неговата 
работа и на работата на службата на Соборот. 

Член 14 
Заради обезбедување услови за вршење на ра-

ботите на делегациите и делегатите, службата на 
Соборот, на нивно барање, им дава стручна ломоти 
на делегациите и делегатите во изработката на 
предлозите што тие им ги поднесуваат на телата на 
Соборот и во вршењето на други работи што им ги 
доверило некое од телата на Соборот, им обезбедува 
дополнителна документација потребна за работата, 
им дава стручни објаснувања заради запознавање со 
проблемите со кои се среќаваат во работата и се 
грижи за обезбедување на технички и други услови 
за нивната работа. 

Член 15 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: 

делегат) има право и должност да присуствува на 
седница на Соборот и на работното тело на Соборот 
чијшто е член, како и на заедничката седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ и на седница на 
заедничкото работно тело на соборите на Собранието 
на СФРЈ чијшто е член и да учествува во нивната 
работа. 

Делегатот има право да присуствува на седница 
на работно тело на Соборот иако не е член на тоа 
тело и да учествува во неговата работа, без право 
на одлучување. 

Член 16 
Делегатот што поради оправдани причини е спре-

чен да присуствува на седница на Соборот и на 
неговото работно тело чијшто е член, должен е за 
тоа навреме да го извести претседателот на Соборот 
односно претседателот на работното тело на Соборот 
и својата делегација. 

Член 17 
Делегатот во Сојузниот собор има право, во со-

гласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, да 
присуствува на седница на Соборот и на неговите 
работни тела. а по одобрение на Соборот односно на 
работното тело на Соборот и да учествува во нив-
ната работа. 

Член 18 
Делегациите соработуваат во Соборот и во не-

говите работни тела заради непосредна размена на 
мислења и запознавање со ставовите и спогодбено 
изнајдување решенија за прашања на кои собра-
нијата на републиките и собранијата на автономни-
те покраини даваат согласност, како и за другите 
прашања од заеднички интерес. 

Член 19 
Во заземањето ставови за определувањето по 

прашањата за кои се одлучува во Соборот, делега-
цијата fja собранието на републиката, односно на 
собранието на автономната 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 ги разгледува тој собор и за ставовите на дру-
гите делегации за тие прашања, и учествува во 
разгледувањето на ставовите на собранието на ре-
публиката, односно на собранието на автономната 
покраина. 

При одлучувањето во Соборот, ставот на делега-
цијата го изнесува претседавачот на делегацијата 
или членот на делегацијата кого ќе го определи 
делегацијата. 

ТИ. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 20 
Соборот, врз основа на согласност на собрани-

јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини: 

1) го донесува општествениот план на Југосла-
вија; 

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 други економски односи со странство; 
формирањето на парични и девизни резерви и ра-
сполагањето со нив, кога е тоа од интерес за целата 
земја; царинската и вонцаринеката заштита; опште-
ствената контрола на цените на производите и услу-
гите; кредитирањето на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини; утврдувањето на приходите на општестве-
но-политичките заедници што се остваруваат со ода-
ночување на производите и услугите во прометот; 
системот и изворите на средствата за финансирање 
на федерацијата; утврдувањето на мерките за огра-
ничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги и мерките што се основа за компенза-
ција и начинот и формите на компензацијата; здру-
жувањето на организациите на здружениот труд што 
вршат стопанска дејност и нивното здружување во 
стопанска комора за целата територија на СФРЈ 
и задолжителното здружување на органртзациите на 
здружениот труд во заедници; дава автентично тол-
кување на сојузните закони што ги донесува; 

3) го утврдува вкупниот обем на расходите на 
буџетот на федерацијата за секоја година; 

4) одлучува за основање фондови и за презе-
мање обврски на федерацијата, освен кога според 
одредбите од Уставот еа СФРЈ. Л у з н и т е органи се 
овластени самостојно да основаат фондови и да пре-
земаат обврски за федерацијата; 

5) ги ратификува меѓународните договори што 
бараат донесување на нови или менување на важеч-
ките закони што ги донесува тој; 

6) донесува деловник за својата работа. 

Член 21 
Соборот самостојно: 
1) донесува, кога е тоа предвидено со Уставот 

на СФРЈ, закони за привремени мерки; 
2) ги утврдува, на предлог од Претседателството 

на СФРЈ, изворите и обемот на средствата и одлучу-
ва за преземање на кредитни и други обврски за 
потребите на народната одбрана и државната без-
бедност што ќе настанат поради вонредни окол-
ности; 

3) ѓи претресува, во рамките на својот делокруг, 
извештаите на Сојузниот извршен совет и на сојуз-
ните органи на управата, врши политичка контрола 
над работата на овие органи и со свои насоки ја 
насочува нивната работа; 

4) ја утврдува политиката на извршување на 
сојузните закони, други прописи и општи акти што 
ги донесува, како и обврските на сојузните органи 
во воска со извршувањето на тие прописи и акти; 

5) одлучува за спорот помеѓу сојузниот орган на7 

управата и републичкиот односно покраинскиот 
орган на управата во поглед на остварувањето наѓ 
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обврските на органот на управата во републиката 
односно автономната покраина да го изврши сојуз-
ниот закон, друг пропис или општ акт ако спорот 
настанал по повод сојузен закон, друг пропис или 
општа акт, чие донесување спаѓа во делокруг на 
Соборот; 

6) врши верификација на мандатот и одлучува 
за мандатно-имунитетните прашања на делегатите; 

7) избира претседател и потпретседател на Собо-
рот, формира работни тела на Соборот и избира 
претседател и членови на тие тела; 

8) го именува и го разрешува секретарот на Со-
борот; 

9) донесува програми и планови за работа на 
Соборот. 

Член 22 
Соборот рамноправно со Сојузниот собор: 
1) го избира и го разрешува претседателот И 

лотпретседателот односно потпретседателите на Со-
бранието на СФРЈ; го именува и го разрешува ге-
нералниот секретар и заменик — генералниот се-
кретар на Собранието на СФРЈ ; 

2) го избира и го разрешува претседателот и чле-
новите на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ ; 

3) го избира и го разрешува претседателот и чле-
новите на Сојузниот извршен совет; ги именува и 
ги разрешува сојузните секретари и другите, со 
Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, определени 
функционери и членови на колегиј а лните тела; 

4) го избира и го разрешува претседателот и су-
диите на Уставниот суд на Југославија и на Сојуз-
ниот суд; го именува и го разрешува сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето; го 
именува и го разрешува сојузниот јавен обвинител 
и сојузниот јавен правобранител; 

5) ги избира и ги разрешува членовите на Со-
ветот на федерацијата; 

6) ги ратификува меѓународните договори што 
бараат донесување на нови или измена на важечки-
те републички и покраински закони; 

7) донесува одлука за продолжување на манда-
тот на делегатите во Собранието на СФРЈ ; 

8) го донесува деловникот за заедничката рабо-
та на соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните 
заеднички работни тела и одлуката за организаци-
јата и работата на службите на Собранието на 
СФРЈ. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Верификација и престанок на мандатот 
на делегатите 

Член 23 
Верификација на мандатите на новоизбраните 

делегати врши Соборот на предлог на Верификацио-
ната комисија што ја избира на првата седница од 
новото свикување. 

Член 24 
Верификационата комисија ја сочинуваат прет-

седател и 7 членови избрани од редот на делегатите 
во Соборот. 

Член 25 
Верификационата комисија ги разгледува изве-

штаите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини за изборот на де-
легациите на тие собранија, испитува дали изборите 
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 мандатите на членовите на Соборот. 

Член 26 
Соборот го претресува извештајот на Верифика-

ционата комисија. 
Ако Комисијата во својот извештај не оспорила 

дека изборите на делегатите во собранијата на ре -
публиките и собранијата на автономните покраини 
се извршени во согласност со Уставот на СФРЈ, Со-
борот, по делегации, го верификува мандатите на 
делегатите избрани во собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини. 

Член 27 1 

Верификација на мандатите на делегатите избра-
ни на дополнителните избори врши Соборот на пред-
лог од Мандатно-имунитетната комисија на Соборот, 
согласно со одредбите на овој деловник за верифи-
кацијата на мандатите на делегатите. 

Член 28 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени со закон. 
Член 29 

Делегатот има право да поднесе оставка. 
Постапката во врска со оставката на делегатот 

се утврдува со акт на собранието на републиката 
односно со акт 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 30 
Со денот на престанокот на мандатот на делега-

тот во собранието на републиката односно собрани-
ето на автономната покраина во кое е избран, му 
престанува и мандатот на делегат во Соборот. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот за 
престанокот на мандатот на делегатот во собранието 
на републиката односно во собранието на автоном-
ната покраина. 

Член 31 
Делегатот кој презел функција односно служба 

што според уставот и законот е неспојлива со ф у н к -
цијата на делегатот во Собранието на СФРЈ, дол-
жен е за тоа да го извести собранието на републи-
ката односно собранието на автономната покраина 
што го избрало. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот дека 
на делегатот му престанал мандатот. 

Ако делегатот во случај од став 1 од овој член 
не го извести собранието на републиката односно 
собранието на автономната покраина што го избра-
ло. тоа ќе го стори Мандатно-имунитетната комиси-
ја на Соборот. 

2. Претседател, потпретседател и секретар 
на Соборот 

Член 32 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Соборот. 
Член 33 

Претседателот на Соборот: 
— ги подготвува и свикува седниците на Со-

борот и им претседава; 
— се договара со претседателот на Сојузниот 

собор за начинот и роковите за претресување на пра-
шањата за кои соборите одлучуваат во рамноправен 
делокруг и за другите прашања од заеднички инте-
рес за Соборот и за Сојузниот собор; 

— се грижи за соработката на делегациите во 
остварувањето на Функцијата на Соборот и за усо-
гласувањето на работата на работните тела на Со-
борот; 
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— поведува разгледување на прашањата од де-
локругот на Соборот на седниците на Соборот и не-
говите работни тела; 

— се грижи за соработката на Соборот со со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини за прашањата од делокругот на 
Соборот; 

— се грижи за соработката со општествено-по-
литичките и други општествени организации, со са-
моуправните организации и заедници во федераци-
јата за прашањата од делокругот на Соборот; 

— се грижи за спроведувањето на заклучоците 
на Соборот; 

— се грижи за остварувањето на начелото на 
јавност во работата на Соборот и неговите работни 
тела; 

— се грижи за остварувањето на рамноправно-
ста на јазиците и писмата на народите и народнос-
тите на Југославија во работата на Соборот и него-
вите работни тела; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
во поглед на извршувањето на задачите и работите 
за потребите на Соборот; 

— врши и други работи утврдени со овој де-
ловник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ, 
како и работите што ќе му ги довери Соборот, 

Претседателот на Соборот го претставува Со-
борот. 

Член 34 
Во подготовка на седницата на Соборот, претсе-

дателот на Соборот може да одржува состаноци со 
потпретседателот на Соборот, со претседателите на 
работните тела на Соборот и со претседавачот на 
делегациите заради размена на мислења и изнај ду-
вање на заеднички решенија за прашањата што се 
однесуваат на постапката за усогласување на ста-
вовите и други прашања од значење за работата на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот има право во подго-
товката на седниците и во остварувањето на за-
клучоците на Соборот да побара мислење од соод-
ветното работно тело на Соборот за одделни пра-
шања од делокругот на Соборот. 

Член 35 
Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 

со претседателот на Собранието на СФРЈ и претсе-
дателот на Сојузниот собор, актите на Собранието 

: на СФРЈ што ги донесува Соборот во рамноправен 
.делокруг со Сојузниот собор, освен законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 
со претседателот на Собранието на СФРЈ, актите на 
Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот во 
самостоен делокруг, освен законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува и за-
клучоците што ги донесува Соборот. 

Член 36 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на неговата отсут-
ност или спреченост. 

Потпретседателот на Соборот спогодбено со 
претседателот на Соборот ги врши работите од 
член 33 на овој деловник. 

Член 37 
Претседателот и потпретседателот на Соборот 

се избираат од редот на делегатите на четири го-
дини. 

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

Претседателот и потпретседателот на Соборот 
пред стапувањето на должност даваат свечена из-
јава. 

Член 38 1 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвување седници на Со-
борот, раководи со работата на службата на Собо-
рот, го организира вршењето на стручните и други 
работи за потребите на Соборот, на неговите работ-
ни тела, на делегациите и делегатите и врши дру-
ги работи што ќе му ги довери Соборот или прет-
седателот на Соборот. 

Член 39 
Секретарот на Соборот го именува и го разре-

шува Соборот, на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 

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

3. Работни тела на Соборот 

а) О п ш т и о д р е д б и 

Член 40 
Заради подготвување работа на Соборот, како 

метод на својата работа, Соборот формира работни 
тела на усогласување за ставовите во подготвз^ва-
њето на закони, други прописи и општи акти и за 
разгледување на други прашања од делокругот на 
Соборот. 

Одбори се формираат за Усогласување на ставо-
вите во подготвувањето на закони, други пропиени 
општи акти, за подготвување и предлагање на тие 
акти, за следење на спроведувањето на политиката 
што ја утврдил Соборот и извршувањето на зако-
ните, други прописи и општи акти што ги донесу-
ва Соборот, како и за разгледување на други пра-
шања од делокругот на Соборот. 

Комисии се формираат за вршење на работите 
од интерес за работата на Соборот и неговите работ-
ни тела. 

По потреба Соборот може да формира и други 
постојани или повремени работни тела за вршење 
на определени работи од делокругот на Соборот. 

Член 41 
Работните тела на Соборот се формираат со 

Деловникот на Соборот, а можат да се формираат, 
укинуваат или да се менува нивниот делокруг и со 
посебна одлука на Соборот. 

Со одлуката за формирањето на работните тела 
на Соборот се утврдуваат нивните задачи, односно 
делокруг и состав. 

Член 42 
Секое работно тело на Соборот има претседател 

и определен број членови. 
Ако бројот на членовите на работното тело на 

Соборот не е определен со овој деловник или со 
одлуката за формирањето на работното тело на Со-
борот, тој број се определува при изборот на чле-
новите на работното тело на Соборот. 

Член 43 
Претседателот и членовите на одборите на Со-

борот се избираат од редот на делегатите. 
Претседателот и членовите на другите работни 

тела на Соборот се избираат од редот на делегати-
те, ако со овој деловник ИЛР! СО одлуката за фор-
мирање на работното тело на Соборот не е опреде-
лено поинаку. 

Претседателот и членовите на одборите на Со-
борот, како и претседателот и членовите на други-
те работни тела на Соборот од редот на делегатите 
се избираат согласно со начелото на рамноправна 
застапеност на републиките и соодветна застапе-
ност на автономните покраини. 



Петинг, 28 април 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 Број 22 — Страна 77$ 

Делегацијата може да определи на седница на 
работно тело на Соборот, наместо отсутниот или 
спречениот член на работното тело на Соборот из-
бран од редот на таа делегација, да присуствува 
друг член на таа делегација со сите права на член 
на тоа работно тело. 

Претседателот и членовите на работното тело 
на Соборот се избираат на четири години, ако ман-
датот не им престане пред тој рок. Претседателот и 
сите или одделни членови на работното тело на 
Соборот можат да бидат разрешени и пред истекот 

, на времето на кое се избрани. 
Член 44 

Во работата на работното тело на Соборот што 
се формира заради усогласување на ставовите во 
подготвувањето на закони, други прописи и општи 
акти учествуваат и претставници на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 45 
Претседателот на Соборот во договор со претсе-

дателите на работните тела на Соборот поставува 
одделни прашања до работните тела на Соборот во 
чиј делокруг во целост или претежно спаѓаат тие 
прашања. 

Работните тела на Соборот до кои е доставено 
определено прашање на разгледување должни се да 
го разгледаат и да дадат мислење односно да зазе-
мат став. 

Член 46 
Претседателот на работното тело на Соборот ја 

организира работата на работното тело ги подготву-
ва и ги свикува седниците на работното тело на 
Соборот и им претседава, се грижи за спроведува-
њето на заклучоците на работното тело на Соборот 
ја усогласува работата на работното тело со работа-
та на другите работни тела и врши други работи 
што работното тело на Соборот ќе му ги стави во 
задача. 

Член 47 
Работното тело на Соборот избира од редот на 

своите членови заменик претседател, кој го заме-
нува претседателот на работното тело на Соборот 
во случај на неговата отсутност или спреченост. 

Член 48 
Работното тело на Соборот работи во седница. 
Седниците на работното тело на Соборот ги 

свикува претседателот на работното тело по своја 
иницијатива или врз основа на заклучок на работ-
ното тело на Соборот, а е должен да свика седница 
кога тоа го бара претседателот на Соборот или една 
делегација, со наведување на прашањата што ќе се 
стават на дневен ред на седницата на работното те-
ло на Соборот. 

АКО претседателот на работното тело на Собо-
рот не свика седница на работното тело на Соборот 
кога е должен тоа да го стори, седница ќе свика 
претседателот на Соборот. 

Член 49 
Седница на работно тело на Соборот на која се 

разгледува нацрт односно предлог на акт за чие 
донесување е потребна согласност од собранијата 
на републиките и собранијата на автономиите по-
краини може да се одржи ако на седницата прису-
ствува по еден член од работното тело на Соборот 
избран од редот на секоја делегација или неговиот 
заменик. Во работата на овие седници учествува и 
претставник на Сојузниот извршен совет. 

Другите седници на работното тело на Соборот 
можат да се одржат ако на седницата присуствува 
повеќе од половината од членовите на тоа работно 
тело. 

Член 50 
На седницата на работното тело на Соборот мо-

жат да присуствуваат и да изнесуваат свое мисле-

ње и делегатите во Соборот што не се членови на 
работното тело на Соборот. 

Работните тела на Соборот имаат право да ба-
раат на нивните седници да присуствува претстав-
ник односно повереник на Сојузниот извршен со-
вет кога на седницата се разгледува предлогот на 
тој собор односно на седницата да присуствува 
претставник на СОЈУЗНИОТ орган на управата или 
сојузната организација кога на седницата се раз-
гледуваат прашања од делокругот на тој орган од-
носно организација. 

Член 51 
Работно тело на Соборот може на свои седници 

да повикува, заради изнесување мислења и пред-
лози и претставници на органите во федераци-
јата, општествено-политичките и други општествен 
ни организации, самоуправни организации и заед-
ници, како и научни и стручни работници. 

Член 52 
Дневниот ред за седница на работното тело на 

Соборот го предлага претседателот на работното 
тело 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-
ните материјали, го доставува претседателот на ра-
ботното тело на Соборот до членовите на работното 
тело на Соборот, по правило, 8 дена пред денот на 
одржувањето на седницата на работното тело на 
Соборот. 

Во итни случаи претседателот на Соборот и 
претседателот и секој член на работното тело на 
Соборот можат и на седницата на работното тело 
на Соборот да предложат определено прашање да 
се стави на дневен ред на седница. 

Дневниот ред се утврдува на седницата на р а -
ботното тело на Соборот. 

Член 53 
По завршениот претрес на одделно прашање 

работното тело на Соборот му поднесува на Собо-
рот свој извештај. 

Извештајот на работното тело на Соборот ги 
содржи изнесените мислења и неговите предлози за 
прашањето што е разгледувано на седницата на 
работното тело на Соборот. 

Во извештајот на работното тело на Соборот за 
претресот на предлог-акт што се донесува врз ос-
нова на согласност на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, работното 
тело на Соборот посебно известува дали се усогла-
сени ставовите за сите прашања од предлог-актот, 
а ако не се — за кои од тие прашања не е постиг-
ната согласност и причините поради кои не е пос-
тигната. 

За изнесените мислења работното тело на Со-
борот може да заземе став што се внесува во изве-
штајот на работното тело на Соборот. 

За заземањето став на работното тело на Собо-
рот за прашањата од предлог-актот што се донесува 
врз основа на согласност на собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини, 
потребна е согласност на членовите на работното 
тело на Соборот од секоја делегација. 

За заземањето став на работното тело на Собо-* 
рот по други прашања за кои не е потребна соглас-
ност на собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини, потребно е мнозинство 
гласови од сите членови на работното тело на Со-
борот. Во извештајот на работното тело на Соборот 
за тие прашања се внесуваат и издвоените мислења 
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на одделни членови на работното тело, на Соборот, 
кога, овие членови бараат тоа да се внесе во изве-
штајот. 

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 рабо! ното тело на Сооброт е одговорен за веро-
достојноста на тој извештај. 

Член 54 
Кога му поднесува извештај на Соборот, работ-

ното тело на Соборот определува известител од ре-
дот на своите членови. 

Известителот на работното тело на Соборот, врз 
основа на заклучокот на работното тело на Соборот 
или на барање од Соборот, ги образложува мисле-
њата односно ставовите и предлозите на работното 
тело на Соборот. 

Известителот на работното тело на Соборот не 
може да се изјаснува за прашањата за кои работ-
ното тело на Соборот не дало свое мислење или 
газело став. Ако се појави такво прашање во пре-
тресот во Соборот, известителот може да бара Со-
борот да го одложи претресот на тоа прашање до-
дека работното тело на Соборот не ќе го разгледа. 
Претресот на таквото прашање ќе се одложи и ако 
Соборот бара работното тело на Соборот да даде за 
него свое мислење односно да заземе став. 

Член 55 
На седница на работното тело на Соборот се 

води записник. За водењето на записник се грижи 
секретарот на работното тело на Соборот. 

Записникот може да се користи пред заверката 
од страна на работното тело на Соборот само по одо-
брение од претседателот на работното тело на Со-
борот. 

Член 56 
На седницата на работното тело на Соборот се 

водат стенографски белешки, ако работното тело на 
Соборот не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки се користат заради 
подготвување на записникот, извештајот, заклучо-
ците и предлозите од седницата на работното тело 
на Соборот, како и за потребите на делегациите и 
делегатите во Соборот и не можат да се користат 
за други цели. 

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 делегатот чие 
и з л а г а ч е содржано во стенографските белешки. 

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

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, стенографските белешки и изводите од тие 
белешки можат да се користат и за други потреби 
по претходно одобрение од претседателот на работ-
ното тело на Соборот или од претседавачот на сед-
ницата на работното тело на Соборот. ^ 

Член 57 
Заради проучување на одделно прашање, врше-

ње консултација, подготовка на предлози и извеш-
таи на работното тело на Соборот, работното тело 
може да формира работна група. 

Работната група, откако ќе ја изврши довере-
ната задача, му поднесува на работното тело на 
Собооот извештај со свои предлози. 

Покрај членовите на работното тело на Собо-
рот, членови на работната група можат да бидат 
претставници на сојузните органи на управата и 
сојузните организации и други заинтересирани ор-
гани и организации, како и научни и стручни ра-
ботници. 

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

Член 58 
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 з а -
едничка седница со другите работни тела на Собо-
рот и со работните тела на Сојузниот собор. 

Работните тела на Соборот можат да форми-
раат заеднички комисии на кои им го доверуваат 
извршувањето Eia определена задача од својот де-
локруг. Во работата на заедничката комисија мо-
жат, покрај членовите на работното тело, да учес-
твуваат научни и стручни работници. 

Член 59 
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 
дневен ред на седницата на работното тело на Со-
борот е предлог на Сојузниот извршен совет, од-
носно кога се разгледува прашање што се однесува 
делокругот на сојузниот орган на управата и сојуз-
ната организација. 

Работните тела на Соборот можат да бараат од 
сојузниот орган на управата и сојузната организа-
ција известувања и објаснувања во врска со пра-
шањата што се на дневен ред на седницата на ра-
ботното тело на Соборот, а кои се однесуваат на 
делокругот на работата на сојузниот орган на упра-
вата и сојузната организација. 

Работното тело на Соборот може да му предло-
ж и на Соборот да им ја довери изработката на акт 
или анализа и други материјали за потребите на 
Соборот на сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации, а во рамките на средствата пред-
видени за финансирање на работите и задачите на 
Соборот, и на научни и стручни институции и ра-
ботници. 

Член 60 
Работното тело на Соборот ќе ги разгледа сите! 

прашања за кои тоа ќе заклучи Соборот како и 
прашања што во подготовката на седницата ќе му 
ги достави претседателот на Соборот. 

Работното тело на Соборот ги разгледува пра«« 
шањата од својот делокруг и по своја иницијатива. 

Член 61 
Работните тела на Соборот вршат анкети за' 

прашањата што Соборот ги разгледува и за други 
прашања што се потребни за извршување на има-
ните задачи кога тоа ќе го определи Соборот о ј 
посебен заклучок или кога е тоа предвидено 
програмата за работа на Соборот, ако за вршењето 
на анкета се обезбедени потребните материјални 
средства. 

Анкетата ја врши работното тело на Соборот во* 
чи ј делокруг спаѓа прашањето за кое се врши ап* 
кетата, ако со заклучок на Соборот односно со про-
грамата за работа на Соборот не е определено дека" 
анкетата ќе ја изврши посебно работно тело што го 
формирал Соборот. 

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

б) О д б о р и н а С о б о р о т 1 

Член 62 
Соборот ги има овие одредби: 
1) Одбор за општествен план и развојна поли-« , 

тика; л Ј 
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2) Одбор за пазар и цени; 
3) Одбор за финансии; 
4) Одбор за кредитно-монетарен систем; 
5) Одбор за прашања на здружувањето во сто-

панството; 
6) Одбор за прашања на развојот на стопански 

Недоволно развиените републики и автономни по-
краини; 

7) Одбор за економски односи со странство. 
Член 63 

Во делокругот на Одборот за општествен план 
и развојна политика спаѓаат прашањата за насочу-
вање на стопанскиот и општествениот развој, усо-
гласување на односите во општествената репродук-
ција и утврдување на заедничката економска по-
литика со општествените планови на Југославија и 
други општи акти, како и прашањата што се одне-
суваат на утврдувањето на политиката за нивното 
извршување. 

Член 64 
Во делокругот на Одборот за пазар и цени спа-

ѓаат прашањата за утврдување на политиката и до-
несување на сојузни закони и општи акти во об-
ласта на општествената контрола на цените на 
производите и услугите; мерките за ограничување 
на пазарот и слободниот промет на стоки и услуги 
и мерките што се основа за компензацијата и на-
чинот и обликот на компензацијата; ограничување 
на пазарот и на слободниот промет на стоки и ус-
луги од интерес за целата земја во случај на еле-
ментарни несреќи и недостиг на добра неопходни 
за потребите на стопанството и животот на граѓа-
ните, и кога тоа го бараат интересите на народната 
одбрана; прашањата за утврдување на политиката 
за извршување на сојузни закони и други општи 
акти и спроведување на утврдената политика во 
овие области. 

Член 65 
Во делокругот на Одборот за финансии спаѓаат 

прашањата за утврдување на политиката и донесу-
вање на сојузни закони и 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 преземање на обврс-
ките на федерацијата, освен кога, според одредбите 
на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени 
самостојно да основаат фондови и да преземаат об-
врски за федерацијата; утврдувањето на приходите 
на општествено-политичките заедници што се ос-
тваруваат со оданочување на производите и услу-
гите во прометот на целото подрачје на СФРЈ; 
преземањето на кредитни и други обврски, за пот-
требите на народната одбрана и на државната без-
бедност што ќе настанат поради вонредни околнос-
ти; прашањата за утврдување на политиката на из-
вршување на сојузни закони и други општи акти и 
спроведување на утврдената политика во овие об-
ласти. 

Член бб 
Во делокругот на Одборот за кредитно-монета-

рен систем спаѓаат прашањата за утврдување на 
политиката и донесување па сојузни закони и други 
општи акти во областа на: монетарнршт систем и 
политиката на емисија на парите; основите на кре-
дитната политика; формирањето на парични и де-
визни резерви и располагањето со нив кога тоа е 
од интерес за целата земја; прашањата за утврду-
вање на политиката на извршување на сојузни за-
кони и други општи акти и спроведување на утвр-
дената политика во овие области. 

Член 67 
Во делокругот на Одборот за прашање на здру-

жувањето во стопанството спаѓаат прашањата за 
здружување на организациите на здружениот труд 

што вршат стопанска дејност и на нивните здру-
женија во стопанска комора за целата територија 
на СФРЈ и задолжително здружување на органи-
зациите на здружениот труд во заедници кога тоа 
го бара технолошкото единство на системот во од-
делни области и кога тоа е од интерес за целата 
земја, како и други прашања за здружување во 
стопанството од значење за работите од надлежност 
на Соборот. 

Член 68 
Во делокругот на Одборот за прашања на раз-

војот на стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини спаѓаат прашањата за по-
литиката на развој и кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, како и другите услови 
што го обезбедуваат нивниот севкупен побрз развој. 

Член 69 
Во делокругот на Одборот за економски односи 

со странство спаѓаат прашањата за утврдување на 
политиката и донесување на сојузни закони и дру-
ги општи акти во областа на девизниот систем, на-
дворешнотрговскиот промет, кредитните и други 
економски односи со странство; системот на надво-
решнотрговското и девизното работење и на друго-
то економско работење со странство; царинските 
тарифи и мерки за вонцаринска заштита; контро-
лата на прометот на стоки и услуги преку држав-
ната граница; платниот промет со странство; други 
прашања за економските односи со други држави и 
меѓународни економски организации и институции; 
прашања за утврдување на политиката на извр-
шување на сојузни закони и други општи акти и 
спроведување на утврдената политика во овие об-
ласти. 

Член 70 
Разгледувањето на прашањата што се однесу-

ваат на ратификацијата на меѓународните договори 
го врши одборот во чиј делокруг спаѓаат праша-
њата 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 делокруг на друг одбор. 

в) К о м и с и и н а С о б о р о т 

Член 71 
Соборот има комисии: 
1) Мандатно-имунитетна комисија; 
2) Законодавно-правна комисија. 

Член 72 
Мандатно-имунитетната комненј а: 
— ги разгледува прашањата во врска со при-

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

куваат престанување на мандатот на делегат; 
— ги врши работите на Верификационата ко-

мисија во поглед на верификацијата на мандатите 
на делегатите 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 
Комисијата, Соборот одлучува за примената на 
имунитетот на делегат и го утврдува престанување-
то на мандатот на делегат и врши верификација на 
мандатите на делегатите. 

Член 73 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имзчштет-

ната комисија може да даде одобрение за притвор 
на делегат односно за поведување на кривична по-
стапка против него, и да одлучи дали постапката 
против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, од-
носно дали одлуката на државниот орган за при-
твор на делегатот се noTBpnvBa или се става вон 
од сила, или се воспоставува примена на имуни-
тетот на делегатот. 
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( Одлуката на Комисијата е извршна. 
Комисијата е должна за својата одлука да го 

извести Соборот на првата наредна седница на Со-
борот. 

По повод извештајот на Комисијата, Соборот 
одлучува дали одлуката на таа комисија се потвр-
дува или се укинува. 

Член 74 
За одлуката на Соборот односно на Мандатно-

-имунитетната комисија што се однесува на имуни-
тетот на делегат, претседателот на Соборот го из-
вестува претседателот на собранието на републи-
ката, односно собранието на автономната покраина 
во која е избран делегатот. 

Член 75 
Законодавно-правната комисија: 
— разгледува нацрти на акти и предлози на 

акти од делокругот на Соборот во поглед на нив-
ната усогласеност со Уставот на СФРЈ и со прав-
ниот систем, како и во поглед на нивната правна 
обработка, и за тоа му поднесува на Соборот из-
вештај со мислење и предлози; 

— разгледува предлог за давање автентични 
толкувања на закони од делокругот на Соборот и 
дава за тоа свое мислење; 

— го следи развојот на правниот систем во об-
ластите од делокругот на Соборот и му дава на Со-
борот мислења и предлози за прашањата за изгра-
дување на тој систем; 

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

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

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

— разгледува предлози за поведување постапка 
за оценување на уставноста на закони, други про-
писи или општи акти; 

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

— Законодавно-правната комисија на Соборот 
во рамките на својот делокруг ги разгледува пра-
шањата за остварување заштита на уставноста и 
законитоста. 

Член 76 
На заедничката седница со Законодавно-прав-

ната комисија на Сојузниот собор, Законодавно-
правната комисија на Соборот ја разгледува пред-
лог-програмата за работа на Собранието на СФРЈ 
што се однесува на законодавната дејност на Со-
борот, прашањата за единствената законодавна ме-
тодологија и други прашања од значење за един-
ствената правно-техничка обработка на актите што 
ги донесуваат соборите. 

Член 77 
Законодавно-правната комисија разгледува 

пред претресот во Соборот, предлози за измени и 
дополненија на актите односно амандманите што 
му се поднесени на Соборот, и за нив дава свое 
мислење и предлози. 

Своето мислење и предлози комисијата исто-
времено ги доставува до подносителот на предло-
гот за измена или дополнение на акт односно до 
подносителот на адмандманот. 

Ако на седницата на Соборот се поднесе аманд-
ман на предлог-акт, Комисијата по барање на Со-
борот ќе даде мислење односно предлози во врска 
со поднесениот амандман. 

Член 78 
Поради природата на работата и задачите на-

ведени во член 75 на овој деловник, Соборот може 
да одлучи определен број членови на Законодавно-

-правната комисија да се избираат и од редот на 
научните, стручните и јавните работници. 

г) П о в р е м е н и р а б о т н и т е л а 
Член 79 

Заради проучување на определено прашање 
или подготвување определен акт што не спаѓа во 
делокругот на некој од одборите или комисиите на 
Соборот, како и во други случаи кога ќе се укаже 
потреба од тоа, Соборот може и на предлог од де-
легација да формира повремени работни тела на 
Соборот (комисии, анкетни и други работни групи 
и ел.). 

Член 80 
Повремените работни тела Соборот ги формира 

со одлука. 
Со одлуката за формирање на работното тело 

на Соборот се утврдува неговиот состав, задачи и 
овластувања. 

Членови на повремените работни тела на Со-
борот можат да бидат, покрај делегатите, и прет-
ставници на општествено-политичките и на други 
општествени организации, самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата, како и научни и 
стручни работници. 

Член 81 
Во поглед на составот, начинот на работата и 

овластувања на повремените работни тела на Со-
борот согласно се применуваат соодветните одредби 
од овој деловник што се однесуваат на работните 
тела н;а Соборот, ако со одлуката за нивното фор-
мирање не е определено поинаку. 

Член 82 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува со работа кога ќе ја изврши задачата заради 
која е формирано и во другите случаи кога ќе од-
лучи соборот. 
V. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБО-

РОТ 
Член 83 

Соборот донесува програма и планови за своја-
та работа. 

Програмата за работа на Соборот се утврдува 
за периодот од 1 јануари до 31 декември на теков-
ната година. 

Соборот може да одлучи да донесе програма за 
својата работа и за период подолг од една година. 

Член 84 
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 другите општи ак-
ти од делокругот на Соборот, со образложение на 
потребата од нивно донесување; 

— прашањата за кои е потребно да се спроведе 
претходна постапка; ' 

— подрачјата и начинот на остварување на по-
литичката контрола на Соборот во спроведувањето 
на утврдената политика; 

— телата односно органите одговорни за орга-
низирање и извршување на одделни задачи и ра -
боти утврдени со програмата за работа на Соборот 
(носители на работите); 

— начинот на учество на претставници на опш-
тествено-политичките организации и на самоуправ-
ните организации и заедници во федерацијата во 
разгледувањето на одделни задачи утврдени со про-
грамата 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 собранијата на автономните покраини« 
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Роковите за разгледувана на одделни прашања 
треба да бидат утврдени така што да овозможат пре-
трес и заземање ставови на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини, 
меѓусебно договарање на делегациите, како и учест-
во на претставници на општествено-политичките ор-
ганизации и самоуправните организации и заедници 
во федерацијата заради навремено остварување на 
програмата за работа на Соборот. 

Основа за изработка на програмата за работа на 
Соборот се задачите што произлегуваат од Уставот 
на СФРЈ, од општествените планови и од други оп-
шти акти и од утврдената политика на Собранието 
на СФРЈ, од потребите изразени во усвоените ста-
вови на општествено-политичките организации и 
други прашања од значење за развојот на општест-
вено-политичкиот систем и за економскиот развој на 
земјата. 

Член 85 
Предлози за внесување на одделни прашања во 

програмата за работа на Соборот можат да подне-
суваат секоја делегација и делегат, работно тело на 
Соборот, собрание на 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 
Сојузот на комунистите на Југославија, Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, сојузните органи и сојузните 
организации, самоуправните организации, здружени-
јата и заедниците во федерацијата. 

Работните тела на Соборот ги разгледуваат ини-
цијативите од став 2 на овој член и за своите мисле-
ња и предлози за внесување одделни прашања во 
нацрт-програмата за работа на Соборот го известу-
ваат Соборот. 

Член 86 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

член 85 претседателот на Соборот со потпретседате-
лот на Соборот, претседаваните на делегациите и 
претседателите на работните тела на Соборот и во 
соработка со Сојузниот извршен совет, подготвува 
нацрт-програма за работа. 

Нацрт-програмата за работа за наредната година 
ја утврдува Соборот пред истекот на рокот на ва-
жечката програма за работа. 

Нацрт-програмата за работа на Соборот се упа-
тува, заради давање на мислење и предлози, до 
сите делегати во Соборот, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. Со-
јузниот извршен совет, до Претседателството на 
СФРЈ, како и до органите и организациите наведени 
во член 85 став 2 на овој деловник. 

За седниците на работните тела на Соборот на 
кои се усогласуваат ставовите за прашањата што 
треба да ги содржи програмата за работа на Соборот 
се известуваат органите и организациите од член 85 
став 2 на овој деловник, што ги дале иницијативите 
за внесување одделни прашања во нацрт-програ-
мата за работа на Соборот, за да можат претстав-
ниците на овие органи и организации да ги изнесат 
своите мислења и предлози. 

Член 87 
Забелешките и предлозите на нацрт-програмата 

за работа на Соборот се доставуваат до Соборот во 
рок од 30 дена од денот на приемот на нацрт-про-
грамата за работа на Соборот. 

Забелешките и предлозите на нацрт-програмата 
за работа на Соборот ги разгледуваат работните тела 
на Соборот заради усогласување ва ставовите за 
прашањата што треба да ти содржи ттредлог-програ-
мата за работа на Соборот. 

Работните тела на Соборот ги разгледуваат ми-
слењата и предлозите што ги доставиле органите и 
организациите, до кои е упатена нацрт-програмата 

за работа на Соборот заради давање мислење и пред-
лози. 

Во работата на работните тела на Соборот при 
усогласувањето на ставовите за прашањата што тре-
ба да ги содржи програмата за работа на Соборот 
учествуваат и претставниците на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 88 
Врз основа на усогласените ставови во работните 

тела на Соборот, претседателот на Соборот со пот-
претседателот на Соборот, со претседавачите на 
делегациите и претседателите на работните тела на 
Соборот, подготвува текст на предлог-програмата за 
работа на Соборот. 

Текстот на предлог-програмата за работа на Со-
борот се упатува до делегатите во Соборот, Претсе-
дателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Со-
јузот на комунистите на Југославија, Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, Соју-
зот на синдикатите на Југославија и до Стопан-
ската комора на Југославија. 

Член 89 
Соборот го претресува текстот на предлог-прог-

рамата за работа на Соборот и ја утврдува предлог-
-програмата за работа. 

Предлог-програмата за работа на Соборот за на-
редната година Соборот ја утврдува до 31 декември 
претходната година. 

Предлог-програмата за работа се доставува до 
собранијата на републиките и до собранијата на 
автономиите покраини заради давана согласност на 
делот на предлог-програмата за работа на Соборот 
што се однесува на актите што се донесуваат врз 
основа на согласност на собранијата на републиките 
и на собранијата на автономните покраини. 

Со давање согласност на делот на програмата од 
став 3 на овој член, собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини едновремено 
ја прифаќаат потребата од внесување на тие пра-
шања во своите програми за работа. 

Член 90 
Програмата за работа на Соборот се објавува во 

билтенот за работата на Собранието на СФРЈ и во 
соодветните публикации на собранијата на ре-
публиките, односно собранијата на автономните по-
краини. 

Член 91 
Врз основа на програмата за работа Соборот 

ги утврдува периодичните планови за својата ра-
бота. 

Со периодичните планови се утврдуваат пра-
шањата што ќе ги разгледува Соборот во секое 
тримесечје, времето за одржување на седниците 
ка Соборот за разгледување на тие прашања и ро-
ковите за завршување на одделни фази во постап-
ката за донесување на законите и другите општи 
акти. 

Член 92 
Врз основа на програмата и планот за работа 

на Соборот, работните тела на Соборот донесуваат 
свои планови за работа. 

Работните тела на Соборот ги внесуваат во сво-
јот план за работа задачите согласно со нивниот де-
локруг. 

Работните тела на Соборот можат во својот план 
за работа да внесуваат и други прашања што се 
однесуваат на утврдувањето и спроведувањето ка 
политиката во областите од делокругот на Соборот. 

Член 93 
За усвоениот план за работа, работните тела на 

Соборот го известуваат претседателот на Соборот. 
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VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

А. Постапка за донесување на акти 

1. Постапка за донесување на акти врз основа на 
согласност на собранијата на републиките 

и собранијата на автономните покраини 

а) П о в е д у в а њ е п о с т а п к а 

Член 94 
Постапка за донесување на акти поведува овла-

стениот предлагач со поднесување на нацрт-акт. 
Право на предлагање на сојузни закони и други 

општи акти од делокругот на Соборот, што се доне-
суваат врз основа на согласност на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните покра-
ини. има секоја делегација и работно тело на Собо-
рот, собрание на република односно собрание на 
автономната покраина и Сојузниот извршен СОБСТ. 

Член 95 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ може 

да даде иницијатива за донесување на акт и да 
упати таков предлог до Соборот. 

Иницијатива за донесување на акт може да даде 
и Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Со-
нија листичкиот сојуз на работниот народ на Југо-
славија, Сојузот на комунистите на Југославија, 
Сојузот на синдикатите "на Југославија и Стопан-
ската комора на Југославија, како и самоуправните 
заедници организирани во федерацијата. На седни-
цата на Соборот на која се разгледуваат овие ини-
цијативи се повикува и претставникот на подноси-
телот 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 опре-
дели органот односно телото што ќе го подготви и 
поднесе нацрт актот, рокот за неговата изработка и 
другите услови за навремено остварување на таа 
иницијатива. 

За ставот што го зазел, Соборот го известува 
подносителот на иницијативата. 

Член 96 
Иницијативите за донесување на акти што не 

потекнуваат од органите и организациите од член 
95 на овој деловник се упатуваат до Комисијата за 
претставки и предлози на Собранието на СФРЈ. 

б) Н а ц р т - а к т 

Член 97 
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 98 
Нацрт-актот мора да биде образложен. 
Образложението треба особено да содржи: 
— уставен основ за донесување на актот; 
— оцена на состојбата во областа што треба со 

актот да се уреди, причина заради која актот треба 
да се донесе, односно заради која треба да се из-
вршат измени и дополненија на актот; 

— начела врз кои треба да биде уреден одно-
сот, во соодветната област, целта што се има желба 
да се постигне како и последиците што произлегу-
ваат од предложените решенија; 

— финансиски средства потребни за спроведу-
вање на актот и начинот за обезбедување на тие 
средства; 

— објаснение на правните решенија содржани 
во нацрт-актст; 

— мислења и ставови на органите и органи-
зациите што во текот на подготовката на нацрт-

-актот се консултирани, а што подносителот на на-
цртот не ги усвоил, како и причините поради кои не 
ги усвоил. 

Кон нацртот се поднесува потребната докумен-
тација. 

Ако нацрт-актот не е подготвен во согласност 
со одредбите од овој деловник, претседателот на Со-
борот, пред неговото упатување до делегатите во Со-
борот и до собранијата на републиките и до собра-
нијата на автономните покраини, ќе побара од пред-
лагачот нацрт-актот да ги усогласи со одредбите од 
овој деловник. 

Член 99 
Нацрт-актот се доставува до претседателот на 

Собранието на СФРЈ кој го доставува до претседа-
телот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го упатува нацрт-ак-
тот до делегатите во Соборот и до претседателите 
на собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини. 

Нацрт-актот, чиј подносител не е Сојузниот из-
вршен совет, претседателот на Соборот го упатува и 
до Сојузниот извршен совет. 

Член 100 
При доставувањето на нацрт-актот. претседател 

лот на Соборот со потпретседателот на Соборот, со 
претседававте на делегациите и со претседателите 
на работните тела на Соборот се договара за раз -
гледувањето на нацрт-актот во делегациите и во ра-
ботните тела на Соборот, како и за времето во кое 
разгледувањето треба да биде извршено 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 делегациите и со 
претседателите на работните тела на Соборот, пред-
лага рок во кој собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини треба да заземат 
и да ги достават своите ставови до Соборот за нацрт* 
-актот. 

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 делегациите и со 
претседателите на работните тела на Соборот, во ис-
клучителни случаи, кога се работи за потребата од 
спречување потешки последици што би можеле да; 
настанат за општествената заедница, може да пред-
ложи и пократок рок во кој собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини 
треба да заземат и да ги достават своите ставови за 
нацрт-актот. 

Овој рок не може да биде пократок од 15 дена, 
а причините за неговото определување од страна на 
предлагачот мораат да бидат посебно образложени. 

Во случајот од став 4 на овој член може да се 
предложи одржување седници на Соборот и седници 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини во ист ден. 

Член 101 
Во зависност од карактерот на прашањето И 

итноста за неговото законско регулирање, претсе-
дателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, 
претседавачите на делегациите и со претседателите 
на работните тела на Соборот може да им предложи 
на собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономните покраини, при одлучувањето за нацртот, 
да ја овластат својата делегација во Соборот, од 
името на собранието да даде согласност на предлогот 
на законот или на друг општ акт во целост. 

Член 102 
Нацрт-актот, пред неговото разгледување во 

надлежните собори на собранијата на републиките 
и во собранијата на автономните покраини, можат 
да ги разгледуваат надлежното работно тело на Со-
борот и другите заинтересирани работни тела на Со-
борот, 
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Ова разгледување на нацрт-актот во работните 
тела на Соборот се врши заради размена на мис-
лења, разгледување и спорните прашања, барања 
дополнителни известувања од претставникот на 
предлагачот и заради прибавување други информа-
ции што се од значење за заземањето на ставови во 
собра низата на републиките и во собранијата на ав-
тономните покраини и за спроведување на постап-
ката за усогласување. -

За седницата на надлежното работно тело на 
Соборот на која се врши разгледување на нацрт-ак-
тот во смисла на ст. 1 и 2 на овој член се известу-
ваат општествено-политичките организации и само-
управните организации и заедници во федерацијата, 
во согласност со програмата за работа на Соборот, 
за да се овозможи и нивното учество во разгледу-
вањето на нацрт-актот. 

Извештајот од надлежното работно тело на Со-
борот за разгледување на нацрт-актот во кој се со-
држани мислењата и предлозите изнесени на сед-
ницата на работното тело на Соборот, се достапува 
до делегатите во Соборот, до предлагачот, до Сојуз-
ниот извршен совет, до општествено-политичките 
организации и до самоуправните организации и за-
едници во федерацијата, чии претставници учест-
вувале на седницата на работното тело на Соборот. 

Член 103 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува нацрт-актот пред неговото разгледување 
во собранијата на републиките и во собранијата на 
автономните 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 Ус-
тавот на СФРЈ и со правниот систем. На барање од 
работното тело на Соборот, од делегација, од претсе-
дателот на Соборот и од Сојузниот изврпген совет 
или по сопствена иницијатива, Законодавно-прав-
иата комисија дава мислење и за спорните прашања 
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 во 
поглед на уставниот основ за донесување на нацрг-
-актот или несогласност на одделни одредби на на-
црт-актот со Уставот на СФРЈ и со правниот си-
стем, надлежниот одбор на Соборот ќе го извести за 
Соборот кој во врска со тоа зазема став. 

Член 104 
Претседателот на собранието на републиката од-

носно претседателот на собранието на автономната 
покраина го известува Соборот за ставовите и забе-
лешките од тие собранија на нацрт-актот. 

Претседателот на Соборот ги доставува ставо-
вите, забелешките и предлозите од собранието на 
републиката одвоено собранието на автономната 
покраина до делегатите, до предлагачот и до Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 105 
Ако при изјаснувањето за нацрт-актот едно или 

повеќе собранија на републиките или собранија на 
автономните покраини не дадат согласност за доне-
сување ма тој акт, надлежното работно тело на Со-
борот ќе ги разгледа причините од кои се раково-
дело Собранието на републиката, односно собранието 
на автономната покраина при заземањето на таков 
став и за тоа ќе го извести претседателот на Собо-
рот. 

Член 106 
Надлежното работно тело на Соборот го разгле-

дува нацрт-актот заради усогласување на ставо-
вите за предлозите и забелешките од собранијата 
на републиките PI собранијата на автономните по-
краини дадени на нацрт-актот. 

Во работата на надлежното работно тело на 
Соборот што ги усогласува ставовите за предлозите 
и забелешките на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини, дадени на на-
црт-актот и за нацрт-актот во целост, учествуваат 
и претставници ва Сојузниот извршен совет. 

На почетокот на постапката за усогласување 
претставниците на Сојузниот извршен совет извес-
туваат за ставовите на Сојузниот извршен совет за 
забелешките и предлозите од собранијата на репуб-
ликите и од собранијата на автономните покраини, 
како и за другите забелешки и предлози дадени на 
кацрт-актот. 

Сојузниот извршен совет е должен да ги изнесе, 
на почетокот на продолжението на работата врз усо-
гласувањето на ставовите за ист нацрт-акт, ста-
вовите и мислењата за забелешките и предлозите на 
текстот на кацрт-актот за кои неговиот претставник 
не се изјаснил на претходниот состанок или го за-
држал правото да го изнесе тоа дополнително.* 

Член 107 
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 иацрт-актот, 
надлежното работно тело ва Соборот му поднесува 
на Соборот извештај за постигнатата согласност за 
нацрт-актот. 

Извештајот на надлежното работно тело прет-
седателот на Соборот го доставува до делегатите во 
Соборот, до предлагачот на актот и до Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 108 
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 на Со-
бранието на СФРЈ. дали во буџетот на федераци-
јата се обезбедени средства за извршување на об-
врски што се создаваат со нацрт-актот за буџетот 
на федерацијата. 

Член 109 
Надлежното работно тело на Соборот го разгле-

дува нацрт-актот додека не ќе се постигне соглас-
ност на сите делегации во идентичен текст, односно 
за измените и дополненијата што самите ги предло-
жиле или ги предложил предлагачот на актот, а до-
колку не може да се постигне согласност, одборот 
на Соборот предлага мерки предвидени со овој де-
ловник. 

Член НО 
Доколку во надлехшиот одбор на Соборот не се 

постигне согласност за нацрт-актот, одборот на Со-
борот може да предложи: 

а) предлагачот повторно да ги земе во разгле-
дување спорните прашања и евентуално да пред-
ложи соодветни измени и дополненија во нацрт-
-актот; 

б> спорните прашана 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 содржат ! 
во нацрт-актот или на состанок на сите делегации. 

в) спорните прашања да се протресат на седни-
ца па Соборот; 

г) да се побара мислење од соодветниот сојузен 
општествен совет; 

д) спорните прашања повторно да се разгледаат 
во собранијата на републиките односно собранијата 
ка 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 
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прашања не е постигната согласност, причините по-
ради кои не е постигната таа согласност и предлага 
натамошна постапка во врска со предложениот 
нацрт. 

Член 111 
Кога ќе го прими извештајот од член НО на 

овој деловник, претседателот на Соборот се догова-
ра со потпретседателот на Соборот, претседавачите 
на делегациите, претседателот на надлежниот одбор 
на Соборот и со претседателот на Законодавно-
-правната комисија за натамошната работа во врс-
ка со нацрт-актот и за тоа ги известува делегациите, 
претседателите на собранијата на републиките, 
претседателите на собранијата на автономните пок-
раини и Сојузниот извршен совет. 

Член 112 
Во текот на целата постапка за усогласување на 

ставовите во подготвувањето и донесувањето на ак-
тите, претседателот на Соборот може, по СВОЈ а ини-
цијатива, на предлог од надлежното работно тело на 
Соборот, делегација или од предлагачот, да одржи 
состаноци со претседавачите на делегациите односно 
со претседателите на работните тела, со учество на 
претставникот на предлагачот заради размена на 
мислења со цел за поефикасна работа врз усогла-
сување на ставовите и изнајдување на спогодбени 
решенија во Соборот и во неговите работни тела за 
спорните прашања. 

в) П р е д л о г - а к т 
Член 113 

По завршената постапка за усогласување во над-
лежното работно тело на Соборот предлагачот под-
готвува и му поднесува на Соборот текст на поед-
лог-акт, во рокот што ќе го определи работното гело 
на Соборот БО спогодба со предлагачот на актот. 

Член 314 
Текстот на предлог-актот мора да биде обра-

зложен. 
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 115 
Сојузниот извршен совет како овластен пред-

лагач може да му поднесе на Соборот текст на 
предлог-акт и во случај кога во постапката за усо-
гласување на ставовите за нацртот на овој акт не 
е постигната согласност за сите или за некои пра-
шања што се регулираат со предложениот акт. 

Член 116 
Претседателот на Соборот го доставува текстот 

на предлог тактот до делегатите во Соборот, до пред-
лагачот и до Сојузниот извршен совет. 

Член 117 
Текстот на предлог-актот пред претресување на 

седница на Соборот го разгледуваат надлежното ра-
ботно 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 
за усогласување, за основните прашања што биле 
предмет на усогласувањето и за основната содржина 
на усогласените ставови. 

Член 118 
Подносителот на текстот на предлог-актот, од-

носно неговиот претставник може во почетокот на 
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 
предлог-законот. да дава објаснение и да то изнесу-
ва своето мислење. 

Член 119 
Претресот на текстот на предлог-актот на сед-

ница на Соборот го опфаќа општиот претрес на 
текстот на предлогот и претресот на текстот на пред-
логот во поединости. 

Во текот на општиот претрес на текстот на пред-
логот се расправа за текстот на предлогот во на-
чело и можат да се изнесуваат мислења, да се ба-
раат објасненија и да се подигаат сите прашања во 
врска со решенијата дадени во предлогот. 

Во текот на претресот на текстот на предлогот 
во поединости се расправа за текстот на предлогот 
по делови, глави односно оддели, а ако така се од-
лучи на седницата, и по членови. Во текот на овој 
претрес се одлучува и за амандманите. 

Член 120 
Предлогот за измена или дополнение на текстот 

на предлог-актот се поднесува во форма на аман-
дман. 

Член 121 
Амандман на текст на предлог-актот се подне-

сува писмено. 
Амандманот мора да биде образложен. 
Ако амандманот содржи одредби со кои се анга-

жираат финансиски средства, подносителот на аман-
дманот е должен едновремено да укаже на мож-
носта за обезбедување на тие средства. 

Член 122 
Амандман на текстот на предлог-актот може, 

по правило, да се поднесе најдоцна четириесет и 
осум часови пред рокот определен за одржување на 
седницата на Соборот на која ќе се претресува тек-
стот на предлог-актот, а се поднесува до претседа-
телот на Соборот. 

Член 123 
Амандманот на текстот на предлог-актот прет-* 

седателот на Соборот веднаш го доставува до си-
те делегати, до подносителот на текстот на пред-
логот 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 124 
Делегацијата во Соборот молѕе, по исклучок, 

да поднесе амандман на текстот на предлог-актот 
на седница на Соборот во текот на претресот на 
тој предлог. И ваквиот амандман се поднесува пис-
мено. 

Подносителот на текстот на предлог-актот може 
да поднесува амандмани се до заклучувањето на 
претресот на текстот на предлогот. 

Сојузниот извршен совет, исто така, може до 
заклучувањето на претресот на текстот на предло-
гот да поднесува амандмани и на текстот на пред-
лог-актот што не го поднел тој. 

Член 125 
По повод амандманот на текстот на предлог-

-актот поднесен во текот на претресот на предло-
гот, Соборот може да одлучи да го одложи пре-
тресот и да го продолжи на една од наредните сед-
ници на Соборот или претресот да го прекине до-
дека надлежниот одбор на Соборот и Законодаено-
-правната комисија не ќе го проучат амандманот. 

Соборот ќе го одложи претресот на текстот на 
предлог-актот најмалку за дваесет и четири часа, 
ако подносителот на текстот на предлог-актот, Со-
јузниот извршен совет, надлежниот одбор на Собо-
рот или Законодавно-правната комисија побара од-
лучувањето за амандманот да се одложи за да мо-
жат тие да го проучат амандманот и за него да се 
изјаснат. 



Петок, 28 април 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број. 22 — Страна 85$ 

Член 126 
За амандманот на текстот на џредлог-актот има 

право да се изјасни подносителот на текстот на 
предлог-актот. 

Сојузниот извршен совет има право да се из-
јасни за амандманот и ако тој не е Подносител на 
текстот на предлог-актот. 

Член 127 
Соборот може да одлучи пред гласањето за под-

несен амандман на текстот на предлог-актот да го 
прекине претресот и амандманот да го достави до 
Законодавно-правната комисија заради утврдува-
ње на конечниот текст на одредбите што се мену-
ваат со амандманот и заради усогласувањето на дру-
гите одредби нb текстот на предлог-актот што се 
во врска со тие одредби. 

Член 128 
За амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на текстот на предлог-актот на кои се 
однесуваат. 

Ако на еден член од текстот на предлог-актот 
има поднесено повеќе амандмани, прво се гласа за 
амандманот што најмногу отстапува од предлози-
не™ решение и според тој критериум натаму за 
другите амандмани. 

Ако е поднесен амандман на амандман, прво се 
гласа за амандманот што е поднесен на амандманот. 

Член 129 
За амандманот не може да се одлучува на иста 

седница на која се претресува текстот на предлог-
-актот ако една од делегациите на седницата на 
Соборот изјави дека за амандманот не може да се 
изјасни додека не ќе прибави за амандманот став од 
собранието на републиката односно од собранието 
на автономхзата покраина што ја делегирало. 

Во ТОЈ случај Соборот го симнува од дневниот 
ред на седницата текстот на предлог-актот и го дос-
тавува амандманот до сите собранија на републики-
те и до собранијата на автономните покраини. 

Со ово1 амандман ќе се постапи како со нацрт-
-акт и претресот на текстот на предлог-актот во 
Соборот ќе биде продолжен кога собранијата на ре-
публиките односно собранијата на автономните по-
краини ќе го достават своето мислење и забелеш-
ките за амандманот. 

Член 130 
По завршениот претрес на текстот на предлог-

-актот Соборот го утврдува предлог-актот во це-
лост и го доставува до собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини заради да-
вање согласност за предлог актот во целост. 

При утврдувањето на предлог-актот во целост, 
Соборот на предлог од претседателот на Соборот го 
определува и рокот во кој собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини треба 
да одлучат за давањето на согласност на предлог-
-актот во целост. 

Член 131 
Собранието на републиката и собранието на ав-

тономната покраина при одлучувањето за нацртот 
на закон или на друг општ акт, може да ја овлас-
ти својата делегација ед негово име да даде согтес-
ност за утврдениот предлог на закон или на друг 
општ акт во целост. 

Член 132 
Кога ќе го прими извештајот за согласноста на 

собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини за утврдениот предлог-акт, 
претседателот на Соборот свикува седница на Собо-
рот. На оваа седница откако ќе утврди дека сите 
собранија на републиките и собранијата на авто-
номните покраини дале согласност на предлог-ак-
тот во целост, непосредно со свој извештај или со 
изјава на овластената делегација на седницата, Со-
борот го усвојува предлог-актот. 

Ако Соборот на седницата утврди дека не постои 
согласност од сите собранија на републиките и собра-
нија на автономните покраини, ќе донесе заклучок 
за непостоењето на таа согласност. 

Соборот може и да заклучи заради усогласување 
на ставовите да го продолжи претресот на предлог-
-актот според одредбите на овој деловник. 

г) Ј а в н а д и с к у с и ј а з а н а ц р т - а к т 

Член 133 
Во текот на претресот на нацрт на општествениот 

план на Југославија и на нацрт на друг акт од по-
широк општествен интерес, Соборот може да одлучи 
овие нацрти да ги стави на јавна дискусија. 

При донесувањето на одлука за ставање на јавна 
дискусија, Соборот го утврдува начинот на собирање 
и средување на мислењата и предлозите што ќе би-
дат изнесени во текот на јавната дискусија. 

Член 134 
Ако одлучи нацртот на општествениот план или 

на друг акт да го стави на јавна дискусија, Соборот 
му става во задача на надлежниот одбор: 

— да се грижи нацрт-актот да се објави и да 
биде достапен за јавноста; 

— да подготви извештај за резултатите од Јав-
ната дискусија и да го достави до Соборот. 

За извршување на задачите од став 1 на овој 
член Соборот може да формира посебно работно 
тело. 

Кога Соборот ќе одлучи нацрт-актот што го под-
нел Сојузниот извршен совет да го стави на јавна 
дискусија може да определи задачите од став 1 на 
овој член да ги изврши Сојузниот извршен совет. 

Член 135 
Кон напрт-актот што се става на јавна диску-

сија се објавува и покана до работните луѓе и гра-
ѓаните, до организациите на здружениот труд, оп-
штествено-политичките организации и до другите 
самоуправни организации, здруженија и заедници 
да ги достават своите мислења и предлози. 

Во поканата мора да биде нагласено до кого се 
упатуваат мислењата и предлозите и рокот до ко-
га мораат да бидат упатени. 

Член 136 
Извештајот за резултатите од јавната дискуси-

ја, претседателот на Соборот го доставува до деле-
гатите во Соборот, до претседателите на собранија-
та на републиките и собранијата на автономните по-
краини, до предлагачот и до Сојузниот извршеа 
совет. 

2. Претходна постапка 

Член 137 
Ако со програмата за работа на Соборот е пред-

видено претходно разгледување на определено пра-
шање, овластениот предлагач подготвува и му го 
поднесува на Соборот предна црт-актот или тези за-
ради размена на мислења за основните прашања 
што се поставуваат во врска со уредувањето на оп-
ределени односи, за основните начела врз кои треба 
да се заснова нивното регулирање и за другите пра-
шања од значење во врска со уредувањето на опре-
делени односи или за подготвување на нацрт-актот. 

Пред нацртот односно тезите од став 1 на овој 
член ги разгледуваат работните тела па Соборот за-
ради непосредна размена на мислења, предлагање 
и наоѓање на соодветни решенија. Работното тело на 
Соборот може да предложи преднацртот односно те-
зите да се разгледаат и на седницата на Соборот. 

За седницата на работното тело на Соборот од-
носно за седницата на Соборот, на која се разгле-
дува преднацртот односно тезите од став 1 на овој 
член се известуваат општествено-политичките орга-
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низации и самоуправните организации и заедници 
во федерацијата, како и соодветните научни и 
стручни организации, за да можат нивните претстав-
ници да ги изнесуваат своите мислења и предлози. 

f Член 138 
Работното тело на Соборот може, по спроведена 

расправа да предложи определени прашања да се 
разгледуваат во собранијата на републиките и во со-
бранијата на автономните покраини, во соодветните 
сојузни општествени совети и во соодветните тела на 
општествено-политичките организации. 

По спроведената расправа во работните тела на 
Соборот во телата и организациите од став 1 на овој 
член, надлежното работно тело на Соборот го извес-
тува предлагачот за резултатите на спроведената 
расправа, изнесувајќи мислење за забелешките и 
предлозите дадени во текот на спроведената рас-
права. 

Ако расправата е извршена и на седница на Со-
борот, за резултатите од таа расправа претседателот 
на Соборот ќе го извести предлагачот. 

Член 139 
Постапката за претходно разгледување може да 

се спроведе и за други прашања од делокругот на 
Соборот, на предлог од работното тело на Соборот, 
од делегација, од предлагачот и од претседателот на 
Соборот. 

Член 140 
При подготвувањето на нацрт-актот со кој се 

уредуваат прашањата за кои е спроведена претход-
на расправа, предлагачот ги зема предвид мислења-
та, забалешките и предлозите на учесниците во по-
стапката за претходно разгледување. 

Во образложението на нацрт-актот предлагачот 
е должен да укаже на забелешките и мислењата 
што не ги усвоил и да ги наведе причините поради 
кои не ги усвоил тие забелешки и мислења. 

3. Постапка за донесување на закон за привремени 
мерки 

I -
* Член 141 

Предлог-закон за привремени мерки поднесува 
врз основа на согласност од Претседателството на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет. 

На претресот на предлог-законот за привремени 
мерки согласно се применуваат одредбите на овој 
деловник за претресот на текстот на предлог-актот 
што се донесува врз основа на согласност на репуб-
ликите и автономните покраини. 

По завршениот претрес на предлог-актот, на 
седницата на Соборот се пристапува кон одлучува-
ње за тој предлог. 

Член 142 
Предлог-законот за привремени мерки е усвоен 

во Соборот ако за него гласале две третини од сите 
делегати. 

Член 143 
Ако за предлог-законот за привремени мерки 

не гласале две третини од сите делегати, но гласало 
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 зако-
нот за привремени мерки во текстот за кој гласало 
мнозинството од сите делегати во Соборот. 

4. Постапка за ратификација на меѓународни до-
говори 

Член 144 
Соборот врши ратификација на меѓународните 

договори. 

Член 145 
Постапка за донесување закон за ратификација 

на меѓународните договори поведува Сојузниот из-
вршен совет со поднесување на предлог-закон за 
ратификација. 

Член 146 
Предлог-актот за ратификација на меѓународ-

ен договор содржи потполн текст на меѓународ-
ниот договор чија ратификација се предла1а. 

Предлогот мора да биде образложен. Во образ-
ложение на предлог-закон за ратификација на ме-
ѓународен договор треба да се изнесат причини ге 
поради кои се предлага ратификација на меѓуна-
родниот договор и дали меѓународниот договор бара 
донесување на нови или измена на важечките соју-
зни закони, како и дали прашањата што се предмет 
на меѓународниот договор спаѓаат во надлежност 
на републиките и автономните покраини односно 
дали меѓународниот договор бара донесување на 
нови или измена на важечките републички одно-
сно покраински закони. 

Во орбазложението на предлог-законот треба да 
се изнесе и дали со меѓународниот договор се пред-
видуваат обврски за федерацијата во извршување-
то на тој договор, и треба да се даде оцена на по-
требата од финансиски средства од буџетот на ф е -
дерацијата за спроведување на меѓународните до-
говори. 

Член 147 
Претрес на актот за ратификација на меѓуна-

родни договори што бараат донесување на нови или 
менување на важечките закони што ги донесува 
Соборот, се врши согласно со одредбите од овој де-
ловник за претрес на текстот на предлог-акти кои 
се донесуваат врз основа на согласноста од собрани-
јата на републиките и од собранијата на автономни-
те покраини. 

Предлог-актот за ратификација на меѓунаро-
ден договор што бара донесување на нови или ме-
нување на важечките закони, што ги донесува Со-
борот, е усвоен ако со предлог-актот се согласат со-
бранијата на сите републики односно собранијата 
на автономните покраини. 

Член 148 
Ако Сојузниот извршен совет, пред склучува-

њето на меѓународен договор што Соборот го рати-
фикува рамноправно со Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, побара мислење за прашањата што 
се уредуваат со меѓународен договор, претседателот 
на Соборот го доставува тоа барање до надлежното 
работно тело на Соборот. 

Надлежното работно тело на Соборот го разгле-
дува барањето на Сојузниот извршен совет и за 
своето мислење го известува, преку претседателот 
на Соборот, Сојузниот извршен совет. 

Надлежното работно тело на Соборот, заради 
утврдување на своето мислење, остварува соработ-
ка со соодветните работни тела на Соборот односно 
со работните тела на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ. 

Соборот може, на предлог од надлежното работ-
но тело на Соборот, да го разгледа барањето на Со-
јузниот извршен совет од став 1 на овој член и во 
врска со тоа да ги утврди соодветните насоки за 
натамошна работа на Сојузниот извршен совет врз 
склучувањето на односниот меѓународен договор.-

Член 149 
Предлог-актот за ратификација на меѓународни 

договори, чија ратификација Соборот ја врши рам-
ноправно со Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, е усвоен во Соборот ако за предлог-актот 
гласа мнозинството од присутните делегати во Со-
борот. 



Петок, 28 април 1978 Број 22 — Страна 861 

5. Постапка за донесување на одлука за обврската 
за извршување на сојузен закон, друг пропис или 

општ акт 

Член 150 
Известувањето на Сојузниот извршен совет или 

на извршен совет на република односно автономна 
покраина за спор помеѓу сојузен орган на управата 
и републички односно покраински орган на управата 
во поглед на остварувањето на обврските на орга-
нот во републиката односно автономната покраина 
да изврши сојузен закон, 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 151 
Надлежниот одбор на Соборот собира податоци 

од сојузниот орган на управата и од републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата во спорот, 
и може на своја седница да повика претставници 
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 спорот. 

Кон извештајот на надлежниот одбор се прило-
жува предлог-одлука за начинот на решавање на 
спорното прашање. 

Член 152 
Кога ќе ги прими извештатите на надлежниот 

одбор и на Законодавно-правната комисија на Со-
борот, претседателот на Соборот ги упатува до сите 
делегати и го става спорното прашање во предло-
гот на дневниот ред на првата наредна седница на 
Соборот. 

Соборот го претресува известувањето на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршен совет на ре-
публика односно автономна покраина и извештаите 
на надлежниот одбор и Законодавно-правната коми-
сија на Соборот и донесува одлука за спорното пра-
шање и за обврската за извршување на сојузен за-
кон, друг пропис или општ акт. 

6. Постапка за донесување на други акти од дело-
кругот на Соборот 

Член 153 
Постапка за донесување на други акти од над-

лежноста на Соборот се поведува со поднесување на 
нацрт-акт што се доставува до Соборот, до делега-
тите и до надлежното тело на Соборот. 

Надлежното тело на Соборот, по разгледување-
то на нацрт-актот му поднесува извештај на Собо-
рот со мислење и предлози. 

По усвојувањето на нацрт-актот во Соборот, 
предлагачот поднесува предлог-акт. 

На претресот на предлог-актот во Соборот со-
гласно се применуваат одредбите на овој деловник 
за предлогот на текстот на актот што се донесува 
врз основа на согласност на собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини, со 
тоа што амандмани на предлогот на таквиот акт мо-
ж е да поднесе и секој делегат во Соборот. 

Предлог-актот е усвоен кога за него гласало 
мнозинството од присутните делегати во Соборот. 

7. Постапка за потврдување на договорите за основи-
те на општествениот план и на договорите за из-

вршување на општествениот план 

Член 154 
Сојузниот извршен совет го известува Соборот 

за текот и резултатите на договарањето заради пот-
пишување на договорите за основите на општестве-

,ниот план. 

Член 155 
Сојузниот извршен совет ги доставува потпи-

шаните договори за основите на општествениот план 
до Соборот заради потврдување. 

Член 156 
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 на собранијата на ав-
тономните покраини. 

При доставувањето на договорите од став 1 на 
овој член до претседателите на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини, претседателот на Соборот го предлага рокот во 
кој овие собранија треба да заземат ставови за до-
говорот. 

Член 157 
Ставовите на собранијата на републиките и на 

собранијата на автономните покраини ги разгледу-
ва надлелшото 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 нив се согласиле сите собранија на ре-
публиките и собранија на автономните покраини. 

Член 158 
Ако едно или повеќе собранија на републиките 

или собранија на автономиите покраини не даваат 
согласност да се потврди договорот за основите на 
општествениот план или има забелешки и предлози 
на одделни одредби од договорот, надлежното р а -
ботно тело на Соборот ќе му предложи на Соборот 
да го обврзе Сојузниот извршен совет да ја продол-
ж и постапката за усогласување по спорните пра-
шања.! t 

Член 159 
Договорите за извршување на општествениот 

план што во себе си содржат елементи на политика-^ 
та на развојот, се утврдуваат според истата постап-
ка според која се врши потврдувањето на догово-
рите за основите на општествениот план." 

Б. Постапка за избор, именување и разре-
шување 

1. Избор на функционери на Собранието на СФРЈ 

Член 160 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

на Собранието на СФРЈ поднесува Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именување. 

Предлог може да поднесе една делегација, како 
и група од најмалку десет делегати врз основа 
на предлог од Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија. 

Предлогот од делегација, односно од група од 
најмалку десет делегати се доставува до Комисија-
та на Собранието на СФРЈ за избор и именувања 
заради давање мислење за тој предлог и заедно со 
мислењето на Комисијата се упатува до сите деле-
гати. 

Предлог кандидатурата мора да биде доставена 
до делегатите до почетокот на седницата на која ќе 
се врши избор. АКО предлог-кандидатурата не е до-
ставена до делегатите на осум дена пред седницата 
на која ќе се врши избор, на барање од еден делегат 
чие барање ќе го поддржат десет делегати одлучува-
њето за предлогот ќе се одложи до наредната сед-
ница, која ќе се одржи најрано по истекот на осум 
дена по денот кога до делегатите е доставен предло-
гот. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вање и еден од предлагачите на кандидатурата што 
ја предложила делегацијата односно група делегати 
имаат право на седницата да го образложат предло-
гот. 
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Член 161 
Гласањето за избор на претседател на Собрани-

ето на СФРЈ, по правило, е јавно. 
Гласањето се врши тајно, ако тоа го побара еден 

делегат чие барање ќе го поддржат десет делегати. 
Член 162 

Ако изборот на претседател на Собранието на 
СФРЈ се врши тајно, гласањето се врши со гласач-
ки ливчиња. 

На секое гласачко ливче мораат да бидат отпе-
чатени имањата на сите предложени кандидати, и 
тоа според оној ред како што предлозите му се пре-
дадени на претседателот на Соборот. Пред името на 
секој кандидат мора да има реден број. 

Сите гласачки ливчиња се од иста големина, об-
лик и боја. На секое гласачко ливче е втиснат пе-
чатот на Собранието на СФРЈ. 

Член 163 
Со спроведувањето на изборот раководи претсе-

дателот на Соборот кому во работата му помагаат 
потребен број делегати избрани на седницата и сек-
ретарот на Соборот. 

Член 164 
Секој делегат добива едно 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. 

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 пушта превитканото 
гласачко ливче во една од поставените гласачки ку-
тии, чиј број го определува претседателот на Собо-
рот. 

Ка ј секоја гласачка кутија присуствува еден од 
делегатите што се избрани на седницата да му по-
магаат на претседателот на Соборот во спроведува-
њето на изборот. 

Член 165 
Откако сите присутни делегати ќе гласаат и 

претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето 
е завршено, се пристапува кон утврдување на ре-
зултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња, во салата во ко-
ја се одржува седницата. 

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 166 
За претседател на Собранието на СФРЈ во Со-

борот е избран кандидатот кој го добил мнозинство-
то на гласови од присутните делегати. 

Член 167 
Изборот на потпретседатели на Собранието на 

СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 

Поднесувањето на предлог-кандидатура како и 
изборот на потпретседатели на Собранието на СФРЈ 
се врши според одредбите на овој деловник за пред-
лагањето на кандидатура и за изборот на претседа-
тел на Собранието на СФРЈ. 

Член 168 
Поднесувањето на предлог-кандидатура, како и 

изборот на претседател и потпретседател на Собо-
рот се врши согласно со одредбите на овој деловник 
за предлагањето на кандидатура и за изборот на 
претседател на Собранието на СФРЈ. 

Член 169 
Изборот на заедничките работни тела на Соб-

ранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот 
во целост, се врши врз основа на кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај 
кандидатот за претседател на работното тело, онол-
ку кандидати колку членови се избираат во работ-
ното тело. 

Изборот на одделни членови на работните тела 
се врши врз основа на предлогот за избор на одде-
лен член. 

Член 170 
Предлог-кандидатура за избор на заедничките 

работни тела на Собраните на СФРЈ и на работни-
те тела на Соборот поднесува Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. Предлог-кан-
дидатура може да поднесе и делегат чиј предлог ќе 
го поддржат десет делегати. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вања и предлагачот на кандидатура чиј предлог 
го поддржале десет делегати, имаат право на седни-
цата да го образложат предлогот. 

Предлог-кандидатурата се поднесува до прет-
седателот на Соборот. 

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна 
дваесет и четири часа пред почетокот на седницата 
на која ќе се врши избор. 

Сите предлози мораат да бидат доставени до 
делегатите до почетокот на седницата на која ќе се 
врши избор. 

АКО одделен предлог не е доставен до делегати-
те на осум ден пред седницата на која ќе се врши из-
бор, на барање од делегат чие барање ќе го поддр-
жат десет делегати, одлучувањето за тој предлог ќе 
се одложи до наредната седница што ќе се одржи 
најрано по истекот на осум дена од денот кога е до-
ставен предлогот до делегатите. 

Член 171 
Изборот на заедничките работни тела на Собра-

нието на СФРЈ и на работните тела на Соборот, по 
правило, е јавен. 

Ако изборот се врши тајно, гласањето се врши 
со едно гласачко ливче. 

Во гласачкото ливче се внесуваат сите предло-
жени кандидатски листи за избор на работното те-
ло на Соборот во целост, односно имињата на сите 
кандидати за одделен член на работното тело на 
Соборот, според опој ред како што се предложени. 
Пред имињата на кандидатите за претседател на се-
која кандидатска листа за избор на работното тело 
на Соборот во целост, односно пред името на секој 
од кандидатите за избор на одделен член на работ-
ното тело на Соборот, мора да има реден број. 

Член 172 
При изборот на работното тело на Соборот во 

целост, се гласа за .кандидатската листа. Делегатот 
гласа на тој начин што го заокружува бројот пред 
името на кандидатот за претседател на работното 
тело на Соборот. 

При изборот на одделен член на работното тело 
на Соборот се гласа за секој кандидат поединечно. 
Делегатот гласа на тој начин што ги заокружува 
броевите пред имињата на кандидатите за членови 
на работното тело на Соборот. 

Член 173 
Ако ниедна кандидатска листа односно ниеден 

кандидат при гласањето не го добил потребното мно-
зинство, се врши повторно гласање. 

Пред повторното гласање предлагачите можат да 
ги повлечат своите предлог-кандидатури, а можат 
да поднесат и нови предлози. 

При повторното гласање- се гласа за сите порано 
предложени кандидатски листи, односно предложе-
ни кандидати, ако предлог-кандидатурата не е пов-
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лечена, како и за новите кандидатски листи од-
носно новите кандидати ако бидат дополнително 
предложени. 

Член 174 
Во сето друго при изборот на овие работни тела 

на Соборот согласно се применуваат одредбите на 
овој деловник за изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 175 
Поднесувањето предлог-кандидатура и именува-

њето генерален секретар ia Собранието на СФРЈ, 
заменик генерален секретар на Собранието на 
СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно со 
одредбите на овој деловник за предлагањето кан-
дидатура и изборот на функционери на Собранието 
на СФРЈ. 

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот 
извршен совст 

Член 176 
Претседател на Сојузниот извршен совет се из-

бира на предлог од Претседателството на СФРЈ, а 
членовите на Сојузниот извршен совет на предлог 
од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен 
совет, врз основа на мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

На предлог од кандидатот за претседател на 
Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислење-
то на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања се именуваат сојузните секретари и дру-
гите функционери што раководат со сојузните орга-
ни на управата и со сојузните организации кои се 
членови на Сојузниот извршен совет. 

Член 177 
Изборот на претседател на Сојузниот извршен 

совет се врши согласно со одредбите на овој делов-
ник за избор на претседател на Собранието на 
СФРЈ, а изборот на членови на Сојузниот извршен 
совет согласно со одредбите на овој деловник за из-
борот на работни тела на Соборот. 

3. Именување функционери во сојузните органи на 
управата 

Член 178 
Функционерите и членовите на колегиј а лните 

тела што врз основа на Уставот на СФРЈ и на соју-
зен закон, ги именува Собранието на СФРЈ, се име-
нуваат на предлог од предлагачите кои се опреде-
лени со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон или 
со Деловникот на Собранието на СФРЈ. 

Кон предлогот за именување на овие функцио-
нери се доставува и мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања, ако таа 
не е подносител на предлогот. 

Член 179 
Функционерите односно членовите на колеги-

јалните тела од член 178 на овој деловник се име-
нуваат согласно со одредбите на овој деловник за 
изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, 
односно за изборот на работни тела на Соборот. 

4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд 
на Југославија и членови на Советот на федера-

цијата 

Член 180 
Претседател и судии на Уставниот суд на Југо-

славија и членови на Советот на федерацијата се 
избираат на предлог од Претседателството на СФРЈ. 

Изборот се врши согласно со одредбите на овој 
деловник за изборот на претседател на Собранието 
на СФРЈ. 

5. Избор на претседател и судии на Сојузниот суд 
и именување на сојузен општествен правобранител 
на самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, со-
јузен јавен правобранител и други функционери 

во правосудните органи на федерацијата 

Член 181 
Изборот на претседател и на судии на Сојуз-

ниот суд и именување на сојузен јавен обвинител, 
сојузен јавен правобранител и на други функцио-
нери во правосудните органи на федерацијата се 
врши на предлог од Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именување. 

Именувањето на сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето се врши на предлог, 
од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија. 

Член 182 
Изборот односно именувањето на функционери-

те од член 181 на овој деловник се врши согласно 
со одредбите од овој деловник за изборот на прет-
седател на Собранието на СФРЈ. 

6. Постапка за разрешување 

Член 183 
Постапка за разрешување на претседателот и 

членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен 
член на Сојузниот извршен совет може да поведе 
делегација со поставување прашање за доверба на 
претседателот и членовите на Сојузниот извршен 
совет односно на одделен член на Сојузниот извр-
шен совет. 

Прашањето за доверба се поставува писмено 
помеѓу две седници на Соборот и се доставура до 
претседателот на Соборот, а може да се постави и 
усно на седница на Соборот. Прашањето за доверба 
мора да биде образложено. 

Прашањето за доверба поставено помеѓу две 
седници на Соборот, претседателот на Соборот вед-
наш го доставува до сите делегати и го става пра-
шањето за доверба во предлогот на дневниот ред на 
првата наредна седница на Соборот. 

Член 184 
Претседателот на Сојузниот извршен совет може 

да предложи да се разреши одделен член на Сојуз-
ниот извршен совет и функционер кој раководи со 
сојузен орган на управата. 

Предлогот за разрешување одделен член на Со-
јузниот извршен совет и на функционер кој рако-
води со сојузен орган на управата, што не потекну-
ва од Сојузниот извршен совет, се доставува до Со-
јузниот извршен совет заради давање мислење. 

Член 185 
Постапката за разрешување сојузни функцио-

нери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ поведува предлагачот кој, според одредбите 
на Деловникот на Собранието на СФРЈ или на опој 
деловник, е овластен да го предлага нивниот избор 
односно именување, или Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

Предлогот за разрешување сојузни функционери 
што ги избира односно именува Собранието на 
СФРЈ, што не потекнува :>д Комисијата на Собрани-
ето на СФРЈ за избор и именувања, го разгледува 
оваа Комисија и доставува до Соборот свое образло-
жено мислење за тој предлог. 

Член 136 
При донесувањето одлука за разрешување на 

функционери на сојузните органи, Соборот може да 
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определи лице кое ќе го заменува функционерот 
што се разрешува, до изборот на нов функционер. 

Член 187 
За разрешување на претседателот и членовите 

на Сојузниот извршен совет се известува Претседа-
телството на СФРЈ. 

Член 188 
Во сето друго, одредбите на овој деловник што 

се однесуваат на постапката при избор односно име-
нување, согласно се применуваат и во постапката за 
разрешување. 

В. Постапка за претресување други прашања во 
Соборот 

Член 189 
Соборот, во рамките на својата надлежност 

претресува прашање за спроведувањето на полити-
ката на Собранието на СФРЈ и извршувањето за-
кони, други прописи и општи акти, разгледува из-
вештаи на Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата и сојузните организации, како 
и извештаи на Уставниот суд на Југославија и Со-
ју зниот суд, сојузниот јавен обвинител, сојузниот 
јавен правобранител и сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето. 

По повод претресот на прашањето од став 1 на 
овој член, Соборот може: 

— да заклучи да се поведе постапка за донесу-
вање закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот; 

— да му предложи на Сојузниот собор тој да до-
несе нов, односно да изврши измени и дополненија 
на закон, друг пропис или општ акт од делокругот 
на тој Собор; 

— да му даде насоки на Сојузниот извршен со-
вет, односно на сојузен орган на управата и на со-
јузна организација; 

— да донесе препорака со која на државните 
органи, на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации, здруженија и 
заедници ќе им укаже на мерките што би требало 
да ги преземат заради решавање на определено 
прашање во врска со спроведувањето на политика-
та или извршувањето на закон, друг пропис или 
општ акт. 

Член 190 
Ако претресот на прашањата од член 189 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 интерпелац**?л 

Член 191 
Секоја делегација молѕе да поднесе интерпела-

ција за претресување определени политички пра-
шања во врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Интерпелацијата се поднесува писмено. Во неа 
мора да биде јасно формулирано и образложено 
прашањето што треба да се разгледува. 

Делегацијата ја доставува интерпелацијата до 
претседателот на Соборот. 

Член 192 
Претседателот на Соборот веднаш је доставува 

интерпелацијата до претседателот на Сојузниот из-
вршен совет, до делегатите и до претседателот на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 193 
Сојузниот извршен совет ја разгледува интерпе-

лацијата и доставува до ппетседателот на Соборот 
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 го упатува извештајот 
на Сојузниот извршен совет до сите делегати. 

Член 194 
Интерпелацијата како посебна точка се става на 

дневен ред на првата седница на Соборот што се 
одржува по истекот на осум дана од денот на до-
ставувањето на извештајот на Сојузниот извршен 
совет до делегатите. 

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе изве-
штај во рокот од член 193 на овој деловник, интер-
пелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница по истекот на тој рок. 

Член 195 
Претставникот на делегацијата што ја поднела 

интерпелацијата има право на седницата на Собо-
рот да ја образложи интерпелацијата. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право на седницата усно да го образложи извешта-
јот на Сојузниот извршен совет. 

Член 196 
Претресот на интерпелацијата Соборот може да 

го заврши со заклучок за ставовите по прашањата 
што се поставени со интерпелацијата, со давање на-
соки на Сојузниот извршен совет за спроведувањето 
на политиката или извршувањето 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 прашање за доверба на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 197 
Делегацијата што ја поднела интерпелацијата 

може да ја повлече најдоцна пред одлучувањето 
односно пред преминувањето на претрес на следна-
та точка од дневниот ред. 

Д. Постапка во врска со прашањата на делегати 

Член 198 
Делегацијата и делегатот имаат право на Сојуз-

ниот извршен совет и на функционерите што рако-
водат со сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации да им поставуваат прашања што се одне-
суваат на нивната работа или на работи од нивната 
надлежност, во рамките на делокругот на Соборот, 
(делегатско прашање). 

•ѓ 
Член 199 4 

Прашањето до Сојузниот извршен совет и до 
функционерите што раководат со сојузни органи на 
управата и со сојузни организации делегациите и 
делегатите можат да го поставуваат усно на седни-« 
ца на Соборот, а во времето помеѓу две седници Ш 
Соборот — писмено преку претседателот на Соборот. 

Ако смета дека поставеното прашање е во сог-ч 
ласност со одредбите од овој деловник, претседа-
телот на Соборот го доставува до Сојузнзиот извр-
шен совет односно до функционерот што раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација. 

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 да го усогласи 
своето прашање со тие одредби. 
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Ако подносителот на прашањето не го усогласи 
своето прашање со одредбите од овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да го упати тоа пра-
шање до Сојузниот извршен совет, односно до ф у н -
кционер што раководи со сојузен орган на управата 
или со сојузна организација, и за тоа ќе го извести 
подносителот на прашањето. Во врска со тоа извес-
тување подносителот на прашањето може на сед-
ница на Соборот да бара неговото прашање да се 
упати до Сојузниот извршен совет односно до ф у н к -
ционер што раководи со сојузен орган на управата 
или сојузна организација. 

За барањето Соборот одлучува без претрес. 

Член 200 
Претставникот на Сојузниот извршен совет од-

носно функционер што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
даде одговор на истата седница на која е поставено 
прашањето. Ако претставникот односно функцио-
нерот не е во можност да даде одговор на седницата 
на која е поставено прашањето, должен е да го да-
де на наредната седница на Соборот. 

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 функционер што раководи со сојузен ор-
ган на управата или со сојузна организација н а ј -
доцна осум дана пред денот определен за одржува-
ње на седницата. 

Член 201 
Делегација и делегат молчат да бараат да се да-

де писмен одговор на прашањето што е поставено. 
Писмен одговор на прашањето поставено усно 

се дава во рок од осум дена од денот на поставува-
њето на прашањето, а писмен одговор на прашањето 
писмено поставено — во рок од осум дена од денот 
кога е прашањето доставено до Сојузниот извршен 
совет односно до функционер што раководи со со-
јузен орган на управата или со сојузна организа-
ција, 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 на чиј дневен ред е дава-
њето одговор на поставеното прашање го известува 
и Соборот за поставеното прашање и за дадениот 
одговор. 

Член 202 
На барање од претставникот на Сојузниот извр-

шен совет односно од функционерот што раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, Соборот може да ги продолжи роковите за 
давање одговор определени во чл. 200 и 201 од овој 
деловник. 

Член 203 
На прашањето поставено до Сојузниот извршен 

совет одговор дава определен претставник на тој 
совет, а на прашањето поставено до фунционер 
што раководи со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација одговор може да даде, освен 
тој функционер и функционерот кој, според важеч-
ките прописи, го заменува, односно друг функцио-
нер во тој орган што ќе го овласти тој. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет од-
носно функционерот што 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 се однесува на прашање што 
претставува државна или службена тајна, Сојузниот 
извршен совет, односно функционер што раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, може да предложи одговорот на седницата 

на Соборот да се даде без присуство на јавноста или 
на затворена седница на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа тоа прашање. За тој предлог одлу-
чува Соборот. 

Член 204 
По примениот одговор, делегацијата односно 

делегатот што го поставиле тоа прашање можат на 
седницата на Соборот да изнесат мислење за даде-
ниот одговор и да постават дополнително прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнително прашање, делегација-
та односно делегатот можат, на начин определен со 
овој деловник да предложат предметот на кој се 
однесува нивното прашање да се стави на дневен 
ред на таа или на една од наредните седници на 
Соборот. 

Член 205 
Прашањата што делегацијата и делегатот ги 

поставуваат до Сојузниот извршен совет и до функ-
ционерите што раководат со сојузните органи на 
управата или со сојузните организации, како и од-
говорите на тие прашања, мораат да бидат кратки 
и не смеат да имаат обележја на расправање на 
предметите на кои се однесуваат тие прашања. 

I 
Член 206 

Делегацијата и делегатот имаат право на функ-
ционерите и на колегиј алните органи што раководат 
со организацијата што врз основа на сојузен закон 
врши јавни овластувања да им поставуваат праша-
ња што се однесуваат на нивната работа или на ра-
ботите од нивната дејност во рамките на вршењето 
на јавните овластувања. 

Во поглед на начинот на поставување на праша-
ња до функционерите од став 1 на овој член и да-
вањето на одговори на тие прашања, согласно се 
применуваат одредбите од овој деловник за начинот 
на поставување на прашања до Сојузниот извршен 
совет и до функционерите што раководат со сојуз-
ните органи на управата или со сојузните органи-
зации и давањето на одговори на тие прашања. 

Член 207 
Претседателот на Соборот може да свика посеб-

на седница уа Соборот заради поставување делегат-
ски прашања и давање одговор на претходно пос-
тавени делегатски прашања. 

По повод одговорот на делегатско прашање Со-
борот може, на барање од делегацијата или од 
делегатите што го поставиле прашањето, да одлучи 
расправата по повод поставеното прашање да се из-
врши во надлежното работно тело ка Соборот. По 
спроведената расправа за поставеното делегатско 
прашање работното тело на Соборот му поднесува на 
Соборот извештај. 

1*- Постапка во врска со предлогот за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 

на закони 
Член 208 

Претседателот на Соборот го упатува предлогот 
на Уставниот суд на Југославија за поведување пос-
тапка за оценување на уставноста на закон, што му 
го упатил претседателот ка Собранието на СФРЈ, на 
разгледување до надлежниот одбор на Соборот и до 
Законодавно-празната комисија на Соборот. 

Член 209 
Надлежниот одбор на Соборот го разгледува 

предлогот и за тоа поднесува извештај до Соборот. 
Извештајот на надлежниот одбор на Соборот се 

доставува и до Законодавно-правната комисија на 
Соборот. 
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Член 210 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува предлогот за поведување постапка за 
оценување на уставноста иа закон заедно со извеш-
тајот на надлежниот одбор на Соборот од гледиштето 
на уставноста на законот поради кој е поведена по-
стапка за оценување на уставноста. 

Ако Законодавно-правната комисија при раз-
гледувањето на предлогот оцени дека постои осноз 
за измена или дополнение на законот, другиот про-
пис или општиот акт на кој се однесува предлогот 
или дека е потребно Соборот претходно да заземе 
начелен став за прашање на кое се однесува пред-
логот ќе го достави предлогот со своите ставови за 
оценување на уставноста до претседателот на Со-
борот заради изнесување на седицата на Соборот. 

Член 211 
Соборот го разгледува предлогот на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот на надлеж-
ниот одбор на Соборот и на Законодавно-правната 
комисија и, ако оцени дека е потребно да се измени 
или дополни законот, другиот пропис или општиот 
акт на кој се однесува предлогот, ќе определи орган 
или работно тело на Соборот што ќе поднесе пред-
лог за измена или дополнение на законот, другиот 
пропис или општиот акт. 

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општиот акт на кој се однесува предлогот, претсе-
дателот на Соборот писмено ќе го извести Уставниот 
суд на Југославија со доставување на заклучокот 
на Соборот. 

Член 212 
При рзгледувањето на предлогот за оценување 

на уставноста на закон, друг пропис или општ акт, 
надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-прав-
ната комисија ќе му предложат на претседателот на 
Соборот функционер, кого ќе го определи тој да го 
претставува Собранието на СФРЈ во постапката пред 
Уставниот суд на Југославија. 

VII. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 

1. Свикување седница 

Член 213 
Седница на Соборот свикува претседателот на 

Соборот по сопствена иницијатива или врз основа 
на заклучокот на Соборот. 

Претседателот на Соборот свикува седница на 
Соборот кога тоа го бара Претседателот на Репуб-
ликата, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот из-
вршен совет, една од делегациите и работно тело 
на Соборот. 

Ако претседателот не свика седница на Соборот 
кога е должен да го стори тоа, седница ќе свика 
претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Член 214 
Претседателот на Соборот при свикување на 

седницата ќе води сметка за роковите и времето 
потребно за подготовка и работа на таа седница. 

Поканата за седница на Соборот мора да бидо 
упатена навреме до делегатите за да можат пра-
шањата ставени на дневен ред на седницата на Со-
борот да бидат разгледани во делегациите и работни-
те тела на Соборот како и во собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини, за -
ради заземање став. 

Поканата за седница на Соборот, со предлогот 
на дневниот ред се упатува најдоцна осум дена пред 
денот определен за одржување на седницата на Со-
борот. 

Кон поканата за седницата, претседателот на 
Соборот доставува до делегатите предлог на днев-

ниот ред, соодветен материјал за прашањата што 
се предложени за дневен ред на седницата и запис-
ник од претходната седница, ако порано не им биле 
доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот мо-
ж е да свика седница на Соборот и во рок пократок 
од осум дена, а дневниот ред за таа седница може 
да го предложи на самата седница. 

За свикувањето и предлогот на дневниот ред на 
седницата, претседателот на Соборот го известува 
претседателот на Собранието на СФРЈ и претседа-
телите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини. 

Член 215 
Првата седница на Соборот по изборот ја сви-

кува претседателот на Соборот од поранешното сви-
кување. 

На првата седница на Соборот до изборот на 
претседателот на Соборот претседава најстариот де-
легат на Соборот. 

2. Дневен ред на седница 

Член 216 
Дневниот ред на седницата на Соборот го под-

готвува и го предлага претседателот на Соборот. 
При подготовката на дневниот ред претседателот 

на Соборот се договара со потпредседателот на Со-
борот, со претседавачот на делегациите во Соборот 
и со претседателите на работните тела на Соборот 
за прашањата што треба да се внесат во предлогот 
на дневниот ред и за денот на свикувањето на сед-
ницата на Соборот, земајќи ги предвид предлозите 
што му 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 се земаат предвид и иницијативите што потек-
нуваат од општествено-политичѕите и други опште-
ствени организации самоуправни организации и за-
едници во федерацијата. 

Член 217 
Претседателот на Соборот го внесува во пред-

логот на дневниот ред и прашањето поради кој ба-
рале свикување на седницата на Соборот една од де-
легациите, работно тело на Соборот, Претседателот 
на Републиката, Претседателството на СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет. 

Член 218 
Ако претседателот на Соборот не внесе во пред-

логот на дневниот ред некое прашање што до денот 
на свикувањето на седницата на Соборот му го дос-
тавил овластениот прет лаган, должен е на седни-
цата да ги изнесе причините поради кои не го сто-
рил тоа. 

Ако предлагачот и по образложението од прет-
седателот на Соборот остане при своето барање, за 
тоа барање одлучува Соборот. 

Член 219 
Во итни случаи претседателот на Соборот, ра -

ботното тело на Соборот, една од делегациите, Прет-
седателот на Републиката, Претседателството на 
СФРЈ или Сојузниот извршен совет може на сед-
ницата на Соборот да предложат определено пра-
шање да се стави на дневен ред на седницата, но се 
должни да ја образложат итноста на тој предлог. 

На седницата на Соборот најпрво се одлучува 
за итноста. 

Член 220 
Дневниот ред на седницата се утврдува на по-

четокот на седницата. 
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3. Претседавање и учество 

Член 221 
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 избира еден од делегатите што ќе прет-
седава на седницата. Во тој случај седицата ја отво-
ра делегатот најстар по години и претседава до из-
борот на делегатот што 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 дол-
жноста — до изборот на нов претседател. 

Член 222 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат и да учествуваат во работата на седни-
цата па Соборот. 

За присуството на делегатите на седницата на 
Соборот се РОДИ евиденција. 

Претседателот на Соборот пред почетокот на 
седницата на Соборот утврдува дали постои кво-
рум за работа на Соборот. 

Кворум постои ако на седницата на Соборот се 
застапени сите делегации и ако на седницата при-
суствува мнозинството делегати. Ако Соборот од-
лучува за предлози-закопи за привремени мерки, 
потребно е на седницата да шзисуствуваат две тре-
тини од вкупниот број делегати. 

Член 223 
Делегатите на Сојузниот Собор можат да при-

суствуваат на седница на Соборот, а со одобрение 
на Соборот можат да учествуваат во претресот. 

Во претрес на седница на Соборот можат да 
учествуваат: 

— претседателот и членовите на Сојузниот из-
вршен совет; 

— претставници на Сојзуниот извршен совет 
што не се членови на Советот и повереници на тој 
Совет кога се претресува предлог-акт или друг 
предлог на тој Совет; 

— функционери што раководат со сојузните 
органи на управата и сојузните организации, кога се 
претресува предлог-акт или друго прашање што се 
однесува на областа од делокругот на органот однос-
но на организацијата со Koia раководат тие; 

— претставници на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, кога се 
претресува предлог што го поднело собранието на 
републиката односно собранието на автономната по-
краина, мислење што го дало тоа* или прашање што 
го поставило тоа. или се повикани на седницата 
заради изнесување на мислење за определено пра-
шање; 

— претставници на органите на федерацијата, 
на општествено-политичките и други општестве-
ни организации, самоуправни организации и заед-
ниците, како и научни и стручни работници, што се 
повикани на седницата заради изнесување мислење 
за определено прашање. 

Член 224 
Никој не може да зборува на седница на Со-

борот пред да побара и добие збор од претседателот 
на Соборот. 

Прибави за збор се поднесуваат штом ќе почне 
претресот и можат да се поднесуваат се до завр-
шувањето на претресот. 

Говорникот може да го опомене на ред или да 
го и н к и н е во говорот само претседателот на Со-
борот. 

Претселателот на Соборот се грижи говорникот 
да не биде попречуван во говорот. 

Член 225 
Претседателот на Соборот им дава збор на де-

легатите според редот на пријавувањето односно на 
поднесените пријави. 

На делегатот што сака да зборува за повреда 
на деловникот или за повреда на утврдениот дне-
вен ред (забелешка на деловниот ред) претседателот 
на Соборот му дава збор штом ќе го побара. Говорот 
на ТОЈ деле! ат не може да трае подолго од пет мину-
ти. Претседателот на Соборот е должен по тој говор 
да даде објаснение во поглед на повредата на делов-
никот односно на утврдениот дневен ред. Ако деле-
гатот не биде задоволен со објаснението, за праша-
њето се решава на седницата, без претрес. 

Ако делегатот побара збор за да го исправи 
наводот што според неговото мислење е неточен 
и што предизвикал недоразбирање или предизви-
кал потреба од лично објаснување (исправка на на-
водом, претседателот на Соборот ќе му даде збор 
штом ќе го заврши говорот лицето кое ја предизви-
кало исправката. Делегатот во својот говор мора да 
се ограничи на исправката односно на личното об-
јаснување. и неговиот говор не може да трае подолго 
од пет минути. 

Член 226 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот, ќе го поврза да се 
придржува кон дневниот ред. 

АКО говорникот и по вториот повик не се прид-
ржува кон дневниот ред, претседателот на Соборот 
може да му го одземе зборот. 

Член 227 
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 определено поинаку. 

Соборот може- на предлог од претседателот на 
Соборот, или на барање од делегат чие барање ќе 
го поддржат десет делегати да одлучи говорникот 
за истото прашање да може да зборува само еднаш, 
а може да го определи и траењето на говорот. 

4. Одржување на редот 

Член 228 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 229 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките предупредување и 
одземање на зборот. 

Член 230 
Мерката предупредување му се изрекува на 

делегат што со своето однесување, земање збор, иако 
претседателот на Соборот не му го дал, со упаѓање 
во зборот на говорникот или на друг начин го нару-
шува редот на седницата и одредбите на овој де-
ловник. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува на 
делегат што со својот говор на седницата го нару-
шува редот и одредбите од овој деловник, а веќе 
двапати на таа седница бил предупреден да се при-
држува кон редот и одредбите од овој деловник. 

Мерката предупредување или мерката одземање 
на зборот ја изрекува претседателот на Соборот. 

Член 231 
Ако претседателот на Соборот, со редовните 

мерки не може да одржи ред на седницата па Со-
борот, ќе определи прекин на седницата. 
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Член 232 
Претседателот на Соборот може да нареди се-

кој граѓанин кој 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 е редот значително нарушен, претседателот 
на Соборот може да нареди да се оддалечат сите 
драгани. 

5. Тек на седницата 

Член 233 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
Со работата на седницата и со 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 234 
Пред преминувањето на усвојување на днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ги прашува де-
легатите дали имаат забелешки на записникот од 
претходната седница. 

Член 235 
По утврдувањето на дневниот ред, делегатите 

можат да поставуваат прашања и да бараат објас-
ненија и известувања во смисла на одредбите од 
овој деловник, ако Соборот не одлучи поинаку. 

Соборот може да го определи времето за пос-
тавување прашања и за давање одговори на од-
делна седница. 

; • * Член 236 
Претресот на оделни прашања се врши според 

редоследот 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 прет-
рес 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 покренуваат 
сите прашања во поглед на решенијата дадени во 
предлогот. 

Во текот на претресот во поединости за пред-
логот се расправа по делови, глави односно оддели 
на текстот, а ако се одлучи тоа на седницата, и по 
одделни членови односно точки. Во текот на прет-
ресот во поединости се расправа и за амандманите 
на предлогот. 

Член 237 
На почетокот на претресот на секое прашање 

лицето што го поставило прашањето може да да-
де поблиски односно дополнителни образложенија 
на тоа прашање. 

Потоа добиваат збор делегатите и другите уче-
сници на седницата на Соборот што се пријавиле 
за збор. 

_ Секое прашање на дневен ред на седницата на 
Соборот се претресува додека има пријавени говор-
ници во воска со тоа прашање. 

Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници, 
претседателот на Соборот го заклучува претресот. 

Член 238 
Претседателот на Соборот може во текот на сед-

ницата да ја прекине работата на Соборот и да го 
определи денот и часот кога ќе продолжи работата. 

Претседателот на Соборот ја прекинува работа-
та на Соборот кога е тоа предвидено со овој делов-
ник, поради недостиг на кворум, поради изминатото 
време, поради одмор на делегатите, поради потреба 
во меѓувреме од прекинот до продолжението на сед-
ницата да се извршат потребните консултации и да 
се соберат потребни мислења, како и во други слу-
чаи кога тоа ќе го заклучи Соборот. 

Ако седницата е прекината поради недостиг на 
кворум, а кворум не постои ниту во продолжението 
на седницата, претседателот на Соборот ја заклучу-
ва седницата. 

Член 239 
За прашањата што се претресуваат на седни-

цата на Соборот можат да се донесуваат акти на 
Собранието на СФРЈ од делокругот на Соборот, зак-
лучоци и насоки на Соборот. 

Ако прашањето што се претресува не бара до-
несување акт, односно заклучок или ако Соборот не 
сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го зак-
лучува претресот и преминува на следната точка од 
дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што го претресувал 
не сака да одлучува на истата седница, претресот 
на тоа прашање се одложува за една од наредните 
седници според заклучокот на Соборот. 

Член 240 
Откако ќе бидат исцрпени сите точки од днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува 
седницата. 

8. Одлучување 

Член 241 
За донесување одлука на седницата на Соборот 

е потребен кворум. Кворум постои ако на седницата 
на Соборот се застапени сите делегации на собра-
нијата на републиките и на собранијата на авто-
номните покраини и ако на седницата присуствува 
најмалку мнозинството делегати во Соборот. 

Ако се донесува закон за привремени мерки, 
кворум постои ако на седницата присуствуваат н а ј -
малку две третини од сите делегати во Соборот. 

Член 242 
'Ако претседателот на Соборот се посомнева да-

ли постои кворум за одлучување, ќе нареди прози-
вање. 

Прозивање ќе изврши и кога тоа ќе го побара 
делегатот чие барање ќе го поддржат десет делега-
ти. 

Кога ќе се заврши прозивањето, повторно се 
прозиваат делегатите за кои е забележено во спи-
сокот дека не се приступни. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 
По завршеното прозивање, претседателот на 

Соборот утврдува дали на седницата се застапени 
сите делегации на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини и колкав број 
делегати присуствува на седницата на Соборот. 

Член 243 
За прашањата за кои се одлучува врз основа на 

согласноста од собранијата на републиките и на соб-
ранијата на автономните покраини, Соборот одлучу-
ва по делегации. Одлуката се смета за донесена ако 
за неа се изјасниле сите делегации во Соборот. 

Соборот ги донесува законите за привремени 
мерки со двотретинско мнозинство гласови од сите 
делегати. 

За другите прашања од својот делокруг, како 
и за прашањата за кои рамноправно одлучува со 
Сојузниот собор, Соборот одлучува со мнозинство 
гласови на присутните делегати. 
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Член 244 
Делегацијата односно делегатите имаат право 

по завршениот претрес, а пред гласањето, да се 
изјаснат за својот став во поглед на гласањето и да 
го образложат својот став. 

Член 245 
Гласањето, по правило е јавно. 

Член 246 
Одлучување по делегации се врши така што 

претседавачот на делегацијата или еден од членови-
те на делегацијата што ќе го определи делегацијата 
се изјаснува дали таа делегација е за или е против 
предлогот. 

Член 247 
Кога во Соборот се одлучува со гласовите на 

сите делегати, делегатите гласаат така што се из-
јаснуваат за предлогот или против предлогот или се 
воздржуваат од гласањето. 

Гласањето се врши едновремено — со кревање 
рака или на друг начин, или со прозивање зарада 
поименично изјаснување. 

Член 248 
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 249 
Прозивањето заради поединечно изјаснување 

на делегатите се врши ако тоа го определи претсе-
дателот на Соборот за тоа што смета дека е тоа 
потребно за да се утврди точно резултатот од гла-
сањето, или ако тоа го побара еден член од деле-
гацијата чие барање ќе го поддржи делегацијата на 
која и припаѓа тој делегат. 

Поименичното гласање се врши така што секој 
прозван делегат се изјаснува „за" или „против" или 
се воздржува од гласањето. 

Кога е прозивањето завршено повторно се про-
зиваат делегатите за кои во списокот не е забеле-
жено дека гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 

Член 250 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот го утврдува резултатот од гласањето и врз 
основа на резултатот од гласањето објавува дека 
предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен. 

7. Записници 

Член 251 
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 што на седницата го издвоил мисле-
њето може да бара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи секре-
тарот на Соборот. 

Член 252 
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 253 
Секој делегат има право на почетокот на ид-

ната седница да стави забелешки на записникот. 
За основаноста на забелешките на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се усво-
јат забелешките, во записникот ќе се извршат соо-
дветни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки 
односно записникот во кој според усвоените забе-
лешки се извршени исправки се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 254 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Собо-
рот. 

Член 255 
На седницата на Соборот се водат и стенограф-

ски белешки. 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите веднаш по одржаната седница на 
Соборот. 

Секој делегат може во рок од три дена од де-
нот на одржувањето на седницата да бара во сте-
нографските белешки да се извршат измени на 
неговото излагање што се само од редакциски 
карактер. Со овие измени не може да се менува 
смислата и суштината на неговото излагање. 

Ако се оспори дека измените што делегатов 
бара да се извршат во стенографските белешки 
во кое е неговото излагање, не се од редакциски 
карактер, за спорното прашање одлучува претседа-
телот на Соборот. 

Стенографските белешки се приложуваат кон 
усвоениот записник. 

„VII ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА 
СОБОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА ИЛИ 

ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА 
ОПАСНОСТ { 

Член 256 
За време на воена состојба или во случај на не-

посредна воена опасност, Соборот работи според од-
редбите од овој деловник, ако со одредбите од оваа 
глава не е определено поинаку. 

Член 257 
Соборот може за време на воена состојба или 

во случај на непосредна воена опасност, на предлог 
ед претседателот на Соборот, од потпретседателот на 
Соборот, од претседавачите на делегациите и од ов-
ластениот предлагач, да одлучи нацртите на акти да 
се разгледуваат и усогласуваат на седници на Со-
борот, без претходно разгледување и усогласување 
на овие акти во работните тела на Соборот. 

Член 258 
Соборот може, врз основа на дадена согласност 

од собранијата на републиките и од собранијата на 
автономните покраини и усогласените ставови на 
седницата на Соборот за предлозите и забелешките 
на тие собранија на нацрт-актот, на истата седница 
да го утврди предлог-актот и да одлучуваат за не-
го, ако собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини ги овластиле своите деле-
гации дека молчат од нивно име да дадат согласност 
на предлог-актот во целост. 
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Член 259 
Соборот може да одлучи за време на воена со-

стојба или во случај на непосредна воена опасност 
да не ги применува одредбите од овој деловник во 
поглед на роковите во кои собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини треба 
да заземаат ставови за нацртот односно предлог-
-актот." 

IX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 

Член 260 
Службата на Соборот ги врши стручните и дру-

гите работи на Соборот, што се однесуваат на: 
подготвувањето на програмите и плановите за ра-
ботата на Соборот и на работните тела на Соборот 
и следењето на нивното извршување; подготвувањето 
и организирањето на седниците на Соборот и седни-
ците на работните тела на Соборот; обезбедувањето 
и давањето стручни мислења во врска со работата 
на Соборот и на работните тела на Соборот; обез-
бедувањето и подготвувањето на документационите 
и другите материјали и на податоците за работата 
на Соборот и на работните тела на Соборот; под-
готвувањето на предлог-зктите на барање од Собо-
рот и работните тела на Соборот; и следењето на 
извршувањето на заклучоците на Соборот и работ-
ните тела на Соборот; 

Службата на Соборот ги врши стручните и 
други работи за потребите на делегациите и деле-
гатите во Соборот во вршењето на нивната функ-
ција, што се однесуваат на: подготвувањето на 
предлог-актите и амандманите на предлог-актите; 
остварувањето на иницијативите и предлозите на 
делегациите за претресување на прашања од дело-
кругот на Соборот: подготвувањето на прашања и 
интерпелации на делегациите и делегатите и бара-
њето објасненија и известувања; обезбедувањето 
на дополнителна документација; информирањето и 
давањето на објасненија и стручни мислења. 

Член 261 
Работните тела на Соборот имаат секретар. 
Секретарот на работното тело на Соборот му 

помага на претседателот на работното тело на Собо-
рот во подготвувањето на седницата, ги подготвува 
извештаите од седниците на работното тело на Со-
борот записниците и другите материјали од седни-
цата на работното тело на Соборот организира и 
врши други ст оу чии работи за потребите на работно-
то тело на Соборот. 

Секретарот на работното тело на Соборот за сво-
јата работа му одговара на работното тело на Собо-
тор на претеседателот на работното тело на Соборот 
и нз^ секретарот на Соборот. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Сонија листичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Ц р н а Г о р а 
_— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јанковић Петра Ике, Мијовић-Вукотић Ђуре 
Јелена. Станишић-Шундић Боже Грана. Шобић 
Миња Бошко. Вујошевић-Пајовић Божине Олга; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алић Шабана Мујо. Бајчетић Милана Јован, 
Благојевић Радивоја Радоица . Брацановић Ћира, 
Милка. Цицовић Благоје Ђорђе. Даковић Сава 
Новак. Фернетић Марио Иван, Гајовић Петка 
Ђоко, Глушица Аћима Ђурица, Хаџиахметовић-
-Хаптимбеговић Кадрије Хамида, Јововић Сава 
Чедомир, Кунић Душана Александар, Лечић Дика 
Милисав. Мандић Коста Ђуро. Марић-Кујовић 
Милутина Бранислава Мартиновић Стева др Бла -
жо, Мијушковић Обрена Зора, Петановић Јована 
Мило. Полексић Илије Периша, Радановић Шпи-
ре Милован. Секулић Петронија Милутин. Секу-
лић Секула Миросава. Свилановић Јеремија Ми-
тар. Вујовић Ђура Саво: 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бакрач Радоја Јован, Чикић-Муслић Ш^пифа 
Зарка. Феровић-Реџепатић Вантија Ваља Хани-
муховић-Никитћ Салиха Исћета. Лучић Филипа 
Крсто, Митровић Иве Крсто, Павловић Обрена Јо-
во, Пековић Мирка Душан. Поповић Јована Ми-
лева. Реџепагић Ахмета Хуснија. Спасојевић Фи-
липа Душанка. Сујулдић Терзић Јусуфа Xасена; 

Шуковић Гавра Светозар, Томић-Јањић Мила-
на Савета, Укропина Благоје Мирко, Лабан-Вој-
водић Вла1ка Станица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бељкаш Милана Миланко, Блечић Милосава 
Лука. Брандмајер-Вуксановић Неиенка. Брновић 
Вука Веселин. Челебић Ника Анто. Чизмовић Ми-
лана Милинко. Ћук Јова Милорад. Ћурдић Аврама 
Боривоје. Дамјановић Лазара Драго, Давидовић-
-Ракочевић Радомира Милијана. Драшковић Сто-
јана Ксенија, Драшковић-Вишњић Обрада Милена, 
Дуловић Симе Јован. Ћика новић-Вујић Горчина 
Станка, Ђукановић Новака Сенка, Ђукановић Ми-
тра Војин, Ђуковић Крста Војислав, Ђуричковић 
Ђорђија Војислав, Ђуровић Божа Слободан. Фи-
липовић Живојина Милан, Франовић Божа Дра-
гица, Гојковић Јанка Миливоје, Голубовић Ради-
воја Радован, Илић-Секулић Андрије Јулка, Ива-
товић Луке Милева, Јовановић Мирка Милован, 

Јовановић Вукола Маринко, Кнежевић Велимира 
Милија, Контић Мила Мирко, Лазовић-Стахић Ге-
оргије Мира; 
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Лекић Андрије Ђорђије, Лековић Лаза Вук-
сан, Лукић Илије Милица, Љиковић Хамзе Ризо, 
Максимовић Рака Даница, Марић Стевана Милош, 
Мартиновић-Радуловић Николе Олга, Матовић 
Вујадина Живко, Медиговић Тома Катина, Мила-
новић Луке Гојко, Миличковић-Радуловић Мира 
Јованка, Миливојевић Миломира Милорад, Миш-
ковић-Вуковић Милана Милка, Митровић Свето-
зара Владимир, Младеновић Милорада Душан, 
Му Јовић Мехмеда Бешир, Му ши кић Јована Радо-
је, Нешић Михајла Момчило, Нешовић Луке Ми-
ленко, Николић-Кадић Ника Десанка, Николић-
- Драшковић Ђура Јованка, Новаковић-Драшковић 
Петра Савета, Обрадовић Ивана Милован, Обрадо-
вић Перка Рајко. Остојић Гавра Драгомир, Осто-
јић-Давидовић Б л а ж а Војислава, Пантовић Мирка 
Љубица. Павићевић-Радовић Спасоја Олга, Пав-
ловић Јевтонија Живорад, Пејовић Филипа Раде, 
Пековић-Паповић Радомира Миленка, Перовић 
Ђура Јелица, Перовић Марка Милош, Поповић 
Пера Драго, Поповић Милана Драгутин, Поповић 
Милана Милева, Призл-Вукмировић Славка, Ра -
бреновић Крста Момчило, Раденовић Илије Ђор-
ђије. Радић Петра Јевто; 

Радонић Михајла Стево, Радошевић Вида Дра-
го, Радовановић-Хасанатић Митра Саја, Радовић К р -
ста Коста, Раичевић Сава Миљко, Раичевић-Кале-
зић Пере Софија, Ракочевић Крста Љубомир, Радо-
сављевић Ђура Даринка, Распоповић Павла Милу-
тин, Рашевић Шћепана Велиша, Сеферовић Ђуре 
Душан, Симин Радојка Илија, Спасеновски Јастре 
Манасије, Срдановић Вељка Божидар, Станковић 
Симе Јован, Шарановић Тале Даница, Шћепановић 
Митра Слободан, Шоштарко Ј о ж е Јоже, Шпиодић 
Алије Химзо, Тарабић Страина Раденко, Ускоковић 
Филипа Миладин, Видојевић Милована Драгомир, 
Војиновић Јована Дуња, Вучековић-Павлица Добри-
воја Ружица. Вујовић ИлиЈе Љубо, Вукићевић Б л а -
гоја Радоје, Вукотић Андрије Милорад, Вукотић Мир-
ка Обрен, Вуксановић Ђорђије Момчило, Ж у њ и ћ -
-Кра јанић Звонимира Гордана; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знање и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђурђевић Тодора Предраг, Сеферовић Нике 
Спасоје, Сеферовић Нике Светозар, Шпирто Пера 
Шпиро, 3e j нила тић Амира Шемсудин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аранитовић Сића Страхиња, Бјелетић Петра Са-
ва, Боричић-Ђурановић Милинка Дренка, Чулић 
Грација Граци јела, Ћорић Марка Веселин, Драшко-
вић Б л а ж а Радоје, Ђаковић Владимира Јела, Ј а н и -
чић Николе Михаило, Кекић Радомира Недељко, 
Матијашевић Радована Владимир, Мук Стева Ема, 
Пејовић Луке Душан, Перовић Рада Владимир, Р а и -

чевић- Ченић Ђура Биљана, Срдановић Матије Ан-
ђуша, Стањевић М и л а н а Радуле, Шчекић Драгути-
на Љубомир, Шеваљевић Филипа Станко, Тодоро-
вић Јована Душан, Вујичић Лазара Чедомир, Вуко-
вић-Ракочевић Вукадина Јела ; 

— за заслуга и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ивовић Ђура Благоје, Јановић Душана Петар, 
Милачић Милије Драгослав, Радоњић Михаила Р а -
домир Тротанорић Богдана Марко, Влаовић Стевана 
Никола, Влаовић Ђура Васо. 

Бр. 126 
17 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

— по повод на педесетгодишнина та на уметнич-
кото творештво и за придонес кон зачувувањето и 
развојот на културното наследство на иселениците 
на југословенските народи и народности во Репуб-
лика Аргентина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Rodolfo Kubik. 

Бр. 133 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за осоебно залагање во остварувањето на 
интересите на земјите во развој при ООН и за по-
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Заржуваше на југословенските иницијативи и ста-
вови, како и за придонес кон развивањето на била-
тералната соработка помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Филипини 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Hortencio J. Brillantes, амбасадор на Филипини 
при ООН во Женева 

Бр. 136 
14 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето и зац-
врстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија и Република Боли-
вија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Oskar Adriasola Valda, министер за надворешни 
работи 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Д-р Marcelo Terceros Banzer, генерален потсе-
кретар во Министерството за надворешни работи, 

Д-р Roberto Pacheco Herzog, генерален директор 
на државниот церемонијал, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Palbo Jiminez Boada, шеф на Кабинетот на ми-
нистерот за надворешни работи. 

Бр. 138 
18 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

386. Закон за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации — — — — — — 753 

387. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за ревалоризација на основните сред-
ства и на средствата за заедничка потро-
шувачка на корисниците на општествени 
средства — — — — — — — — 759 

288. Закон за прибавување и користење на 
странски средства за зголемување на вра-
ботеноста и вработувањето на поврат-
ници од странство — — — — — — 762 

389. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени сред-
ства — — — — — — — — — — 764 

390. Закон за одговорноста за нуклеарни 
штети — — — — — — — — — 766 

391. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Службата на општественото книго-
водство — — — — — — — — — 769 

392. Закон за измена на Законот за Сојуз-
ната пазарна инспекција — — — — 769 

393. Закон за евиденциите во областа на 
здравството — — — — — — — — 770 

394. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување — — — — 773 

395. Закон за положбата и овластувањата на 
Авто-мото сојузот на Југославија — — 774 

396. Закон за Програмата за модернизација 
на техничката база и за изградба на нова 
зграда на Новинската агенција Танјуг во 
периодот од 1978 до 1982 година — — — 775 

397. Одлука за подготвување и донесување на 
Долгорочниот општествен план на Југо-
славија за периодот од 1986 до 1995 го-
дина, односно за определени подрачја и 
до 2000 година — — — — — — — 777 

398. Одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 777 

399. Одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија — — — — — 785 

400. Одлука за измени и дополненија на Де-
ловникот на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — — — — — — — 789 

401. Договор за континуитетот на изградбата 
на капацитети во периодот од, 1976 до 
1980 година за развој на производството 
на неметали во периодот по 1980 година 797 

Одлука за потврдување на Договорот за кон-
тинуитетот на изградбата на капацитети во 
периодот од 1976 до 1980 година за развој 
на производството на неметали во перио-
дот по 1980 година — — — — — — 797 

402. Деловник на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија (Пречистен текст) — — — — — 797 

403. Деловник на Сојузниот собор на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (Пречистен текст) — 820 

404. Деловник на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија (Пречистен текст) — — — — — 846 

Одликувања — — — — — — — — — 870 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република а 
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