
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" « 
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка ка ј Службата на опште-

ственото книговодство 6С802 603-1125 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. X X X 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1. Пошт фах $226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

153. 
Врз основа на Уставниот амандман XII точка 3 и Уставниот амандман XXXII точка 3 став 3, 

Соборот на народите на Сојузната скупштина, на седницата од 21 февруари 1974 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Со-

јузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 22 јануари 1974 година, на седницата на 
Стопанскиот собор од 31 јануари 1974 година, на седницата на Просветно-културниот собор од 30 јану-
ари 1974 година, на седницата на Социјално-здравствениот собор од 30 јануари 1974 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор од 31 јануари 1974 година, а со кои се согласР1Ја собрани-
јата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, и тоа: Собранието на 
Социјалистичка Република 'Босна и Херцеговина, на седницата од 15 февруари 1974 година; Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на седницата од 7 февруари 1974 година; Собранието на Со-
цијалистичка Република Словенија, на седницата од 7 февруари 1974 година; Собранието на Соција-
листичка Република Србија, на седницата од 15 ф е в р у а р и 1974 година; Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, на седницата од 8 февруари 1974 година; Собранието на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово, на седницата од 13 февруари 1974 година; Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска, на седницата од 8 февруари 1974 година и Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, на седницата од 6 февруари 1974 година. 

Собор на народите 
АС бр. 653 

21 февруари 1974 година Претседател 
Белград на Соборот на народите, 

Мика Шпиљак, е. р. 

Тргнувајќи од историскиот ф а к т дека работниците и селаните и напредните луѓе на сите на-
роди и народности на Југославија, обединети во Народноослободителниот фронт со Комунистичката 
партија на чело, со својата борба во Народноослободителната војна и Социјалистичката револуција, 
го урнаа стариот класен поредок заснован врз експлоатација, политичко угнетување и национална 
нерамноправност и започнаа создавање на општество во кое човечкиот труд и човекот ќе бидат осло-
бодени од искористување и самоволие, а секој народ и народност и сите тие заедно ќе најдат ус-
лови за слободен и сестран развиток; 

имајќи предвид дека со развитокот на материјалната основа на земјата и на социјалистич-
ките општествени односи, како и со натамошното изградување на односите засновани врз самоупра-
вувањето и националната рамноправност, се остварени битни промени во општествените и политич-
ките односи, кои бараат соодветни измени на Уставот на Социјалистичка Федеративна Репз^блика 
Југославија од 1963 година, и дека одредбите на тој устав во одделни области веќе се изменети со 
уставните амандмани од 1967, 1968 и 1971 година; 

со стремеж да се зацврстат и натаму да се развијат постигнатите револуционерни придобивки, 
да се зацврсти правото и одговорноста на социјалистичките републики и на социјалистичките ав-
тономни покраини за сопствениот развиток и за развитокот на југословенската заедница како це-
лина, да се обезбеди натамошен развиток на социјалистичките самоуправни демократски односи на 
патот кон ослободување на трудот и изградување на комунистичко општество; 

тргнувајќи и од потребата со новиот устав на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, кој, покрај измените што се вршат со него, ги опфаќа и со нив усогласените одредби на Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од 1963 година и на уставните аманд-
мани I до XLII, да се зацврсти уставниот систем врз единствени социјалистички самоуправни основи, — 

Сојузната скупштина, во согласност со собранијата на републиките и со собранијата на ав-
тономните покраини, 

д о н е с у в а 

У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
У В О Д Е Н Д Е Л 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

I 
Народите на Југославија, тргнувајќи од правото 

на секој народ на самоопределување, вклучува јќи 

го и правото на отцепување, врз основа на својата 
слободно изразена волја во заедничката борба на 
сите народи и народности во Народноослободител-
ната војна и Социјалистичката револуција, а во 
согласност со своите историски стремежи, свесни 
дека натамошното зацврстување на нивното брат-
ство и единство е во заеднички интерес, заедно 
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со народностите со кои живеат, се обединија во 
сојузна република на слободни и рамноправни на-
роди и народности и создадоа социјалистичка фе-
деративна заедница на работните луѓе — Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
која, во интерес на секој народ и народност по-
себно и на сите нив заедно, остваруваат и обез-
бедуваат: 

социјалистички општествени односи засновани 
врз самоуправувањето на работните луѓе и заштита 
на социјалистичкиот самоуправен систем; 

национална слобода и независност; 
братство и единство на народите и народнос-

тите ; 
единствени интереси на работничката класа и 

солидарност на, работниците и на сите работни луѓе; 
можности и слободи за сестран развиток на 

човековата личност и за зближување на луѓето и 
народите и народностите, во согласност со нивните 
интереси и стремежи на патот за создавање на се 
побогата култура и цивилизација на социјалистич-
кото општество; 

обединување и усогласување на напорите за 
развивање на материјалната основа на социјалис-
тичкото општество и на благосостојбата на луѓето; 

систем на општествено-економските односи и 
единствени основи на политичкиот систем, со кои 
се обезбедуваат заедничките интереси на работничка-
та класа и на сите работни луѓе и рамноправност 
на народите и народностите; 

здружување на сопствените стремежи со на-
предните стремежи на човештвото. 

Работните луѓе и народите и народностите ги 
остваруваат своите суверени права во социјалис-
тичките републики, и во социјалистичките авто-
номни покраини .во согласност со нивните уставни 
права, а во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — кога е тоа, во заеднички ин-
терес, со овој устав утврдено. 

Работните луѓе, народите и народностите одлу-
чуваат во федерацијата врз начелата на спогоду-
вање на републиките и автономните покраини, на 
солидарност и заемност, на рамноправно учество на 
републиките и автономните покраини во органите 
на федерацијата, во согласност со овој устав, како 
и врз начелото на одговорност на републиките и 
автономните покраини за сопствениот развој и за 
развојот на социјалистичката заедница како целина. 

И 

Социјалистичкото општествено уредување на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија се заснова врз власта на работничката класа 
и на сите работни луѓе и врз односите меѓу луѓето 
како слободни и рамноправни производители и 
творци, чиј труд служи исклучиво за задоволување 
на нивните лични и заеднички потреби. 

Основата на овие односи ја сочинува општестве-
но-економската положба на работниот човек која 
му обезбедува, работејќи со средства во општестве-
на сопственост и решавајќи непосредно и рамно-
правно со другите работни луѓе во здружениот труд 
за сите работи на општествената репродукција во 
услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност 
и солидарност, да го остварува својот личен матери-
јален и морален интерес и правото да се користи 
со резултатите од СВОЈОТ тековен и минат труд и со 
придобивките на општиот материјален и општествен 
напредок, врз таа основа што пополно да ги задо-
волува своите лични и општествени потреби и да 
ги развива своите работни и други творечки спо-
собности. 

Во согласност со тоа, неприкосновената основа 
на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат: 

општествената сопственост на средствата за про-
изводство, која го исклучува враќањето на кој и 

да било систем на експлоатација на човекот и која, 
со укинувањето на отуѓеноста на работничката кла-
са и на работните луѓе од средствата за производ-
ство и од другите услови за работа, го обезбедува 

самоуправувањето на работните луѓе во производ-
ството и во распределбата на производите на тру-
дот и насочувањето на развојот на општеството врз 
самоуправни основи; 

ослободувањето на трудот како надминување на 
историски условените општествено-економски неед-
н а к в о с т и зависности на луѓето во трудот, кое се 
обезбедува со укинување на спротивност^^ помеѓу 
трудот и капиталот и на секоја форма на наемни 
односи, со сестран развиток на производствените 
сили, со подигање на продуктивноста на трудот, со 
намалување на работното време, со развивање и 
применување на науката ' и техниката, со обезбе-
дување на се повисоко образование за сите и со по-
дигање на културата на работните луѓе; 

правото на самоуправување, врз основа на кое 
секој работен човек, рамноправно со другите ра-
ботни луѓе, одлучува за својот труд, за условите и 
резултатите од трудот, за сопствените и заедничките 
интереси и за насочувањето на општествениот раз-
виток, ја остварува власта и управува со другите 
општествени работи; 

правото на работниот човек да ги ужива плодо-
вите на својот труд и на материјалниот напредок па 
општествената заедница според начелото: „Секој 
според способностите — секому според неговиот 
труд", со обврска да го обезбедува развитокот на 
материјалната основа на сопствениот и општестве-
ниот труд и да придонесува за задоволување на 
другите општествени потреби; 

економската, социјалната и личната сигурност 
на човекот; 

солидарноста и заемноста на секого спрема сите 
и на сите спрема секого, што се засновани врз свес-
та на работните луѓе дека своите трајни интереси 
можат да ги остваруваат само врз тие начела; 

слободната иницијатива во развивањето на про-
изводството и на другите општествени и лични деј-
ности во корист на човекот и на општествената заед-
ница ; 

демократските политички односи, што му овоз-
можуваат на човекот да ги остварува своите инте-
реси, правото на самоуправување и другите права, 
да ја развива својата личност со непосредна актив-
ност во општествениот живот, а особено во орга-
ните на самоуправувањето, во општествено-поли-
тичките организации и во другите општествени ор-
ганизации и здруженија, што сам ги создава и пре-
ку кои влијае врз развивањето на општествената 
свест и врз проширувањето на условите за својата 
активност и за остварувањето на своите интереси и 
права; 

еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностите на луѓето, во согласност со уставноста и за-
конитоста. 

Општествено-економскиот и политичкиот систем 
произлегува од ваквата положба на човекот и му 
служи нему и на неговата улога во општеството. 

Спротивна му е на општествено-економскиот и 
политичкиот систем, утврден со овој устав, секоја 
форма на управување со производството и со дру-
гите општествени дејности и секоја форма на рас-
пределба кои ги изопачуваат општествените односи 
засновани врз ваквата положба на човекот — во 
вид на бирократско самоволие, технократа^ узур-
пација и привилегии засновани врз монопол на 
управувањето со средствата за производство, или во 
вид на присвојување на општествени средства врз 
групносопственичка основа и во други форми на 
приватизација на тие средства, или во вид на при-
ватносопственичка или партикуларистичка себич-
ност, како и секоја друга форма на ограничување на 
работничката класа да ја остварува својата исто-
риска улога во општествено-економските и политич-
ките односи и да ја организира власта за себе и за 
сите работни луѓе. 

III 
Општествената сопственост, како израз на соци-

јалистичките општестЕено-економски односи меѓу 
луѓето, е основа ка слободниот здружен труд и на 
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владеачката положба на работничката класа во 
производството и во општествената репродукција во 
целина, како и основа на личната сопственост стек-
ната со сопствен труд која служи за задоволување 
на потребите и интересите на човекот. 

Средствата за производство во општествена соп-
ственост како заедничка неотуѓива основа на оп-
штествениот труд и на општествената репродукција, 
му служат исклучиво на трудот заради задоволу-
вање на личните и заедничките потреби и интереси 
на работните луѓе и за развивање на материјалната 
основа на социјалистичкото општество и на соција-
листичките самоуправни односи. Со средствата за 
производство во општествена сопственост, вклучу-
вајќи ги и средствата за проширена репродукција, 
непосредно управуваат здружените работници кои 
работат со тие средства, во сопствен интерес и во 
интерес на работничката класа и на социјалистич-
кото општество. Во остварувањето на оваа опште-
ствена функција здружените работници се одговор-
ни едни на други и на социјалистичката заедница 
како целина. 

Со општествената сопственост на средствата за 
производство и на други средства на трудот му се 
обезбедува на секого, под еднакви услови, да се 
вклучи во здружениот труд со општествени сред-
ства и, остварувајќи го правото на работа со опште-
ствени средства, врз основа на својот труд да стек-
нува доход за задоволување на личните и заеднич-
ките потреби. 

Тргнувајќи од* тоа .дека никој нема право на 
сопственост на општествените средства за произ-
водство, никој — ниту општествено-политичка 
заедница, ниту организација на здружен труд, ниту 
група граѓани, ниту поединец — не може по никој 
правносопственички основ да присвојува производ 
на општествениот труд, ниту да управува и да рас-
полага со општествените средства за производство 
и за работа, ниту самоволно да ги определува усло-
вите на распределбата. 

Трудот на човекот е единствена основа за при-
својување производи, на општествениот труд и за 
управување со општествените средства. 

За распределбата на доходот на дел што служи 
за проширување на материјалната основа на опште-
ствениот труд и на дел за задоволување на личните 
и заедничките потреби на работните луѓе согласно 
со начелото на распределба според трудот, одлучу-
ваат работните луѓе кои го создаваат тој доход, во 
согласност со меѓусебната одговорност и солидар-
ност и со општествено утврдените основи и мерила 
за стекнување и распределба на доходот. 

Средствата наменети за обновување и проширу-
вање на материјалната основа на општествениот 
труд се заедничка основа на одржувањето и разво-
јот на општеството, т.е. на општествената репродук-
ција, што врз основа на самоуправувањето ја оства--
руЕаат работните луѓе во сите форми на здружување 
на трудот и средствата и во меѓусебната соработка 
на организациите на здружениот труд. 

Основа за сите видови на здружување на тру-
дот и средствата на општествената репродукција и 
за самоуправна интеграција на здружениот труд 
основната организација на здружен труд, како ос-
новна форма на здружениот труд во која работни-
ците го остваруваат неотуѓиЕОТо право, работејќи 
со општествените средства, да управуваат со својот 
труд и со условите за работа и да одлучуваат за 
резултатите од својот труд. 

Остварувајќи ги резултатите од заедничкиот 
труд како вредност на пазарот во услови на соци-
јалистичко стоковно производство, работниците со 
непосредно поврзување, со самоуправно спогоду-
вање и со општествено договарање на своите орга-
низации на здружениот труд и на другите самоуп-
равни организации и заедници и со планирање на 
работата и развојот го интегрираат општествениот 
труд, го унапредуваат целокупниот систем на соци-
јалистичките општествено-економски односи и го 
совладуваат стихијното дејствување на пазарот. 

Паричниот и кредитниот систем се составен дел 
на односите во општествената репродукција за-
сновани врз самоуправувањето на работниците во 
здружениот труд со општествени средства и цело-
купниот доход остварен во тие односи е неотуѓив 
дел на доходот на основните организации на здру-
жениот труд. 

Тргнувајќи од меѓусебната зависност на произ-
водствената, прометната и финансиската област на 
здружениот труд, како делови на единствениот сис-
тем на општествената репродукција, работниците БО 
^)рганизацижте..на здружениот трудити .уредуваат 
своите меѓусебни односи во општествената репро-
дукција и соработуваат врз таква основа што на 
работниците во производството да им се обезбеди 
да одлучуваат за резултатите од сопствениот теко-
вен и минат труд во целината на тие односи. 

Работните луѓе своите лични и заеднички пот-
реби и интереси во областите.на образованието, на-
уката, културата, здравството и во другите опште-
ствени дејности, како делови на единствениот про-
цес на општествениот труд, ги обезбедуваат со сло-
бодна размена и здружување на својот труд со тру-
дот на рабогаиците во организациите на здружи 
ниот труд во тие области. Слободната размена на 
трудот за остваруваат работните луѓе непосредно, 
преку организациите на здружениот труд и во рам-
ките на самоуправните интересни заедници или 
преку нив. Со ваквите односи им се обезбедува на 
работниците во тие дејности еднаква општествено-
-економска положба како и на другите работници 
во здружениот труд. 

Работните луѓе, заради пополно, порационално и 
организирано задоволување на своите лични и заед-
нички потреби и интереси во општествените дејнос-
ти и во определени дејности на материјалното про-
изводство, заедно со работниците во организациите 
н а _ з ^ у ^ е н _ т ^ у д ira тие дејностиГосноваат само~-
управни интересни заедници во кои остваруваат 
слободна размена на трудот и -непосредно ги уреду-
ваат односите од заеднички интерес. Работниците и 
работните луѓе основаат самоуправни интересни за-
едници и заради задоволување на определени свои 
лични и заеднички потреби и интереси со здружу-
вање средства врз начелата на заемност и солидар-
ност. 

Работните луѓе кои самостојно вршат дејности со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани 
имаат врз основа на својот труд во начело иста оп-
штествено-економска положба и во основа исти пра-
ва и обврски како и работниците во организациите 
на здружениот труд. 

Уживајќи го со овој устав утврденото право на 
сопственост на обработливо земјиште, земјоделците 
имаат право и обврска да го искористуваат тоа зем-
јиште заради унапредување на земјоделското про-
изводство во сопствен интерес и во интерес на соци-
јалистичката заедница. Социјалистичката заедница 
им дава поддршка на земјоделците во подигањето на 
продуктивноста на нивниот труд и во слободното 
здружување во задруги и во други форми на здру-
жување заради унапредување на условите за нивна-
та работа и живот. 

Заради организирано вклучување на земјодел-
ците во социјалистичките самоуправни општествено-
-економски односи и за унапредување на земјодел-
ското производство, се обезбедуваат услови за него-
виот развиток врз основа на општествените сред-
ства и општествениот труд, како и услови за здру-
жување на земјоделците и за нивна соработка со 
организациите на здружениот труд, врз начелата на 
доброволност и рамноправност. 

Заради остварување на материјалната основа за 
рамноправност на народите и народностите на Југо-
славија, заради уедначување на материјалните ус-
лови за општествен живот и работа на работните 
луѓе и заради што поусогласен развој на стопанство-
то како целина, во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија му се посветува, во општ ин-
терес, посебно внимание на побрзиот развиток на 
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производствените сили БО стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини, и за таа 
цел се осигуруваат потребните средства и се презе-
маат други мерки. 

Заради унапредување на условите за својот жи-
вот и работа, заради создавање основи за нивна 
стабилност и за што пополно користење на можно-
стите за развој на производствените сили на опште-
ството и за зголемување на продуктивноста на сво-
јот и на вкупниот општествен труд, заради разви-
вање на социјалистичките самоуправни односи врз 
таа основа, како и заради совладување на стихијно-
то дејствување на пазарот, работницкте во основ-
ните и во другите организации на здружениот труд 
и работните луѓе во самоуправните интересни заед-
ници и во другите самоуправни организации и заед-
ници, како и во општествено-политичките заедници, 
потпирајќи се врз научните сознанија и врз засно-
ваните на нив оцени за развојните можности, со 
планирање на својот труд и развој ги усогласуваат 
односите во општествената репродукција и го на-
сочуваат развојот на општественово производство 
и на другите општествени дејности со своите заед-
нички интереси и цели утврдени врз самоуправна 
основа. 

IV 

Во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија сета власт и припаѓа па работничката 
класа во сојуз со сите работни луѓе од градот и 
селото. 

Заради изградба на општеството како слободна 
заедница на производители, работничката класа и 
сите работни луѓе ја развиваат социјалистичката 
самоуправна демократија како посебна форма на 
диктатура на пролетаријатот и тоа го обезбедуваат: 

со револуционерно укинување и со уставна за-
брана на секоја форма на општествено-економски и 
политички односи и на организации, засновани врз 
класна експлоатација и сопственички монопол, и на 
секое политичко дејствување насочено кон воспос-
тавување на такви односи; 

со остварување на самоуправувањето во органи-
зациите на здружениот труд, во месните заедници, 
во самоуправните интересни заедници и во другите 
самоуправни организации и заедници, како и во оп-
штествсно-поЛитичките заедници и во општеството 
воопшто, и со меѓусебно поврзување и соработка на 
тие организации и заедници; 

со слободно и рамноправно самоуправно уреду-
вање на меѓусебните односи и со усогласување на 
заедничките и општите интереси па работните луѓе 
и па.нивните самоуправни организации и заедници 
со самоуправно спогодување и општествено догова-
рање; 

со одлучување на работните луѓе во оствару-
вањето на власта и во управувањето со другите 
општествени работи во основните организации на 
здружениот труд и во другите основни самоуп-
равни организации и заедници, преку де-
легации и делегати во органите па упраруза-
њето на самоуправните организации и заедници, ка-
ко и преку делегации и делегат во собранијата на 
општествено-политичкитс заедници и со другите ор-
гани на самоуправувањето; 

со известување на работните луѓе за сите праша-
ња од значење за остварување на нивната опште-
ствено-економека положба и за што пополно и По-
квалификувано одлучување во вршењето на функ-
циите на власта и во управувањето со дру [ите оп-
штествени ра бот и; 

со јавност на работата на сите органи на влас-
та и па самоуправувањето и на носителите на само-
управни, јавни и други општествени функции; 

со лична одговорност на пееш елите па самоуп-
равни јавни и други општествени функции, со од-
говорност на органите на власта и на самоуправу-
вањето. со сонливост па носителите на самоуправ-
ни. јавни и други општествени функции и со огра-

ничување на нивниот повторен избор и поставува-
ње на определени функции; 

со остварување на контрола од работниците и 
од другите работни луѓе и на општествена контро-
ла воопшто Над работата на носителите на само-
управни, јавни и други општествени функции ЕО 
самоуправните организации и заедници и во опште-
ствено-политичките заедници; 

со остварување и со заштита на уставноста и 
законитоста; 

со општествено-политичка дејност на социјалис-
тичките сили организирани во општествено-поли-
тички организации; 

со слободни и сестрани активности на луѓето. 
Самоуправувањето на работните луѓе во основ-

ните организации на здружениот труд, во месните 
заедници, во самоуправните интересни заедници и 
во другите основни самоуправни организации и заед-
ници е основа на единствениот систем на самоуп-
равувањето и на власта на работничката класа и 
на сите работни луѓе. 

Заради обезбедување услови за својот живот и 
работа и за општествениот развој и создавање на 
социјалистичка заедница работните луѓе во општина-
та, како самоуправна и основна општествено-пол пи-
тичка заедница, и во другите општествоно-нолитичкл 
заедници, со поврзување на своите организации па 
здружениот труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници, со дејствување на оппггест^рно-полтг-
тичките организации, со самоуправно спогодување, 
со општествено договарање и со функционирање на 
собранијата како заеднички органи на сите луѓе и 
на нивните организации и заедници, ги остваруваат 
своите заеднички интереси, вршат власт и упра-
вуваат со другите општествени работи. 

Со уставот утврдените функции на власта и на 
управувањето со другите општествени работи во 
општествено-политичките заедници ги вршат собра-
нијата на општествеко-политичките заедници, како 
избрани и сменливи делегации на работните луѓе 
во самоуправните организации и заедници и БО оп-
штествено-политичките организации и други пред 
собранијата одговорни органи. 

Заради што пополно учество на работните луѓе 
и на сите организирани социјалистички сили вз 
остварувањето на власта и во управувањето ро дру-
гите општествени работи и заради усогласување на 
нивните заеднички и општи општествени интереси, 
органите на општествено-поллтичките заедници ги 
разгледуваат иницијативите, мислењата и предло-
зите на општествено-политичупте организации, за-
земаат ставови по нив и соработуваат со општестве-
но -политичките организации. 

Работничката класа и сите работни луѓе и пре-
ку државната власт со општозадолжителни норми 
ги обезбедуваат социјалистичките општествени* од-
носи, развојот на општеството и управувањето со 
општествените работи врз самоуправни основи, ги 
штитат слободите и правата на човекот и граѓани-
нот, социјалистичките самоуправни односи и само-
управните 'права иа работните луѓе, ги решаваат 
општествените судири и го штитат поредокот утвр-
ден со уставот. 

Самоуправната положба и правата на работниот 
човек во основните и во другите организации на 
здружениот труд, во месните заедници, во самоуп-
равните интересни заедници и во другите самоу-
правни, организации и заедници, самоуправната по-
ложба на работните луѓе во општината, слободното 
самоуправно здружување, активноста и творештво-
то на работните луѓе. рамноправноста на народите 
и народностите и слободите, правата и должностите 
на човекот и граѓанинот, утврдени со овој устав, се 
основа, граница и правец за остварување на пра-
вата и должностите на олштествено-политичките 
заедници во вршењето на функцијата ка власта, 

Општествената самозаштита, како функција на 
самоуправното општество се остварува со активно-
стите на работните луѓе, граѓаните, организациите 
на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници, на опшгествено-политичките и дру-
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ги организации и на општествено-политичките заед-
ници, заради заштита на уставното уредување, на 
самоуправните права на работните луѓе и на други 
права и слободи на човекот и граѓанинот, заради за-
штита на општествениот имот, загади обезбедување 
на личната и имотната сигурност на работните луѓе 
и граѓаните и заради слободен општествен развој. 

Заради остварување и усогласување на своите 
интереси и самоуправни права во согласност со оп-
штите интереси на социјалистичкото општество, ка-
ко и заради вршење на определени општествени ра-
боти и за развивање на разновидни активности, ра-
ботните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во 
општествено-политички и други општествени орга-
низации и здруженија на граѓаните, како составен 
дел на социјалистичкиот самоуправен систем. 

Општествено-политичките организации, како 
форма на слободно политичко организирање на ра-
ботните луѓе врз класни социјалистички основи, се 
активен фактор за развојот и заштитата на соција-
листичкото самоуправно општество. 

V 

Слободите, правата и должностите на човекот и 
граѓанинот, утврдени со овој устав, се неразделен 
дел и израз на социјалистичките самоуправни де-
мократски односи во кои човекот се ослободува од 
секоја експлоатација и самоволие и со својот труд 
создава услови за сестран развиток и слободно из-
разување и за заштита на својата личност и за по-
читување на човечкото достоинство. Слободите и 
правата на човекот и граѓанинот се ограничени 
само со еднаквите слободи и права на другите и со 
интересите на социјалистичкото општество. Соција-
листичкото општество обезбедува услови за што 
пополно остварување и заштита на слободите и пра-
вата утврдени со овој устав. Секоја активност со 
која се нарушуваат овие слободи и права на чове-
кот и граѓанинот им е противна на интересите на 
социјалистичкото општество. 

Тргнувајќи од тоа дека образованието, науката 
и културата се битен фактор за развојот на соција-
листичкото општество, за подигањето на продуктив-
носта на трудот, за развојот на творечките сили на 
луѓето и за сестраниот развој на личноста, за хума-
низирањето на социјалистичките самоуправни од-
носи и за општиот напредок на општеството, соци-
јалистичката заедница обезбедува слобода на тво-
рештвото и создава услови за развој и унапредува-
ње на образованието, на научното, културното и 
уметничкото творештво за што поуспешно да слу-
жат за подигање на творечките способности на ра-
ботните луѓе. за унапредување на социјалистичките 
општествени односи и за сестран развој на слободна 
и хуманизирана личност. 

Воспитувањето и образованието се засноваат врз 
придобивките на современата наука и посебно врз 
марксизмом како основи на научниот социјализам, 
служат за оспособување на работните луѓе за ра-
бота и за самоуправување и за нивно воспитување 
во духот на придобивките на Социјалистичката ре-
волуција, социјалистичката етика, самоуправниот 
демократизам, социјалистичкиот патриотизам, брат-
ството и единството, рамноправноста на народите и 
народностите и на социјалистичкиот интернациона-
лизам. 

Работните луѓе во организациите на здруже-
ниот труд и во другите самоуправни организации 
и заедници, врз основите на солидарноста и заем-
носта и на социјалистичкиот хуманизам, ја обезбе-
дуваат својата економска и социјална сигурност и 
создаваат се поповолни услови за живот и работа 
и за развој на сестрана личност на работниот човек. 
Овие цели на социјалната политика се остваруваат 
со постојано подобрување и уедначување на усло-
вите за живот и работа, со надминување, врз осно-
вите на солидарност и заемност, на разликите што 
произлегуваат од материјалната неразвиеност и од 
други нееднакви услови за живот и работа, со из-
едначување на можностите за образование и рабо-

та и со оневозможување и отстранување на социјал-
ните разлики што не се засновани врз примената 
на начелото на распределба според трудот. 

Социјалистичката општествена заедница обез-
бедува материјални и други услови за остварување 
на правата на борците, на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци, на кои им се гаран-
тира нивната социјална сигурност. 

Заради заштита и унапредување на човековата 
средина, работните луѓе и граѓаните, организациите 
на здружениот труд, други самоуправни организа-
ции и заедници и социјалистичкото општество обез-
бедуваат услови за зачувување и унапредување на 
природните и другите вредности на човековата сре-
дина што се од интерес за здрав, сигурен и дело-
творен живот и работа на сегашните и идните ге-
нерации. 

VI 

Работните луѓе и граѓаните и народите и на-
родностите на Југославија, решени сите свои сили 
да ги насочат кон творечка работа во мир и кон 
изградба на својата самоуправна социјалистичка 
заедница, доследно ја спроведуваат политиката на 
мир, а против агресија, војна и агресивни прити-
соци од кој и да било вид. Заради обезбедување 
на својот мирен развиток и на социјалистичката 
изградба, тие се решени со сите расположливи 
сили и средства, со вооружена борба и со други 
форми на општонароден отпор, да ги штитат и 
бранат својата слобода, независноста, суверените-
тот, територијалната целокупно^ и социјалистич-
киот самоуправен поредок на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. За таа цел ра-
ботните луѓе и граѓаните и народите и народнос-
тите на Југославија ја организираат и ја изгра-
дуваат општонародната одбрана како неразделен 
дел на социјалистичкото самоуправно општестве-
но уредување, свесни дека одбранбената способност 
на општеството и подготвеноста на земјата за од-
брана е поголема а можноста за агресија помала, 
доколку е поразвиена општонародната одбрана 
како форма и содржина на одбранбената органи-
зираност на општествената заедница. Јакнењето 
на одбранбената способност на земјата е составен 
дел на политиката на мирот и на рамноправната 
меѓународна соработка. 

Општонародната одбрана во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија е единствен 
систем на организирање, подготвување и учество 
на федерацијата, републиките, автономните покра-
ини, општините, организациите на здружениот 
труд, месните заедници, самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и за-
едници, општествено-политичките и други опште-
ствени организации, работните луѓе и граѓаните БО 
вооружената борба и во сите други форми на отпор 
и во вршењето на други задачи од интерес за од-
браната на земјата. Во општонародната одбрана 
вооружената борба претставува решавачка форма 
на спротивставување на агресијата. Вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се носител на вооружената борба и 
претставуваат единствена целина. Врховното рако-
водење и командување со вооружените сили обез-
бедува единство и неделивост на вооружената 
борба. 

VII 

Тргнувајќи од уверението дека мирољубивата 
коегзистенција и активната соработка на рамно-
правни држави и народи, без оглед на разликите 
во нивното општествено уредување, се неопходен 
услов за мир и општествен напредок во светот, 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија ги заснова своите меѓународни односи врз 
начелата на почитување на националната сувере-
ност и рамноправност, на немешање во внатреш-
ните работи на други земји, на социјалистички 
интернационализам и на решавање на меѓународ-
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ните спорови по мирен пат. Во своите меѓународни 
односи Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се придржува за начелата на Повел-
бата" на Обединетите нации, ги исполнува своите 
меѓународни обврски и активно учествува во деј-
носта на меѓународните организации на кои им 
припаѓа. 

Заради остварување на овие начела Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија се 
залага: 

за воспоставување и развиток на сите форми 
на меѓународна соработка што служат за зацврс-
тување на мирот, за јакнење на заемното почиту-
вање, на рамноправноста и пријателството на на-
родите и државите и за нивното зближување за 
најширока и што посл обо дна размена на матери-
јални и духовни добра, за слобода на меѓусебно-
то информирање и за развивање на други односи 
што придонесуваат за остварување на заедничките 
стопански, културни и други интереси на држави-
те, народите и луѓето, а посебно за развиток на 
демократските и социјалистичките односи во ме-
ѓународната соработка, како и за општествен на-
предок воопшто, за надминување на блоковската 
поделба на светот, за отфрлање на употребата на 
сила или на застрашувањето со сила во меѓуна-
родните односи и за остварување на општо и пот-
полно разоружување; 

за правото на секој народ слободно да го опре-
делува и изградува своето општествено и политич-
ко уредување по патишта и со средства што сло-
бодно ги избира; 

за правото на народот на самоопределување и 
национална независност и за неговото право, зара-
ди постигнување на овие цели, да води ослободи-
телна борба; 

за почитување правата на националните мал-
цинства, вклучувајќи ги правата на деловите на 
народите на Југославија кои живеат во други 
земји како национални малцинства; 

за меѓународна поддршка на народите кои во-
дат праведна борба за својата национална незави-
сност и за ослободување од империјализмот, коло-
нијализмот и од сите други форми на национално 
угнетување и потчинување; 

за развивање на таква меѓународна соработка 
која обезбедува рамноправни економски односи во 
светот, суверено располагање со националните при-
родни богатства и создавање услови за побрз раз-
виток на недоволно развиените земји; 

за почитување на општоприфатените норми 
на меѓународното право. 

Залагајќи се за сестрана политичка, економска, 
научна и културна соработка со другите народи и 
држави, Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија како социјалистичка заедница на на-
роди, го застапува гледиштето дека таа соработка 
треба да придонесува за создавање на оние демо-
кратски форми на поврзување на државите, наро-
дите и луѓето што им одговараат на интересите 
на народите и на општествениот напредок, и во 
тој поглед таа е отворена заедница. 

Сите органи, организации и поединци се дол-
жни во меѓународните економски, политички, кул-
турни и други односи и во своите односи со орга-
ните и организациите во странство, да се придржу-
ваат за овие начела на надворешната политика и на 
меѓународната активност на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и да се залагаат 
за нивното остварување. 

VIII 
Сојузот на комунистите на Југославија, двига-

тел и организатор на- Народноослободителната вој-
на и на Социјалистичката револуција и свесен 
носител на стремежите и интересите на работничката 
класа, по законитоста на историскиот развиток, 
стана организирана водечка идејна и политичка 
сила на работничката класа и на сите работни луѓе 
во изградувањето на социјализмот и во оствару-

вањето на солидарноста на работните луѓе и на 
братството и единството на народите и народности-
те на Југославија. 

Сојузот на комунистите на Југославија, со 
својата насочувачка идејна и политичка работа 
во условите на социјалистичката демократија и на 
општественото самоуправување, е основен двига-
тел и носител на политичката активност заради 
заштита и натамошен развој на Социјалистичката 
револуција и на социјалистичките самоуправни 
општествени односи, а посебно заради јакнење на 
социјалистичката општествена и демократска 
свест, и е одговорен за тоа. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, создаден во Народноослободителната 
војна и Социјалистичката револуција како добро-
волен и демократски фронт на работните луѓе и 
граѓаните и на сите организирани социјалистички 
сили, со Комунистичката партија на чело, и натаму 
изградуван во условите на развојот на социјалис-
тичкото самоуправно општество, е најширока ос-
нова за нивната општествено-политичка активност 
во социјалистичкиот самоуправен систем. 

Во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија работните луѓе и граѓаните, Соју-
зот на комунистите на Југославија како водечка 
идејна и политичка сила, другите општествено-по-
литички организации и сите организирани соција-
листички сили остваруваат политичко и акционо 
единство на социјалистичките сили и го насочуваат 
општествениот развој врз основите на власта и на 
самоуправувањето на работничката класа и на сите 
работни луѓе, и за таа цел: 

расправаат општествени прашања и покрену-
ваат политички иницијативи во сите области на 
општествениот живот, ги усогласуваат мислењата, 
ги утврдуваат политичките ставови во поглед на 
решавањето на тие прашања, на насочувањето на 
општествениот развиток, на остварувањето на пра-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните, 
на остварувањето на рамноправноста на народите 
и народностите и на унапредувањето на социјалис-
тичките самоуправни демократски односи и даваат 
предлози за решавање на општествените прашања и 
им даваат насоки на своите делегати во собранија-
та на општествено-политичките заедници; 

утврдуваат заеднички програми за општестве-
на активност и заеднички критериуми за избор на 
делегации во основните организации на здруже-
ниот труд, во месните заедници и во други само-
управни организации и заедници и за избор на де-
легати за собранијата на општествено-политичките 
заедници, обезбедуваат демократско предлагање и 
утврдување на кандидати за членови на делега-
циите во самоуправните организации и заедници, 
на кандидати за делегати за собранијата на опште-
ствено-политичките заедници и на кандидати за 
вршење на самоуправни, јавни и други општестве-
ни функции во општествено-политичките заедни-
ци; разгледуваат општи прашања на кадровската по-
литика и на изградбата на кадри и утврдуваат мери-
ла за одбирање на кадри; 

ја следат работата на органите на власта и на 
органите на управувањето на самоуправните орга-
низации и заедници и на носителите на самоуправ-
ни, јавни и други општествени функции, изнесу-
ваат свои мислења и оцени и вршат општествена 
контрола и критика на нивната работа, особено во 
поглед на обезбедувањето јавност на работата и 
одговорност во работата; 

создаваат услови за сестрано учествување на 
младината и на нејзините организации во опште-
ствениот и политичкиот живот; 

обезбедуваат известување на работните луѓе и: 
граѓаните и свое влијание врз општествениот сис-
тем на информирање и врз остварувањето на уло-
гата на печатот и на другите видови на јавно ин-
формирање и комуницирање; 

се борат за хумани односи меѓу луѓето, за раз-
вивање на социјалистичката демократска свест и 
ца нормите на социјалистичкиот живот, рако и за 
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отстранување на појавите што го сопираат разви-
токот на социјалистичките самоуправни демократ-
ски општествени односи или на кој и да било на-
чин им нанесуваат штета. 

Општествено-политичките заедници, во рамки-
те на своите права и должности, се должни да 
обезбедуваат материјални и други услови за оства-
рување на функциите на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија утврдени со 
уставот. 

Работниците доброволно организирани во син-
дикатот, како најширока организација на .работни-
чката класа, се борат: за остварување на положба-
та на работничката класа утврдена со уставот; за 
остварување на социјалистичките самоуправни од-
носи и за решавачка улога на работниците во упра-
вувањето со општествената ' репродукција; за ос-
тварување на интересите и на самоуправните и 
други права на работниците во сите области на 
трудот и животот, за обезбедување рамноправност 
на работниците во здружувањето на трудот и сред-
ствата, во стекнувањето и распределбата на дохо-
дот и во утврдувањето на заеднички мерила за 
распределба според резултатите од трудот; за са-
моуправно поврзување и интегрирање на различни 
области на општествениот труд; за развивање на 
производствените сили на општеството и за поди-
гање на продуктивноста на трудот; за самоуправно 
усогласување на поединечните, заедничките и оп-
штите општествени интереси; за подигање на обра-
зованието на работниците и за оспособување на 
работниците за вршење на самоуправни и други 
општествени функции; за демократско предлага-
ње и утврдување на кандидати за делегати за ор-
ганите на управување во организациите на здру-
жениот труд и во другите самоуправни организа-
ции и заедници и на кандидати за делегациите во 
тие организации и заедници и за делегати за со-
бранијата на општествено-политичките заедници; 
за најшироко учество на работниците во вршење-
то на функциите на власта и во управувањето со 
другите општествени работи; за остварување на 
интересите на работничката класа во кадровската 
политика; за заштита на правата на работниците; 
за обезбедување социјална сигурност и за развој 
на животниот стандард на работниците, како и за 
развивање и јакнење на солидарноста и за поди-
гање на класната свест и одговорноста на самоупра-
вувачите. 

Синдикатот покренува иницијатива за самоу-
правно спогодување и општествено договарање, 
непосредно учествува во тоа спогодување и дого-
варање и им дава предлози на органите на упра-
вување на самоуправните организации и заедници, 
на собранијата на општествено-политичките заед-

~ ници и на другите државни и општествени органи 
за решавање на прашања што се однесуваат на 
материјалната и општествената положба на работ-
ничката класа. 

IX 

Општествено-економскиот и политичкиот сис-
тем и другите односи утврдени со овој устав се 
насочени кон проширување на условите за ната-
мошен развиток на социјалистичкото општество, 
за надминување на неговите противречности и за 
таков општествен напредок кој, врз основа на 
сестраната развиеност на производствените сили, на 
високата продуктивност на трудот, на изобилството 
на производи и на сестраниот развиток на човекот 
како слободна личност ќе овозможи развивање на 
такви општествени односи во кои ќе се оствари 
начелото на комунизмот: пСехој според способно-
стите — секому според потребите". 

За таа цел органите на самоуправувањето, др-
жавните органи, самоуправните организации и за-
едници, општествено-политичките и другите орга-
низации, работните луѓе и граѓаните непосредно — 
се повикани со целокупната своја дејност: 

да ја^прошируваат и јакнат материјалната ос-
нова на општеството и на животот на поединците 
со развивање на производствените сили, со подига-
ње на продуктивноста на трудот и со постојано уна-
предување на социјалистичките самоуправни од-
носи; 

да создаваат услови во кои ќе се надминуваат 
општествено-економските разлики помеѓу умстве-
ниот и физичкиот труд и во кои човечкиот труд 
ќе станува се пополно изразување на творештвото 
и на човековата личност; 

да ги прошируваат и развиваат сите форми на 
самоуправувањето и на социјалистичкиот самоу-
правен демократизам, а особено во областите во 
кои преовладуваат функциите на политичката 
власт, да ја ограничуваат принудата и да созда-
ваат услови за нејзино отстранување и да изграду-
ваат меѓу луѓето односи засновани врз свеста за 
заедничките интереси, врз социјалистичката етика 
и врз слободното творештво на човекот; 

да придонесуваат за остварување на човечките 
слободи и права, за хуманизирање на општестве-
ната средина и на човековата личност, за јакнење 
на солидарноста и човечноста меѓу луѓето и за 
почитување на човековото достоинство; 

да развиваат 'сестрана соработка и зближува-
ње со сите народи, во согласност со прогресивните 
стремежи на човештвото за создавање слободна 
заедница на сите народи на светот. 

X* 

Изразувајќи ги основните начела на соција-
листичкото самоуправно општество и на неговиот 
напредок, овој дел на уставот е основа и правец 
за толкување на уставите и законите, како и за 
дејствувањето п сите и на секого. 

Д Е Л П Р В И 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија е сојузна држава како државна заедница 
на доброволно обединети народи и на нивните со-
цијалистички републики, како и на социјалистич-
ките автономни покраини Војводина и Косово кои 
се во состав на Социјалистичка Република Србија, / 
заснована врз власта и самоуправувањето на работ-
ничката класа и на сите работни луѓе, и социјалис-
тичка самоуправна демократска заедница на работ-
ни луѓе и граѓани и на рамноправни народи и на-
родности. 

Член 2 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија ја сочинуваат: Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република 
Македонија, Социјалистичка Република Словенија, 
Социјалистичка Република Србија, како и Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово кои се во 
состав на Социјалистичка Република Србија, Соци-
јалистичка Република Хрватска и Социјалистичка 
Република Црна Гора. 

Член 3 
Социјалистичка република, е држава засно-

вана врз сувереноста на народот и врз власта и са-
моуправувањето на работничката класа и на сите 
работни луѓе, и социјалистичка самоуправна де-
мократска заедница на работни луѓе и граѓани и 
на рамноправни народи и народности. 

Член 4 
Социјалистичка автономна. покраина е авто-

номна социјалистичка самоуправна демократска оп-
штествено-политичка заедница заснована врз власта 
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и самоуправувањето на работничката класа и на сите 
работни луѓе, во која работните луѓе и граѓаните, на-
родите и народностите ги остваруваат своите суве-
рени права, а кога тоа во заеднички интерес на ра-
ботните луѓе и граѓаните, народите и народностите 
на Републиката како целина е утврдено со Уставот 
на Социјалистичка Република Србија — и во Ре-
публиката. 

Член 5 
Територијата на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија е единствена и ја сочину-
ваат териториите на социјалистичките републики. 

Територијата на републиката не може да се ме-
нува без согласност на републиката, а територијата 
на автономната покраина — ниту без согласност на 
автономната покраина, 

Границата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија не може да се менува без со-
гласност на сите'републики и автономни покраини. 

Границата меѓу републиките може да се менува 
само врз основа на нивна спогодба, а ако се работи 
за граница на автономна покраина — и врз основа 
на нејзина согласност. 

Член -6 
Грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија претставува поле окружено со 
житни класје. Класјето долу се поврзани со лента во 
сина боја на која е напишан датумот 29 XI 1943. 
Меѓу врвовите на класјето има црвена петокрака 
ѕвезда. Среде полето се наоѓаат шест косо поло-
жени факли чии пламенка се соединуваат во еден 
пламен. 

Член 7 
Знамето на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија се состои од три бои: сина, 
бела и црвена, со црвена петокрака ѕвезда во сре-
дината. Односот на широчината и должината на 
знамето е еден спрема два. Боите на знамето се по-
ложени водорамно, и тоа по овој ред одозгора: сина, 
бела и црвена. Секоја боја зазема една третина од 
широчината на знамето. Ѕвездата има правилна пе-
токрака форма и златен (жолт) раб. Средишната то-
чка на ѕвездата се поклопува со точката во која се 
сечат дијагоналите на знамето, Горниот крак на 
ѕвездата влегува до половината на сината боја на 
знамето, така што долните краци на ѕвездата доби-
ваат соодветно место ЕО црвената боја на знамето. 

Член 8 
Социј а листичка Федеративна Република Југо-

славија има химна. 

Член 9 
Главен град на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија е Белград. 

Д Е Л В Т О Р И 

ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ 

Г л а в а I 

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКО УРЕДУВАЊЕ 

1. Положба на човекот во здружениот труд и 
општествена сопственост 

Член 10 
Социјалистичкото општествено-економско уре-

дување на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се заснова врз слободниот здружен труд 
со средствата за производство во општествена соп-
ственост и врз самоуправувањето на работниците во 
производството и распределбата на општествениот 
производ во основните и другите организации на 
здружениот труд и во општествената репродукција 
во целина. 

Член 11 
Трудот и резултатите од трудот ја определуваат 

материјалната и општествената положба на човекот, 
врз основа на еднакви права и одговорности. 

Никој не "може ниту непосредно ниту посредно 
да стекнува материјални и други користи со експло-
атација на туѓ труд. 

Никој не смее на кој и да било начин да го оне-
возможува ниту да го ограничува работникот рамно-
правно со другите работници да одлучува за својот 
труд и за условите и резултатите од својот труд. 

Член 12 
Средствата за производство и другите средства 

на здружениот труд, производите на здружениот 
труд и доходот остварен со здружениот труд, сред-
ствата за задоволување на заедничките и општите 
општествени потреби, природните богатства и доб-
рата во општа употреба се општествена сопственост. 

Никој не може да стекне право на сопственост 
на општествени средства што се услов за работа во 
основните и другите организации на здружениот 
труд или се материјална основа за остварување на 
функциите на самоуправните интересни заедници 
или на другите самоуправни организации и заед-
ници и на општествено-полиаичките заедници. 

Општествените средства не можат да се корис-
тат за присвојување на туѓ вишок на труд, ниту за 
создавање услови за такво присвојување. 

Член 13 
Работникот во здружениот труд со средства во 

општествена сопственост има. право на работа со оп-
штествените средства како свое неотуѓиво право да 
работи со тие средства заради задоволување на свои-
те лични и општествени потреби и, како слободен и 
рамноправен со другите работници во здружениот 
труд, да управува со својот труд и со условите и 
резултатите од својот труд. 

Правата, обврските и одговорностите во поглед 
на располагањето, користењето и управувањето со 
општествените средства се уредуваат со устав и за-
кон, во согласност со природата и намената на тие 
средства. 

Член 14 
Му се гарантира на секој работник во здруже-

ниот труд со средства во општествена сопственост, 
остварувајќи го правото на работа, со општествени 
средства, во основната организација на здружениот 
труд во која работи и во сите други форми на здру-
жување на трудот и средствата, заедно и рамно-
правно со другите работници, да управува со трудот 
и со работењето на организацијата на здружениот 
труд и со работите и средствата во целокупноста на 
односите на општествената репродукција, да ги уре-
дува меѓусебните односи во работата, да одлучува 
за доходот што ќе го оствари во различни форми на 
здружување на трудот и средствата и да стекнува 
личен доход. 

Основната организација на здружениот труд е 
основна форма на здружен труд во која работни-
ците непосредно и рамноправно ги остваруваат свои-
те општествено-екоиомски и други самоуправни пра-
ва и одлучуваат за други прашања на својата оп-
штествено-економска положба. 

Противуставен е секој акт и дејствие со кои се 
повредуваат овие права на работникот. 

Член 15 
Во остварувањето на правото на работа со оп-

ште СТЕСНИ средства, работниците во здружениот труд, 
во свој заеднички и во општ општествен интерес, 
се заемно одговорни тие средства општествено и еко-
номски целесообразво да ги користат и, како матери-
јална основа на својот и на вкупниот општествен 
труд, постојано да ги обновуваат, зголемуваат и уна-
предуваат, како и совесно да ги извршуваат своите 
работни обврски. 

Работниците во здружениот труд во остварува-
њето на правото на работа со општествени средства 
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не можат да стекнуваат материјална корист и дру-
ги предимства што не се засновани врз нивниот 
труд. 

Член 16 
Работниците на организациите на здружениот 

труд кои вршат дејности во областите на образо-
ванието, науката, културата, здравството, социјал-
ната заштита и на други општествени дејности стек-
нуваат доход со слободна размена на својот труд со 
трудот на работните луѓе чии потреби и интереси во 
тие области ги задоволуваат. 

Слободната размена на својот труд работниците 
на тие организации на здружениот труд ја оствару-
ваат непосредно со работните луѓе чии потреби и 
интереси ги задоволуваат или преку нивните орга-
низации на здружениот труд и самоуправни инте-
ресни заедници, односно во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници. 

Работниците на организациите на здружениот 
труд во општествените дејности остваруваат со сло-
бодна размена на трудот еднаква општествено-еко-
номска положба како и работниците на организа-
циите на здружениот труд во другите дејности. 

Врз начелата на слободна размена на трудот 
стекнуваат доход и работниците на организациите 
на здружениот труд во другите дејности во кои 
дејствувањето на законитостите на пазарот не мо-
же да биде основ за усогласување на трудот и пот-
ребите, ниту основ за вреднување на резултатите 
од трудот. 

Член 17 
За целокупниот доход — како резултат од заед-

ничкиот труд на работниците во основната органи-
зација-на здружениот труд и за вкупниот опште-
ствен труд — остварен во различни форми на здру-
жување на трудот и средствата врз основа на деј-
ствувањето на законитостите на пазарот и врз са-
моуправна основа на општествено утврдените усло-
ви за стекнување на доход, работниците одлучуваат 
во основните организации на здружениот труд во 
согласност со своите уставни права и одговорности 
спрема другите работници во здружениот труд и 
спрема општествената заедница во целина. 

Доходот што заеднички ќе го остварат со здру-
жување на труд и средства, основните организа-
ции на здружен труд го распределуваат во це-
лина меѓу себе според својот придонес во оствару-
вањето на тој доход, а врз основа на мерилата што 
ќе ги утврдат со самоуправна спогодба. 

Остварениот доход во основната организација 
на здружениот труд претставува материјална основа 
на правата на работниците да одлучуваат за ус-
ловите на својот труд и за распределбата »на дохо-
дот и да стекнуваат личен доход. 

Член 18 
Делот од доходот што е резултат на работење во 

исклучително поволни природни услови или што е 
резултат на исклучителни погодности на пазарот 
или на други исклучителни погодности во стекну-
вањето на доходот, се користи, во согласност со 
самоуправната спогодба и со законот, за развој на 
организацијата на здружениот труд во која е оства-
рен или за развој на материјалната основа i!a здру-
жениот труд во општината и републиката, односно 
во автономната покраина. 

Управувањето со делот од доходот што се корис-
ти за развој на 'материјалната основа на здружениот 
труд во општината или во републиката, односно во 
автономната покраина, се заснова врз самоуправни 
основи. 

Член 19 
Работниците во основната организација на здру-

жениот труд го распоредуваат доходот за своја 
лична и заедничка потрошувачка, за проширување 
на материјалната основа на здружениот труд и за 
резерви. 

Работниците, за вкупната лична и заедничка 
потрошувачка, распоредуваат дел од доходот сраз-
мерен со нивниот придонес во остварувањето на 

доходот што го дале со својот труд и со вложува-
ње на општествени средства како минат труд на 
работниците. 

Член 20 
На секој работник, во согласност со начелото 

на распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарност на работниците 
во здружениот труд, од доходот на основната ор-
ганизација на здружениот труд му припаѓа личен 
доход за задоволување на неговите лични, заеднич-
ки и општи општествени потреби, според резулта-
тите од неговиот труд и според неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
за зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. 

Член 21 
Работниците во основната организација на здру-

жениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за 
распоредување на доходот* и основите и мерилата 
за распределба на средствата за своите лични доходи. 

Работниците во основната организација на здру-
жениот труд ги утврдуваат со работниците во дру-
гите организации на здружениот труд заедничките 
основи и мерила за распоредување на доходот и за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Ако со распоредувањето на доходот, односно со 
распределбата на средствата за лични доходи, се на-
рушуваат односите што му одговараат на начелото 
на распределба според трудот или се нарушува 
текот на општествената репродукција, со закон мо-
жат да се утврдат мерки со кои се обезбедува рам-
ноправност на работниците во применувањето на 
начелото на распределба според трудот, односно со 
кои се спречуваат или се отстрануваат нарушува-
њата во општествената репродукција. 

Член 22 
На секој работник во здружениот труд со оп-

штествени средства му се гарантираат личен доход 
и други права по основ на трудот најмалку во ви-
сина, односно обем, што ја обезбедуваат неговата 
материјална и социјална сигурност. 

Висината на гарантираниот личен доход и обе-
мот на другите гарантирани права, како и начинот 
на нивното остварување, се утврдуваат со самоуп-
равна спогодба, со општествен договор и со закон, 
зависно од општиот степен на продуктивноста на 
вкупниот општествен труд и од општите услови на 
средината во која работи и живее работникот. 

Член 23 
Со закон, под услови утврдени со уставот, може 

да се ограничи привремено располагањето на работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд со дел од средствата на општествената репро-
дукција или да се утврди обврска за здружување 
на дел од тие средства за финансирање на опреде-
лени неопходни потреби на општествената репро-
дукција. Со задолжително здружување на дел од 
средствата на општествената репродукција не мо-
жат трајно да се одземат правата на работниците на 
основната организација на здружениот труд во по-
глед на тие средства. 

Член 24 
Организацијата на здружениот труд, односно 

друго општествено правно лице, одговара за своите 
обврски со општествените средства со кои распо-
лага. 

Член 25 
Правата на организацијата на здружениот труд 

и на друго општествено правно лице во поглед на 
недвижностите и на одделни подвижни предмети и 
други права во општествена сопственост, можат да 
се одземат или да се ограничат, со соодветен надо-
месток и по постапка што се пропишани со закон, 
само ако тоа го бараат врз основа на закон утврде-
ните потреби за планско уредување еа просторот, 
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или за изградба на објекти од општествено значење 
или друг со закон одреден општ интерес. 

За одземените права во поглед на земјиштето или 
на 'други природни богатства организацијата на здру-
жениот тр^д, односно друго општествено правно ли-
це, има право на надоместок само за трудот и сред-
ствата вложени во тоа земјиште или во друго при-
родно богатство. Ако земјиштето или друго природно 
богатство се услови за работата, организацијата на 
здружениот труд, односно друго општествено прав-
но лице, има право на надоместок со кој се обезбе-
дува тие услови да не бидат влошени. 

Член 26 
На работниците на основната организација на 

здружениот труд која во своето работење користи 
средства на други организации на здружен труд 
што по тој основ имаат право на учество во заед-
нички остварениот доход, им се обезбедуваат, во 
рамките на така остварениот доход, средства за нив-
ната лична и заедничка потрошувачка во согласност 
со заедничките основи и мерила што важат во ор-
ганизациите на здружениот труд, како и средства 
за проширување на материјалната основа на тру-
дот според нивниот придонес во заеднички остваре-
ниот доход. 

Мерилата за утврдување на придонесот во за-
еднички остварениот доход се определуваат со са-
моуправна спогодба, во согласност со единствените 
начела за здружување на средства утврдени со со-
јузен закон. 

Организациите на здружениот труд кои ги здру-
жуваат средствата не можат по тој основ да стекнат 
право на трајно учество во доходот на организаци-
јата на здружениот труд која во своето работење ги 
користи тие средства. 

Правото на учество во заеднички остварениот 
доход по основ на здружување на средства- се гаси 
кога на организацијата на здружениот труд, покрај 
соодветното учество во заеднички остварениот до-
ход, ќе и бидат вратени и средствата со чие здружу-
вање е стекнато тоа право, односно кога, согласно 
со самоуправната спогодба, ќе престане правото за 
враќање на здружените средства. 

Член 27 
Организацијата на здружениот труд, под усло-

вите и во границите што се утврдени со сојузен за-
кон, во своето работење може да користи средства 
на странски лица. 

Работниците на организацијата на здружениот 
труд која користи средства вложени од странски 
лица имаат исти општествено-економски и други 
самоуправни права како и работниците на органи-
зациите на здружениот труд кои во своето работе-
ње користат средства на други домашни организа-
ции на здружен труд. 

Странско лице кое вложило средства во органи-
зација на здружен труд во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија може да учествува 
во доходот на таа организација само во границите 
и под условите што се утврдени за меѓусебните од-
носи на домашните организации на здружениот 
труд. 

Правата на странското лице во поглед/на сред-
ствата што ги вложило во организација на здру-
жен труд во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија не можат да се намалат со закон 
или со друг пропис откако договорот со кој тие пра-
ва се утврдени станал полноважен. 

Член 23 
Организациите на здружениот труд, заради про-

ширување на материјалната основа на трудот, мо-
жат да собираат парични средства од граѓаните и да 
иџ обезбедат, со враќањето на тае средства, и надо-
месток за вложените средства во вид на камата или 
други врз основа на закон одредени погодности. 

I Член 29 
! ^ Работниците кои во организацијата на здруже-
t |шот труд вршат административно-стручни, помошни 

и на нив слични работи од заеднички интерес за 
повеќе организации во нејзиниот состав и работни-
ците кои вршат такви работи во земјоделска или 
друга задруга, како и работниците во организација 
на деловно здружување, во банка и во заедница 
за осигурување, формираат работна заедница. Ра-
ботниците во таква работна заедница можат да се 
организираат како организација на здружен труд 
под услови утврдени со закон. 

Работниците кои во организацијата на здруже-
ниот труд вршат други работи од< заеднички интерес 
за повеќе организации во нејзиниот состав, како и 
работниците кои вршат такви работи за земјодел-
ска или друга задруга, формираат работна заедница 
ако не постојат со устав утврдени услови да се ор-
ганизираат како основна организација на здружен 
труд. 

Работниците на овие работни заедници имаат 
право на средства за лична и заедничка потрошу-
вачка во согласност со начелото на распределба 
според трудот и со основите и мерилата за распре-
делба што важат во организациите на здружениот 
труд, како и други самоуправни права на работни-
ците во организациите на здружениот труд во со-
гласност со природата на рабовите што ги вршат 
и со заедничките интереси заради кои се формира-
ни овие работни заедници. ѕ 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на овие работни заедници и на корис-
ниците на нивните услуги се уредуваат со самоуп-
равна спогодба, а меѓусебните односи на работниците 
во работната заедница се уредуваат со нивните са-
моуправни акти во согласност со таа самоуправна 
спогодба. 

Член 30 
Работниците во работните заедници кои вршат 

работи за самоуправните интересни заедници и за 
други самоуправни организации и заедници и за 
нивните здруженија, за општествено-политичките 
организации и за други општествени организации, 
за здруженијата на граѓаните и за органите на оп-
штествено-политичките заедници, имаат право на 
средства за лична и заедничка потрошувачка во со-
гласност со начелото на распределба според трудот и 
со општествено утврдените основи и мерила за рас-
пределба што важат за организациите на здружениот 
труд. Тие имаат и други самоуправни права во со-
гласност со природата на работите што ги вршат 
и со општествената и политичката одговорност на 
организациите, заедниците и органите за кои ги вр-
шат работите — за остварувањето на нивните фун-
кции и задачи. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на овие работни заедници и на органи-
зациите, заедниците и органите за кои ги вршат ра-
ботите, се уредуваат со самоуправна спогодба, од-
носно со договор, во согласност со закон. 

Врз овие работни заедници не можат да се пре-
несуваат права, овластувања и одговорности на ор-
ганизациите, заедниците и органите за кои тие вршат 
работи. 

Правата, обврските и одговорностите на работ-
ниците .во работните заедници на органите на оп-
штествено-политичките заедници се уредуваат со 
закон, а кога тоа природата на дејноста на органи-
те го дозволува — и со самоуправна спогодба, од-
носно со договор па работната заедница и . на тие 
органи, и со самоуправните акти на работната заед-
ница. 

Активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ги остваруваат 
соодветните права согласно со сојузен закон, во со-
гласност со природата на дејноста и со карактерот 
на вооружените сили. 

Член 31 
Работните луѓе кои со личен труд самостојно во 

вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална дејност 
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имаат во начело иста општествено-економска по-
ложба и во основа исти права и обврски како и ра-

ботниците БО организациите на здружениот труд. 
Работните луѓе кои вршат некоја од овие деј-

ности можат да го здружуваат својот труд и да фор-
мираат привремени или трајни работни заедници, 
кои имаат во основа иста положба како и органи-
зациите на здружениот труд и во кои работните 
луѓе имаат во основа исти права и должности како 
и работниците во организациите на здружениот 
труд. 

Со закон се утврдуваат условите под кои овие 
работни луѓе и нивните работни заедници ги оства-
руваат своите права и ги исполнуваат обврските, 
како и условите под кои тие во вршењето на тие 
дејности можат да користат општествени средства 
и да управуваат со нив. Со закон се одредува и на-
чинот на остварување на соработката на овие ра-
ботни луѓе со организациите на здружениот труд, 
како и начинот на нивното учество во создавањето 
ка услови за работа во тие организации и во рас-
полагањето со резултатите од "својот труд изразени 
во заеднички остварениот доход. 

Член 32 
Работниците на организациите на здружениот 

труд, во согласност со начелото на заемност и соли-
дарност, заеднички и рамноправно обезбедуваат по-
стојано подобрување на условите за живот на ра-
ботниците со издвојување и здружување на сред-
ства за таа цел и на друг начин. 

Организациите на здруже ни от труд и опште-
ствено-политичките заедници се должни, во соглас-
ност со начелото на заемност и солидарност, да им 
даваат економска и друга помош на организациите 
на здружениот труд што ќе дојдат во исклучителни 
економски тешкотии и да преземаат мерки за нив-
на санација ако е тоа во заеднички интерес на ор-
ганизациите на здружениот труд, однос ло во оп-
штествен интерес. 

Организацијата на здружениот труд, сама или 
спогодбено со други организации ча здружениот 
труд, во согласност со начелата на заемност и соли-
дарност, обезбедува средства за вработување, пре-
квалификација и остварување на стекнатите права 
на работниците, ако престане потребата од нивната 
работа во организацијата на здружениот труд или 
ако организацијата во нејзиниот состав престане со 
работа. 

Работникот, додека не му се обезбеди друго ра-
ботно место што одговара на неговите способности 
и квалификации, не може да го загуби својството 
на работник на основната организација на здруже-
ниот труд, ако поради технолошки или други уна-
предувања со кои се придонесува за зголемување на 
продуктивноста на трудот и за поголем успех на ор-
ганизацијата престане потребата од неговата работа 
во таа организација. 

Со закон може да се утврди обврска за здру-
жување на средства за тие цели и за вработување-
то воопшто, како и да се пропишат услови за упо-
требата на тие средства. 

Член 33 
Работниците во здружениот труд учествуваат 

во обезбедувањето на утврдените со устав општи оп-
штествени потреби што ги задоволуваат во општс-
ствено-политичките заедници, со плаќање на овие 
заедници даноци и други давачки од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд и од свои-
те лични доходи, во согласност со намената односно 
со целите за кои служат средствата добиени од да-
ноците и други давачки. 

Обврските за плаќање даноци и други давачки 
на општествено-политичките заедници се утврду-
ваат зависно од способноста на стопанството, во со-
гласност со достигнатиот степен на продуктивноста 
на вкупниот општествен труд и со потребите на ма-
теријалниот и општествениот развој што му одгова-
раат на неговите _ можности и на долгорочните ин-

тереси на развојот на производствените сили на оп-
штеството, да обезбеди задоволување на личните 
и заедничките потреби на работниците и на потре-
бите на проширената репродукција. Овие обврски 
се утврдуваат и зависно од способноста на органи-
зацијата на здружен труд, во согласност со општите 
обврски на стопанството, со резултатите од трудот 
и со успехот што ќе го оствари, да го обезбеди задо-
волувањето на овие потреби. 

Овие начела се применуваат и кога со актите 
на општествено-политичките заедници привремено 
ке се .ограничи располагањето со средствата со кои 
управуваат работниците во организациите на здру-
жениот труд или ќе се утврди обврска за здружува-
ње на тие средства. 

2. ЗдружуваЕ5»е на трудот и на средствата 
на општествената репродукција 

Член 34 
Својот труд и средствата на општествената ре-

продукција во основните организации на здружениот 
труд работниците слободно ги здружуваат во работ-
ните организации и во другите форми на здружу-
вање на труд и средства. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности во 
различните форми на здружување на труд и сред* 
ства, работниците во основните организации на здру-
жениот труд ги уредуваат со самоуправна спогодба 
во согласност со закон, обезбедувајќи ги во целина-
та на овие односи правата на работниците загаран-
тирани со уставот. 

Член 35 
Работната организација е самостојна самоуправ-

на организација на работници поврзани со заед-
нички интереси во трудот и организирани во основ-
ни организации на здружен труд во нејзин состав, 
или непосредно поврзани со единствен процес на 
трудот. 

Работна организација можат да оеноват органи-
зациите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници, месните заедници, општествено-по-
литичките заедници и други општествени правни 
лица. 

Работна организација можат да основат, под ус-
лови и на начин кои се пропишани со закон, работ-
ните луѓе заради остварување на поавото на работа 
или заради задоволување на потребите од произво-
ди и услуги на организацијата што ја основаат Ра-
ботна организација можат да основат, во согласност 
со закон, и граѓански правни лица. 

Работните луѓе. односно граѓанските празни ли-
ца, кои во организацијата на здружениот труд што 
ја основале ќе вложат свои средства, можат да ги 
имаат спрема таа организаиија, по основ на тие 
средства, само правата што ги имаат граѓаните од 
кои организациите на здружениот труд собираат 
средства заради проширување на материјалната ос-
нова на својот труд. 

Со закон мох^е да се пропише работните луѓе и 
граѓанските правни лица да не можат да основаат 
работни организации за вршење на определени деј-
ности. 

Работните организации имаат еднаква положба, 
а работниците во нив еднакви опгатествено-економ-
ски и други самоуправни права и одговорности, без 
оглед на тоа кој ја основал работната организација. 

Член 36 
Работниците во делот на работната организација 

кој претставува работна целина, во кој резултатот 
од нивниот заеднички труд може самостојно да се 
изрази како вредност во работната организација 
или на пазарот и во кој работниците можат да ги 
остваруваат своите општествено-економски и други 
самоуправни права, имаат право и должност таквиот 
дел на работната организација да го организираат 
како основна организација на здружен труд. 
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Работниците во работната организација во која 
не постојат услови одделни нејзини делови да се 
организираат како основни организации на здружен 
труд, ги остваруваат во работната организација 
сите права што ги имаат работниците во основната 
организација на здружениот труд. 

Општествено-економските и други самоуправни 
односи во основната организација на здружениот 
труд се уредуваат со нејзиниот статут и со други 
самоуправни акти во согласност со уставот и со за-
кон. 

Ако по повод организирањето на основна орга-
низација на здружен труд е поведен спор, до за-
вршувањето на спорот, противно на волјата на ра-
ботниците што ја донеле одлуката за организира-
ње на основната организација на здружен труд, не 
можат да се менуваат правата, обврските и одго-
ворностите што ги имале до денот ца донесувањето 
на одлуката за која се води спорот. 

Член 37 
Работниците имаат право основната организација 

на здружениот труд во која работат да ја издвојат 
од составот на работната организација. 

Основната организација на здружениот труд ко-
ја се издвојува е должна, спогодбено со другите 
основни организации на здружениот труд и со ра-
ботната организација како целина, да ги уреди на-
чинот и условите за извршувањето на обврските што 
спрема нив ги презела до издвојувањето и да ја на-
домести штетата што настанала со издвојувањето. 

Работниците не можат да ја издвојат својата 
основна организација на здружениот труд од со-
ставот на работната организација ако тоа, противно 
на општиот интерес, би довело до битно отежнување 
или оневозможување на работата во другите основ-
ни организации во состав на работната организаци-
ја, односно во работната организација како целина. 

Член 33 
Работните организации можат да се здружу-

ваат во разни форми на сложени организации на 
здружен труд, а основните организации на здруже-
ниот труд и работните организации — во заедници 
и други форми на здружување на организации на 
здружен труд во кои остваруваат определени заед-
нички интереси. 

Сб закон или со одлука на собранието на оп-
штествено-политичката заедница заснована врз за-
кон, може да се пропише под условите утврдени со 
уставот, задолжително здружување на определени 
вид ОБИ организации на здружен труд во заедници 
во кои. во општ интерес, се обезбедува единство на 
системот на трудот во соодветни области. 

Член 39 
Организациите на здружениот труд, самоуправ-

ните интересни заедници и други општествени прав-
ни лица можат да основат со самоуправна спогодба 
банка како посебна организација за вршење па кре-
дитни и други банкарски работи и во неа, заедно 
со други лица. да здружуваат средства заради оства-
рување на заеднички интереси во обезбедување па-
рични средства за вршење, проширување и уна-
предување на дејностите на организациите на здру-
жениот труд и на други самоуправни организации 
и заедници и заради остварување на други заеднич-
ки интереси. 

Општествените правни лица со чии средства 
банката работи, управуваат со работењето на бан-
ката, Средствата што банката ќе ги оствари, по 
намирувањето на трошоците на работењето и по 
издвојувањето на средствата за работната заедница 
на банката, ги распоредуваат овие општествени 
правни лица меѓу себе. 

Општествените правни лица имаат право да уп-
равуваат со определени работи на банката во еди-
ницата па банката што работи со нивни средства. 

Олште-ствено-политичка заедница не може да 
Г-:;де основач на банка ниту да управува со работи-
ве па банката. 

Меѓусебните односи на општествените правни 
лица со чии средства работи банката, управувањето 
со банката и работењето на банката се уредувазт 
со самоуправната спогодба за основање на банката, 
со нејзиниот статут и со закон. 

Член 40 
Работењето на финансиските организации што 

се основаат заради собирање на штедни влогови и 
управувањето со тие организации, како и работе-
њето на банките што се однесува на собирањето 
штедни влогови, се уредуваат со закон, во соглас-
ност со единствените начела на кредитниот систем. 

Правата на граѓаните врз основа на штедните 
влогови да учествуваат во управувањето со работе-
њето на тие финансиски организации и, покрај до-
говорените камати, да стекнуваат и други опреде-
лени погодности, се уредуваат со закон. 

Член 41 
Во организациите на здружениот труд кои, по-

крај другите дејности, се занимаваат и со банкар-
ско или слично работење, организациите на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници и 
другите општествени правни лица ги имаат во пог-
лед на тоа работење во начело истите права што ги 
имаат в о ' банката општествените правни лица со 
чии, средства работи банката. 

Ако во организациите на здружениот труд се 
организира внатрешно банкарско или слично рабо-
тење врз таквото работење се применуваат начела-
та што се однесуваат на работењето на банките. 

Член 42 
Организациите на здружениот труд, самоуправ-

ните интересни заедници, општествено-политичките 
заедници и други општествени правни лица можат 
да основат со самоуправна спогодба зедница за оси-
гурување на имоти и лица од истовидни, односно 
сродни видови ризици, односно штети, или од пове-
ќе различни видови ризици, односно штети, -и во 
неа, заедно со други лица^врз начелата на заемност 
и солидарност, да здружуваат средства заради оси-
гурување имоти и лица и заради отстранување или 
намалување на неповолното дејство на причините 
што можат да ги предизвикаат тие штети. 

Во заедницата за осигурување во која се здру-
жуваат средства заради осигурување на имоти иии 
лица од повеќе различни видови ризици, односно 
штети, осигурениците кои здружуваат средства за-
ради осигурување од истовидни или сродни видови 
ризици, односно штети, формираат посебни заедници 
за ризик и здружуваат средства во посебни фондови 
за осигурување за тие штети. Осигурениците во заед-
ниците за "ризик, спогодбено со другите-осигуреници 
во истата заедница за осигурување, утврдуваат под 
кои услови средствата на фондовите наменети за 
намирување на обврските за еден вид штети можат 
да се употребуваат за намирување на обврските за 
други видови штети. 

Општествените правни лица кои здружуваат 
средства ЕО заедница за осигурување, односно во 
заедница за ризик, управуваат со работењето на тие 
заедници. 

Меѓусебните односи на општествените правни 
лица кои здружуваат средства ЕО заедница за-оси-
гурување, управувањето со таа заедница и нејзино-
то работење се уредуваат со самоуправната спогодба 
за основање на заедницата, со нејзиниот статут или 
со друг самоуправен акт и со закон. 

Граѓаните и граѓанските правни лица — осигу-
реници учествуваат во управувањето со заедницата 
за осигурување, односно со заедницата за ризик, и 
остваруваат во нив други права во согласност со 
статутот на заедницата за осигурување и со закон. 

Член 43 
Односите меѓу организациите на здружениот 

труд кои се занимаваат со работи на прометот на 
стоки и услуги и производствените и другите орга-
низации со кои работат се засноваат врз начелата 
па соработка и самоуправно здружување па трудот 
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и средствата во рамките на таа соработка. Овие 
организации, врз начелата на рамноправност, ос-
тваруваат меѓусебно влијание врз деловната и раз-
војната политика, го преземаат заеднички ризикот, 
обезбедуваат заедничка одговорност за проширу-
вање на материјалната основа и за зголемување на 
продуктивноста на трудот во производството и про-
метот, и учествуваат во доходот остварен со оваа 
соработка според придонесот во остварувањето на 
тој доход. 

Организациите на здружениот труд кои се зани-
маваат со работи на извоз и увоз се организираат 
и работат врз начелата на задолжителна соработка 
со производствените и други организации на здру-
жениот труд к о и вршат извоз или увоз, и во 
рамките на таа соработка ја утврдуваат заеднич-
ката политика на производството, односно на друга 
дејност, и политиката на извозот и увозот, го рас-
поредуваат доходот остварен со оваа соработка како 
заеднички доход, заеднички ги поднесуваат ри-
зикот од ова работење и одговорноста за унапре-
дувањето на производството и прометот, во соглас-
ност со самоуправната спогодба или со договорот за 
таа соработка. 

Со сојузен закон се уредува во кои случаи и 
под кои услови организациите на здружен труд кои 
се занимаваат со работи на извозот и увозот, со 
работи на прометот на стоки на големо и со други 
со закон одредени работи на прометот на стоки и 
услуги, задолжително ги здружуваат трудот и сред-
ствата со производствените и други организации на 
здружениот труд со кои работат. Со сојузен закон 
се .уредуваат и начинот и формата на здружување 
на трудот и средствата, начинот на одлучување за 
заедничкото работење, заедничкото поднесување на 
ризикот и се утврдуваат начелата на распределбата 
на заеднички остварениот доход. 

Организациите на здружениот труд кои се за-
нимаваат со работи на прометот на стоки и услуги 
за непосредна потрошувачка се должни, на начин 
одреден со закон, да соработуваат и да се догова-
раат со самоуправните интересни заедници, со мес-
ните заедници и со другите заедници и организа-
ции на потрошувачите за работите од заеднички 
интерес. 

Член 44 
Организацијата на здружениот труд може да 

врши дејност и да вложува средства на општестве-
ната репродукција во странство, под услови и во 
граници пропишани со сојузен закон. 

Правата и средствата што организацијата на 
здружениот труд по кој и да било основ ќе ги стек-
не во странство се составен дел на општествените 
средства со кои управуваат работниците на таа ор-
ганизација. 

Во организацијата на здружениот труд која 
врши дејност во странство, работниците чии места 
на работата се во странство имаат исти права, об-
врски и одговорности како и работниците на таа 
организација во земјата. 

Член 45 
Основните и другите организации на здруже-

ниот труд, нивните заедници и другите форми на 
здружување на организациите ца здружениот труд, 
банките, заедниците за осигурување имоти и лица 
и другите финансиски организации, се правни лица 
со права, обврски и одговорности што ги имаат врз 
основа на уставот, на закон и на самоуправната 
спогодба за здружување, односно врз основа на 
актот за основање. 

Овие организации, заедници и здруженија и 
нивните права, обврски и одговорности во правниот 
промет се запишуваат во регистарот на организа-
циите на здружениот труд. 

Член 46 
Спрема организација на здружен труд и заед-

ница или друго здружение на тие организации во 

кои побитно ке се наруши остварувањето на само-
управните права на работниците, или кои не ги ис-
полнуваат обврските утврдени со закон, или по-
тешко ке ги оштетат општествените интереси можат 
да се преземаат, под услови и по постапка пропи-
шани со закон, привремени мерки утврдени со за-
кон. Кога тоа е неопходно заради отстранување на 
тие појави, со овие мерки може да се ограничи при-
времено остварувањето на одделни самоуправни 
права на работниците, односно права на организа-
цијата или на здружението и на нивните органи. 

Член 47 
Ако во организацијата на здружениот труд на-

стане спор помеѓу работниците на одделни делови 
на организацијата, односно помеѓу работниците и 
органите на организацијата или помеѓу работниците 
на организацијата и органите на општествено-по-
литичката заедница, што не можел да се реши по 
редовен пат, работниците имаат право и должност 
своите барања по повод настанатиот спор да ги из-
несат преку синдикалната организација. 

Синдикалната организација има право и дол-
жност, по барање од работниците или по своја ини-
цијатива, да поведе постапка за решавање на нас-
танатиот спор и во таа постапка, заедно со соод-
ветните органи на управување на организацијата 
на здружениот труд, односно со органите на опште-
ствено-политичката заедница, да ги утврди основите 
и мерките за решавање на прашањата поради кои 
настанал спорот. 

Член 48 
Организацијата на здружениот труд, односно 

организацијата на деловното здружување, која 
врши стопанска дејност може да биде укината, под 
услови и по постапка пропишани со сојузен закон, 
ако не ги исполнува со закон пропишаните услови 
за вршење на својата дејност, ако потрајно не е во 
можност да ги обновува општествените средства со 
кои работи и да обезбедува остварување на правата 
на работниците во поглед на нивната материјална 
и социјална сигурност загарантирани со уставот, 
или ако не е во можност да исполнува други со за-
кон утврдени или со договор преземени обврски. 

Организацијата на здружениот труд која врши 
општествена дејност може да биде укината, под ус-
лови и по постапка пропишани со закон, ако не ги 
исполнува со закон пропишаните услови или ако не 
постојат услови за вршење на нејзината дејност. 

Член 49 
Со закон и со одлука на собранието на општес-

твено-политичката заедница заснована врз закон 
може да се утврди дека се од посебен општествен 
интерес определени дејности или работи на орга-
низациите на здружениот труд кои вршат опште-
ствени дејности и да се уреди начинот на оствару-
вање на посебниот општествен интерес и на оства-
рување на самоуправните права на работниците во 
согласност со тој интерес. 

Со закон и со одлука на собранието на општес-
твено-политичката заедница заснована врз закон, 
ако тоа го бара посебен општествен интерес, може 
да се уреди начинот на остварување на тој интерес 
во работењето на организациите на здружениот 
труд кои вршат стопанска дејност, кога тоа рабо-
тење е незаменлив услов за животот и работата па 
граѓаните или за работата на други организации на 
определено подрачје. 

Член 50 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

стопанска дејност и нивните деловни здружени»д се 
здружуваат во стопански комори или во други оп-
шти здруженија заради заедничко унапредување 
на трудот и работењето, заради усогласување на 
посебните, заедничките и општите општествени ин-
тереси, заради договарање за плановите и про-
грамите за работа и развој и за самоуправното уре-
дување на општествено-економските односи, заради 
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покренување иницијатива за склучување самоупра-
вни спогодби и општествени договори, за донесува-
ње закони и за утврдување на економската политика 
и заради разгледување и решавање на други пра-
шања од заеднички интерес. 

Заради остварување на овие цели и организа-
циите на здружениот труд кои вршат општествени 
дејности можат да се здружуваат во здруженија за 
одделни дејности, односно области на трудот, и во 
други општи здруженија. 

3. Самоуправни интересни заедници 

Член 51 
Самоуправните интересни заедници ги осно-

ваат работните луѓе, непосредно или преку своите 
самоуправни организации и заедници, заради задо-
волување на своите лични и заеднички потреби и 
интереси и заради усогласување на трудот во об-
ласта за која ја основаат интересната заедница со 
тие потреби и интереси. 

Правата, обврските и одговорностите во меѓу-
себните односи во самоуправната интересна заедни-
ца се уредуваат со самоуправната спогодба за неј-
зиното основање, со нејзиниот статут и со Други са-
моуправни акти. 

Заради задоволување на своите потреби и инте-
реси во самоуправните интересни заедници, работ-
ните луѓе им плаќаат придонеси на овие заедници 
од своите лични доходи и од доходот на основните 
организации на здружениот труд, во согласност со 
намената, односно со целите за кои служат овие 
средства. 

Член 52 
Работниците и другите работни луѓе ,кои во 

областите на образованието, науката, културата, 
здравството и социјалната заштита врз начелата 
на заемност и солидарност ги остваруваат своите 
лични и заеднички потреби и интереси и работни-
ците на организациите на здружениот труд кои 
вршат дејности во тие области, основаат самоуправни 
интересни заедници со кои остваруваат слободна 
размена на трудот, здружуваат труд и средства и 
рамноправно и заеднички одлучуваат за вршењето 
на тие дејности во согласност со заедничките инте-
реси, ја утврдуваат политиката на развојот и на 
унапредувањето на тие дејности и остваруваат дру-
ги заеднички интереси. 

Меѓусебните односи во овие самоуправни инте-
ресни заедници се уредуваат така. што да им се 
обезбедува правото на работниците и на другите 
работни луѓе кои во нив здружуваат средства да 

. одлучуваат за тие средства и правото на работни-
ците на организациите на здружениот труд кои вр-
шат дејности во областа за која е основана инте-
ресната заедница да остваруваат во слободна раз-
мена на трудот еднаква општествено-економска по-
ложба како и работниците во другите организации 
на здружениот труд. 

Врз овие основи можат да се основаат самоу-
правни интересни заедници и во другите области на 
општествените дејности. 

Член 53 
Заради обезбедување на својата социјална си-

гурност, работните луѓе основаат самоуправни ин-
тересни заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување или на други видови социјално осигу-
ругање Ео кои здружуваат средства за таа цел и 
ги утврдуваат, врз начелата на заемност и солидар-
ност и на минат труд, своите заеднички и поедине-
чни обврски спрема тие заедници и заедничките и 
поединечните права што ги остваруваат во нив. 

Врз овие основи молчат да се основаат самоуп-
равни интересни заедници и во други области во 
кои, со здружување на средства во заеднички фон-
дови, се остваруваат определени заеднички инте-
реси врз начелата на .заемност и солидарност, 

Член 54 
Работните луѓе, непосредно и преку своите ор-

ганизации на здружениот труд и други самоуправ-
ни организации и заедници, основаат самоуправни 
интересни заедници во станбената област, во кои 
овие организации и заедници здружуваат средства 
за станбена изградба, ги утврдуваат политиката и 
програмата на таа изградба и заедно со станарите 
управуваат со станбените згради и со становите во 
општествена сопственост и остваруваат други заед-
нички интереси. 

Со сојузен закон може да се предвиди основање 
на посебни интересни заедници за станбена изградба 
и за управување со становите за потребите на ак-
тивните воени лица и на граѓанските лица во во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, како и за потребите на работ-
ниците и на функционерите на сојузните органи. 

Член 5̂5 
Во областа на комуналните дејности, енерге-

тиката, водостопанството, сообраќајот и > дру-
гите дејности на материјалното производство, 
ако трајното вршење на тие дејности е неопходно 
заради задоволување на потребите на определени 
корисници, можат да се основаат самоуправни ин-
тересни заедници на организациите на здружениот 
труд на тие области и на корисниците на нивните 
производи и услуги во кои тие остваруваат заед-
нички интереси утврдени со самоуправна спогодба. 

Член 56 
Заради што понепосредно остварување на своите 

самоуправни права и интереси, работниците и дру-
гите работни луѓе и нивните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници — членови на самоуправната интересна 
заедница имаат право во интересната заедница, под 
услови утврдени со самоуправната спогодба за ос-
новање на самоуправната интересна заедница или 
со нејзиниот статут, да се организираат во основна 
заедница или единица, за определено подрачје или 
за остварување на определени заеднички интереси 
и во таа основна заедница, односно единица, да ос-
тваруваат определени свои самоуправни права и 
интереси. 

- Самоуправните интересни заедници можат да се 
здружуваат во пошироки интересни заедници и да 
основаат сојузи и други здруженија на интерес-
ните заедници, како и да воспоставуваат други 
форми на меѓусебна соработка. 

Кога самоуправна интересна заедница се основа 
за подрачје пошироко од територијата на општина-
та, за териториите на општините можат да се осно-
ваат заедници како делови на таа самоуправна ин-
тересна заедница. 

Член 57 
Самоуправната интересна заедница и основните 

заедници и единици во нејзиниот состав, како и 
здруженијата на самоуправните интересни заед-
ници, се правни лица со права, обврски и одговор-
ности што ги имаат врз основа на уставот, законот, 
самоуправната спогодба за основање на интересната 
заедница, односно на здружението на интересните 
заедници и на нивниот статут. 

Член 58 
Со закон, односно со одлука на собранието на 

општествено-политичката заедница заснована врз 
закон, може да се утврди обврска за основање, од-
носно да се основе самоуправна интересна заедни-
ца, кога определени дејности, односно работи на 
таквата заедница, се од посебен општествен инте-
рес, како и да се утврдат начелата за нејзината 
организација и за меѓусебните односи во неа и да 
се пропише обврска за плаќање придонес на таа 
заедница. 

Дејностите, односно работите, за кои со закон 
или со одлука на собранието на општествено-
-долитичката заедница заснована врз закон е утвр-
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дено дека се од посебен општествен интерес, само-
управната интересна заедница е должна да ги врши 
на начин утврден со закон односно со одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница. 

Член 59 
Ако во самоуправната интересна заедница која 

врши определени дејности, односно работи, што се 
од посебен општествен интерес, не се донесе одлука 
за прашање од кое битно зависи работата на инте-
ресната заедница, собранието на општествено-поли-
тичката заедница, под услови и по постапка пропи-
шани со закон, може да донесе одлука со која при-
времено се решава тоа прашање. 

Спрема самоуправната интересна заедница мо-
жат да се преземат со закон утврдени привремени 
мерки во случаите и под условите под кои такви 
мерки можат да се преземат спрема организациите 
на здружениот труд. 

4. Средства на општествено-политичките органи-
зации и на другите општествени организации 

Член 60 
Општествено-политичките организации и други 

со закон одредени општествени организации можат 
да стекнуваат средства, односно определени права 
на средства, и тие средства како општествени да ги 
користат за остварување на своите цели и со нив 
да располагаат согласно со статутот на тие органи-
зации и со закон. Овие организации, под услови 
утврдени со закон, можат да организираат стопанска 
и друга дејност во согласност со своите цели и да 
учествуваат во доходот остварен со таква дејност 
заради остварување на тие цели. 

5. Општествено-економска положба и здружување 
на земјоделците 

Член 61 
На земјоделецот и на членот на неговото дома-

ќинство кој се занимава со земјоделство му се 
гарантира правото да ја остварува, работејќи со 
средства на кои постои право на сопственост, со 
устав утврдената самоуправна положба во соција-
листичките општествено-економски односи, да рас-
полага со остварените резултати од својот труд, да 
ги задоволува своите лични и општествени потреби 
и, врз основа на својот придонес, да ја остварува 
својата социјална сигурност врз начелата на за-
емност и солидарност. 

Врз основа на личниот труд земјоделците имаат 
во начело иста положба и во основа исти права 
како и работниците во здружениот труд со опште-
ствени средства. Соодветни права и обврски имаат 
земјоделците и во поглед на здружувањето на тру-

дот и средствата, како и во односите на размената 
на пазарот и во кредитните односи. 

Член 62 
Земјоделците молчат да ги здружуваат својот 

труд и средства на трудот во земјоделски задруги 
и во други форми на здружување на земјоделците 
или да ги здружуваат со организациите на здру-
жениот труд. 

Земјоделската задруга има во начело положба, 
права, обврски и одговорности на организам!ја на 
здружен труд. 

Земјоделците можат да го задржат правото на 
сопственост на средствата цгто ги здружуваат во 
земјоделска задруга или да утврдат право на вра-
ќање на вредноста на тие средства и други права 
по основ на нивното здружување, согласно со дого-
ворот за ова здружување и со статутот на задру-
гата. 

Од доходот што земјоделската задруга ќе го 
оствари со своето работење, на земјоделците кои во 

задругата ги здружуваат својот труд и средства, им 
* припаѓа дел од доходот сразмерно со придонесот 
- што во остварувањето на тој доход го дале со СВОЈОТ 

труд и со здружувањето на средствата, односно со 
соработката со задругата. Делот од доходот што 
задругата ќе го оствари над овој износ се внесува 
како општествена сопственост во фондовите на 
земјоделската задруга и се користи за проширу-
вање и унапредување на нејзината дејност. 

Член 63 
Здружувајќи ги слободно и рамноправно СВОЈОТ 

труд и средства на -трудот со работниците во здру-
жениот труд со општествени средства, земјодел-
ците ја прошируваат материјалната основа на СВОЈОТ 
труд и ги користат резултатите од општиот мате-
ријален и општествен развој и врз таа основа по-
полно ги задоволуваат своите лични и општествени 
потреби и ги развиваат своите работни и други спо-
собности. 

Земјоделците кои својот труд и средства на 
трудот ги здружуваат, непосредно или преку зем-
јоделска задруга или друга форма на здружување 
на земјоделците, со организација на здружен труд 
и со неа трајно соработуваат, управуваат рамноправ-
но со работниците на таа организација со заеднич-
ките работи, заеднички одлучуваат за заеднички 
остварениот доход и учествуваат во неговата рас-
пределба според својот придонес во остварувањето 
на тој доход согласно со самоуправна спогодба. 

6. Самостоен личен труд со средства во сопственост 
на граѓани 

Член 64 
Се гарантира слободата на самостоен личен 

труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани кога вршењето на дејноста со личен 
труд одговара на начинот, на материјалната основа 
и на можностите на личниот труд и кога не е во 
спротивност со начелото на стекнување доход спо-
ред трудот и со другите основи на социјалистичкото 
општествено уредување. 

Со закон се уредуваат условите за вршење на 
дејностите со самостоен личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани и сопственичките 
права на средствата на трудот и на деловните про-
стории што се користат Ја вршење на дејности со 
самостоен личен труд. 

Со закон, кога тоа го бара општествениот инте-
рес, можат да се одредат дејностите што не можат 
да се вршат со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓани. 

Член 65 
Работните луѓе кои самостојно вршат дејност 

со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани можат да основаат задруга и во неа, врз на-
челата на рамноправност, да го здружуваат својот 
труд и средства за работа и заеднички да распола-
гаат со доходот што ќе го оствари задругата. 

Задругата што ја основаат работни луѓе кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓани, има положба, права, 
обврски и одговорности на земјоделска задруга, а 
нејзините членови имаат положба, права, обврски и 
одговорности како и членовите на земјоделската 
задруга. 

Член бб 
Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 

личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
согласно со договор и со закон, можат да ги здру-
жуваат својот труд и средства на трудот со органи-
зации на здружен труд во различни форми на ко-
операција и во други видови деловна соработка. Во 
рамките на таа соработка овие работни луѓе учес-
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твуваат во управувањето со заедничките работи, заед-
нички одлучуваат за заеднички остварениот доход 
и учествуваат во неговата распределба сразмерно 
со својот придонес во остварувањето на тој доход. 

Член 67 
Работниот човек кој самостојно врши дејност 

со личен труд со средства во сопственост на граѓани 
може да ги здружува врз самоуправна основа сво-
јот труд и средства на трудот со трудот на други 
лица во рамките на договорна организација на 
здружен труд. 

Работниот човек кој во договорната организа-
ција на здружениот труд ги здружил својот труд и 
средства со трудот на други лица има право, како ра-
ботоводител, да го води работењето на договоржата 

• организација и, заедно со работниците, да одлучува 
за нејзината работа и развој. 

На работоводителот и на работниците во дого-
ворната организација на здружениот труд им при-
паѓаат, врз основа на нивниот труд, средства за за-
доволување на личните и заедничките потреби, а на 
работоводителот по основ на средствата што ги 
здружил му припаѓа и дел од доходот во согласност 
со начелата што важат за здружување на трудот 
и на општествените средства во организациите на 
здружениот труд. 

Делот од доходот остварен во договорната ор-
ганизација на здружениот труд што преостанува по 
издвојувањето на средствата за задоволување на 
личните и заедничките потреби и на работоводиге-
лот и на работниците и на делот од доходот за ра-
ботоводителот по основ на средствата што ги здру-
жил, е општествена сопственост. Работниците, заед-
но со работоводителот, управуваат, врз основа на 
својот труд, со тој дел од доходот како со опште-
ствени средства. 

Условите и начинот на основањето и работењето 
на договорната организација на здружениот труд, 
како и нејзините права, обврски и одговорности се 
уредуваат со закон, а меѓусебните права, обврски и 
одговорности на работоводителот и на работниците 
се уредуваат со договор во согласност со закон. Со 
договор се уредуваат и начинот и условите за здру-
жување на средствата, како и начинот и условите 
за повлекување, односно исплатување на средства-
та што работоводителот ги внел во договорната ор-
ганизација. 

Работоводителот на договорната организација на 
здружениот труд го задржува правото на сопстве-
ност на средствата што ги здружил во таа органи-
зација. Со повлекувањето, односно со исплатува-
њето на овие средства, на работоводителот му преста-
нуваат правата што како работоводител ги има во 
договорната организација. • 

Член 68 
Со закон се одредува во кои дејности, во сог-

ласност со нивната природа и со општествените по-
треби. и под кои услови работниот човек кој само-
стојно врши дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, исклучително и во ограни-
чен обем, без основање договорна организација на 
здружен труд, може да користи дополнителен труд 
на други лица со нивно ч вработување. 

Договорот за вработување го склучуваат работ-
ниот човек и работниците што ги вработува во со-
гласност со колективниот договор што го склучу-
ваат синдикалната организација и соодветната сто-
панска комора, односно друго здружение во кое се 

• претставени работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани. Со колективниот договор им се обезбеду-
ваат на овие работници, сообразно со правата на 
работниците во здружениот труд, правото на сред-
ства за задоволување на личните и заедничките 
потреби и други права што ја обезбедуваат нивната 
материјална и социјална сигурност. 

Со закон може да се одреди делот од доходот 
што е резултат на вишокот на трудот на работници-

те вработени ка ј работен човек кој самостојно вр-
ши дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани да стане општествена сопственост 
и да се користи за потребите на развојот. 

7. Општествено планирање 

Член 69 
Работниците во основните и во другите орга-

низации на здружениот труд и работните луѓе во 
самоуправните интересни заедници, во месните за-
едници и во другите самоуправни организации и 
заедници во кои управуваат со работите и со сред-
ствата на општествената репродукција имаат џраво 
и должност, потпирајќи се врз научните сознанија 
и врз заснованите на нив оцени за развојните мож-
ности и уважувајќи ги економските законитости, 
самостојно да донесуваат планови и програми за 
работа и за развој на своите организации и заед-
ници, тие планови и програми да ги усогласуваат 
меѓусебно и со општествените планови на опште-
ствено-политичките заедници и врз таа основа да 
обезбедуваат усогласување на односите во целината 
на општествената репродукција и насочување на 
целокупниот материјален и општествен развој, во 
согласност со заедничките, врз самоуправни основи 
утврдени, интереси и цели. 

Член 70 
Плановите и програмите за работа и развој на 

основните организации на здружениот труд и на 
организациите на здружениот труд во чиј состав се 
тие, се донесуваат и се остваруваат во односите на 
соработка и меѓусебна зависност што произлегуваат 
од здружувањето на трудот и на средствата во тие 
организации согласно со самоуправната спогодба, 
обезбедувајќи го правото на работниците во основ-
ните организации на здружениот труд да одлучу-
ваат за донесувањето на тие планови и програми. 

Основните и другите организации на здруже-
ниот труд здружени во самоуправни интересни за - , 
едници или во други самоуправни организации и 
заедници ги донесуваат и ги остваруваат своите 
планови и програми за работа и развој во соглас-
ност со заедничките интереси и цели, односно во 
согласност со заедничките планови и програми, што 
спогодбено ќе ги утврдат во рамките на овие само-
управни организации и заедници. 

Организациите на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници ги усогласуваат своите 
планови и програми за работа и развој и со плано-
вите и програмите на другите самоуправни органи-
зации и заедници со кои имаат определени заед-
нички интереси и цели што произлегуваат од нив-
ната соработка и меѓусебна зависност во опште-
ствената репродукција и што ги утврдуваат со са-
моуправна спогодба. 

Меѓусебните обврски, што основните и други 
организации на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници спогодбено ги 
утврдиле заради остварување на заедничкиот план 
не можат еднострано да се раскинуваат, односно да 
се менуваат за времето за кое е утврден планот. 

Член 71 
Врз основа на договор за заедничките интереси 

и цели на стопанскиот и општествениот развој во 
општината, во градската и регионалната заедница, 
во автономната покраина, во републиката и во фе-
дерацијата и врз основа на плановите и програмите 
за работа и развој на организациите на здружениот 
труд, на самоуправните интересни заедници и на 
другите самоуправни организации и заедници, како 
и врз основа на заеднички оценетите можности и 
услови за развој, се донесуваат општествените пла-
нови на општествено-политичките заедници. 
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Со општествените планови на општествено-по-
литичките заедници се утврдуваат заедничката по-
литика на развојот и насоките и рамките за донесу-
вање на мерки на економската политика и на управ-
ни и организациони мерки, со кои се обезбедуваат 
услови за остварување на тие планови. 

Член 72 
Со плановите за работа и развој на организа-

циите на здружениот труд и на другите самоуправ-
ни организации и заедници и со општествените 
планови на општествено-политичките заедници мо-
жат да се предвидат инвестиции или други цели и 
задачи, односно може да се пристапи кон нивно 
остварување, само ако на начин пропишан со закон 
се обезбедени материјални и други потребни услови 
за нивното остварување. 

Извршувањето на посебни задачи заради оства-
рување на целите утврдени со општествените пла-
нови може да се утврди како обврска на определена 
организација на здружен труд или на друга само-
управна организација и заедница само врз основа 
на согласност на соодветната организација, рдносно 
заедница.' Ако извршувањето на ваквите^ задачи е 
утврдено како заедничка обврска на повеќе органи^ 
зации или заедници, или и како обврска на органи 
на општествено-полптичка заедница, овие органи-
зации, заедници или органи ги утврдуваат спогод-
бено заемните права и обврски и својата заедничка 
и поединечна одговорност за извршувањето на таа 
обврска. 

Ако со општествениот план, врз основа на заед-
нички утврдените интереси и цели на развојот, се 
утврди дека извршувањето на определени задачи 
е неопходно за општествена репродукција, а со спо-
годбата на организациите на здружениот труд или 
на другите самоуправни организации и заедници 
не можеле да бидат обезбедени средства и други 
потребни услови за нивното извршување, со закон, 
во согласност со уставот, може да се утврди обврска 
за здружување на средства за таа цел и да се про-
пишат други мерки заради извршување на тие 
задачи. 

Член 73 
Законите и д р у г д е прописи и општи акти со 

кои се создаваат обврски за буџетите и фондовите 
на општествено-политичките заедници не можат да 
се донесуваат ако претходно органот што го доне-
сува соодветниот пропис, односно акт, не утврди 
дека за извршувањето на тие обврски се обезбеде-
ни средства. 

Член 74 
Работниците во организациите на здружениот 

труд и работните луѓе во другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и нивните органи се одговор-
ни за остварувањето на плановите за работа и раз-
вој на своите организации и заедници, како и на 
општите цели и задачи утврдени со општествените 
Иванови на општествено-политичките заедници, и 
се должни за таа цел да преземаат потребни мерки 
и дејствија. 

Органите на општествено-политичките заедници 
се одговорни со прописите и мерките што ги доне-
суваат заради остварување на општествените пла-
нови, да обезбедат општи услови за што поусогла-
сен и постабилен развој и со тие прописи и мерки 
да ги доведуваат во што пополна согласност посеб-
ните интереси и самостојното дејствување на орга-
низациите на здружениот труд и на други самоуп-
равни организации и заедници со заедничките ин-
тереси и цели на развојот утврдени со општестве-
ните планови. 

8. Општествен систем на информирање, општестве-
но книговодство, евиденција и статистика 

Член 75 
Со општествениот систем на информирање се 

обезбедува усогласено евидентирање, собирање, об-
работка и искажување на податоци и факти зна-
чајни за следење, планирање и насочување на оп-
штествениот развој, како и достапност на информа-
циите за тие f податоци и факти. 

Дејностите во областа на општествениот систем 
на информирање се од посебен општествен интерес. 

, Член 76 
Работниците во организациите на здружениот 

труд и работните луѓе во другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и органите на овие организа-
ции и заедници, како и органите на општествено-
-политичките заедници, се должни да организираат 
водење на книговодство и евиденција за фактите од 
значење за работата и одлучувањето во овие ор-
ганизации и заедници. 

Организациите на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници и општествено-
-политичките заедници се должни на организациите 
за водење на општествено книговодство, евиденција 
и статистика да им даваат податоци што се од зна-
чење за усогласување на односите во општествена-
та репродукција и за насочување на развојот и за 
остварување на правата на работните луѓе во'Само-
управните организации и заедници да бидат из-
вестени за појавите и односите од заеднички, од-
носно општ интерес. 

Член 77 
Евиденцијата и информативно-аналитичките ра-

боти за располагањето со општествените средства, 
контролата на исправноста на податоците за рас-
полагањето со тие средства, контролата на закони-
тоста на располагањето со општествените средства 
и контролата на извршувањето на обврските на ор-
ганизациите на здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници и на општествено-
-политичките заедници, како и другите работи на 
општественото книговодство утврдени со закон, ги 
врши Службата на општественото книговодство. 
Оваа служба ги врши и работите на платниот про-
мет во земјата. 

Службата на општественото книговодство им 
обезбедува на организациите на здружениот труд и 
на другите општествени правни лица податоци врз 
основа на кои работните луѓе и органите на само-
управната работничка контрола остваруваат увид 
во материјалната состојба и во финансиското и ма-
теријалното работење на своите и на другите орга-
низации и заедници. 

Службата на општественото книговодство е са-
мостојна во својата работа. 

Службата на општественото книговодство рабо-
ти врз основа на закон и други прописи и, во рам-
ките на своите права и должности, е одговорна за 
нивното применување. 

9. Сопственичкоправни односи 

Член 78 
На граѓаните им се гарантира правото на соп-

ственост на предметите што служат за лична по-
трошувачка или за задоволување на нивните кул-
турни и други лични потреби. 

Граѓаните можат да имаат право на сопственост 
на станбени згради и станови за задоволување на 
личните и семејните потреби. Станбените згради и 
становите и други предмети што служат за личнтл 
потреби, на кои постои право на сопственост, мо-
жат да се користат за стекнување доход само на 
начин и под услови утврдени со закон. 
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Член 79 
Со закон се одредуваат границите и условите 

под кои здруженијата на граѓаните и другите гра-
ѓански правни лица можат да имаат право на соп-
ственост на недвижности и на други предмети што 
служат за остварување на заедничките интереси на 
нивните членови и на целите заради кои се осно-
вани, како и условите под кои тие можат да распо-
лагаат со нив. 

Член 80 
На земјоделците им се гарантира право на соп-

ственост на обработлив^ земјоделско земјиште во 
површина - од најмногу десет хектари по домаќин-
ство. 

Со закон може да се утврди во ридско-планин-
еките краишта површината на обработливото земјо-
делско земјиште на кое земјоделците имаат право 
на сопственост да може да биде поголема од десет 
хектари по домаќинство. 

Со закон се одредува во кои граници и под кои 
услови земјоделците можат да имаат право на соп-
ственост на друго земјиште, како и во кои граници и 
под кои услови другите граѓани можат да имаат 
право на сопственост на земјоделско и друго зем-
јиште. 

Условите а границите во кои може да се стек-
нува право на сопственост на шуми и шумско зем-
јиште се утврдуваат со закон. 

Член 81 
Не може да постои право на сопственост на зем-

јиште во градовите и во населбите од градски ка-
рактер и во други подрачја предвидени за станбена 
и друга комплексна изградба што. во согласност со 
условите и по постапката што се утврдени со закон, 
ќе ги одреди општината. 

Условите, начинот и времето на престанок на 
правото на сопственост на земјиштето на кое пред 
донесувањето на одлуката на општината постоело 
право на сопственост, како и надоместокот за тоа 
земјиште, се уредуваат со закон. Начинот и усло-
вите за користење на такво земјиште ги одредува 
општината врз основа на закон. 

Член 82 
Недвижностите на кои постои право на сопстве-

ност можат да се експроприраат, со праведен на-
доместок, или тоа право може да се ограничи ако 
тоа го бара општиот интерес утврден врз основа на 
закон. 

Со закон се одредуваат основите и мерилата на 
праведниот надоместок. Со одредувањето на овие 
основи и мерила и со нивната примена не можат 
битно да се влошат условите за живот и работа што 
сопственикот чија недвижност се експроприра ги 
имал врз основа на користењето на таа недвижност. 

Праведниот надоместок не ја опфаќа зголемена-
та вредност на недвижноста што непосредно или 
посредно е резултат на вложување на општествени 
средства. 

Член 83 
Правото на сопственост граѓаните и граѓанските 

правни лица го остваруваат во согласност со при-
родата и намената на недвижностите и на другите 
предмети во нивна сопственост и со општествениот 
интерес утврден со закон. 

Условите за промет на земјиште и други не-
движности на кои постои право на сопственост се 
уредуваат со закон. 

Член 84 
Правото на сопственост на предмети од по-

себно културно значење може да се ограничи врз 
основа на закон, ако тоа го бара општиот интерес. 

10. Добра од општ интерес 

Член 85 
Земјиштето, шумите, родите, водотеците, морето 

и морскиот брег, рудните блага и други природни 
богатства, добрата во општа употреба, како и недви-
жностите и други предмети од посебно културно и 
историско значење, како добра од општ интерес, 
уживаат посебна заштита и се користат под усло-
ви и на начин што се пропишани со закон. 

Член 86 
Секое земјиште, шума, Бода и водотек, морето и 

морскиот брег, рудното благо и други природни бо-
гатства мораат да се искористуваат во согласност 
со општите услови предвидени со закон со кои 
се обезбедуваат нивното рационално искористува-
ње и другите општи интереси. 

Со закон се утврдува начинот на управување 
со шумите, со шумските земјишта и со наоѓа лишта-
та на рудно богатство, како и начинот на искорис-
тување на шумите, шумските земјишта и рудното 
благо. 

11. Заштита и унапредување на човековата средина 

Член 87 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружен труд, општествено-политичките заедници, 
месните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници имаат право и должност да обез-
бедуваат услови за зачувување и развој на при-
родните и на создадените со труд вредности на 
човековата средина, како и да ги спречуваат и от-
странуваат штетните последици кои со загадува-
њето на воздухот, почвата, водите, водотеците и 
морето, со бучавата или на друг начин ги загро-
зуваат тие вредности или ги доведуваат во опас-
ност животот и здравјето на луѓето. 

Г л а в а II 

ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СИСТЕМ 

1. Положба на работните луѓе во општествен®-поли-
тичкиот систем 

Член 88 
Работничката класа и сите работни луѓе се носи-

тели на власта и на управувањето со другите опште-
ствени работи. 

Работничката класа и сите работни луѓе ја ос-
тваруваат власта и управуваат со другите опште-
ствени работи организирани во организации на 
здружен труд и во други самоуправни организа-
ции и заедници и ЕО класни и други општествеио-
-политички и општествени организации. 

Член 89 
Работните луѓе ја остваруваат власта и упра-

вуваат со другите општествени работи со одлучу-
вање на собири, со референдум и со други форми 
на лич^о изјаснување во основните организации на 
здружениот труд и во месните заедници, во самоу-
правните интересни заедници и во другите самоу-
правни организации и заедници, преку делегати во 
органите на управување на тие организации и заед-
ници, со .самоуправно спогодување и општествено 
договарање, преку делегации и делегати во собра-
нијата на општествено-политичките заедници, како 
и со насочување и контрола на работата на орга-
ните одговорни пред собранијата. 

Член 90 
Работните луѓе се организираат врз самоуправ-

на основа во организации на здружен труд, во мес-
ни заедници, во самоуправни интересни заедници т/i 
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во други самоуправни организации и заедници и 
утврдуваат кои заеднички интереси, права и дол-
жности ги остваруваат во нив. 

Со уставот и х>о статутот на општествено-поли-
тичката заедница се утврдуваат заедничките инте-
реси и функциите на власта и на управувањето со 
другите општествени работи, што работните луѓе, 
народите и народностите ги остваруваат во опште-
ствено-политичките заедници. 

Член 91 
Управувањето со организациите на здружениот 

труд, со месните заедници, со самоуправните инте-
ресни заедш1ци и со други самоуправни организа-
ции и заедници и нивната организација мораат да 
бидат уредени така што работните луѓе во секој 
дел од процесот на работата и во секој дел на орга-
низацијата, односно на заедницата, да одлучуваат 
за прашањата на својот труд и за другите интереси, 
да ги остваруваат своите самоуправни права и заед-
нички интереси и да вршат контрола над извршу-
вањето на одлуките и над работата на сите органи 
и служби на тие организации и заедници. 

Член 92 . 
Функциите на власта и на управуват^ето со дру-

гите општествени работи во општествено-политич-
ките заедници ги вршат собранијата и пред нив 
одговорните органи. 

Судската функција ја вршат редовните судови 
како органи на државната власт и самоуправните 
судови. 

Заштитата на уставноста им се доверува на ус-
тавните судови. 

Член 93 
Собранијата на општествено-политичките заед-

ници и пред нив одговорните органи ја вршат своја-
та функција врз основа и во рамките на уставот, 
односно на статутот и законот. 

Државните органи имаат спрема организациите 
на здружениот труд и спрема другите самоуправни 
организации и заедници само права утврдени врз 
основа на уставот. 

Член 94 
Никој не може да врши самоуправни, јавни и 

други општествени функции и јавни овластувања 
ако, согласно со уставот, односно со статутот и со 
закон, не му се доверени од работните луѓе или од 
собранието на општествено-политичката заедница. 

Член 95 
Сите органи и организации и други носители 

на самоуправни, јавни или други општествени фун-
кции ја вршат својата функција врз основа и во 
рамките на уставот, законот, односно статутот, и на 
дадените овластувања, и се одговорни за нејзиното 
вршење. 

Сите носители на самоуправни, јавни и други 
општествени функции во вршењето на своите фун-
кции се под општествена контрола. 

. Секој избран или именуван носител на самоуп-
равна, јавна или друга општествена функција че 
лично одговорен за нејзиното вршење и може да 
биде отповикан или сменет. Тој има право да под-
несе оставка и да ја образложи. 

Со закон и со самоуправни акти се утврдуваат 
видовите и условите на одговорноста на носителите 
на самоуправни, јавни и други општествени функ-
ции, како и начинот и постапката на остварување-
то на одговорноста на носителите на тие функции. 

Член 96 
Работникот избран, односно именуван на само-

управна, јавна или друга општествена функција, 
чие вршење бара привремено да престане да работи 

во организацијата на здружениот труд или во ра-
ботната заедница, има право, по престанокот на 
функцијата што ја вршел, да се врати на работа во 
истата организација на здружениот труд, односно 
во работната заедница, на своето поранешно работно 
место или на друго работно место кое одговара на 
неговите способности и квалификации. 

Член 97 
Работата на државните органи и на органите 

на управување на организациите на здружениот 
труд и на други самоуправни организации и заедни-
ци и на органите на општествено-политичките ор-
ганизации и на здруженијата е јавна. 

Начинот на обезбедување на Јћвностз се уреду-
ва со закон и со самоуправни акти. 

Со закон и со самоуправни акти се одредуваат -
работите и податоците што претставуваат тајна или 
не можат да се објавуваат. 

Остварувањето на начелото на јавност не мо-
же да биде во спротивност со интересите на без-
бедноста и одбраната на земјата и со други опште-
ствени интереси утврдени со закон. 

2. Самоуправување во организациите на 
здружениот труд 

Член 98 
Самоуправувањето во основната и во другите 

организации на здружениот труд работникот, рамно-
правно и во односите на заемна одговорност со дру-
гите работници во организацијата, го остварува со 
одлучување на собири на работниците, со референ-
дум и со други форми на лично изјаснување, преку 
делегатите во работничките совети што тој заедно 
со другите работници во организацијата, ги избира 
и ги отповикува, како и со контрола на извршува-
њето на одлуките и со контрола на работата на ор-
ганите и службите на тие организации. 

Работникот има право заради остварување на 
своите самоуправни права да биде редовно известу-
ван за работењето на организацијата и за нејзината 
материјално-финансиска состојба, за остварувањето 
и распределбата на доходот и за користењето на 
средствата во неа, како и за други прашања од ин-
терес за одлучувањето и контролата во организа-
цијата. 

Член 99 
Во основната и во другите организации на здру-

жениот труд се формира работнички совет како ор-
ган на управување со работата и со работењето нд 
организацијата, односно по положба и функција 
нему соодветен орган на управување. 

Во основна организација со помал 6poj работ-
ници не се формира работнички совет. 

Определени извршни функции во основната и 
во другите организации на здружениот труд можат 
да им се доверат на извршните органи на работ-
ничкиот совет. 

Организациите на здружениот труд кои, здру-
жувајќи ги трудот и средствата, не ќе организи-
раат посебна организација, можат да формираат 
заеднички орган за вршење на работите од заеднич-
ки интерес. 

Член 100 
Работничкиот совет во вршењето на функцијата 

на управување со работата и со работењето на ор-
ганизацијата на здружениот труд го утврдува пред-
логот на статутот и донесува други општи акти, ја 
утврдува деловната политика и донесува план и 
програма за работа и развој, утврдува мерки са 
спроведување на деловната политика и на планот 
и програмата за работа и за развој, избира, именува 
и разрешува извршен и работоводен орган, односно 
членови на тие органи, се грижи за известувањето 
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на работниците и врши други работи утврдени со 
самоуправната спогодба, со статутот и со други са-
моуправнр акти на организацијата.^ 

Одлуќите на работничкиот совет на работната 
организација и на сложената организација на здру-
жениот труд што се однесуваат на остварувањето 
на неотуѓивите права на работниците во основните 
организации на здружениот труд се донесуваат во 
согласност со секоја од тие организации на начин^ 
утврден со самоуправната спогодба за здружување. 

Член 101 
Работничкиот совет на основната организација 

на здружениот труд го сочинуваат делегати на ра-
ботниците од сиај^ делови на процесот на работата 
во таа организација. 

Составот на работничкиот совет на основната 
организација на здружениот труд мора да му од-
говара на социјалниот состав на работната заедница 
на основната организација на здружениот труд. 

Работничкиот совет на работната организација 
и на сложената организација на здружениот труд 
го сочинуваат делегати на работниците од основ-
ните организации на здружениот труд непосредно 
избрани на начин и по постапка што се утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување. Во работ-
ничкиот совет на работната организација мора да 
биде застапена секоја основна организација на здру-
жениот труд во нејзиниот состав. 

Делегатите работат според насоките на работ-
ниците, односно NHa работничкиот совет на основна-
та организација на здружениот труд што ги из-
брала и пред нив одговараат за својата работа. 

Со статутот на основната и на друга организа-
ција на здружениот труд и со самоуправната спо-
годба за здружување се утврдуваат правата и об-
врските на делегатите и нивната одговорност пред 
работниците, односно пред органите на управува-
њето на тие организации. 

Член 102 
Начинот: на избирање и условите и начинот на 

отповикување, односно на разрешување на работ-
ничкиот совет и на извршниот орган во организа-
цијата на здружениот труд се утврдуваат со само-
управната спогодба за здружување или со статутот 
на организацијата и со закон. 

Членовите на работничкиот совет, односно чле-
новите на извршниот орган, не можат да се изби-
раат на време подолго од две години. 

Н И К О Ј не може повеќе од двапати едноподруго 
да биде избиран во ист работнички совет, односно 
извршен орган. 

Во работничкиот совет не може да биде избиран 
работник кој како индивидуален работоводен орган 
или како член на колегијален работоводен орган 
одговара пред него, ниту работник кој самостојно 
врши други раководни функции одредени со ста-
тутот и со закон. 

Член 103 
Во секоја организација на здружен труд постои 

работоводен орган кој го води работењето на ор-
ганизацијата на здружениот труд, го организира и 
го усогласува процесот на работата во неа и ги из-
вршува одлуките на работничкиот совет и на него-
виот извршен орган. 

Организацијата на здружениот труд ја застапу-
ва и ја претставува нејзиниот индивидуален рабо-
тев од он орган, односно претседателот на колегијал-
ниот работоводен орган, ако со статутот или со друг 
самоуправен акт на организацијата не е одредено 
пс! таху . 

Работоводниот орган е самостоен во работењето 
и е одговорен пред работниците и пред работничкиот 
совет на организацијата на здружениот труд. 

Индивидуалниот работоводен орган, односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган, 
е одговорен и пред општествената заедница за за-i 

конитоста на работењето и за исполнувањето на 
пропишаните со закон обврски на организацијата 
на здружениот труд. Индивидуалниот работоводен 
орган, односно претседателот на] колегијалниот ра-
ботоводен орган, има право и должност, во соглас-
ност со закон, да ги запре од извршување актите на 
работничкиот совет и на другите органи на органи-
зацијата на здружениот труд ако смета дека се во 
спротивност со законот и за тоа да го извести над-
лежниот орган на општествено-политичката заед-
ница. 

Член 104 
Индивидуалниот работоводен орган и членовите 

на колегијалниот работоводен орган во организа-
цијата на здружениот труд се именуваат и се раз-
решуваат со одлука на работничкиот совет. 

Индивидуалниот работоводен орган се именуза 
врз основа на јавен конкурс, по предлог од конкурс-
на комисија. Во основните организации на здру-
жениот труд одредени со закон и во други органи-
зации на здружениот труд, конкурсната комисија е 
составена од претставници на организацијата на 
здружениот труд и на синдикатот чиј број е одре-
ден со закон, како и од претставници на општестве-
ната заедница именувани, односно избрани, во со-
гласност« со закон. 

Со закон можат да се уредат условите и начи-
нот на формирање на колегијалниот работоводен 
орган и условите и начинот на именување на чле-
новите на тој орган. 

Мандатот на индивидуалниот работоводен орган 
и на членовите на колегијалниот работоводен орган 
трае најдолго четири години. По истекот на ман-
датот тие можат повторно да бидат именувани на 
истата функција на начин пропишан со закон. 

Со закон се одредува под кои услови работово-
дниот орган може да се разреши и пред истекот на 
времето за кое е именуван. Предлог за разрешува-
ње на работоводниот орган може да поднесе и со-
бранието на општината, односно на друга опште-
ствено-политичка заедница, и синдикалната орга-
низација. 

Со закон можат да се пропишат посебни усло-
ви и начин на именување и разрешување и посебни 
права и должности на работоводниот орган во ор-
ганизациите на здружениот труд кои вршат дејност, 
односно работи од посебен општествен интерес. 

Член 105 
Самоуправната спогодба за здружување во ра-

ботна организација, односно во сложена организа-
ција на здружен труд, содржи одредби: за Заеднич-
ките работи, за координирање на процесот на рабо-
тата, за усогласување на плановите и програмите за 
работа и развој, за здружување на средства и за 
нивната намена; за составот, изборот и делокругот 
на заедничките органи на управување и на нивни-
те извршни органи, за работоводните органи на ра-
ботната организација, односно на сложената орга-
низација и за одговорноста на тие органи; за пра-
вата, обврските и одговорностите на работната заед-
ница која- врши работи од заеднички интерес за 
здружените организации; за меѓусебните односи на 
основните и другите организации на здружениот 
труд и за нивните права, обврски и одговорности во 
правниот промет; за постапката за издвојување [Ја 
одделни основни организации од составот на работ-
ната организација, односно на основните и работни-
те организации од составот на сложената органи-
зација. Самоуправната спогодба содржи и други од-
редби од значење за заедничката работа и за ра-
ботењето, на здружените организации и за оства-
рувањето на самоуправните права на работниците 
во нив. 

Самоуправната спогодба за здружување во ра-
ботна организација, односно во сложена^ организа-
ција на здружен труд, е склучена кога ќе ја усвои: 
мнозинството од сите работници во секоја основна; 
.организација на здружениот труд. 
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Член 106 
Организацијата на здружениот труд има свој 

статут. 
Статутот на основната организација на здрулсе-

ниот труд го донесуваат, по предлог од работнич-
киот совет, работниците на основната организација 
на здружениот труд со мнозинство гласови на сите 
работници. 

Статутот на работната организација, односно на 
сложената организација на здружениот труд, по 
предлог од нејзиниот работнички совет, го донесу-
ваат работниците на здружените основни органи-
зации, со мнозинство гласови на сите работници во 
секоја од тие организации. 

Статутот и другите самоуправни акти на орга-
низацијата на здружениот труд не можат да бидат 
во спротивност со самоуправната спогодба за здру-
жување. 

Член 107 
Заради остварување и заштита на своите само-

управни права, работниците во основната и во дру-
гите организации на здружениот труд имаат право 
и должност да остваруваат самоуправна работничка 
контрола непосредно, преку органите на управува-
ње на организацијата и преку посебен орган на 
самоуправната работничка контрола. 

Органот на самоуправната работничка контрола 
врши контрола: во поглед на спроведувањето на 
статутот и на другите самоуправни акти на органи-
зацијата и на самоуправните спогодби и општестве-
ните договори, на спроведувањето на одлуките на 
работниците, на органите на управувањето и на 
извршните и работоводни^ органи на организаци-
јата и на согласноста на овие акти и одлуки со са-
моуправните права, должности и интереси на ра-
ботниците; на остварувањето на работните и само-
управувачките должности на работниците, на ор-
ганите и на службите на организацијата; на одго-
ворното и општествено и економски целесообразно-
то користење н§. општествените средства и на распо-
лагањето со нив; на примената на начелото на рас-
пределба според трудот во распоредувањето на до-
ходот и во распределбата на средствата за лични 
доходи; на остварувањето и заштитата на правата 
на работниците во меѓусебните односи во работата; 
на известувањето на работниците за прашањата од 
интерес за одлучувањето и контролата во органи-
зацијата, и во поглед на остварувањето на другите 
самоуправни права, должности и интереси на ра-
ботниците. 

Органот на самоуправната работничка контрола 
има право и должност за забележаните појави и за 
своето мислење да ги извести работниците, органи-
те и службите на организацијата кај кои ги забе-
лежал тие појави и органите кои во организацијата 
имаат право и должност да ги отстранат, како и да 
соработува со органите на општествениот надзор и 
контрола. 

Составот, изборот и отповикот на органот на са-
моуправната работничка контрола и неговите пра-
ва, должности и одговорности се уредуваат со ста-
тутот и со други самоуправни акти на организација-
та, во согласност со закон. 

Член 108 
Секој работник е лично одговорен за совесно 

вршење на самоуправувачките функции. 
Членовите на работничкиот совет на организа-

цијата на здружениот труд поднесуваат лична и 
материјална одговорност за одлуките што, против-
но на предупредувањето од надлежниот орган, ги 
донеле надвор од рамките на своите овластувања. 
Делегатите во работничкиот совет на работната ор-
ганизација и на сложената организација на здру-
жениот труд се одговорни пред работниците и пред 
работничкиот совет на основната организација во 
која се избрани за делегати. 

Членовите на колегијалниот извршен орган, ин-
дивидуалниот работоводен орган и членовите на 
колегијалниот работоводен орган се одговорни за 

својата работа пред работничкиот совет кој ги из-
брал, односно именувал, и пред работниците на ор-
ганизацијата на здружениот труд во која ги вршат 
своите функции. Тие се лично одговорни за своите 
одлуки и за извршувањето на одлуките на работ-
ничкиот совет и на работниците, како и за висти-
нито, навремено и потполно известување на работ-
ничкиот совет и на работниците. Тие поднесуваат 
и материјална одговорност за штетата настаната со 
извршувањето на одлуките донесени врз основа на 
нивните предлози, ако при давањето на тие пред-
лози прикриле факти или свесно им дале неви-
стинити известувања на работничкиот совет или на 
работниците. 

Работоводниот орган е одговорен, во рамките на 
своите права и должности, и за резултатите од ра-
ботењето на организацијата, како и за организира-
њето и усогласувањето на процесот на работата во 
организацијата. 

Одговорноста на член на колегијалниот извр-
шен орган, на индивидуалниот работоводен орган 
и на член на колегијалниот работоводен орган се 
утврдува зависно од нивното влијание врз донесу-
вањето или извршувањето на одлуките. 

Материјалната и другите видови одговорност 
и условите на одговорноста се уредуваат со закон 
и со самоуправен акт на организацијата на здру-
жениот труд. 

Член 109 
Одредбите за остварувањето на самоуправува-

њето во организациите на здружениот труд се при-
менуваат и врз работниците во работните заедници 
формирани за вршење работи од заеднички интерес 
за повеќе организации на здружениот труд во со-

гласност со природата на овие работи и со заеднич-
ките интереси заради кои се формирани овие ра-
ботни заедници. 

3. Самоуправување во самоуправните интересни 
заедници 

Член НО 
Со самоуправната спогодба за основање на са-

моуправна интересна заедница и со нејзиниот статут 
се уредуваат работите од заеднички интерес за чле-
новите на заедницата, начинот на одлучување за тие 
работи, делокругот, овластувањата и одговорностите 
на собранието и на другите органи на интересната 
заедница и други прашања од заеднички интерес 
за работните луѓе и за самоуправните организации 
и заедници организирани во интересна заедница. 

Статутот на самоуправната интересна заедница 
се донесува во согласност со самоуправната спогод-
ба за нејзиното основање. 

Со закон може да се утврди самоуправната спо-
годба за основање, односно статутот на самоуправна-
та интересна заедница која врши дејност од по-
себен општествен интерес да ги потврдува органот 
на општествено-политичката заедница. 

Член 111 
Со работите на самоуправната интересна заед-

ница управува собрание. Собранието го сочинуваат 
делегати што ги избираат и ги отповикуваат работ-
ните луѓе и организациите на здружениот труд и 
други самоуправни организации и заедници, како 
членови на интересната заедница. 

Делегатите во собранието работат според на-
соките на членовите на самоуправната интересна 
заедница што ги избрале и пред нив се одговорни 
за својата работа. 

Во самоуправната интересна заедница што ја 
основаат работните луѓе и нивните. организации и 
заедници заради задоволување на своите потреби и 
интереси и работниците на организациите на здру-
жениот труд што вршат дејности во областа за која 
се основа интересната заедница, собранието се орга-
низира така што да се обезбеди нивно рамноправно 
бдлучување за меѓусебните права, обврски и одго-
ворности. 
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Собранието може да им довери определени из-
вршни функции на своите извршни органи кои 
пред него се одговорни за својата работа. 

Член 112 
Со самоуправната спогодба за основање на ин-

тересната заедница и со други нејзини општи акти 
се утврдуваат непосредната одговорност на орга-
ните на управување на интересната заедница и на 
делегатите во тие органи пред членовите на заедни-
цата, начинот на остварување контрола од членови-
те на интересната заедница над работата на орга-
ните на управувањето и на стручните служби и на-
чинот на известување на членовите на интересната 
заедница за работата на тие органи и служби и за 
прашањата што се разгледуваат и решаваат во ин-
тересната заедница. 

Член 113 
Кога со уставот или со статутот на општестве-

но-политичката заедница е утврдено дека работни-
те луѓе преку собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници учествуваат во одлучувањето за 
прашања од надлежност на собранијата на опште-
ствено-политичките заедници, овие работни луѓе 
се организираат во рамките на интересната заедни-
ца, односно ги здружуваат своите интересни заед-
ници, така што да можат да учествуваат во одлу-
чувањето за тие прашања во собранието на опшге-
ствено-политичката заедница. 

4. Самоуправување во месните заедници 
Член 114 

Право и должност на работните луѓе и граѓа-
ните во населба, во дел од населба или во повеќе 
поврзани населби е, заради остварување на опре-
делени заеднички интереси и потреби, самоуправно 
да се организираат во месна заедница. 

Во месната заедница работните луѓе и граѓа-
ните одлучуваат за остварување на своите заеднич-
ки интереси и за солидарно задоволување на заед-
ничките потреби во областите на уредувањето на 
населбата, станувањето, комуналните дејности, дет-
ската и социјалната заштита, образованието, кул-
турата, физичката "култура, заштитата на потро-
шувачите, заштитата и унапредувањето на чове-
ковата средина, народната одбрана, општествената 
самозаштита, како и во други области на животот 
и работата. 

Заради остварување на своите заеднички ин-
тереси и потреби, работните луѓе и граѓаните, ор-
ганизирани во месната заедница, со самоуправно 
спогодување и на друг начин се поврззшаат со ор-
ганизациите на здружениот труд, со самоуправните 
интересни заедници и со други самоуправни орга-
низации и заедници, на подрачјето и надвор од 
подрачјето на месната заедница, Кои имаат интерес, 
односно должност, да учествуваат во задоволува-
њето на тие интереси и потреби. 

Работните луѓе и граѓаните во месната заедница 
учествуваат во вршењето на општествените работи 
и во одлучувањето за прашањата од заеднички ин-
терес во општината и во пошироките општествено-
-политички заедници. 

Со статутот на општината се утврдуваат начи-
нот и постапката за формирање на месни заедници. 

Со закон можат да се утврдат начелата на пос-
тапката за формирање на месни заедници. 

Член 115 
Работните луѓе и граѓаните во месната заедница 

донесуваат статут на месната заедница. 
Со статутот на месната заедница се одредуваат 

правата и должностите на месната заедница,-нејзи-
ната организација, нејзините органи и односите со 
организациите на здружениот труд и со други само-
управни организации и заедници и се уредуваат 
други прашања од значење за работата на месната 
заедница и за животот на работните луѓе и граѓа-
ните во неа. 

Месната заедница има својство на правно лице. 

5. Општина 1 

Член 116 
Општината е самоуправна и основна општестве-

но-политичка заедница, заснована врз власта и са-
моуправувањето на работничката класа и на сите 
работни луѓе. 

Во општината работните луѓе и граѓаните соз-
даваат и обезбедуваат услови за својот живот и ра-
бота, го насочуваат општествениот развој, ги оства-
руваат и усогласуваат своите интереси, ги задово-
луваат заедничките потреби и ја остваруваат власта 
и управуваат со други општествени работи. 

Функциите. на власта и на управувањето со 
други општествени работи, освен оние што според 
уставот се остваруваат во пошироките општеетвено-
-политички заедници, се остваруваат во општината. 

Во остварувањето на своите заеднички интере-
си и права и должноси во општината, работните 
луѓе и граѓаните одлучуваат организирани во ос-
новни организации иа здружениот труд, во месни 
заедници, во самоуправни интересни заедници, во 
други основни самоуправни организации и заедни-
ци, во други форми на самоуправно здружување и 
во општествено-политички организации, со само-
управно спогодување и општествено договарање и 
преку делегации и делегати во општинското собра-
ние и во другите органи на самоуправувањето. 

Член 117 
Правата и должностите на општината се утвр-

дуваат со уставот и со статутот на општината. 
Во општината особено: се создаваат и се разви-

ваат материјалните и други услови за живот и ра-
бота и за самоуправно задоволување на материјал-
ните, социјалните, културните и други заеднички 
потреби на работните луѓе и граѓаните; се насочува 
и се усогласува стопанскиот и општествениот раз-
вој и се уредуваат односите од непосреден интерес 
за работните луѓе и граѓаните во општината; се 
организира вршење на работи од заеднички и од 
општ општествен интерес и се формираат органи 
на самоуправувањето и органи на власта за врше-
ње на тие работи; се обезбедува непосредно извр-
шување на законите, ако нивното извршување „ле 
е ставено со закон во надлежност на органите на 
пошироките општествено-политички заедници; се 
обезбедува остварување и заштита на слободите, 
правата и должностите на човекот и граѓанинот; се 
обезбедува остварување на рамноправноста на на-
родите и народностите: се штити законитоста и си-
гурноста на луѓето и на имотот; се уредува корис-
тењето на земјиштето и на добрата во општа упо-
треба; се уредува и се организира народната од-
брана; се уредуваат односите во станбено-комунал-
ната област; се уредува и се обезбедува заштитата и 
унапредувањето на човековата средина; се органи-
зира и се обезбедува општествената самозаштита, 
и се организира и се обезбедува општествената кон-
трола. 

Член 118 
Заради задоволување на заедничките потреби 

во општината, работниците во основните организа-
ции на здружениот труд и другите работни луѓе и 
граѓаните во месните заедници, во самоуправните 
интересни заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници и во општината како целина, 
со референдум и со други форми на лично изјас-
нување, со самоуправно спогодување и со опште-
ствено договарање одлучуваат за здружување на 
средства и га нивното користење. 

Во рамките на утврдениот со закон систем на 
И З Б О Р И и видови даноци, такси и други давачки, 
работните луѓе во општината самостојно одлучу-
ваат за обемот и начинот на финансирање на оп-
штите општествени потреби во општината. 

Член 119 
Општините меѓусебно соработуваат врз принци-

пите на доброволно^ и солидарност, здружуваат. 
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средства и формираат заеднички органи, организа-
ции и служби за вршење на работите од заеднички 
интерес и за задоволување на заедничките потреби 
и можат да се здружуваат во градски или регио-
нални заедници. 

Со уставот може да се одреди задолжително 
здружување на општините во градски или регио-
нални заедници, како посебни општествено-поли-
тички заедници врз кои се пренесуваат определени 
работи од надлежност на републиката, односно на 
автономната покраина и на општините. 

Општините во градовите се здружуваат, во со-
гласност со уставот, во градски заедници како по-
себни општествено-политички заедници на кои оп-
штините, во заеднички интерес, им доверуваат 
определени права и должности. Врз овие заедници 
можат да се пренесат определени работи од над-
лежност на републиката, односно на автономната 
покраина. 

6. Самоуправни спогодби и општествени договори 
Член 120 

Со самоуправна спогодба и со општествен до-
говор работниците и другите работни луѓе самоу-
правно ги уредуваат меѓусебните односи, ги усогла-
суваат интересите и ги уредуваат односите од по-
широко општествено значење. 

Член 121 
Со самоуправна спогодба работниците во основ-

ните и во другите организации на здружениот труд 
и работните луѓе во месните заедници, во самоу-
правните интересни заедници и во Другите само-
управни организации и заедници, во рамките на 
своите самоуправни права: ги усогласуваат своите 
интереси во општествената поделба на трудот и во 
општествената репродукција, ги здружуваат трудот 
и средствата и ги уредуваат меѓусебните односи во 
врска со здружувањето на трудот и средствата; 
формираат работни и други организации на здру-
жениот труд, банки, деловни и други заедници; ги 
утврдуваат основите и мерилата за распоредување 
на доходот и за распределба на средствата за лични 
доходи; ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и 
одговорности и мерките за нивно остварување и ги 
уредуваат и другите односи од заеднички интерес. 

Самоуправната спогодба, од името на учесници-
те на спогодбата, ја склучуваат нивните овластени 
органи. 

Самоуправната спогодба која се однесува на 
остварувањето на неотуѓивите права на работни-
ците е прифатена во основната организација на 
здружениот труд, односно во друга самоуправна 
организација или заедница, ако со неа се согласи 
мнозинството на работниците, односно на работните 
луѓе на организацијата, односно на заедницата. 

Член 122 
Синдикатот има право да дава иницијатива и 

предлози за склучување на самоуправни спогодби 
и може да поведе постапка склучената самоуправна 
спогодба повторно да се разгледа ако смета дека 
со неа се повредуваат самоуправните права на ра-
ботниците и општествено-економските односи утвр-
дени со уставот. 

Во постапката за склучување на -самоуправна 
спогодба со која се уредуваат меѓусебните односи 
на работниците во работата или се утврдуваат ос-
новите и мерилата за распоредување на доходот 
и за распределба на средствата за лични доходи, 
учествува и спогодбата ја потпишува синдикалната 
организација одредена со статутот на синдикатот. 
Ако синдикалната организација не ја потпише са-
моуправната спогодба, организацијата на здруже-
ниот труд има право таквата самоуправна спогодба 
да ја применува, а синдикалната организација може 
да поведе спор пред судот на здружениот труд. 

Член 123 
Организацијата на здружениот труд и удруга са-

моуправна организација и заедница, која смета 

дека со самоуправната спогодба на други органи-
зации на здружениот труд и на други самоуправни 
организации и заедници се повредени нејзините 
права или врз закон засновани интереси, може да 
поведе постапка за повторно разгледување на са-
моуправната спогодба. 

Член 124 
Со општествениот договор организациите на 

здружениот труд, коморите и други општи здруже*, 
нија, самоуправните интересни заедници, другите 
самоуправни организации и заедници, органите на 
општествено-политичката заедница, синдикатите и 
другите општествено-политички организации и оп-
штествени организации го обезбедуваат и го усо-
гласуваат самоуправното уредување на општестве-
но-економските и други односи од поширок заед-
нички интерес за учесниците на договорот или од 
општ општествен интерес. 

Општествениот договор, од името на учесниците 
на договорот, го склучуваат нивните овластени ор-
гани. 

Член 125 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница го поттикнува самоуправното спогодување и 
општественото договарање и може да пропише о-
пределени самоуправни организации и заедници да 
се должни да спроведат постапка за самоуправно 
спогодување, односно за општествено договарање. 

Член 126 
Самоуправната спогодба, односно општестве-

ниот договор, ги обврзува учесниците што го склу-
чиле или му пристапиле. 

Член 127 
Со самоуправната спогодба и со општествениот 

договор се утврдуваат мерките за нивното спрове-
дување, материјалната и општествената одговор-
ност на учесниците во самоуправната спогодба и во 
општествениот договор и начинот и условите за 
нивно изменување. 

Со самоуправната спогодба и со општествениот 
договор може да се предвиди арбитража или друг 
начин на решавање на споровите што ќе настанат 
во спроведувањето на спогодбата, односно на дого-
ворот. 

Член 128 
Во склучувањето на самоуправната спогодба и 

на општествениот договор учесниците се рамно-
правни. 

Постапката за спогодување и договарање е 
јавна. 

7. Општествена заштита на самоуправните права и 
на општествената сопственост 

Член 129 
Самоуправните права на работните луѓе и оп-

штествената сопственост се под посебна општестве-
на заштита. 

Општествената заштита на самоуправните права 
на работните луѓе и на општествената сопственост 
ја остваруваат собранијата на општествено-полити-
чките заедници и пред нив одговорните органи, су-
довиве, уставните судови, и јавниот обвинител и оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето. 

Формите и начинот на остварување на опште-
ствената заштита на самоуправните права на ра-
ботните луѓе и на општествената сопственост се 
утврдуваат со устав и со зак^н. 

Член 130 
Ако во организацијата на здружениот труд или 

во друга самоуправна организација, односно заед-
ница, битно се нарушат самоуправните односи, или 
потешко се оштетат општествените интереси, или 
ако организацијата, односно-заедницата не ш извр-
шува со закон утврдените обврски, собранието на 
општествено-политичката заедница, под услови и 
по постапка што се утврдени со закон, има праве 
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да го распушти работничкиот совет, односно друг 
соодветен орган на управување на организацијата 
на здружениот труд, и да распише избори за чле-
нови на тој орган, како и во организациите на здру-
жениот труд и ' во другите самоуправни организа-
ции и заедници да ги распушти извршните органи 
и да ги смени од должност работоводните органи и 
работниците на раководни работни места, да име-
нува привремени органи со права и должности ут-
врдени со закон, привремено да го ограничи оства-
рувањето на определени самоуправни права на ра-
ботните луѓе и на органите на управување и да 
преземе други со закон утврдени мерки. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница, во согласност са закон, може да запре од из-
вршување одлуки, други акти и дејствија, со кои 
се повредуваат самоуправните права на работните 
луѓе и општествената сопственост. Ако собранието 
ги запре од извршување таквите акти или дејстви-
ја, должно е да поведе постапка пред надлежниот 
суд. 

Член 131 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето, како самостоен орган на општествената за-
едница, презема мерки и правни средства и врши 
други со закон утврдени права и должности заради 
остварување на општествената заштита на самоу-
правните права на работните луѓе и на општестве-
ната сопственост. 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето пред собранието на општествено-политичка-
та заедница, пред уставниот суд или пред судовите 
поведува постапка за заштита на самоуправните 

, права на работните луѓе и на општествената соп-
ственост, како и постапка за укинување или пони-
штување на одлуки и други акти со кои се повре-
дуваат самоуправните права и општествената соп-
ственост. 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето поведува постапка за заштита на самоуправ-
ните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост по своја иницијатива или по иниција-
тива од работниците, од организациите на здруже-
ниот труд и од други самоуправни организации и 
заедници, од синдикатот и од други општествено-
-политички организации, од државните органи и од 
граѓани. 

Државните органи и органите на самоуправните 
организации и заедници се должни, по барање од 
општествениот правобранител на самоуправувањето, 
да му даваат нему податоци и известувања од ин-
терес за вршење на неговата функција. 

8. Собраниски систем 

Член 132 
Собранието е орган на општествено самоуправу-

вање и највисок орган на власта во рамките на 
правата и должностите на општествено-политичка-
та заедница. 

Формирањето, организацијата и надлежноста на 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и на одговорните пред нив органи се уредуваат со 
уставот, односно со статутот и со закон, врз основа 
на единствените начела утврдени со овој устав. 

Составот, организацијата и надлежноста на Со-
бранието на СФРЈ и на одговорните пред него ор-
гани во федерацијата се утврдуваат со овој устав. 

Член 133 
Работните луѓе во основните самоуправни орга-

низации и заедници и во општествено-политичките 
организации формираат свои делегации заради не-
посредно остварување на своите права, должности и 
одговорности и заради организирано учество во вр-
шењето на функциите на собранијата на опште-
ствено-политичките заедници. 

Во основните самоуправни организации и заед-
ници делегации формираат: 

1) работните луѓе во основните организации на 
здружениот труд и во работните заедници кои вр-
шат работи од заеднички интерес за повеќе основни 
организации на здружениот труд; 

2) работните луѓе кои работат во земјоделската, 
занаетчиската и слични дејности со средства на 
трудот на кои постои право на сопственост, заедно 
со работниците со кои ги здружуваат својот труд 
и средства на трудот, организирани во заедници и 
во други со закон одредени форми на здружување; 

3) работните луѓе во работните заедници на 
државните органи, на општествено-политичките ор-
ганизации и на здруженијата и во други работни 
заедници што не се организирани како организации 
на здружен труд, како и активните воени лица и 
граѓанските лица на служба во вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на начин утврден со уставот и со закон; 

4) работните луѓе и граѓаните во месните заед-
ници. 

Во формирањето на делегациите во организа-
циите на здружениот труд во областа на образова-
нието студентите и учениците учествуваат под ус-
лови и на начин што се утврдени со закон. 

Делегација формираат и работните луѓе кои 
трајно работат во дел на основна организација на 
здружен труд џгго не е на територијата на општи-
ната на која е седиштето на таа организација. 

Во основна организација на здружен труд, од-
носно во работна заедница со мал број работни луѓе, 
сите работни луѓе ја вршат функцијата на деле-
гација. 

Во општествено-политичките организации фун-
кцијата на делегации ја вршат нивните избрани 
тела одредени со нивните статути, односно со други 
одлуки. 

Член 134 
Членовите на делегацијата ги избираат работни-

те луѓе во основните самоуправни организации и 
заедници од составот на тие организации и заед-
ници, непосредно и со тајно гласање. 

Основните самоуправни организации и заедни-
ци го утврдуваат со своите статути, во согласност со 
закон, бројот на членовите и составот на својата де-
легација и начинот на изборот и на отповикот на 
делегацијата. 

Составот на делегацијата мора да обезбеди за-
стапеност на работниците од сите делови на проце-
сот на работата и да одговара на социјалниот состав 
на основната самоуправна организација, односно 
заедница. 

.Членовите на делегацијата се избираат на че-
тири години. 

Во делегацијата на основната организација на 
здружениот труд не можат да бидат избирани ра-
ботници во таа организација кои, според овој устав, 
не можат да бидат членови на работничкиот совет, 
односно на друг соодветен орган на управување. 

Никој не може повеќе од двапати едноподруго 
да биде избиран за член на делегација на иста са-
моуправна организација, односно заедница. 

Член 135 
Кандидати за членови на делегациите на основ-

ните самоуправни организации и заедници предла-
гаат и 'утврдуваат работните луѓе на тие органи-
зации и заедници во Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ, и тоа во неговите организации, 
односно во организациите на синдикатот, 

Кандидационата постапка ја спроведуваат орга-
низациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ, односно организациите на синдикатот. 

Право и должност на организациите на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ и на синди-
катот е, во соработка со другите општествено-поли-
тички организации, да обезбедат таква демократска 
кандидациона постапка што ќе им овозможи на ра-
ботните луѓе слободно да ја изразат својата волја 
во предлагањето и утврдувањето на кандидатите. 
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КаЗздидационата постапка за делегациите на 
активните воени лица и на граѓанските лица на 
служба во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ја спроведу-
ваат органите предвидени со сојузен закон. Со тој 
закон, во согласност со начелата утврдени со овој 
устав и со природата на дејноста и со организаци-
јата на вооружените сили, можат да се уредат по-
себно и други прашања што се однесуваат на из-
борот и работата на овие делегации. 

Член 136 
Кога во текот на траењето на мандатниот пери-

од на собранието на општествено-политичката за-
едница ќе се основе нова основна самоуправна ор-
ганизација или заедница, со закон се утврдува на-
чинот на вклучување на нејзината делегација во 
вршењето на фзчшциите на собранијата на опште-
ствено-политичките заедници. 

Член 137 
Тргнувајќи од интересите и насоките на основ-

ните самоуправни организации и заедници и ува-
жувајќи ги интересите на другите самоуправни 
организации и заедници и општите општествени 
интереси и потреби, делегацијата ги утврдува ос-
новните ставови за работата на делегатите во со-
бранието и за нивното учество во одлучувањето. 

Делегациите се должни за својата работа и за 
работата на делегатите во собранието да ги извес-
туваат основните самоуправни организации, однос-
но заедници, и за својата работа се одговорни пред 
тие организации, односно заедници. 

Делегацијата соработува со делегациите на дру-
гите самоуправни организации и заедници заради 
спогодбено изнаоѓање заеднички решенија по пра-
шања од надлежност на собранието и заради спо-
годбено решавање на други прашања од заеднички 
интерес. 

Член 138 
Една или повеќе делегации на основните само-

управни организации и заедници, поврзани со ра-
ботата и со други заеднички интереси или со ин-
тересите во општествено-политичката заедница, од-
носно делегатите на тие организации и заедници во 
собранието на општината, делегираат од составот 
на делегациите делегати во соодветниот собор на 
собранието на општествено-политичката заедница, 
на начин утврден со уставот, односно со статутот и 
со закон. 

Бројот на делегатите на основните самоуправни 
организации, односно заедници се утврдува сраз-
мерно со бројот на работните луѓе во тие органи-
зации, односно заедници. Од ова начело може да 
се отстапи и да се применат и други мерила заради 
обезбедување на соодветна застапеност на работните 
луѓе од определени области на општествениот труд, 
односно од територијалните подрачја. 

Член 139 
Во собранијата на општествено-политичките за-

едници делегираат свои делегати работниците и 
другите работни луѓе и граѓаните организирани во 
општествено-политички организации, здружени во 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, или ка-
ко членови на организациите на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

Општествено-политичките организации, во рам-
ките на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род, договорно утврдуваат листа на кандидати за 
делегати во собранијата на општествено-политич-
ките заедници од редот на своите делегации. 

За изборот на овие делегати во собранието на 
општината се изјаснуваат, врз основа на листата на 
кандидатите, работните луѓе и граѓаните непосред-
но, со општо и тајно гласање. 

За изборот на овие делегати во собранијата на 
Пошироките општествено-политички заедници се 

изјаснуваат, врз основа на листата на кандидатите, 
соборите на делегатите на општествено-политички-
те организации во собранијата на општините, со 
тајно гласање. 

Член 140 
Никој кој е избиран за делегат на четири го-

дини не може повеќе од двапати едноподруго да 
биде делегат во исто собрание. 

Неспојлива е функцијата на делегат во собра-
нието и други со закон одредени функции во орга-
ните на иста општествено-политичка заедница. 

Член 141 
При заземањето ставови по прашања за кои се 

одлучува во собранието, делегатите постапуваат во 
согласност со насоките на своите самоуправни ор-
ганизации и заедници и со основните ставови на 
делегациите, односно на општествено-политичките 
организации, што ги делегирале нив, како и во со-
гласност со заедничките и општите општествени 
интереси и потреби, а се самостојни во определува-
њето и гласањето. 

Делегатот е должен за работата на собранието 
и за својата работа да ги известува делегациите и 
основните самоуправни организации и заедници, 
односно општествено-политичките организации, што 
го делегирале, и е одговорен пред нив за својата 
работа. 

Член 142 
Делегацијата и секој нејзин член, како и деле-

гатот во собранието, можат да бидат отповикани. 
Отповикот на членови на делегација и на деле-

гати во собранието се врши, во начело, на начинот 
и по постапката за избор на делегации и делегати. 

Делегацијата и секој нејзин член, како и делега-
тот во собранието, имаат право да поднесат оставка. 

Член 143 
Собранието во рамките на правата и должно-

стите на општествено-политичката заедница: ја 
утврдува политиката и одлучува за основните пра-
шања од значење за политичкиот, стопанскиот, со-
цијалниот и културниот живот и за општествениот 
развиток; донесува општествен план, буџет, пропи-
си и други општи акти; разгледува прашања од за-
еднички интерес за организациите на здружениот 
труд и за другите самозшравни организации и заед-
ници и ги усогласува нивните односи и интереси; 
дава иницијатива за склучување и учествува во 
склучувањето на општествени договори; претресува 
прашања од областа на народната одбрана/ безбед-
носта и општествената замозаштита; ги разгледува 
состојбата и општите проблеми на уставноста, за-
конитоста и правосудството, организира и врши 
општествен надзор; ги утврдува основите на орга-
низацијата и надлежноста на органите на опште-
ствено-политичката заедница; основа органи на у-
правата; избира, именува и разрешува определени 
функционери на тие органи и судии; се грижи за 
спроведувањето на утврдената политика, на про-
писите и на други општи акти; ја утврдува полити-
ката на извршување на прописите и на други оп-
шти акти и обврските на органите и организациите 
во врска со извршувањето на тие прописи и општи 
акти; врши политичка контрола над работата на 
својот извршен орган, на органите на управата и 
на носителите на самоуправни, јавни и други оп-
штествени функции одговорни пред собранието и 
со свои насоки ја насочува работата на тие органи. 

Член 144 
Во собранието се формираат собор на здруже-

ниот труд, како собор на делегати на работните 
луѓе во организациите на здружениот труд и во 
другите самоуправни организации и заедници на 
трудот, собор на месните заедници, како собор на 
делегати на работните луѓе и граѓаните во месните 
заедници, односно собор на општините, како собор 
на делегати на работните луѓе и граѓаните во оп-
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штините, и општествено-политички собор, како со-
бор на делегати на работните луѓе и граѓаните ор-
ганизирани во општествено-политички организации. 

Член 145 
Делокругот и начинот на одлучување на собо-

рите на собранијата на општествено-политичките 
заедници се утврдуваат со уставот, односно со ста-
тутот. 

Делокругот на соборите се уредува на начин со 
кој се обезбедува соборот на здружениот труд да 
учествува во Одлучувањето за прашања од инте-
рес за работниците и другите работни луѓе во оп-
штествениот труд, соборот на месните заедници, од-
носно соборот на општините да учествува во одлу-
чувањето за прашања од интерес за работните луѓе 
и граѓаните во месните заедници, односно во оп-
штините, како и општествено-политичкиот собор да 
учествува во одлучувањето за прашања на оства-
рувањето, развојот и заштитата- на социјалистич-
киот самоуправен систем утврден со уставот. 

Соборите на собранието одлучуваат за праша-
њата од надлежност на собранието самостојно, 
рамноправно или на заедничка седница на сите со-
бори. 

Собранијата на самоуправните интересни заед-
ници за областите на образованието, науката, кул-
турата, здравството и социјалната заштита одлу-
чуваат рамноправно со надлежните собори на со-
бранието на општествено-политичката заедница за 
прашањата од тие области што се во надлежност на 
собранието на соодветната општествено-политичка 
заедница. Овие или други определени права на од-
лучување во собранието на општествено-политич-
ката заедница, можат со уставот и со статутот на 
општествено-политичката заедница да се утврдат 
за собранијата на другите самоуправни инте-
ресни заедници. 

Одлука за издвојување на дел од доходот за 
заеднички и општи општествени потреби и за на-
мената и обемот на средствата за овие потреби не 
може да се донесе ако не ја усвои соборот на здру-
жениот труд. 

Член 148 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница може да распише референдум заради прет-
ходно изјаснување на работните луѓе за одделни 
прашања од неговата надлежност, или заради пот-
врдување на закони, прописи и други општи акти. 
Одлуката донесена на референдум е задолжителна. 

Член 147 
Во републиките и во автономните покраини се 

формира претседателство на републиката, односно 
претседателство на автономната покраина, кое ја 
претставува републиката, односно автономната по-
краина, и врши други права и должности утврде-
ни со уставот. 

Член 148 
Во општествено-политичката заедница се фор-

мира, како извршен орган на собранието, извршен 
совет, односно друг соодветен ко летај ален извршен 
орган. 

Извршниот совет е одговорен пред собранието 
за состојбата во општествено-политичката заедница, 
за спроведувањето на политиката и за извршување-
то на прописите и на други општи акти на собра-
нието, како и за насочувањето и усогласувањето на 
работата на органите на управата. 

Член 149 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница формира органи на управата. 
Органите на управата ја спроведуваат утврде-

ната политика и ги извршуваат законите, прописи-
те и другите општи акти на собранијата и на из-
вршните совети, ги спроведуваат насоките на со-

бранијата, одговорни се за состојбата во областите 
за кои се формирани, ја следат состојбата во 
определени области и даваат иницијатива за реша-
вање на прашањата во тие области, решаваат во 
управните работи, вршат управен надзор и други 
управни работи, подготвуваат прописи и други оп-
шти акти и вршат други стручни работи за собра-
нието на општествено-пблитичката заедница и за 
извршниот совет. 

Органите на управата се самостојни во рамки-
те на своите овластувања, и за својата работа одго-
вараат пред собранието и пред извршниот совет. 

Органите на управата со својата работа обез-
бедуваат ефикасно остварување на правата и инте-
ресите на работните луѓе и граѓаните, на организа-
циите на здружениот труд и на другите самоуправ-
ни организации и заедници. 

Органите на управата соработуваат меѓусебно и 
со органите на управата на други општествено-по-
литички заедници, како и со организациите на здру-
жениот труд и со други самоуправни организации и 
заедници по прашање од интеред за тие организации 
и заедници, и обезбедуваат заемно известување. 

Член 150 
Меѓусебните односи на органите на управата на 

одделни општествено-политички заедници се засно-
ваат врз правата и должностите утврдени со уста-
вот, со статутот на општествено-политичката заед-
ница, односно со закон. 

Со уставот и со закон се утврдуваат правата и 
должностите на републичките, односно на покраин-
ските органи на управата, ЕО поглед на извршува-
њето на законите и на другите прописи и општи ак-
ти, на контролата на извршувањето на тие прописи 
и акти, како и нивните права и должности спрема 
општинските органи на управата во извршувањето 
на тие прописи и општи акти. 

Член 151 
Избраните и именуваните функционери се из-

бираат, односно се именуваат, на. време од четири 
години. 

Членовите на претседателствата на општестве-
но-политичките заедници и претседателите на из-
вршните совети можат да бидат избирани најмно-
гу двапати едноподруго. 

Членовите на извршните совети, функционерите 
кои раководат со органите на управата, како и дру-
ги функционери и носители на самоуправни, јавни 
и други општествени функции за кои тоа го одре-
дил уставот или законот, можат да се избираат, од-
носно именуваат, двапати едноподруго, а, по исклу-
чок, по посебна постапка утврдена со уставот — 
уште за еден мандатен период. 

Член 152 
Со закон и со одлука на општинско собрание 

заснована врз закон може да им се довери на орга-
низациите на здружениот труд и на други самоуп-
равни организации и заедници, на општествените 
организации, на здруженијата на граѓаните и на 
други организации со свои акти, во областа на 
својата дејност, да уредуваат определени односи од 
поширок интерес, да решаваат во поединечни ра-
боти за определени права и обврски и да вршат 
други јавни овластувања. 

Со закон и со одлука на општинско собрание 
заснована врз закон може да се одреди начинот 
на вршење на јавните овластувања што им се до-
веруваат на одделни организации и заедници, како 
и да се утврдат правата на собранието и на другите 
органи на општествено-политичката заедница во 
поглед на давањето насоки на тие организации и за-
едници и во поглед на вршењето надзор во врска со 
вршењето на јавните овластувања. 
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Г л а в а III 

СЛОБОДИ, ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧОВЕ-
КОТ И ГРАЃАНИНОТ 

Член 153 
Слободите и правата на човекот и граѓанинот, 

утврдени со овој устав, се остваруваат во меѓусеб-
на солидарност на луѓето и со исполнување на дол-
жностите и одговорностите на секого спрема сите и 
на сите спрема секого. 

Слободите и правата на човекот и граѓанинот се 
ограничени само со еднаквите слободи и права на 
другите и со интересите на социјалистичката заед-
ница утврдени со уставот. 

Секој е должен да ги почитува слободите и пра-
вата на другите и е одговорен за тоа. 

Член 154 
Граѓаните се еднакви во правата и должностите 

без оглед на националноста, расата, полот, јазикот, 
вероисповедта, образованието или општествената 
положба. 

Сите пред законот се еднакви. 

Член 155 
Неприкосновено и неотуѓиво е правото на ра-

ботниот човек и граѓанинот на самоуправување, 
со кое на секого му се обезбедува да одлучува за 
своите лични и заеднички интереси во организации-
те на здружениот труд, во месните заедници, во са-
моуправните интересни заедници и во другите са-
моуправни организации и заедници и во опште-
ствено-политичките заедници, како и ва сите други 
форми на своето самоуправно здружување и ме-
ѓусебно поврзување. 

Секој е одговорен за самоуправното одлучување 
и за спроведувањето на одлуките. 

Член 156 
Граѓанинот кој наполнил осумнаесет години воз-

раст има право да избира и да биде избиран за член 
на делегација во основна самоуправна организација 
и заедница и за делегат во собранието на опште-
ствено-политичка заедница. 

Работникот во организацијата на здружениот 
труд, како и работниот човек во сите форми на 
здружување на трудот, на средствата и на интере-
сите, без оглед на годините на возраста, има право 
да избира и да биде избиран во делегација за со-
бранијата на општествено-политичките заедници и 
да избира делегати за собранијата на тие заедници. 

Работникот во организацијата на здружениот 
труд, како и работниот човек во сите форми на здру-
жување на трудот,, на средствата и на интересите, 
без оглед на годините на возраста, има праЗо да 
избира и да биде избиран за член односно за де-
легат во орган на управување на организацијата. 

Член 157 
Граѓанинот има право да им поднесува претстав-

ки и предлози на телата и органите на општестве-
но-политичките заедници иѓ на други надлежни ор-
гани и организации, да добие одговор на нив како и 
^а презема политички и други иницијативи од општ 
интерес. 

Член 158 
Секој е должен совесно и во интерес на соција-

листичкото самоуправно општество да врши с а - ' 
моуправна, јавна и друга општествена функција, 
што му е доверена. 

Член 159 
Загарантирано е правото на работа. 
Правата стекнати врз основа на трудот се нео- • 

ТУЃИЕИ. 
Сите кои управуваат или располагаат со опште-

ствени средства и општествено-политичките заедни-
ци се должни да создаваат се поповолни услови за 
остварување на правото на работа. 

Општествената заедница создава услови за ос-
пособување на граѓаните што не се наполно способ-
ни за работа, како и услови за нивно соодветно 
вработување. 

Се гарантира, под услови одредени со закоп, 
право на материјално обезбедување за време на 
привремена невработеност. 

На работникот може да му престане работата 
против неговата волја само под услови и на начин 
што се утврдени со закон. 

Кој не сака да работи, а е способен за работа, 
не ги ужива правата и заштитата што припаѓаат 
врз основа на трудот. 

Член 160 
Се гарантира слободата на работа. 
Секој слободно го избира своето занимање и 

вработување. 
На секој граѓанин, под еднакви услови, му се 

достапни секое работно место и функција во оп-
штеството. 

Забранета е принудна работа. 
Член 161 

Работниот човек има право на услови за работа 
кои го обезбедуваат неговиот физички и морален 
интегритет и сигурност. 

Член 162 
Работникот има право на ограничено работно 

време. 
Работното време на работникот не може да биде 

подолго од 42 часа во неделата. Во определени деј-
ности и во определени случаи со закон може да 
се пропише, за ограничен период, работното време 
да може да биде подолго од 42 часа во неделата 
ако тоа го бараат природата на работата или ис-
клучителни околности. 

Со закон можат да се одредат условите за скра-
тување на работното време. 

Работникот има право на дневен и неделен од-
мор, како и на платен годишен одмор во траење 
од најмалку осумнаесет работни денови. * 

Работникот има право на здравствена и друга 
заштита и на лична сигурност при работата. 

Младината, жените и инвалидните лица ужи-
ваат посебна заштита при работата. 

Член 163 
Правото на работниците на социјално осигуру-

вање се обезбедува со задолжително осигурување 
врз наплата на заемност и солидарност и на минат 
труд, во самоуправните интересни заедници, а врз 
основа на придонесот од личниот доход и придо-
несот од доходот на организациите на здружениот, 
труд, односно на придонесот од средствата на дру-
ги организации или заедници во кои работат. Со 
ова осигурување работникот, во согласност со закон, 
ои обезбедува за себе право на здравствена заш-
тита и други права за случај на болест, права за 
случај на породување, намалување или губење на 
работната способност, на невработеност и старост 
и права на други форми на социјално осигурување, 
а за членовите на своето семејство — право на 
здравствена заштита, право на семејна пензија, како 
и други права по основ на социјалното осигуру-
вање. \ 

Правата од социјалното осигурување за работ-
ните-луѓе и граѓаните кои не се опфатени со за-
должителното социјално осигурување се уредуваат, 
во согласност со закон, врз начелата на заемност и 
солидарност. 

Член 164 
Загарантирано му е на граѓанинот да стекнува 

станарско право на стан во општествена сопственост 
со кое му се обезбедува, под услови одредени со 
закон, трајно да го користи станот во општествена, 
сопственост заради задоволување на личните и се-
мејните станбени потреби. 

Правото на граѓаните на користење на стан на 
кој постои право на сопственост се уредува со за-
кон. 

© 
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Член 165 
Задолжително е основното школување во трае-

ње од најмалку осум години. 
Материјалните и други услови за основање и ра-

бота на школите и на други установи за образование 
на граѓаните и за унапредување на нивната дејност 
ги обезбедуваат, врз начелата на заемност и соли-
дарност работните луѓе, организациите на здруже-
ниот труд и други самоуправни организации и заед-
ници и општествено-политичките заедници во са-
моуправните интересни заедници, во согласност со 
закон. 

Граѓаните имаат право, под еднакви услови ут-
врдени со закон, да стекнуваат знаења и стручна 
спрема на сите степени на образование, во сите ви-
дови школи и во други установи за образование. 

Член 166 
Загарантирана е слободата на мислата и на 

определувањето. 
Член 167 

Загарантирана е слободата на печатот и на дру-
гите видови информирање и јавно изразување, сло-
бодата на здружувањето, слободата на говорот и 
на јавното истапување, слободата на собирот и на 
Друго јавно собирање. 

Граѓаните имаат право преку средствата за ин-
формирање да изразуваат и објавуваат свои мис-
лења. 

Граѓаните, организациите и здруженијата на 
граѓаните, под услови одредени со закон, можат да 
издаваат печат и да шират информации преку дру-
ги средства за информирање. 

Член 168 
Се гарантира правото на граѓанинот да биде 

известен за настаните во земјата и во светот што 
се од интерес за неговиот живот и работа, како и 
за прашања од интерес за заедницата. 

Печатот, радиото и телевизијата и другите сред-
ства за јавно информирање и комуницирање се 
должни вистинито и објективно да ја известуваат 
јавноста, како и да објавуваат мислења и инфор-
мации на органите, организациите и граѓаните што 
се од интерес за јавноста. 

Загарантирано е правото на исправка на обја-
вена информација со која се нанесува повреда на 
право или на интерес на човек, на организација или 
на орган. 

Член 169 » 
Научното и уметничкото творење е слободно. 
Творците на научни и уметнички дела, како и на 

научни откритија и технички изуми, имаат морал-
ни и материјални права на своите творби. Правата 
на творецот на сопствените творби не можат да се 
користат за противно на интересите на општеството 
да се применуваат новите научни достигања - и тех-
нички изуми. 

Обемот, траењето, ограничувањето, престанокот 
и заштитата на правата на творецот на сопстве-
ните творби, како и правата на организациите на 
здружениот труд во кои тие творби се создадени ка-
ко резултат на здружувањето на трудот и сред-
ствата, се одредуваат со закон. 

Член 170 
На граѓанинот му е загарантирана слободата на 

изразување на припадноста на народ, односно на 
народност, слободата на изразување на национал-
ната култура и слободата на употреба на својот ја-
зик и писмо. 

Граѓанинот не е должен да се изјаснува на кој 
народ, односно на која народност и припаѓа, ниту 
да се определува за припадност на еден од наро-
дот?, односно на една од народностите. 

Протизуставно и казниво е секое пропагирање 
или спроведување на национална нерамноправност, 
како и секое разгорување на национална, расна или 
верска омраза и нетрпеливост. 

Член 171 
Припадниците на народностите имаат, во со-

гласност со уставот и со законот, право на употре-
ба на својот јазик и писмо во остварувањето на 
своите права и должности, како и во постапката 
пред државните органи и организациите кои вр-
шат јавни овластувања. 

Припадниците на народите и народностите на 
Југославија на територијата на секоја република, 
односно автономна покраина, имаат право на на-
става на својот јазик во согласност со закон. 

Член 172 
Одбраната на земјата е неприкосновено и нео-

туѓиво право и највисока должност и чест на секој 
граѓанин. 

Член 173 
Право и должност на граѓанинот е да учеству-

ва во општествената самозаштита. 

Член 174 
Исповедување^ на верата е слободно и е при-

ватна работа на човекот. 
Верските заедници се одделени од државата и 

се слободни во вршењето на ~ верските работи и 
верските обреди. 

Верските заедници можат да основаат само вер-
ски школи за подготвување свештеници. 

Противуставна е злоупотребата на верата и на 
верската дејност за политички цели. 

Општествената заедница може материјално да 
ги помага верските заедници. 

Верските заедници, во границите одредени со 
закон, можат да имаат право на сопственост на 
недвижности. 

Член 175 
Животот на човекот е неприкосновен. 
Смртна казна може по исклучок да се пропише 

и да се изрече само за најтешките форми на тешки 
кривични дела« 

Член 176 
Се гарантира неповредливоста на интегритетот 

на човековата личност, на личниот и семејниот жи-
вот и на другите права на личноста. 

Забрането и казниво е секое изнудување на 
признанија и изјави. 

Член 177 
Слободата на човекот е неприкосновена. 
Никој не може да биде лишен од слобода, освен 

во случаите и по постапката што се утврдени со 
закон. 

Лишувањето од слобода може да трае само до-
дека 'постојат законски услови за тоа. 

Незаконитото лишување од слобода е казниво. 

Член 178 
Лицето за кое постои основано сомневање дека 

извршило кривично дело може да биде притворено 
и задржано во притвор само кога е тоа неопходно 
заради водење на кривА^гната постапка или заради 
безбедноста на луѓето. Притворот се одредува со 
одлука на судот, а само по исклучок, под услови 
одредени со закон, со одлука на друг со закон ов-
ластен орган — најдолго до три дена. 

На лицето кое е притворено мора да му се вра-
чи писмено образложев решение во часот на при-
творањето или најдоцна во рок од 24 часа од при-
творањето. Против ова решение тоа лице има право 
на жалба за која судот одлучува во рок од 48 часа. 

Траењето на притворот мора да диде сведено на 
најкратко нужно време.. 

Притворот може да трае по одлука на првосте-
пениот суд најдолго три месеци од денот на при-
творањето. Овој рок може да се продолжи со одлу-* 
ка на врховниот суд уште за три месеци. Ако до 
истекот на тие рокови не се подигне обвинителен 
акт, обвинетиот се пушта на слобода. 
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Член 179 
Се гарантира почитувањето на човековата лич-

ност и на човековото достоинство во кривичната 
и во секоја друга постапка, во случај на лишување, 
односно ограничување на слободата, како и за вре-
ме на извршување на казната. 

Член 180 
Секој има право на, еднаква заштита на своите 

права во постапката пред судот, пред државните и 
други органи и организации, кои решаваат за не-
говите права, обврски и интереси. 

На секого му е загарантирано правото на жал-
ба или на друго правно средство против одлуките на 
судовите, на државните органи и на други органи 
и организации, со кои се решава за негово право 

•или врз закон заснован интерес. 
Правната помош се обезбедува преку адвока-

турата како самостојна општествена служба и пре-
ку други видови правна помош. 

Член 181 
Никој не може да биде казнет за дело кое, пред 

Да биде сторено, не било предвидено со закон или 
со пропис заснован врз закон како казниво дело 
и за кое не била предвидена казна. 

Кривичните дела и кривичните санкции можат 
да се одредат само со закон. 

Кривичните санкции ги изрекува надлежниот 
суд во постапка пропишана со закон. 

Никој не може да биде сметан за виновен за 
кривично дело додека тоа не биде утврдено со пра-
восилна судска пресуда. 

Лицето кое неоправдано е осудено за кривично 
дело или без основа е лишено од слобода има право 
на рехабилитација и на надоместок на штета од 
општествените средства, како и други права утвр-
дени со закон. 

Член 182 
Загарантирано е правото на одбрана. 
Никој кој му е достижен на судот или на друг 

орган надлежен за водење постапка, не може да 
биде казнет, ако по закон не е сослушан или ако не 
му е дадена можност да се брани. 

Обвинетиот има право да си земе бранител, на 
кој, согласно со закон, му се овозможува одбрана и 
заштита на правата и интересите на обвинетиот. Со 
закон се одредува во кои случаи обвинетиот мора 
да има бранител. 

Член 183 
На граѓаните им се гарантира слободата на дви-

жењето и на настанувањето. 
Ограничување на слободата на движењето и на 

настанувањето може да се предвиди со закон, и тоа 
само за да се обезбеди водење на кривична пос-
тапка, да се спречи ширење на заразни болести или 
да се заштити јавниот поредок, или ако тоа го бараат 
интересите на одбраната на земјата. 

Член 184 
Станот е неповредлив. 
Никој без решение донесено врз основа на за-

кон не смее да влезе во туѓ стан или други просто-
рии, ниту во нив да врши претресување против вол-
јата на нивниот држател. 

На претресувањето има право да присуствува 
лицето чиј стан или простории се претресуваат, или 
член на неговото семејство, односно негов застап-
ник. 

Претресувањето може да се врши само во при-
суство на двајца сведоци. 

Под услови предвидени со закон службено ли-
це може да влезе во туѓ стан или простории без 

решение на надлежен орган и да врши претресу-
вање без присуство на сведоци ако е тоа неопходно 
заради непосредно фаќање на сторителот на кри-
вично дело или заради безбедноста на луѓето и 
имотот, или ако е очигледно дека поинаку не би 
можеле да се обезбедат докази во кривичната пос-
тапка. , 

Секое противправно влегување во туѓ стан и 
други простории и нивно претресување се забране-
ти и казниви. 

Член 185 
Тајната на писмата и на други средства за оп-

штетве е неповредлива. 
Само со закон може да се пропише дека врз ос-

нова на одлука на надлежниот орган може "да се 
отстапи од начелото на неповредливост на тајната 
на писмата и на другите средства за општење, ако 
тоа е неопходно за водење на кривична постапка 

. или за безбедноста на земјата. ' 

Член 186 
Секој њма право на заштита на здравјето. 
Со закон се утврдува во кои случаи граѓаните 

кои не се осигурени имаат право на заштита на 
здравјето од општествените средства. 

Член 187 
На борците, на воените инвалиди и на члено-

вите на семејствата на паднатите борци им се га-
рантираат права со кои се обезбедува нивната соци-
јална сигурност и посебни права што се утврдуваат 
со закон. у 

На воените инвалиди им се обезбедуваат оспосо-
бување за работа, инвалидски права и други фор-
ми на заштита. 

Член 188 
Мајката и детето уживаат посебна општествена 

заштита. 
Под посебна општествена заштита се малолет-

ниците за кои родителите не се грижат, како и дру-
ги лица кои не се во можност сами да се грижат 
за себе и за заштита на своите права и интереси. 

Член 189 
Граѓаните кои се неспособни за работа, а не-

маат средства потребни за издржување, и\та|ат пра-
во на помош од општествената заедница. 

Член 190 
Семејството ужива општествена заштита. Бра-

кот и правните односи во бракот и во семејството 
се уредуваат со закон. 

Бракот полноважно се склучува со« слободна 
согласност на лицата кои склучуваат брак пред 
надлежниот орган. 

Родителите имаат право и должност да се гри-
жат за подигањето и воспитувањето на своите деца. 
Децата се должни да се грижат за своите родители 
на кои им е потребна помош. 

Децата родени надвор од брак имаат исти права 
и должности како и децата родени во брак. 

Член 191 
Право на човекот е слободно да одлучува за 

раѓање на децата. 
Ова право може да се ограничи само заради 

заштита на здравјето. 

Член 192 
Човекот има право на здрава (животна средина. 
Општествената заедница обезбедува услови за 

остварување на ова право. 
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Член 193 
Секој, кој искористува земјиште, вода или дру-

ги природни добра е доллѕен тоа да го прави на 
начин со кој се обезбедуваат услови за работа и 
живот на човекот во здрава средина. 

Секој е должен да ја чува природата и нејзи-
ните добра, природните знаменитости и реткости и 
спомениците на културата. 

Член 194 
Загарантирано е правото на наследување. 
Наследувањето се уредува со закон. 
Никој не може врз основа на наследување да 

задржи во сопственост недвижности и средства за 
работа во обем поголем отколку што е одредено со 
уставот или со закон. 

Наследувањето на имот на лице кое уживало 
социјална или друга помош од општествената заед-
ница може да се ограничи со закон. 

Член 195 
Секој е должен, под еднакви услови и сразмерно 

со своите материјални можности, да придонесува за 
задоволувањето на општите општествени потреби. 

Член 196 
Секој е должен да му укаже помош на друг во 

опасност и солидарно со други да учествува во от-
странувањето на општа опасност. 

Член 197 
Секој е должен да се придржува за уставот и за-

конот. 
Со закон се одредуваат условите под кои е каз-

ниво пропуштањето да се вршат должностите утвр-
дени со уставот. 

Член 198 
Противуставно и казниво е секое самоволие со 

кое се повредува или се ограничува право ш* чове-
кот, без оглед на тоа кој го врши тоа. 

Никој не смее да употребува принуда ниту да ги 
ограничува правата на друг, освен во случаите и во 
постапката што се пропишани со закон. 

Член 199 
Секој има право на надоместок на штетата што, 

во вр£ка со вршењето на службата или на друга 
дејност на државен орган, односно на организација 
која врши работи од јавен интерес, ќе му ја пре-
дизвика со своја незаконита или неправилна работа 
лицето или органот што ја врши таа служба или 
дејност. 

Штетата е должна да ја надомести општествено-
-политичката заедница, односно организацијата во 
која се врши дејноста или службата. Оштетениот; 
има право, во согласност со закон, да бара надомес-
ток и непосредно од лицето што му ја предизвикало^ 
штетата. 

Член 200 
Државјанинот на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во странство ужива заштита 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Државјанинот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија не може да биде лишен од 
државјанството, отстранет од земјата ниту екстра-
диран. 

На државјанинот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија кој е отсутен од земјата, 
а има и друго државјанство, може само по исклучок, 
врз основа на сојузен закон, да му се одземе држав-
јанството на Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија, ако со својата работа им нанесува 
штета на меѓународните или други интереси на Ју -
гославија или ако одбива да ги врши должностите 
на граѓанин. 

Член 201 
Странците во Југославија ги ул^иваат слободите 

и правата на човекот утврдени со овој устав и имаат 
други права и должности утврдени со закон и со 
меѓународен договор. -

Член 202 
Загарантирано им е правото на азил на стран-

ските државјани и на лицата без државјанство, кои 
се прогонуваат поради своето залагање за демократ-
ски погледи и движења, за социјално и национално 
ослободување, за слобода и права на човековата 
личност или за слобода на научно или уметничко 
творење. 

Член 203 
Слободите и правата загарантирани со овој ус-

тав не можат да се одземаат ниту да се ограничат. 
Слободите и правата утврдени со овој устав ни-

кој не смее да ги користи заради уривање на осно-
вите на социјалистичкото самоуправно демократско 
уредување утврдено со овој устав, загрозување на 
независноста на земјата, кршење на слободите и 
правата на човекот и граѓанинот загарантирани со 
овој устав, загрозување на мирот и на рамноправна-
та меѓународна соработка, разгорување на национал-
на, расна и верска омраза или нетрпеливост или за-
ради поттикнување на вршење кривични дела, ниту 
овие слободи можат да се користат на начин со кој 
се навредува јавниот морал. Со закон се одредува во 
кои случаи и под кои услови користењето на слобо-
дите противно на овој устав повлекува ограничува-
ње или забрана на нивното користење. 

Овие слободи и права се остваруваат, а долж-
ностите се исполнуваат врз основа на овој устав. 
Начинот на остварување на одделни слободи и права 
може да се пропише само со закон, и тоа единствено 
кога со овој устаџ е предвидено или кога е неопход-
но за нивното остварување. 

Се обезбедува судска заштита на слободите и 
правата загарантирани со овој устав. 

Г л а в а I V 

УСТАВНОСТ И ЗАКОНИТОСТ 

Член 204 
Заради остварување на општествено-економ- . 

ските и политичките односи утврдени со уставот и со 
закон и заради заштита на слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, на самоуправувањето, на оп-
штествената сопственост, на самоуправните и на дру-
ги права на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките заедници, се обезбедува 
заштита на уставноста и законитоста. 

Член 205 
Грижите за уставноста и законитоста се долж-

ност на судовите, на органите на општествено-поли-
тичките заедници, на организациите на здружениот 
труд и на други самоуправни организации и заедни-
ци, како и на носителите на самоуправни, јавни и 
други општествени функции. 

Уставните судови обезбедуваат заштита на ус-» 
тавноста, како и законитост во согласност со уставот. 

Право и должност на работните луѓе и граѓаните 
е да даваат иницијатива за заштита на уставноста И 
Законитост^ 
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Член 206 
Републичкиот устав и покраинскиот устав не 

можат да бидат во спротивност со Уставот на СФРЈ. 
Сите закони и други прописи и општите акти на 

органите на општествено-политичките заедници, ка-
ко и самоуправните општи акти на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници, мораат да бидат во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

Член 207 
Сите прописи и други општи акти на сојузните 

органи мораат да бидат во согласност со сојузен 
закон. 

Републичкиот и покраинскиот закон и другите 
прописи и општи акти на органите на општествено-
-политичките заедници, како и самоуправните опш-
ти акти не можат да бидат во спротивност со соју-
зен закон. 

Ако републичкиот, односно покраинскиот закон 
е во спротивност со сојузен закон ќе се примени 
привремено, до одлуката на уставниот суд, репуб-
личкиот, односно покраинскиот закон, а ако за из-
вршувањето на сојузниот закон се одговорни сојуз-
ните органи — сојузниот закон. 

Ако органот кој одлучува во поединечни работи 
смета дека законот, друг "пропис или општ акт или 
самоуправен општ акт не е во согласност со сојузен 
закон, односно дека е во спротивност со сојузен за-
кон, должен е да поведе постапка пред уставниот 
суд. 

Член 208 
Законите и другите прописи и општи акти на 

органите на општествено-политичките заедници се 
објавуваат пред да влезат во сила. 

Самоуправните општи акти не можат да се при-
менуваат пред да се објават на соодветен начин. 

Член 209 
Сојузните закони и другите сојузни прописи и 

општи акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

Само од особено оправдани причини може да се 
одреди сојузен закон, друг пропис или општ акт да 
влегува во сила во рок пократок од осум дена од 
денот на објавувањето или истиот ден кога е објавен. 

Член 210 
Меѓународните договори се применуваат со де-

нот на влегувањето во сила, ако со актот за ратифи-
кација или со договор врз основа на овластување на 
надлежниот орган не е одредено поинаку. 

Судовите непосредно ги применуваат меѓународ-
ните договори што се објавени. 

Член 211 
Законите и другите прописи и општите акти на 

органите на општествено-политичките заедници не 
можат да имаат повратно дејство. 

Само со законот може да се одреди одделни не-
гови одредби, ако тоа го бара општиот интерес, да 
имаат повратно дејство; 

Казнивите дела се утврдуваат и казните за овие 
дела се изрекуваат според законот, односно друг 
пропис што важел во времето на извршувањето на 
делото, освен ако новиот закон, односно пропис е 
поблаг за сторителот. 

Член 212 
Сите поединечни акти и мерки на органите на 

управата и на другите државни органи кои вршат 
извршни и управни работи, како и поединечните 
акти на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници што 
тие ги донесуваат во вршењето на јавни овласту-
вања, мораат да се засноваат врз закон или врз друг 
законито донесен пропис, 

Член 213 
Државните органи, како и организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници кои вршат јавни овластувања, мо-
жат да решаваат во поединечни предмети за правата 
и обврските или, врз основа на закон, да приме-
нуваат мерки на принуда или ограничување, само 
во постапка пропишана со закон во која на секого 
му е дадена можност да ги брани своите права и 
интереси и против донесениот акт да изјави жалба 
или да употреби друго правно" средство предвидено 
со закон. 

Органите на управата можат да им налагаат 
обврски на одделни самоуправни организации и 
заедници во поглед на нивната работа сам^ ако за 
тоа со закон се изречно овластени и во постапка 
пропишана со закон. 

Член 214 
Незнаењето на јазикот на кој се води постапката 

не смее да биде пречка за одбраната и за оствару-
вањето на правата и на оправданите интереси на 
граѓаните и организациите. 

На секого му е загарантирано правото во пос-
тапка пред судот или пред други државни органи, 
пред организациите на здружениот труд и пред дру-
ги самоуправни организации и заедници кои во вр-
шењето на јавните овластувања решаваат за права и 
обврски на граѓаните, да го употребува СВОЈОТ јазик 
и во таа постапка да се запознава на својот јазик со 
фактите. 

Член 215 
Против решенијата и другите - поединечни акти 

на судските, управните и другите државни органи, 
како и против таквите акти на самоуправните орга-
низации и на заедниците кои вршат јавни овласту-
вања, донесени во прв степен, може да се изјави 
жалба до надлежниот орган. 

По исклучок, во определени случаи, со закон 
може да се исклучи жалбата ако на друг начин е 
обезбедена заштита на правата и на законитоста. 

Член 216 
За законитоста на конечните поединечни акти со 

кои државните органи или самоуправните организа-
ции и заедниците кои вршат јавни овластувања ре-
шаваат за правата или обврските, одлучува судот во 
управен спор, ако за определена работа со закон не 
е предводена друга судска заштита. 

Само со закон, по исклучок, во определени ви-
дови управни работи,- може да се исклучи управниот 
спор. 

Г л а в а V 

СУДСТВО И ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Член 217 
Судската функција во единствениот систем на 

власта и на самоуправувањето на работничката кла-
са и на сите работни луѓе ја вршат редовните судови 
како органи на државната власт и самоуправните 
судови. 

Член 218 
Судовите ги штитат слободите и правата на гра-

ѓаните и самоуправната положба на работните луѓе 
и на самоуправните организации и заедници и обез-
бедуваат уставност и законитост. 

Член 219 
Судовите во вршењето на судската функција се 

независни и судат врз основа на уставот, законите И 
самоуправните општи акти« 



Страна 240 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 21 февруари 1974 

Член 220 
Редовните судови се установуваат со закон. 
Надлежноста, составот и организацијата на ре-

довните судови и постапката пред тие судови се 
утврдуваат со закон. 

Член 221 
Редовните судови: одлучуваат во споровите за 

основните лични односи, за правата и обврските на 
граѓаните и за правата и обврските на општествено-
политичките заедници; им изрекуваат казни и други 
мерки на сторителите на кривични дела и на други 
казниви дела одредени со закон; одлучуваат за за-
конитоста на поединечните акти на државните ор-
гани и организациите кои вршат јавни овластувања; 
ги решаваат споровите за имотните и работните од-
носи, ако решавањето на тие спорови не им е дове-
рено на самоуправните судови и решаваат за други 
односи кога е тоа предвидено* со закон. 

За кривичните дела на воените лица и за опре-
делени кривични дела на други лица што се одне-
суваат на народната одбрана и на безбедноста на 
земјата, како и за други правни работи што се одне-
суваат на споровите во врска со службата во Југо-
словенската народна армија, судат воените судови. 

Член 222 
Редовните судови ги следат и ги проучуваат 

општествените односи и појави од интерес за оства-
рувањето на своите функции и на собранијата на 
соодветните општествено-политички заедници и на 
другите државни органи и на самоуправните орга-
низации и заедници им даваат предлози за спречу-
вање на општествено опасни и штетни појави и за 
зацврстување на законитоста, општествената одго-
ворност и социјалистичкиот морал. 

Редовните судови во својот делокруг имаат пра-
во и должност да го известуваат собранието на соод-
ветната општествено-политичка заедница за приме-
нувањето на законите и за работата на судовите, а 
воените судови — Претседателството на СФРЈ, од-
носно Претседателот на Републиката како врховен 
командант. 

Член 223 
Самоуправните судови се установуваат со само-

управен акт или со спогодба на странките, во сог-
ласност со уставот и со закон. Самоуправни судови 
за определени видови спорови можат да се устано-
ват и -со закон. 

Надлежноста, составот и организацијата на са-
моуправниот суд, како и постапката пред тој суд се 
уредува со закон, односно со актот за установување 
на судот, во согласност со законот. 

Член 224 
Самоуправните судови решаваат со уставот и со 

закон одредени видови спорови од општествеио-еко-
номските и други самоуправни односи, како и спо-
рови што ќе им ги доверат работните луѓе во орга-
низациите на здружениот труд, во самоуправните 
интересни заедници и во други самоуправни органи-
зации и заедници, а настанале од меѓусебните одно-
си што самостојно ги уредуваат или што произлегу-
ваат од правата со кои слободно располагаат, ако со 
закон не е утврдено определени видови спорови да 
решаваат редовните судови. 

Решавањето на одделни спорови за правата со 
кои слободно располагаат граѓаните можат спогод-
бено да им го доверат на мировни совети, или на 
избрани судови или на други самоуправни судови, 
ако со закон не е одредено поинаку. 

Член 225 
Самоуправните судови се установуваат како су-

дови на здружениот труд, арбитражи^ мировни сове-
ти, избрани судови и како други форми на самоу-
правни судови. 

Член 226 
Судот на здружениот труд одлучува за постоење 

на услови за организирање на основните организа-
ции на здружен труд и на работните заедници и за 
барањата за заштита на правото на работа со општес-
твени средства и на други самоуправни права и на 
општествената сопственост и ги решава споровите за 
организирање и издвојување на основни организа-
ции на здружениот труд, за соединување, присоеди-
нување и поделба на организациите на здружениот 
труд, за склучување и спроведување на самоуправни 
спогодби за здружување и за меѓусебните односи во 
здружениот труд, како и други со закон одредени 
ви ДОЕ и спорови од општествено-економските и други 
самоуправни односи. 

Со сојузен закон се утврдуваат начелата за фор-
мирање, за надлежноста и за составот на судот на 
здружениот труд, како и постапката пред тој суд. 

Член 227 
Расправањето пред судот е јавно. 
Заради чување на тајната, заштита на моралот, 

на интересите на малолетниците или заради заштита 
на други посебни интереси на општествената заед-
ница, со закон се одредува во кои случаи во рас-
правањето може да се исклучи јавноста. -

Член 223 
Судот суди во совет. 
Со закон може да се одреди во определени ра-

боти да суди судија поединец. 

Член 229 
Во судењето учествуваат судиите и работни луѓе 

и граѓани како судии, судии-поротници или порот-
ници, на начин утврден со закон, односно со актот 
за установување на судот. 

Со закон може да се пропише во определени су-
дови и БО определени работи во судењето да учес-
твуваат само судии. 

Член 230 
Судиите и граѓаните кои учествуваат во судење-

то во редовниот суд ги избира и ги разрешува собра-
нието на соодветната општествено-политичка заед-
ница. 

Судиите на редовните судови се избираат и се 
разрешуваат на начин, под услови и по постапка со 
кои се обезбедуваат стручна способност и морално-
-политичка подобност за вршење на судиската функ-
ција и независност на судиите во судењето. 

Судиите и граѓаните кои учествуваат во судење-
то во редовниот суд се избираат на определен период 
и можат да бидат повторно избирани. 

Судиите, граѓаните и работните луѓе кои учес-
твуваат во судењето во самоуправниот суд се изби-
раат, се именуваат и се разрешуваат на начин про-
пишан со закон. 

Член 231 
Никој кој учествува во судењето не може да 

биде повикан на одговорност за мислење дадено при 
донесувањето на судска одлука, а ЕО постапката по-
ведена поради кривично дело сторено во вршењето 
на судиската функција не може да биде притворен 
без одобрение о'д надлежното собрание на општес-
твено-политичката заедница. 

Член 232 
Судијата не може да врши служба или работа 

што се неспојливи со судиската функција. 

Член 233 
По жалба или по друго правно средство против 

судска одлука може да одлучи само надлежен суд. 
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Со закон, односното актот за установување на 
самоуправниот суд, се одредува кога и под кои ус-
лови против негова одлука е допуштено правно 
средство. 

Со закон се одредува под кои услови одлука на 
самоуправен суд може да се побива кај редовен суд 
и се уредува извршувањето на овие одлуки. 

Член 234 
Одлуките на судовите имаат важност и се из-

врда ливи на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 235 
Јавното обвинителство е самостоен државен ор-

ган кој ги гони сторителите на кривични и други со 
закон одредени казниви дела, презема со закон од-
редени мерки за заштита на интересите на општес-
твената заедница и вложува правни средства заради 
заштита на уставноста и законитоста. 

Јавното обвинителство ја врши својата функ-
ција врз основа на уставот и законите, а во соглас-
ност со политиката утврдена со општите акти на 
собранијата на општеетвено-политичките заедници. 

Јавното обвинителство има право и должност да 
го известува собранието на соодветната општествено-
-политичка заедница за применувањето на законите 
и за својата работа. 

Член 236 
Военото обвинителство ги гони сторителите на 

кривични дела што се во надлежност на воените су-
дови и презема определени мерки за заштита на ин-
тересите на општествената заедница и вложува 
правни средства заради заштита на уставноста и 
законитоста на начин пропишан со сојузен закон. 

Г л а в а V I 

НАРОДНА ОДБРАНА 

Член 237 
Неприкосновено и неотуѓиво право и должност 

на народите и народностите на Југославија, на ра-
ботните луѓе и граѓаните е да ги штитат и бранат 
независноста, суверенитетот, територијалната цело-
купно^ и со Уставот на СФРЈ утврденото општес-
твено уредување на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 238 
Никој нема право да признае или да потпише 

капитулација, ниту да прифати или да признае оку-
пација на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или на одделен нејзин дел. Никој нема 
право да ги спречи граѓаните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија да се борат про-
тив непријателот кој ја нападнал земјата. Таквите 
акти се противуставни и се казнуваат како предав-
ство на земјата. 

Предавството на земјата е најтешко злосторство 
спрема народот и се казнува како тешко кривично 
дело. 

Член 239 
Правата и должностите на федерацијата и на 

нејзините органи во областа на народната одбрана 
се утврдуваат со овој устав. 

Право и должност на општините, автономните 
покраини, републиките, односно на другите општес-
твено-политички заедници е, во согласност со систе-
мот на народната одбрана, секоја на својата терито-
рија да ја уредува и организира народната одбрана 
и да раководи со територијалната одбрана, со ци-
вилната заштита и со другите подготовки за одбрана 
на земјата, а во случај на напад на земјата — да 

организира општонароден отпор и да раководи со 
него. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници го вршат пра-
вото и должноста на одбрана на земјата во соглас-
ност со законот, со плановите и одлуките на општес-
твено-политичките заедници, обезбедуваат средства 
за народна одбрана и вршат други задачи од интерес 
за народната одбрана. Овие организации и заедници 
се одговорни за извршување на тие задачи. 

Член 240 
Вооружените сили на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија ги штитат независнос-
та, суверенитетот, територијалната целокупност и со 
овој устав утврденото општествено уредување на 
Социјалистичка Федеративна ' Република Југосла-
вија. 

Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија претставуваат един-
ствена целина и се состојат од Југословенската на-
родна армија, како заедничка вооружена сила на си-
те народи и народности и на сите работни луѓе и 
граѓани, и од територијалната одбрана како најши-
рока форма на организиран вооружен општонароден 
отпор. 

Секој граѓанин кој со оружје или на друг начин 
учествува во отпорот против напаѓачот е припадник 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 241 
Воената обврска на граѓаните е општа. 

Член 242 
Во поглед на составот на старешинскиот кадар и 

на поставувањето на повисоки командни и раковод-
ни положби во Југословенската народна армија се 
применува начелото на што посразмериа застапеност 
на републиките и автономните покраини. 

Член 243 
Во вооружените сили на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија се обезбедува, во 
согласност со Уставот на СФРЈ, рамноправност на 
јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија. 

Во командувањето и во воената обука во Југо-
словенската народна армија може да се употребува, 
во согласност со сојузен закон, еден од јазиците на 
народите на Југославија, а во нејзините делови — 
јазиците на народите и народностите. 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ОДНОСИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА И ПРАВА И ДОЛЖ-
НОСТИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Г л а в а I 

ОДНОСИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 244 
Во Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија народите и народностите и работните луѓе 
и граѓаните ги остваруваат и обезбедуваат сувере-
носта, рамноправноста, националната слобода, неза-
висноста, територијалната целокупност, безбедноста, 
општествената самозаштита, одбраната на земјата, 
меѓународната положба и односите на земјата со 
други држави и меѓународни организации, системот 
на социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи, единствените основи на политичкиот 
систем, основните демократски слободи и права на 
човекот и граѓанинот, солидарноста и социјалната 
сигурност на работните луѓе и граѓаните и единс-
твениот југословенски пазар, и го усогласуваат за-
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етничкиот стопански и општествен развиток и. дру-
ги свои заеднички интереси. 

Овие заеднички интереси се остваруваат: 
— преку сојузните- органи, со рамноправно 

учество и одговорност на републиките и автоном-
ните покраини во овие органи во утврдувањето и 
спроведувањето на политиката на федерацијата; 

— преку сојузните органи врз основа на одлу-
ките, односно согласноста на републиките и авто-
номните покраини; 

— со непосредна соработка и со договор на ре-
публиките, автономните покраини, општините и дру-
гите општествено-политички заедници; 

— со самоуправно спогодување, со општествено 
договарање и со здружување на организациите на 
здружен труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници; 

— со дејноста на општествено-политичките и на 
другите општествени организации и здруженија на 
граѓаните; 

— со слободни и сестрани активности на гра-
ѓаните. 

Со Уставот на СФРЈ се утврдува кои права и 
должности во остварувањето на заедничките инте-
реси ги врши федерацијата преку сојузните органи, 
а кои републичките и покраинските собранија преку 
своите делегации во Собранието на СФРЈ и со не-
посредно одлучување, на начин утврден со овој 
устав? 

Член 245 
Во Социјалистичка Федеративна Република Ју-

гославија народите и народностите се рамноправни. 

Член 246 
Рамноправни се јазиците на народите и народ-

ностите и нивните писма на територијата на Југо-
славија. Во Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија во службена употреба се јази-
ците на народите, а јазиците на народностите — во 
согласност со овој устав и со сојузен закон. 

Со закон и со статутот на општествено-политич-
ката заедница и со самоуправните акти на органи-
зациите на здружен труд и на другите самоуправни 
организации и заедници се обезбедува остварува-
њето на рамноправноста на јазиците и писмата на 
народите и народностите во службената употреба 
на подрачјата на кои живеат одделни народности, 
и се утврдуваат начинот и условите за применува-
ње на оваа рамноправност. 

Член 247 • 
се гарантира на секоја народност, заради ос-

тварување на правото на изразување на својата 
народност и култура, слободно да го употребува сво-
јот јазик и писмо, да ја развива својата култура и 
заради тоа да основа организации и да ги ужива 
другите права утврдени со уставот. 

Член 248 
Покрај правата што со уставот им се обезбеде-

ни во другите општествено-политички заедници, на-
родностите остваруваат суверени права и во општи-
ната како самоуправна и основна општественово-
литичка заедница. 

Член 249 
За граѓаните на Југославија постои единствено 

државјанство на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Секој државјанин на републиката истовремено 
е и државјанин на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Државјанинот на една република ги има на те-
риторијата на друга република истите права и дол-
жности како и нејзините државјани. 

Член 250 
Одлуките, исправите и други поединечни акти 

издадени од државните органи и од овластените 
организации во една република, односно автономна 
покраина,' имаат иста важност и во другите репу-
блики, односно автономни покраини. 

Член 251 
Работните луѓе Ј* народите и народностите на 

Југославија ги остваруваат своите економски инте-
реси на единствениот југословенски пазар. 

На единствениот југословенски пазар работни-
те луѓе и организациите на здружениот труд се рам-
ноправни во вршењето на дејностите и во стек-
нувањето на доход, врз основа на дејствувањето на 
законитостите на пазарот и на општественото насо-
чување на стопанскиот и општествениот развој и на 
усогласувањето на односите на пазарот. 

Општествено-политичките заедници се одговор-
ни за обезбедување на единство на југословенскиот 
пазар. 

Тргнувајќи од отвореноста на југословенскиот 
пазар, а заради остварување на заедничките инте-
реси врз основите на рамноправните економски од-
носи, организациите на здружениот труд и опште-
ствено-политичките заедници воспоставуваат и раз-
виваат економска соработка со странство во соглас-
ност со утврдената политика и со прописите. 

Противу ставен е секој акт и секое дејствие со 
кои се нарушува единството па југословенскиот па-
зар. 

Член 252 
Основата на единствениот југословенски пазар 

ја сочинуваат: 
— слободното движење и здружување на тру-

дот и на средствата за репродукција и слободната 
размена на стоки и услуги,.на научните достигања 
и стручните искуства на целата територија на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

.— единствените пари, единствениот монетарен 
и девизен систем и единствените основи на кредит-
ниот систем, заедничката монетарна и девизна по-
литика и заедничките основи на кредитната поли-
тика; 

— единствениот систем и заедничката политика 
на економските односи со странство, единствениот 
царински систем и заедничката царинска поли-
тика; 

~ слободното формирање и здружување на ор-
ганизациите на здружениот труд и слободното вр-
шење на нивната дејност на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

— слободното настапување на пазарот и само-
управното спогодување и општественото договара-
ње за унапредување на производството и прометот 
и за интегрирање на општествениот труд; 

— насочувањето на стопанскиот и општестве-
ниот развој и усогласувањето на односите на паза-
рот со општествено планирање врз основите на са-
моуправувањето. 

Со закон можат да се пропишат услови под кои' 
во внатрешниот промет се врши размена на стоки 
и услуги. 

Прометот на стоки и услуги што се во промет 
на целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија може да се ограничи 
само врз основа на сојузен закон. 

Со сојузен закон се утврдуваат условите за 
размена на стоки и услуги и условите за работење 
на организациите на здружениот труд во односите 
со странство. 

Член 253 
Вработувањето на граѓаните е слободно на це-

лата територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија под еднакви услови што 
важат во местото на вработувањето. 
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Правата по основ на работа што се од влијание 
за остварувањето на правата од социјалното осигу-
рување и други слични права се признаваат на це-
лата територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија без оглед на тоа во која оп-
штествено-политичка заедница се стекнати. 

Условите под кои граѓаните можат да одат во 
странство заради вработување и вршење на стопан-
ски и други дејности можат да се пропишат со со-
јузен закон. 

Правата, должностите и обврските на граѓаните 
кои вршат дејност во странство или се вработени во 
странство се утврдуваат со закон. 

Член 254 
Организациите на здружениот труд и нивните 

заедници и здруженија работат слободно и рамно-
правно на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, во согласност со 
прописите што важат во местото на нивното рабо-
тење. 

Противуставни се прописите и другите акти и 
дејствија со кои организациите на здружениот труд 
или работните луѓе од територијата на други репуб-
лики и автономни покраини, па со тоа и други ре-
публики и автономни покраини, се ставаат во" нера-
мноправна положба. 

Член 255 
Забрането е здружување на организациите на 

здружениот труд и секоја друга дејност и дејствие 
на организациите и на државните органи што се на-
сочени кон спречување на слободното движење и 
здрул^ување на труд и средства и на слободната 
размена на стоки и услуги, или кон создавање на 
монополска положба на единствениот југословенски 
пазар со која се стекнуваат материјални и други 
предимства што не се засноваат врз трудот и со кои 
се создаваат нерамноправни односи во работењето 
или се нарушуваат другите економски и општестве-
ни односи утврдени со уставот. 

Член 256 
Ако со актите на органите на федерацијата со 

кои се, утврдува или се спроведува заедничка еко-
номска политика се нарушува рамноправноста на 
организациите на здружениот труд во стекнувањето 
на доход и во располагањето со резултатите од тру-
дот, или се нарушува рамноправноста на републи-
ките и автономните покраини на единствениот југо-
словенски пазар, истовремено со утврдувањето на 
заедничката економска политика, односно со донесу-
вањето на мерките за нејзиното спроведување, се 
утврдува и се обезбедува компензацијата како сос-
тавен дел на мерките на заедничката економска 
политика за соодветниот плански период. 

Член 257 

Општествениот план на Југославија се заснова 
врз договор на работните луѓе, на организациите на 
здружениот труд, на самоуправните интересни заед-
ници и на други самоуправни организации и заед-
ници и врз договор на републиките и автономните 
покраини за економската политика од заеднички 
интерес. 

Со општествениот план на Југославија, врз ос-
нова на плановите и програмите за работа и развој 
и на заеднички оценетите можности и услови за 
развој на организациите • на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници, како 
и на плановите за развој и можностите и условите 
за развој на републиките и автономните покраини 
и за развој на целокупната општествена заедница, 
земајќи ги предвид и меѓународните економски од-
носи и меѓународните обврски на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, и врз таа ос-
нова усогласените заеднички интереси, се утврдува 
Заедничката економска политика и во согласност со 
Неа се насочува општествената репродукција врз 

основите на социјалистичките самоуправни општес-
твено-економски односи. 

Со општествениот план на Југославија се утвр-
дуваат и насоките и рамките за донесување на мер-
ки на економската политика и на други мерки, што, 
во согласност со правата и должностите утврдени со 
овој устав, ги донесуваат органите на федерацијата, 
односно органите на републиките и автономните 
покраини, заради обезбедување услови за оствару-
вање на усогласените заеднички интереси на здру-
жениот труд, односно на заедничките интереси на 
републиките и автономните покраини на единстве-
ниот југословенски пазар. 

Член 258 
Се формира посебен фонд на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини. 

Со сојузен закон се утврдуваат стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, 
постојаните извори на средствата на фондот, посеб-
ните услови за кредитирање од тие средства и на-
чинот на работење на фондот. 

За потребите на фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
органите на федерацијата можат да распишуваат 
задолжителни заеми. 

На републиката и автономната покраина која не 
. може да ги финансира со свои средства општестве-
ните и другите служби во републиката, односно во 
автономната покраина, федерацијата и ги обезбе-
дува потребните средства под услови што ги одре-
дува сојузен закон. 

Член 259 
Паричниот систем и основите на кредитниот сис-

тем се единствени. 
Платниот промет се врши според единствени на-

чела. * 
Секој што располага со општествени средства, 

ги врши плаќањата и другите работи од платниот 
промет и ги депонира паричните средства на начин 
одреден со сојузен закон. 

Член 260 
Народната банка на Југославија, народните бан-

ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини се установи на единствениот монета-
рен систем кои ја спроведуваат заедничката емисио-
на политика што ја утврдува Собранието на СФРЈ. 

Народната банка на Југославија издава банкно-
ти и ковани пари. Во согласност со заедничката 
емисиона политика, Народната банка на Југосла-
вија го регулира количеството на пари во оптек и, 
заедно со народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, презема мерки 
за спроведување на таа политика. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина, во рамките 
на заедничката емисиона политика, презема и други 
мерки потребни за спроведувањето на кредитната 
политика на републиката, односно на автономната 
покраина. 

Со мерките за спроведување на заедничката 
емисиона политика никој не може да се доведе во 
нерамноправна положба во поглед на вршењето на 
дејностите и стекнувањето на доход. 

Член 261 
Народната банка на Југославија, народните 

банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини во рамките на своите права и 
должности, се одговорни за стабилноста на валутата, 
за општата ликвидност на плаќањата во земјата и 
Спрема странство и за спроведувањето на заеднички 
утврдената монетарно-кредитна политика. 
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Народната банка на Југославија, народните бан-
ки на републиките- и народните банки на автоном-
ните покраини самостојно ги применуваат со соју-
зен закон утврдените мерки со кои се остваруваат 
целите и задачите на монетарно-кредитната и де-
визната политика. Деловните банки и другите фи-
нансиски организации се должни да се придржу-
ваат за одлуките што Народната банка на Југосла-
вија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ги донесуваат за-
ради остварување на таа политика. 

Член 262 
Народната банка на Југославија, народните 

банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ги примаат во депозит средствата 
на општествено-политичките заедници, а во нивно 
име и за нивна сметка можат да вршат и други 
банкарски работи, ако тоа е утврдено со уставот. 

Народната банка на Југославија ги прима во де-
позит средствата на федерацијата, врши кредитни 
и други банкарски работи за потребите на Југосло-
венската народна армија и за други потреби на на-
родната одбрана утврдени со сојузен закон, како и 
други со закон одредени кредитни, односно банкарс-
ки работи, за сметка на федерацијата. ^ 

Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини не можат да се занимаваат со 
друга дејност на деловните банки. 

Член 263 
Статусот на Народната банка на Југославија и 

единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на ав-
тономните покраини се уредуваат со сојузен закон. 

Со работите на Народната банка на Југославија 
ипо се однесуваат на спроведувањето на заеднич-
ката емисиона, монетарно-кредитна и девизна поли-
тика управува Совет на гувернерите. Советот на 
гувернерите во управувањето со тие работи донесу-
ва одлуки и презела мерки и е одговорен за нивното 
спроведување. 

Советот на гувернерите го сочинуваат гуверне-
рот на Народната банка на Југославија, гувернерите 
на народните банки на републиките и гувернерите 
на народните банки на автономните покраини. 

Член 264 
Системот, изворите и видовите на даноци, такси 

и на други давачки се уредуваат со закон. 
Со сојузен закон се установуваат видовите на 

приходи што се остваруваат со оданочување на про-
изводите и услугите што се во промет на целата 
територија на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и се утврдуваат начинот и виси-
ната на тоа оданочување, освен за производите и 
услугите за кои начинот и висината на оданочува-
њето, врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат 
другите општествено-политички заедници. 

Со сојузен закон може да се пропише ослободу-
вање од плаќање даноци и други давачки на средс-
твата, објектите и уредите што служат исклучиво за 
потребите на народната одбрана и на државната 
безбедност. 

Член 265 
Републиките и автономните покраини соработу-

ваат во областа на даночната политика и со меѓу-
себни договори ги усогласуваат основите на даноч-
ната политика и на даночниот систем, ако тоа „го 
бара обезбедувањето на единството и стабилноста на 
југословенскиот пазар. 

Органите на федерацијата имаат право и долж-
ност, заради спречување и отстранување на нарушу-
вањата на пазарот, да им предлагаат на републиките 
и на автономните покраини врз основа на меѓусебен 
договор да ги намалат или да ги зголемат даноците 
и придонесите што ги утврдуваат општествено-по-

литичките заедници, привремено да го одложат тро-
шењето на дел од приходите на општествено-поли-
тичките заедници и да ги утврдат заедничките ос-
нови на даночната политика на републиките, однос-
но на автономните покраини. Непостоењето на дого-
вор не ги спречува републиките и автономните пок-
раини, во рамките на своите права и должности, да 
донесат прописи и други акти во областа на даноч-
ната политика и даночниот систем. 

Член 266 
Даноците и придонесите што се плаќаат од до-

ходот на основната организација на здружениот 
труд се плаќаат според прописите и во корист на 
општествено-политичката заедница на чија терито-
рија основната организација трајно врши дејност, 
односно според одлука и БО корист на самоуправ-
ната интересна заедница што на основната органи-
зација на здружениот труд или на работниците па 
таа организација им обезбедува задоволување на 
потребите и интересите, односно користење на услу-
гите, за кои и се плаќаат придонесите на самоуп-
равната интересна заедница. 

Средствата што од приходите на банките им се 
распоредуваат на основните организации на здру-
жениот труд и на други општествени правни лица 
се оданочуваат како приход на тие лица според 
прописите на општествено-политичката заедница на 
која и се плаќа данокот од доходот на тие лица и 
во нејзина корист. 

Даноците и придонесите од личните доходи, од-
носно од приходите на работниците и граѓаните, ос-
вен даноците на имот и на приходи од имот, се пла-
ќаат, во согласност со сојузен закон, според пропи-
сите и во корист на општествено-политичката заед-
ница на чија територија живее работникот или гра-
ѓанинот, односно според одлука и во корист на само-
управната интересна заедница која на работникот 
и на граѓанинот или на членовите на нивните семејс-
тва им обезбедува задоволување на потребите и 
интересите, односно користење на услугите за кои 
се плаќаат тие придонеси. 

Член 267 
Кога тоа е неопходно заради спречување и отст-

ранување на поголеми нарушувања во стопанството 
или кога тоа го бараат интересите на народната од-
брана или други вонредни потреби на земјата, со 
сојузен закон можат да се пропишат: 

— границите во кои општествено-политичките 
заедници можат да ги утврдуваат своите приходи од 
доходот на организациите на здружениот труд и од 
прометот на производите и услугите; 

— обврските на организациите на здружениот 
труд, на самоуправните интересни заедници и на 
други самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките заедници да формираат 
резервни општествени средства; 

— привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за потрошувачка или со 
дел од општествените средства за финансирање на 
проширената репродукција од страна на организа-
циите на здружениот труд, самоуправните интересни 
заедници и на другите самоуправни организации и 
заедници и на општествено-политичките заедници; 

— начинот на располагање со вишоците на при-
ходите на буџетите на општествево-политичките за-
едници, како и со вишоците на приходите на само-
управните интересни заедници што произлегуваат-од 
обврските утврдени со закон. 

Член 268 
Во остварувањето на правата и должностите 

утврдени со овој устав, сојузните органи ја утврду-
ваат политиката и ги донесуваат сојузните закони и 
други прописи и општи акти. 

Во областите што се уредени со сојузен закон 
републиките и автономните покраини, во рамките на 
своите драва и должности, можат да донесуваа® 
закони. 
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Ако во областите што се уредуваат со сојузен 
закон таков закон не е донесен, републиките, однос-
но автономните покраини можат да донесуваат свои 
закони, ако тоа е од интерес за остварувањето на 
нивните права и должности. 

Член 269 
Сојузните закони и другите прописи и општи 

акти се донесуваат и се објавуваат во службениот 
весник на Социјалистичка Федеративна Република-
Југославија во автентични текстови на јазиците на 
народите на Југославија, утврдени со републичките 
устави. 

Сојузните закони и други прописи и општи акти 
се објавуваат во службениот весник на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија како ав-
тентични текстови и на јазиците. на албанската и 
унгарската народност. 

Член 270 
Сојузните закони и други прописи и општи акти 

се задолжителни на целата територија на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, ако 
со тие прописи и акти не е одредено да се приме-
нуваат на потесно подрачје. 

Член 271 
Меѓународните договори кои бараат донесување 

на нови или изменување на важечките републички 
односно покраински закони, или од кои произлегу-
ваат посебни обврски за една или повеќе републики 
или автономни покраини, се склучуваат со соглас-
ност на надлежните републички, односно покраинс-
ки органи. Постапката за склучување и извршување 
ва ваквите меѓународни договори се уредува со со-
јузен закон, со согласност на републичките и покра-
инските собранија. 

Републиките и автономните покраини оствару-
ваат соработка со органите и организациите на дру-
ги држави и со меѓународни организации, во рам-
ките на утврдената надворешна политика на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
на меѓународните договори. 

Општините, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници ос-
тваруваат соработка со соодветни странски органи и 
организации и меѓународни организации и со тери-
торијални единици на странски држави, во рамките 
на утврдената надворешна политика на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и на ме-
ѓународните договори. 

Во меѓународното општење се применува наче-
лото на рамноправност на јазиците на народите на 
Југославија, а сообразно — и начелото на рамно-
правност на јазиците на народите и народностите. 

Кога меѓународните договори се утврдуваат на 
јазиците на земјите договорнички, рамноправно ќе 
се употребуваат јазиците на народите на Југосла-
вија. 

Член 272 
Сојузните органи, во остварувањето на правата 

и должностите на федерацијата и во рамките на сво-
јот делокруг, се одговорни за состојбата во соодвет-
ните области на општествениот живот, за предла-
гањето на политика и на сојузни закони, други про-
писи и општи акти, за извршувањето на сојузни 
закони и други прописи и општи акти, како и за 
следењето на спроведувањето на политиката и на 
извршувањето на тие прописи и акти. 

Член 273 
Сојузните закони и други прописи и општи акти 

ги извршуваат органите во републиките и во авто-
номните покраини и тие се одговорни за нивното 
извршување, ако со овој устав не е утврдено дека 

\ тие закони и други прописи и општи акти непос-

редно ги извршуваат и за нивното извршување од-
говараат сојузните органи. 

Републичките и покраинските органи донесу-
ваат прописи за извршување на сојузните закони и 
други прописи и општи акти за чие извршување се 
одговорни. Во овие области сојузните органи, ако за 
тоа се изречно овластени со сојузен закон и во гра-
ниците одредени со тој закон, можат да донесуваат 
прописи за техничките мерки и за водење на еви-
денција, како и други прописи за извршување на 
сојузните закони соЈ кои во интерес на целата земја 
се обезбедува единствено спроведување на тие за-
кони. 

Во согласност со одговорноста на органите БО 
републиките и во автономните покраини за извршу-
вањето на сојузните закони и други прописи и опш-
ти акти, односите помеѓу сојузните органи и орга-
ните во републиките, односно во автономните пок-
раини, во поглед На извршувањето на тие закони и 
други прописи и општи акти се засноваат врз меѓу-
себна соработка, известување и договарање. 

Ако органите во републиките и во автономните 
покраини не ги извршуваат сојузните закони и дру-
ги прописи и општи акти за чие извршување се од-
говорни, Сојузниот извршен совет ќе го предупреди 
за тоа извршниот совет на републиката, односно из-
вршниот совет на автономната покраина, и ќе поба-
ра да преземат соодветни мерки заради извршување 
на сојузните закони, други прописи и општи акти. 

Член 274 
» 

Сојузните органи одговараат за извршувањето 
на сојузните закони и други прописи и општи акти 
во областите во кои, според одредбите на овој устав, 
федерацијата преку сојузните органи го обезбедува 
извршувањето на сојузните закони и други прописи 
и општи акти. 

Овие сојузни закони и други прописи и општи 
акти ги извршуваат непосредно сојузните органи, а 
органите во републиките и во автономните покраини ^ 
кога е тоа утврдено со сојузен закон. 

Кога сојузните органи непосредно ги извршу-
ваат сојузните закони и други прописи и општи 
акти, тие со сојузен закон можат да бидат овластени 
да основаат подрачни органи и организациони еди-
ници со задача да вршат определени управни рабо-
ти од надлежноста на сојузните органи во областа 
на меѓународните односи, народната одбрана, ца-
рините, девизната и пазарната инспекција, контро-
лата на прометот на стоки и услуги преку држав-
ната граница, контролата на мерките и скапоцените 
метали, безбедноста на воздушната пловидба и ра-
диозрските. 1 

Сојузните органи, во рамките на овластувањата 
утврдени со овој устав, донесуваат прописи за извр-
шување на сојузните закони и други прописи и опш-
ти акти за чие извршување се одговорни. Во тие 
области органите во републиките и во автономните в 
покраини мелеат да донесуваат прописи за извршу-
вање на сојузните закони и други прописи и општи 
акти само ако за тоа со сојузен закон посебно се 
овластени. 

Кога со овој устав е утврдено сојузните органи 
да ги уредуваат односите во областа на народната 
одбрана, на државната безбедност и на меѓународ-
ните односи, сојузните органи донесуваат прописи 
за извршување на сојузните закони, ако со сојузен 
закон не е одредено тие прописи да ги донесуваат 
органите во републиките, односно во автономните 
покраини. 

Член 275 
Кога органите на управата во републиките и во 

автономиите покраини непосредно ги извршуваат 
сојузните Озакони, #други прописи и општи акти и ^ 
меѓународните договори за чие извршување се од-
говорни сојузните органи на управата, сојузните 
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органи на управата со сојузен закон можат да бидат 
овластени: 

— на надлежните републички и покраински ор-
гани на управата да им даваат задолжителни инс-
трукции за извршувањето на работите за кои се 
овластени со сојузен закон, друг пропис или општ 
акт; 

— да вршат инспекциски работи со овластувања 
утврдени со сојузен закон; 

— во случаите кога органот на управата во ре-
публиката, односно во автономната покраина, не ќе 
изврши определена управна работа, а неизвршува-
њето на таа управна работа може да предизвика 
п о т е ш к и штетни последици, да ја извршат таа ра-
бота и за тоа да го известат Сојузниот извршен со-
вет,- кој за тоа ќе го извести извршниот совет на 
републиката, односно на автономната покраина, за-
ради договорно отстранување на причините поради 
кои било потребно сојузниот орган на управата да 
ја изврши управната работа. 

Републичките и покраинските органи на упра-
вата се должни, согласно со сојузен закон, да ги 
известуваат сојузните органи иа управата за извр-
шувањето на сојузните закони и други прописи и 
општи акти и на меѓународните договори за чие из-
вршување се одговорни сојузните органи на упра-
вата. 

Член 276 
Извршниот совет на републиката^ односно из-

вршниот совет на автономната покраина, пред Со-
јузниот извршен совет може да покрене прашање за 
извршување на сојузен закон, друг пропис или општ 
акт што го донел Соборот на републиките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ, ако смета дека сојуз-
ниот орган на управата не го извршува тој закон, 
друг пропис или општ акт, или дека не го извршува 
согласно со утврдената политика. 

Член 277 
Ако помеѓу сојузните органи на управата и ре-

публичките, односно покраинските органи на упра-
вата, настане спор во поглед на остварувањето па 
обврската на органот на управата во републиката, 
односно во автономната покраина, да изврши соју-
зен закон, друг пропис или општ акт, Сојузниот из-
вршен совет или извршниот совет на републиката, 
односно на автономната покраина, ќе го извести за 
тоа Собранието на СФРЈ. 

Собранието иа СФРЈ ќе донесе одлука за спор-
ното прашање и за обврската за извршување на 
сојузен закон, друг пропис или општ акт. 

Член 278 
Сојузните органи на управата општат со опш-

тинските органи на управата преку соодветните ре-
публички, односно покраински органи. 

Во работите што се однесуваат на воената обврс-
ка и воената" мобилизација на луѓето и на матери-
јалните средства, како и во работите на заштитата 
на правата и интересите на југословенските држав-
јани во странство, сојузните органи на управата, во 
согласност со сојузен закон, можат да општат и не-
посредно со општинските органи на управата. 

Член 279 
Сите приходи и расходи на федерацијата се ут-

врдуваат во буџетот на федерацијата. 
Приходите на федерацијата ги сочинуваат цари-

ните и други изворни приходи утврдени со сојузен 
закон и придонесите од републиките и автономните 
покраини утврдени во согласност со начелото на 
рамноправност и заедничка одговорност па репуб-
ликите и автономните покраини за финансирање тка 
функциите на федерацијата. Со сојузен закон може 
да се одреди приходите од царините да не се внесу-
ваат во буџетот на федерацијата и да ' се користат 
за потребите на стопанството. 

Вкупниот износ на расходите во буџетот на фе-
дерацијата се утврдува со согласност на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните 
покраини, во согласност со заедничката економска 
политика за годината за која се донесува буџетот. 
Во рамките на вкупните расходи во буџетот на фе-
дерацијата се обезбедуваат средства за финансира-
ње на функциите и обврските на федерацијата ут-
врдени со уставот, со сојузен закон и со други општи 
акти, како и средства за потребните резерви на фе-
дерацијата. Средствата за финансирање на народ-
ната одбрана се обезбедуваат во буџетот на федера-
цијата според'среднорочниот план за развој, изград-
ба и опремување на Југословенската народна армија 
и среднорочниот план за задачите на органите на 
федерацијата во областа на народната одбрана, ут-
врдени во согласност со општествениот план на Ју-
гославија. 

Законите и другите прописи и општи акти на 
Собранието на СФРЈ и на други органи на федера-
цијата со кои се создаваат обврски за буџетот на 
федерацијата не можат да се донесуваат додека со-
борот на Собранието надлежен за донесувањето на 
буџетот не утврди дека за извршувањето на тие об-
врски се обезбедени средства. 

Федерацијата може да основа фондови или да 
презема кредитни и други обврски надвор од рам-
ките на вкупните расходи предвидени во буџетот на 
федерацијата само кога со овој устав е овластена за 
тоа или кога со основањето на фондот, односно со 
преземањето на таквите обврски, ќе се согласат ре-
публиките и автономните покраини. 

За потребите на народната одбрана и на држав-
ната безбедност, што ќе настанат поради вонредни 
околности, Собранието на СФРЈ, по предлог од 
Претседателството на СФРЈ, може самостојно да ги 
утврди изворите на средства, односно да преземе 
кредитни или други обврски заради обезбедување на 
тие потреби, ако тие потреби не можат да се обезбе-
дат од буџетот или од резервите на буџетот на феде-
рацијата. 

Г л а в а I I 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 280 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија ја претставуваат со овој устав одредените 
сојузни органи. 

Член 281 
Федерацијата преку сојузните органи: 
1) ги обезбедува независноста и територијалната 

целокупно^ на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и го штити нејзиниот суверенитет 
во меѓународните односи; одлучува за војна и за 
мир; 

2) ги обезбедува системот на социјалистичките 
самоуправни општестзено-Скономски односи и един-
ствените основи на политичкиот систем; 

3) ги уредува основните права на работниците 
во здружениот труд со кои се обезбедуваат нивната 
со овој устав утврдена положба во самоуправните и 
општествено-економските односи и основните права 
и обврски на организациите на здружениот труд, на 
самоуправните интересни заедници, на другите са-
моуправни организации и заедници и на општес-
твено-политичките заедници во поглед на средства-
та во општествена сопственост; ги уредува основ-
ните права на работните луѓе заради обезбедување 
на нивната социјална сигурност и солидарност; -ги 
утврдува начелата за положбата, правата и долж-
ностите на општествениот правобранител на самоуп-
равувањето; 

4) ги уредува: основите на облигационите односи 
(општ дел на Облигације) и договорните и други 
облигациони односи во областа на прометот на стоки 
и услуги; основните сопственичкоправни односи; ос-
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новните односи со кои се обезбедува единство на ју-
гословенскиот пазар; основните имотноправни и 
други материјалноправни односи во областа на по-
морство^, внатрешната и воздушната пловидба ^ав-
торското право; 

5) ги уредува основите на системот на "општес-
твеното планирање и го утврдува општествениот 
план на Југославија; ги утврдува основите на под-
готовките на стопанството и на општествените служ-
би за функционирање во војна; го уредува монетар-
ниот систем; ги утврдува законските средства за 
плаќање и политиката на емисијата на пари и го 
обезбедува нејзиното спроведување; го уредува 
платниот промет во земјата и со странство, форми-
рањето на паричните и девизните резерви и распо-
лагањето со нив кога тоа е од интерес за целата 
земја; ги уредува основите на кредитниот и банкар-
скиот систем, кредитните и други форми на вложу-
вање на домашни лица во странство и на странски 
лица во Југославија и донесува прописи за извршу-
вање на сојузните закони во свие области кога, во 
интерес на целата земја, тоа е утврдено со сојузен 
закон, ги уредува основите на системот на осигуру-
вање имоти и лица; го уредува и обезбедува систе-
мот на мерки со кои се спречува нарушувањето на 
единството на југословенскиот пазар; го уредува 
системот на општествената контрола ма цените и 
обезбедува непосредна контрола на цените на сто-
ките и услугите од интерес за целата земја; ги уре-
дува и обезбедува сојузните стоковни резерви за 
обезбедување на потребите на земјата во случај на 
војна и на други вонредни прилики и заради обез-
бедување стабилност на-пазарот во случај на пого-
леми нарушувања на пазарот; ги уредува и обезбе-
дува мерките за заштита од монопол и нелојална 
конкуренција; ги уредува и спроведува мерките за 
ограничување на пазарот и на слободниот промет на 
стоки и услуги од интерес за целата земја во случај 
на елементарни несреќи и на недостиг на добра не-
опходни за^ потребите на стопанството и за животот 
на граѓаните, како и кога тоа го бараат интересите 
на народната одбрана; го уредува системот на кад-
ворешнотрговското и девизното работење и на друго 
економско работење со странство и го обезбедува 
извршувањето на сојузните закони во тие области; 
ги уредува царинскиот систем, царинската тарифа Л 
мерките на вонцаринската заштита и го Обезбедува 
нивното спроведување; ги уредува условите за отво-
рање и за работа на царинските зони; го уредува и 
го обезбедува кредитирањето на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини; ги утврдува и обезбедува прихо-
дите што според овој устав и припаѓаат на федера-
цијата; ги уредува основите на општествениот сис-
тем на информирање и положбата и основите на 
функционирањето на 'Службата на општественото 
книговодство; ги уредува основите на правната по-
ложба и на работењето на организациите на здру-
жениот труд и на организациите на деловното здру-
жување на единственото стопанско подрачје на Ју-
гославија; го уредува здружувањето на организа-
циите на здружениот труд и на нивните здруженија 
во стопанска комора за територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; го уре-
дува задолжителното здружување на организациите 
на здружениот труд во заедници кога тоа го бара 
технолошкото единство на системот во одделни об-
ласти и кога тоа е од интерес за целата земја; ги 
уредува условите под кои граѓаните можат да одат 
во странство заради вршење на стопански и други 
дејности и заради вработување и ја обезбедува заш-
титата на граѓаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на работа во странство; 

6) ги уредува основите на системот на народната 
одбрана и се грижи за неговото спроведување; ги 
уредува 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 општес-
твени организации во областа на народната одбрана; 
ги уредува основните права и должности на општес-

твено-политичките заедници во остварувањето на 
системот на народна одбрана; ги уредува посебните 
права и обврски на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници во поглед на приоритетното производство и 
вршењето услуги за потребите на народната одбрана 
и на производството на оружје и воена опрема; го 
уредува приспособување^ на просторните и урба-
нистичките планови и на инвестиционата изградба 
за потребите на одбраната на земјата; ги утврдува 
основите на плановите и на подготвителните мерки 
за одбрана на земјата; прогласува мобилизација; го* 
уредува раководењето и командувањето со вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и остварува врховно командување 
со вооружените сили; ја уредува и организира Југо-
словенската народна армија и раководи и командува 
со неа; ги уредува управувањето и располагањето 
со општествените средства што се користат во Југо-
словенската народна армија и за нејзините потреби; 
ги уредува воената обврска на граѓаните и зашти-
тата на членовите на семејствата на лицата на за-
должителна воена служба; ги уредува статусните и 
други прашања на лицата на служба во Југосло-
венската народна армија и на воените лица; ги уре-
дува посебните права и'должности на воените лица 
во врска со службата во вооружените сили; ги уре-
дува и ги обезбедува военото школство и научноис-
тражувачката работа за потребите на вооружените 
сили; ги уредува и ги организира воените судови и 
военото обвинителство; ги уредува и ги обезбедува 
социјалното осигурување и заштитата на воените 
лица, односно на воените осигуреници и на нивните 
семејства; ги уредува и ги обезбедува основните пра-
ва на борците, на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци; 

7) ја утврдува надворешната политика на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
се грижи за нејзиното спроведување, одржува поли-
тички, економски и други односи со други држави 
и со меѓународни организации; ја унапредува и пот-
тикнува соработката со-земјите во развој и обезбе-
дува средства за развој на економските односи со 
тие земји и за остварување на солидарност со осло-
бодителните движења; ги склучува, ратификува и 
го обезбедува извршувањето на меѓународните дого-
вори; го обезбедува извршувањето на меѓународните 
обврски на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; ги штити државјаните на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и нивни-
те интереси и интересите на домашните правни лица 
во странство; го уредува остварувањето на меѓуна-
родните, односи; ги уредува организацијата и. дејнос-
та на службите за надворешни работи на федера-
цијата; 

8) ги уредува основите на системот на заштитата 
на поредокот утврден со овој устав (државна без-
бедност); ја обезбедува дејноста на службата на др-
жавната безбедност што е неопходна за остварување 
на утврдените со овој устав одговорности на сојуз-
ните органи и ја усогласува работата на органите 
што ги вршат работите на државната безбедност; 

9) го уредува државјанството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија; ги утврдува 
основните податоци за матичните книги и за лич-
ните карти, ги утврдува празниците и одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; ја утврдува химната на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; ја уредува 
употребата на печатот, грбот и знамето на Соција-
листичка Федеративна Репу блика-Југославија; 

. 10) ги уредува: контролата на прометот на стоки 
и услуги преку државната граница и режимот на 
преминување преку државната граница; положбата, 
престојот'и заштитата на странците во Југославија; 
заштитата на животот и здравјето на луѓето од за-
разни болести што ја загрозуваат целата земја; пуш-
тањето во промет на лековите; заштитата на живот-
ните од заразни болести и заштитата на растенијата 
од болести и штетници, кога ја загрозуваат целата 
земја; пуштањето во промет на средства за заштита 
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на животните и растенијата и контролата на прене-
сувањето на животни и растенија преку државната 
граница; внесувањето, растурањето и ширењето на 
странски печат и на други средства за јавно инфор-
мирање и комуницирање и го обезбедува извршува-
њето на сојузните прописи во тие области кога тоа, 
во интерес на целата земја, е утврдено со сојузен 
закон; го уредува режимот на крајбрежното море 
кој е од интерес за меѓународните односи на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, за 
одбраната и безбедноста на земјата и за единството 
на југословенскиот пазар, како и начинот на корис-
тење на правата што ги има Југославија во епикон-
тиненталниот појас и на отворено море; ја уредува 
контролата на патничкиот сообраќај преку држав-
ната граница; ја уредува правната положба на 
странските правни лица во Југославија; ја уредува 
правната положба на претставниците на странски 
држави, на странски и меѓународни организации; ги 
уредува претставувањето и застапувањето на стран-
ски стопански и други организации; ги уредува заш-
титата и унапредувањето на човековата средина што 
се од интерес за целата земја и за меѓународната 
заедница; ги уредува прометот и превозот на екс-
плозиви и радиоактивни и други опасни материи и 
превозот на запални течности и гасови, кога е тоа 
од интерес за целата земја; ги уредува прометот на 
отрови и производството и прометот на опојни дроги; 
ги уредува основите на режимот на водите од инте-
рес за две или повеќе републики, односно автономни 
покраини; ја уредува положбата на странските ин-
формативни установи и на претставниците на стран-
ските средства за информирање; пропишува ограни-
чување или забрана на слободата на користење на 
печатот и други видови на јавно информирање и 
комуницирање што се насочени против основите на 
социјалистичкото демократско уредување утврдено 
со овој устав или што ги загрозуваат независноста 
на земјата, мирот или рамноправната меѓународна 
соработка; ги утврдува елементите на картографс-
ките податоци што се од значење за одбраната и 
безбедноста на земјата и за општата употреба на 
картографските публикации; ги уредува положбата 
и овластувањата на Црвениот крст на Југославија и 
на другите организации кои врз основа на сојузни 
закони и меѓународни договори вршат јавни овлас-
тувања; ги-уредува обележувањето и одржувањето 
на гробиштата и гробовите на припадниците на со-
јузничките армии и на други странски армии на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

11) ја уредува и обезбедува безбедноста на воз-
душната пловидба; ги уредува основите на безбед-
носта во другите области на сообраќајот; ги уредува 
прашањата што се однесуваат на пловните патишта 
на водите ра »кои важи меѓународен или меѓудржа-
вен режим на пловидбата и го обезбедува извршува-
њето на сојузните прописи во таа област кога е тоа, 
во интерес на целата земја, утврдено со сојузен за-
кон; ги уредува прашањата на'системот на врските 
што се од значење за безбедноста на земјата и за 
технолошкото единство на системот на врските; ги 
уредува меѓународните врски и радиоврските и го 
обезбедува извршувањето на сојузните прописи во 
областа на меѓународните врски и радиоврските ко-
га е тоа, во интерес на целата земја, утврдено со 
сојз^зен закон; 

12) ги уредува општите услови и начела за изре-
кување санкции за кривични дела и за стопански 
престапи, системот на санкциите, условите за гас-
нење на санкциите и за рехабилитација и општите 
правила за примена на воспитните мерки и за каз-
нување на малолетниците (општ дел на кривичниот 
законик и на законот за стопанските престапи); ги 
одредува кривичните дела против основите на соци-
јалистичкото самоуправно општествено уредување 
на Југославија и безбедноста на земјата, човечноста 
и меѓународното право, против угледот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
нејзините органи и претставници, против угледот на 
странска држава и организација и против угледот на 

нивните шефови, односно претставници, против 
„ службената должност на службените лица во сојуз-

ните органи, против вооружените сили, како и кри-
вичните дела и стопанските престапи со кои се 
нарушува единството на југословенскиот пазар или 
се повредуваат сојузните прописи; ги утврдува одго-
ворноста и санкциите за прекршоците со кои се 
повредуваат сојузните прописи; ја уредува прекр-
шочната постапка што ја водат сојузните органи; ја 
уредува општата управна постапка; ги уредува кри-
вичната постапка и другите судски постапки, освен 
посебните постапки во областите во кои општестве-
ните односи ги уредуваат републиките, односно авто-
номните покраини, со свои прописи; ги уредува ам-
нестијата и помилувањето за кривичните дела пред-
видени со сојузен закон; 

13) го уредува системот на мерните единици и 
обезбедува контрола на мерките и на скапоцените 
метали; ја уредува заштитата на пронајдоците, тех-
ничките унапредувања, жиговите, знаците на ква-
литетот, ознаките на потеклото на производите, мос-
трите и моделите, како и на стандардите, техничките 
нормативи и нормите за квалитетот на производите 
и услугите, и го обезбедува извршувањето на сојуз-
ните прописи во овие области кога е тоа, во интерес 
на целата земја, утврдено со сојузен закон; 

14) ги уредува и организира собирањето, евиден-
тирањето и обработката на статистичките и други 
податоци за состојбата во одделни области на опш-
тествениот жиѕот, за состојбата и движењето на 
населението, за економските и други појави, како и 
на други податоци од интерес за целата земја; 

15) го уредува решавањето на судирот на репуб-
лички, односно покраински закон со законите на 
други републики, односно автономни покраини (ко-
лизиони норми), и на судирот на надлежностите меѓу 
републичките, односно покраинските органи од те-
риториите на различни републики; го уредува реша-
вањето на судирот на законите со прописите на дру-
ги земји; 

16) ги уредува и обезбедува: организацијата, 
надлежноста и начинот на работа на сојузните ор-
гани и материјалните и другите односи на сојузните 

^органи; изборите за сојузни органи; правата и дол-
жностите на сојузните органи во поглед на средс-
твата во општествена сопственост што ги користат 
тие; положбата, организацијата и начинот на работа 
на установите и на школите што ги основа федера-
цијата за вршење на работи од интерес за оствару-
вање на функциите на федерацијата и односите на 
сојузните органи спрема тие установи и школи; пра-
вата, должностите и одговорностите на работниците 
од работата и врз основа на работата во сојузните 
органи и во установите и школите што ги основа 
федерацијата; 

17) ги штити уставноста утврдена со овој устав 
и законитоста во согласност со овој устав; 

18) врши други права и должности утврдени со 
овој устав. 

Кога тоа со овој устав е утврдено, овие права и 
должности сојузните органи ги вршат врз основа на 
одлуки, односно на согласност на републичките и 
покраинските органи, на начин утврден со овој 
устав. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Г л а в а I 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Положба и надлежност 

Член 282 
Собранието на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија е орган на општественото 
самоуправување и највисок орган на власта во рам-
ките на правата и должностите на федерацијата. 
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Собранието на СФРЈ ги врши своите права и 
должности врз основа и во рамките на овој устав и 
на сојузните закони. 

Член 283 
Собранието на СФРЈ: 
1) одлучува за изменување на Уставот на СФРЈ; 
2) ги претресува и утврдува основите на внат-

решната политика и надворешната политика на 
СФРЈ; ги донесува сојузните закони и други про-
писи и општи акти; 

3) ги донесува општествениот план на Југосла-
вија, буџетот на федерацијата и завршната сметка 
на федерацијата; 

4) одлучува за промена на границите на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

5) одлучува за војна и за мир; ги ратификува 
меѓународните договори за политичка и воена сора-
ботка и меѓународните договори што бараат донесу-
вање на нови или изменување на важечките закони; 

6) ги утврдува политиката на извршувањето на 
сојузните закони, други прописи и општи акти и об-
врските на сојузните органи во врска со извршува-
њето на тие прописи и акти; 

7) го избира Претседателот на Републиката и го 
прогласува изборот на Претседателството на СФРЈ; 

8) избира и разрешува претседател и члено-
ви на Сојузниот извршен совет; 

9) избира и разрешува претседател и судии 
на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот 
суд; именува и разрешува сојузен општествен 
правобранител на самоуправувањето; именува и 
разрешува сојузни секретари, сојузен јавен об-
винител и други со овој устав и со сојузен закон од-
редени функционери во сојузните органи и членови 
на колегијалните тела; 

10) врши политичка контрола над работата на 
Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на 
управата; врши општествен надзор; 

11) врши и други работи утврдени со овој устав. 

2. Собори и нивниот делокруг 

Член 284 
Правата и должностите на Собранието на СФРЈ 

ги вршат Сојузен собор и Собор на републиките и 
покраините според одредбите на овој устав. 

Сојузниот собор го сочинуваат делегати на само-
управните организации и заедници и на општестве-
но-политичките организации во републиките и во 
автономните покраини. 

Соборот на републиките и покраините го сочи-
нуваат делегации на собранијата на републиките и 
на собранијата на автономните покраини. 

Член* 285 
Сојузниот собор: 
1) одлучува за изменување на Уставот на СФРЈ; 
2) ги утврдува основите на внатрешната полити-

ка и надворешната политика на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

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

4) ги утврдува политиката на извршувањето на 
сојузните закони и други прописи и општи акти што 
ги донесува, како и обврските" на сојузните органи 
во врска со извршувањето на тие прописи и акти; 

5) ги дснесува буџетот на федерацијата и заврш-
ната сметка на федерацијата; 

6) одлучува за промена на границите на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

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

литичка и воена соработка и меѓународните догово-
ри што бараат донесување на нови или изменување 
на важечките закони што ги донесував тој; 

9) ги утврдува основите на организацијата на со-
јузните органи и нивната, надлежност; 

10) ги 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 на-
сочува нивната работа; 

11) ги претресува мислењата и предлозите на Ус-
тавниот суд на Југославија за остварување на заш-
титата на уставноста и 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 правосуд-
ството и за работата на Сојузниот суд и на сојуз-
ниот јавен обвинител; 

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

14) дава амнестија за кривичните дела одредени 
со сојузен закон; 

15) врши верификација на мандатите и одлучува 
за мандатно-имунитетните прашања на делегатите 
во Соборот; 

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

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

Член 286 
Соборот на републиките и покраините го обез-

бедува усогласувањето на ставовите на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните по-
краини во областите во кои донесува сојузни закони 
и други општи акти врз основа на согласност на тие 
собранија. 

Соборот на републиките и покраините врз ос-
нова на согласност на собранијата на републиките 
и на 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 об-
ластите: на монетарниот систем и емисијата на пари, 
девизниот систем, надворешнотрговскиот промет, 
кредитните и другите економски односи со стран-
ство; на формирањето на паричните и девизните ре-
зерви и располагањето со нив, кога тоа е од интерес 
за целата земја; на царинската и вонцаринската 
заштита; на општествената контрола на цените на 
производите и услугите; на кредитирањето на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини; на утврдувањето 
на приходите на општествено-политичките заедници 
што се остваруваат со оданочувањето на производи-
те и услугите во прометот; на системот и изворите 
на средства за финансирање на федерацијата; на 
утврдувањето на мерките за ограничување на паза-
рот и слободниот промет на стоки и услуги и на 
мерките што се основа за компензацијата и начинот 
и формата на компензацијата; на здружувањето на 
организациите на здружениот труд кои вршат сто-
панска дејност и на нивните здруженија во стопан-
ската комора за целата територија на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и задолжи-
телното здружување на организациите на здруже-
ниот труд во заедници; дава автентично толкување 
на сојузните закони што ги донесува; 

3) го утврдува вкупниот обем на расходите на 
буџетот на федерацијата за секоја година; 

4) одлучува за основањето фондови и за презе-
мањето на обврските на федерацијата, освен кога 
според одредбите на овој устав сојузните органи се 
овластени самостојно да основаат фондови и да пре-
земаат обврски за федерацијата; 

5) ги ратификува меѓународните договори кои 
бараат донесување на нови или изменување на ва-
жечките закони што ги донесува тој; 

6) донесува деловник за својата работа. 
Соборот на републиките и покраините само-

стојно: 
1) донесува закони за привремени мерки кога е 

тоа предвидено со овој устав; 
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2) ги утврдува, на предлог од Претседателството 
на СФРЈ, изворите и обемот на средствата и одлу-
чува за преземање на кредитни и други обврски за-
потребите на народната одбрана и на државната 
безбедност што ќе настанат поради вонредни окол-
ности; 

3) ги 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 на-
сочува нивната работа; 

4) ја утврдува политиката на извршувањето на 
сојузните закони, други прописи и општи акти што 
ги донесува, како и обврските на сојузните органи 
во врска со извршувањето на тие прописи и акти; 

5) врши верификација на мандатите и одлучува 
за мандатно-имунитетните прашања на делегатите 
во Соборот. 

Член 287 
Сојузниот собор и Соборот на републиките и по-

краините За прашањата од својот делокруг можат 
да донесуваат одлуки, декларации, резолуции и 
препораки. ' 

Член 288 
Сојузниот собор и Соборот на републиките и по-

краините рамноправно: 
1) избираат , и разрешуваат претседател и 

потпретседател односно потпретседатели на Со-
бранието на СФРЈ; 

2) избираат и разрешуваат претседател и 
членови на Сојузниот извршен совет; имену-
ваат и разрешуваат сојузни секретари и други 
со овој устав и со сојузен закон одредени функцио-
нери и членови на колегиј а лните тела во сојузните 
органи; 

3) избираат и разрешуваат претседател и 
судии на Уставниот суд на Југославија и на Со-
јузниот .суд; именуваат и разрешуваат сојузен 
општествен правобранител на самоуправувањето; 
именуваат и разрешуваат сојузен јавен обвинител; 

4) избираат и разрешуваат членови на Со-
ветот 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 манда-
тот на делегатите во Собранието на СФРЈ; 

7) донесуваат деловник за заедничка работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните заед-
нички работни тела и одлука за организацијата и 
работата на службите на Собранието на СФРЈ. 

Член 289 , 
Предлогот за избор, именување или разрешува-

ње на сојузни функционери се смета за усвоен ако 
таквиот предлог го прифатиле двата собора. Ако 
поднесениот предлог не го прифати еден собор, ов-
ластениот предлагач поднесува нов предлог. 

Член 290 
Законот за ратификација на меѓународен дого-

вор, одлуката за продолжување мандатот на деле-
гатите, деловникот за заедничка работа на соборите 
на Собранието на СФРЈ, и одлуката за организаци-
јата и работата на службите на Собранието на СФРЈ 
се сметаат за донесени ако се усвоени во идентичен 
текст во двата собора. Ако законот за ратификаци-
ја, одлуката или деловникот не се усвоени во иден-
тичен текст во двата собора, спорниот акт се сим-
нува од дневниот ред на соборите и може да биде 
повторно ставен на дневен ред уште на две едно-
подруго одржани седници на соборите. 

Ако ни потоа двата собора не го усвојат спор-
ниот акт, се смета дека одлуката за продолжување 
мандатот на делегатите не е ни донесена, донесу-
вањето на законот за ратификација на меѓународен 
договор се одложува за три месеци, а до усвојува-

њето на деловникот за заедничка работа на собо-
рите на Собранието на СФРЈ ќе се применува де-
ловникот во текстот што го усвоил Сојузниот собор, 

3. Состав и начин на избор на соборите 

Член 291 
Сојузниот собор го сочинуваат по триесет де-

легати на самоуправните организации и заедници и 
на општествено-политичките организации од секоја 
република, односно по дваесет делегати од секоја 
автономна покраина. 

Кандидационата постапка ја спроведува Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ. 

Кандидатите за делегати за СОЈУЗНИОТ собор ги 
предлагаат делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници од редот на членовите на 
делегациите на тие организации и заедници и оп-
штествено-политичките организации во рамките на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ од ре-
дот на своите делегации. 

Листата tfa кандидатите за делегати за Сојуз-
ниот собор ја' утврдува кандидатската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на републиката, односно на автономната покраина. 

Делегатите за Сојузниот собор ги избираат, врз 
основа на листата на кандидатите, собранијата на 
општините од територијата на републиката, односно 
на автономната покраина, со тајно гласање. 

Изборот и отповикот на делегатите за Сојузниот 
собор се уредуваат со сојузен закон. 

Кандидационата постапка за избор на делегат во 
Сојузниот собор на местото на делегатот на кого 
пред истекот на мандатниот период му престанал 
мандатот, се уредува со сојузен закон. 

Член 292 
Соборот на републиките и покраините го сочи-

нуваат по дванаесет делегати од собранието на се-
која република и по осум делегати од собранието на 
секоја автономна покраина. 

Делегацијата во Соборот на републиките и по-
краините ја избираат и ја отповикуваат сите собори 
на собранието на републиката, односно на собранието 
на автономната покраина, на заедничка седница, ед 
тајно гласање. 

Делегатите избрани во Соборот на републиките 
и покраините го задржуваат мандатот во собранијата 
во кои се избрани. 

4. Начин на работа и на одлучување во соборите 
Член 293 

Секој делегат и работно тело во Сојузниот собор 
имаат право на предлагање сојузни закони и други 
прописи и општи акти од делокругот на Соборот. 

Член 294 
Сојузниот собор одлучува со мнозинство гласови 

на седница на која присуствува мнозинството на де-
легатите, ако со овој устав не е предвидено посебно 
мнозинство. 

Кога на дневен ред на Сојузниот собор е пред-
лог на закон, на друг пропис или општ акт, ^односно 
друго прашање од општ интерес за републиката, 
односно за автономната покраина, и за рамноправ-
носта на народите и народностите, по барање на 
мнозинството на делегатите од една република, од-
носно автономна покраина, ќе се спроведе посебна 
постапка на разгледување и одлучување за таквиот 
закон или друг општ акт,' односно прашање, утвр-
дена со деловникот за работата на Сојузниот собор. 

Член 295 
Соборот на републиките и покраините одлучува 

на седница на која се застапени сите делегации на 
собранијата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини и на која присуствува мнозина 
ството на делегатите, во Соборот, 



Четврток, 21 февруари 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 — Стр;: на 251 

За прашањата за кои се одлучува врз* основа на 
согласност на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини, Соборот одлу-
чува по делегации. Одлуката се смета за донесена 
ако за неа гласале сите делегации во Соборот. 

Соборот ги донесува законите за привремени 
мерки со двотретинско мнозинство на гласови на 
сите делегати во Соборот. 

За другите прашања од својот делокруг, како и 
за прашањата за кои рамноправно одлучува со Со-
јузниот собор, Соборот на републиките и покраините 
одлучува со мнозинство на гласови на присутните 
делегати во Соборот. 

Член 296 
Во заземањето ставови и во определувањето за 

прашањата за кои се одлучува во Соборот на ре-
публиките и покраините, делегацијата на собранието 
на републиката, односно на собранието на автоном-
ната покраина, ги застапува ставовите на тоа со-
брание. 

Делегацијата на собранието на републиката, од-
носно на собранието на автономната покраина, го 
известува своето собрание за работата на Соборот 
на републиките и покраините, за својата работа која 
се однесува на прашањата што ги разгледува тој со-
бор и за ставовите на другите делегации по тие пра-
шања, и учествува во заземањето ставови на собра-
нието на републиката, односно на собранието на ав-
тономната покраина. 

Член 297 
Сојузниот собор формира работни тела за под-

готвување и разгледување на предлозите на закони, 
на други прописи и општи акти, за следење на спро-
ведувањето на политиката и на извршувањето на 
законите, на другите прописи и општи акти што ги 
донесува тој, како и за проучување и претресување 
на други прашања од делокругот на Соборот. 

Соборот на републиките и покраините формира 
работни тела за усогласување на ставовите во под-
готвувањето на законите, на другите прописи и оп-
шти акти и за разгледување на други прашања од 
делокругот на Соборот. Работните тела се формираат 
од редот на делегатите во Соборот, согласно со на-
челото на рамноправна застапеност на републиките 
и соодветна застапеност на 'автономните покраини. 
Во работата на работните тела што се формираат 
заради усогласување на ставовите во подготвување-
то на законите и другите општи акти учествуваат и 
претставници на Сојузниот извршен совет. 

Соборите на Собранието на СФРЈ формираат 
заедничка комисија за прашања на избори и име-
нувања, а можат да формираат и други заеднички 
работни тела за разгледување на прашања од заед-
нички интерес. 

Со деловниците на соборите и со деловникот за 
заедничка работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ можат да им се дадат овластувања на работ-
ните тела на соборите и на заедничките работни те-
ла на Собранието на СФРЈ да вршат анкети и да 
бараат од државните органи и од самоуправните ор-
ганизации и заедници потребни известувања, пода-
тоци и исправи, како и други овластувања заради 
вршење на нивните задачи. Овие работни тела не 
можат да имаат истражни и други судски функции. 

5. Донесување на акти во Соборот ^а републиките и 
покраините врз основа на согласност на собранијата 

на републиките и на автономните покраини 

Член 298 
Право на предлагање сојузни закони и други оп-

шти акти од делокругот на Соборот на републиките 
и покраините, што се донесуваат врз основа на сог-
ласност на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини, тла секоја деле-
гација и работно тело на Соборот, собрание на ре-
публика, односно собрание на автономна покраина и 
Сојузниот извршен совет« 

Член 299 
Соборот на републиките и покраините врз осно-

ва на дадената согласност на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини и 
врз усогласувањето на ставовите во Соборот за пред-
лозите и забелешките на тие собранија на нацрт на 
закон или на друг општ акт, го утврдува предлогот 
на закон односно на друг општ акт. 

Член ЗОО * 
Кога Соборот на републиките и покраините ќе 

го утврди предлогот на закон или на друг општ акт, 
им го доставува на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини, кои одлучу-
ваат за давањето согласност на предлогот во целина. 

Собранието на републиката, односно собранието 
на автономната покраина, при одлучувањето по на-
црт на закон или на друг општ акт може да ја ов-
ласти својата делегација во Соборот на републиките 
и покраините од името на собранието да даде сог-
ласност на предлог на закон или на друг општ акт 
во целина. 

Член 301 
Ако не се постигне согласност на собранијата на 

републиките и на собранијата на автономните по-
краини за предлог на закон или на друг општ акт 
што Соборот на републиките и покраините го доне-
сува врз основа на согласност на тие собранија, Со-
јузниот извршен совет ќе му предложи на Претсе-
дателството на СФРЈ да се донесе закон за привре-
мени мерки, ако смета дека решавањето на опреде-
лени прашања за кои не е постигната согласност на 
собранијата на републиките и на собранијата на ав-
тономните покраини е неопходно заради спречува-
ње или отстранување на поголеми нарушувања на 
пазарот, или дека поради нерешавање на тие пра-
шања би можела да настане значителна штета за 
општествената заедница; или дека би можеле да 
бидат загрозени интересите на'народната одбрана, 
или дека би можеле да настанат нерамноправни 
економски односи помеѓу републиките и автономни-
те покраини, или ако смета дека не би можеле да се 
исполнуваат обврските спрема недоволно развиени-
те републики и автономни покраини или обврските 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија спрема други земји и меѓународни организации. 

Ако Претседателството на СФРЈ се согласи дека 
привремената мерка што ја предложил Сојузниот 
извршен совет е неопходна, Сојузниот извршен со-
вет го утврдува предлогот на закон за привремени 
мерки и му го поднесува на Собранието на СФРЈ. 

Член 302 . 
Ако предлогот на закон за привремени мерки во 

Соборот на републиките и покраините не е усвоен со 
двотретинско мнозинство на гласови на сите деле-
гати во Соборот, Претседателството на СФРЈ може 
да прогласи таквиот закон, во текстот за кој гла-
сало мнозинството на сите делегати во Соборот, да 
се применува до конечното донесување на законот 
според одредбите на овој устав. 

Член 303 
Законот за привремени мерки останува во сила до 

конечното донесување на законот во Соборот на ре-
публиките и покраините врз основа на согласност 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини, а најдолго една година од 
денот на неговото донесување. 

Ако до истекот на валѕењето на законот за прив-
ремени мерки во Соборот на републиките и покра-
ините не се донесе законот врз основа на согласност 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини, постапката за донесување на 
законот за привремени мерки се повторува. 

Член 304 
Ако до денот кога мора да се донесе буџетот цЏ 

федерацијата не се постигне согласност на собра-
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нијата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини во поглед на вкупниот обем на сред-
ствата за финансирање на федерацијата, потребите 
на федерацијата привремено ќе се финансираат врз 
основа на буџетот од претходната година. 

6. Права и должности на делегатите и на делегациите 

Член 305 
Ф 

Секој делегат во соборите на Собранието на 
СФРЈ и секоја делегација во Соборот на републи-
ките и. покраините има право, во рамките на дело-
кругот на соборот, да покренува прашања, да им 
поставува прашања на Сојузниот извршен совет и 
на функционерите кои раководат со сојузните ор-
гани на управата, да бара известувања, да му пред-
лага на соборот да бара поднесување на извештаи за 
работата на тие органи, да бара стручна помош и 
да добие известувања потребни за вршењето на сво-
јата функција. 

Најмалку десет делегати во Сојузниот собор и 
секоја делегација во Соборот на републиките и по-
краините можат да поднесат во соборот интерпела-
ција за претресување на определени политички пра-
шања во врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 306 
Делегатот во Собранието на СФРЈ ужива иму-

нитет. 
Делегатот не може да биде повикан на кривична 

одговорност, притворен или казнет за изразено мис-
лење или за давање глас во соборот чиј член е и во 
Собранието на СФРЈ. 

Делегатот не може да биде притворен без одо-
брение од соборот чиј член е тој, ниту против него, 
ако се повика на имунитетот, може да се поведе 
кривична постапка без одобрение од соборот. 

Делегатот може да биде притворен без одобрение 
од соборот чиј член е тој, само ако е затечен во вр-
шење на кривично дело за кое е пропишана казна 
строг затвор во траење подолго од пет години. Во 
таков случај дрлѕавниот орган кој го лишил деле-
гатот од слобода е должен за тоа да го извести прет-
седателот на соборот, кој го изнесува тој случај пред 
соборот заради одлучување дали постапката ќе се 
продолжи, односно дали решението за лишување од 
слобода ќе остане во сила. 

Соборот може да одлучи да се примени имуни-
тет спрема делегат кој не се повикал на имунитетот, 
ако е тоа потребно заради вршење на неговата функ-
ција. 

Ако соборот не е собран, одобрение за лишување 
од слобода, односно за продолжување на кривична-
та постапка, дава и за примената на имунитетот на 
делегат одлучува мандатно-имунитетната комисија 
на соодветниот собор, со дополнителна потврда од 
соборот. 

Член 307 
Мандатот па делегатите во соборите на Собра-

нието на СФРЈ трае четири години. 
Избори на делегати во соборите на Собранието 

на СФРЈ мораат да се одржат најдоцна на петнаесет 
дена пред истекот на изборниот период на делегати-
те на кои им истекува мандатот. 

Изборите за делегати ги распишува претседате-
лот на Собранието на СФРЈ. 

Од денот на распишувањето на изборите до де-
нот на изборот на делегатите во соборите на Собра-
нието на СФРЈ не смее да помине помалку од еден 
ниту повеќе од два месеца. 

Со денот на верификацијата на мандатот на но-
вите делегати престанува функцијата на делегатите 
чиј мандат истекува. 

Член 308 
Соборите на Собранието на СФРЈ, во вонредни 

Прилики, можат да одлучат мандатот на делегатите 

во Собранието на СФРЈ да се продолжи додека трае 
таквата состојба. Изборот на нови делегати се вр-
ши веднаш по престанокот на околностите поради 
кои мандатот на делегатите им е продолжен. Во слу-
ча ј на воена состојба, мандатот на делегатите во 
Собранието на СФРЈ се продолжува додека трае 
таквата состојба. 

7. Избор и овластувања на функционерите во Со-
бранието на СФРЈ 

Член 309 
Собранието на СФРЈ има претседател PI еден или 

повеќе потпретседатели, кои се избираат од редот на 
делегатите во Собранието на СФРЈ. 

Претседателот го претставува Собранието на 
СФРЈ, ги свикува заедничките седници на соборите 
на Собранието на СФРЈ, претседава на тие седници 
и ги потпишува указите за прогласување на зако-
ните, како и одлуките и другите општи акти што со-
борите на Собранието на СФРЈ ги донесуваат рамно-
правно или на заедничка седница на соборите. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ, заедно 
со потпретседателите на Собранието на СФРЈ и со 
претседателите на соборите, ги - разгледува праша-
њата за. усогласување и програмирање на работата 
на соборите и на работните тела во 'Собранието на 
СФРЈ и прашањата на собраниската процедура и се 
грижи за соработката на Собранието на СФРЈ со 
другите органи и организации во федерацијата, во 
републиките и во автономните покраини и со парла-
ментртте на други држави. 

Член 310 
Секој собор на Собранието на СФРЈ има прет-

седател и потпретседател. Претседателот на соборот 
го претставува соборот, ги свикува седниците на со-
борот, претседава на седниците на соборот и ги пот-
пишува одлуките и другите општи акти што ги до-
несува соборот. 

Ч л е н к и 
Претседателот на Собранието на СФРЈ и претсе-

дателите на соборите ги свикуваат седниците на Со-
бранието на СФРЈ, односно седниците на, соборите, 
по своја иницијатива или по барање на Претседа-
телот на Републиката, на Претседателството на 
СФРЈ или на Сојузниот извршен совет. Претседате-
лот на Соборот на републиките и покраините свику-
ва седница на Соборот и по барање на делегациите 
во Соборот, а претседателот на Сојузниот собор — 
по барање на определен број делегати- утврден со 
деловникот за работата на Сојузниот собор. 

Член 312 
Претседателот и потпретседателите на Собрание-

то на СФРЈ и претседателите на соборите се изби-
раат на четири години. 

Претседателот и потпретседателите на Собра-
нието на СФРЈ и претседателите на соборите не мо-
жат да бидат избрани на иста функција повеќе од 
двапати едноподруго. 

Г л а в а II 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 313 
Претседателството на СФРЈ ја претставува Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во земјата и во странство и врши други со овој устав 
утврдени права и должности. 

Претседателството на СФРЈ, во рамките на свои-
те права и должности, а заради остварување на рам-
ноправноста на народите и народностите, се грижи за 
усогласување на заедничките интереси на републи-

\ 
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ките, односно на. автономните покраини, во соглас-
ност со нивната одговорност во остварувањето на 
правата и должностите на федерацијата. 

Претседателството на СФРЈ е највисок орган на 
раководење и командување со вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во војна и во мир. 

Претседателството на СФРЈ ја разгледува сос-
тојбата во областа на надворешната политика и на 
заштитата на поредокот утврден со овој устав (др-
жавна безбедност) и зазема ставови заради давање 
иницијатива за преземање мерки и за усогласување 
на дејностите на надлежните органи во спроведува-! 
њето на утврдената политика во тие области. 

Член 314 
Претседателството на СФРЈ има право на Со-

бранието на СФРЈ да му предлага утврдување на 
внатрешната и надворешната политика и донесува-
ње на закони и други општи акти. ' 

Член 315 
Претседателството на СФРЈ, во рамките на свои-

те права и должности: 
1) му предлага на Собранието на СФРЈ канди-

дат за претседател на Сојузниот извршен совет; 
2) ја прогласува одлуката на Собранието на 

СФРЈ за избор на Сојузниот извршен совет; 
3) ги прогласува со указ сојузните закони; 
4) предлага избор на претседател и на судии на 

Уставниот суд на Југославија; 
5) поставува и отповикува со указ амбасадо-

ри и пратеници на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, ги прима акредитивните и 
отповикуваните писма на странските дипломат-
ски претставници кои се акредитирани ка ј него и из-
дава исправи за ратификација на меѓународни до-
говори; , 

6) поставува, унапредува и разрешува гене-
рали ^ и адмирали, како и други- воени старешини 
кои ќе ги одреди сојузен закон; поставува и раз-
решува претседатели, судии и судии-поротни-
ци на воените судови и воени обвинители; 

7) предлага избор и разрешување на членови на 
Советот на федерацијата; 

8) доделува одликувања на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

9) согласно со сојузен закон, дава помилувања 
за кривичните дела предвидени со сојузни закони; 

10) донесува деловник за својата работа. 

Член 316 
'Претседателството на СФРЈ, во остварувањето 

на општонародната одбрана, ги утврдува основите 
на плановите и на подготвителните мерки за одбра-
на на земјата, дава насоки за преземање мерки за 
подготвување и мобилизирање на изворите и силите 
на земјата за одбрана и за усогласување на плановите 
и мерките на општествено-политичките заедници, на 
организациите на здружениот труд и на другите са-
моуправни организации и заедници, го утврдува пос-
тоењето на непосредна воена опасност, наредува оп-
шта и делумна мобилизација и, ако Собранието на 
СФРЈ не е во можност да се состане, прогласува вое-
на состојба. 

Претседателството на СФРЈ го утврдува планот 
за употреба.на вооружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија за случај 
на̂  војна и наредува употреба на вооружените сили 
во" мир. 

Претседателството на СФРЈ може да пренесе 
определени работи од раководењето и командување-
то со вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија врз сојузниот секре-
тар за народна одбранат Сојузниот секретар јза на-
родна одбрана одговара пред Претседателството на 
СФРЈ за работите 1пто се пренесени врз него. 

Заради следење на спроведувањето на утврде-
ната политика во раководењето и командувањето со 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Претседателството на СФРЈ 
може да упати свои делегати при Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана и при другите виши ко-
манди на вооружените сили на СФРЈ. 

Член 317 
Претседателството на СФРЈ, по своја иниција-

тива или по предлог од Сојузниот извршен совет, за 
време на воена состојба или во случај на непосред-
на воена опасност, донесува уредби со законска сила 
за прашањата од надлежност на Собранието на 
СФРЈ. Претседателството на СФРЈ му ги поднесува 
овие уредби на потврда на Собранието на СФРЈ штом 
тоа ќе биде во можност да се состане. 

Со уредба со законска сила, донесена за време 
на воена состојба, по исклучок, додека трае таа сос-
тојба и ако тоа го бараат интересите на одбраната 
на земјата, можат да се запрат одделни одредби на 
овој устав што се однесуваат на донесувањето на 
закони, други прописи и општи акти и на презема-
њето мерки од страна на сојузните органи врз ос-
нова на, согласност на надлежните органи на репуб-
ликите и автономните покраини, на одделни слобо-
ди, права и должности на човекот и граѓанинот и ка 
правата на самоуправните организации и заедници, 
или на составот и овластувањата на извршните и 
управните органи. 

Член 318 
Претседателството на СФРЈ го известува Собра-

нието на СФРЈ за состојбата и проблемите на вна-
трешната и надворешната политика и може на Со-
бранието на СФРЈ да му предлага претресување на 
одделни прашања и донесување на одлуки. 

Собранието на СФРЈ може да бара од Претседа-
телството на СФРЈ да ги изложи ставовите за оддел-
и в прашања од неговата надлежност што се од ин-
терес за работата на Собранието на СФРЈ. 

Член 319 
Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 

не го прифати предлогот на Претседателството на 
СФРЈ за утврдување на внатрешната и надвореш-
ната политика или предлогот за донесување на за-
кон, на друг пропис или општ акт чие донесување 
Претседателството на СФРЈ го смета за неопходно, 
или ако не го прифати предлогот на Претседател-
ството на СФРЈ да се одложи донесувањето на за-
кон или на друг општ акт, надлежниот собор на 
Собранието иа СФРЈ и Претседателството на СФРЈ 
спогодбено ја утврдуваат постапката за разгледу-
вање на спорното прашање и го определуваат рокот 
за усогласување на ставовите по тоа прашање. Овој 
рок не може да биде подолг од шест месеци. 

Ако ни по определениот рок не се постигне со-
гласност во поглед на утврдувањето на внатрешна-
та и надворешната политика, или во поглед на пред-
логот за донесување, односно за одлагање на доне-
сувањето на закон или на друг општ акт, спорното 
прашање се симнува од дневниот ред на надлежниот 
собор на Собранието на СФРЈ и се става повторно 
на дневен ред ако тоа го бара Претседателството на 
СФРЈ или ако, по сопствена иницијатива, тоа го 
одлучи надлежниот собор на Собра1гоето на СФРЈ. 

Ако ни по повторното претресување не се пос-
тигне согласност во рок од три месеци, надлежниот 
собор на Собранието на СФРЈ се распушта, а на 
Претседателството на СФРЈ му престанува ман-
датот. 

Избори за надлежниот собор на Собранието на 
СФРЈ се распишуваат во рок од петнаесет дена од 
денот на неговото распуштање, а избор на Претсе-
дателството на СФРЈ мора да се изврши во рок од 
петнаесет дена од денот на конституирањето на но-
воизбраниот собор на Собранието на СФРЈ. 

До\изборот на ново Претседателство на СФРЈ. 
Претседателството на СФРЈ на кое му престанал 
мандатот останува на должност. 
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Член 320 
Претседателството на СФРЈ има право да зазе-

ма ставови за спроведувањето на политиката и за 
извршувањето на законите и на други општи акти 
на Собранието на СФРЈ и да бара Сојузниот извр-
шен совет да преземе мерки за спроведување на по-
литиката и за извршување на законите и на дру-
ги општи акти на Собранието на СФРЈ. 

Претседателството на СФРЈ може да свика сед-
ница на Сојузниот извршен совет и да стави опре-
делени прашања на дневен ред на таа седница. 

Претседателството на СФРЈ има право да ги 
задржи од извршување прописите на Сојузниот из-
вршен совет од општо политичко значење, пред 
нивното објавување. 

Ако Претседателството на СФРЈ задрлси од из-
вршување пропис на Сојузниот извршен совет ќе 
го изнесе спорното прашање пред надлежниот со-
бор на Собранието на СФРЈ заради донесување 
одлука. 

Претседателството на СФРЈ, во остварувањето 
на своите права и должности, пред Собранието на 
СФРЈ може да го постави прашањето за-доверба 
на Сојузниот" извршен совет. 

Член 321 
Претседателството на СФРЈ го сочинуваат по 

еден член од секоја република и автономна покра-
ина, кого го избира собранието на републиката, од-
носно собранието на автономната покраина, со тајно 
гласање на заедничка седница на сите собори на 
собранието и, по положба, претседателот на Сојузот 
на комунистите на Југославија. 

Член 322 
Собранието на СФРЈ, на заедничка седница на 

соборите, го прогласува изборот и го објавува сос-
тавот на Претседателството на СФРЈ. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ да-
ваат свечена изјава на заедничка седница на со-
борите на Собранието на СФРЈ. 

По давањето на свечената изјава, Претседател-
ството на СФРЈ се конституира и ја презема дол-
жноста. 

Член 323 
Членот на Претседателството на СФРЈ ужива 

имунитет. Во поглед на имунитетот на членот на 
Претседателството на СФРЈ сообразно се , приме-
нуваат одредбите за имунитетот на делегатите во 
Собранието на СФРЈ. 

За имунитетот на својот член одлучува Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 324 
Членовите на Претседателството на СФРЈ се 

избираат на време од пет години. 
Никој не може да биде избиран повеќе од два-

пати едноподруго за член на Претседателството на 
СФРЈ. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ се 
избираат на триесет дена пред истекот на мандатот 
на членовите на Претседателството на СФРЈ на кои 
им истекува мандатот. 

Ако член на Претседателството на СФРЈ биде 
спречен подолго да ја врши својата функција, во 
работата го заменува претседателот на претседател-
ството на републиката, односно претседателот на 
претседателството на автономната покраина. 

Ако на член на Претседателството на СФРЈ му 
престане" мандатот пред истекот на времето на кое 
е избиран, мандатот на новоизбраниот член на 
Претседателството на СФРЈ трае до истекот на ман-
датот на членот на Претседателството чиј мандат 
престанал. 

Ако на член на Претседателството на СФРЈ му 
престане мандатот пред истекот на времето на кое 
е избран, нему функцијата му престанува со денот 
на разрешувањето во собранието на републиката, 

односно во собранието на автономната покраина, а 
функцијата на член на Претседателството на СФРЈ, 
до прогласувањето на изборот на нов член во Со-
бранието на СФРЈ ја. врши претседателот на прет-
седателството на републиката, односно претседате-
лот на претседателството на автономната покраина. 
Новоизбраниот член на Претседателството на СФРЈ 
стапува на должност со денот на прогласувањето на 
изборот во Собранието на СФРЈ. 

Член 325 
Во случај на непосредна воена опасност или 

воена состојба, мандатот на членовите на Претседа-
телството на СФРЈ се продолжува додека не бидат 
создадени услови за избор на нови членови на 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 326 
^Членот на Претседателството на СФРЈ не молев 

да врши никаква самоуправна, јавна или друга оп-
штествена функција, освен функција во општестве-
но-политичките организации, ниту да врши друга 
професионална дејност. 

Член 327 
Претседателството на СФРЈ избира претседател 

и потпретседател од редот на своите членови за 
период од една година, по редоследот утврден со 
деловникот за работа на Претседателството на 
СФРЈ. 

Претседателството на СФРЈ го прогласува и го 
објавува изборот на претседателот и-на потпретсе-
дателот на Претседателството на СФРЈ. 

Претседателството на СФРЈ, за време на воена 
состојба, може да одлучи да му се продолжи ман-
датот на претседателот на Претседателството на 
СФРЈ или пред истекот на мандатот за претседател 
да се избере друг член на Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 328 
Претседателот на Претседателството на СФРЈ 

ја претставува, од името на Претседателство-
то на СФРЈ,^ Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, го претставува Претседателството 
на СФРЈ, ги свикува седниците на Претседател-
ството на СФРЈ, претседава на седниците, ги пот-
пишува актите што ги донесува Претседателството 
на СФРЈ, се грижи за спроведување на актите и 
заклучоците на Претседателството на СФРЈ, издава 
исправи за ратификација на меѓународни договори 
и ги прима акредитивните и отповикувачките писма 
на странските дипломатски претставници акредити-
рани кај Претседателството на СФРЈ. 

Претседателот на Претседателството на СФРЈ, 
од името на Претседателството на СФРЈ, го оства-
рува командувањето со воорул^ените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
согласност со овој устав и со сојузен закон. 

Претседателот на Претседателството на СФРЈ, 
е претседател на Советот за народна одбрана. 

Претседателот на Претседателството на СФРЈ, 
ОД името на Претседателството на СФРЈ, за 
време на воена состојба, на непосредна воена опас-
ност и во други слични вонредни прилики кога 
Претседателството на СФРЈ не е во можност да се 
состане, врши определени права и должности за 
чие вршење ќе го овласти Претседателството на 
СФРЈ. 

Потпретседателот на Претседателството на 
СФРЈ го заменува претседателот во случај па не-
гова отсутност или подолга спреченост и може да 
го застапува во вршењето на работите што ќе му 
ги довери претседателот. 

Со престанокот на функцијата на Претседател' 
лот на Републиката, Претседателството на СФРЈ ги 
врши сите права и должности што ги има според 
овој устав, а потпретседателот на Претседателство-
то на СФРЈ станува претседател на Претседател-
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ството на СФРЈ до истекот на мандатот за кој е 
избран за потпретседател. 

Член 329 
Претседателството на СФРЈ ги врши своите 

права и должности врз основа и во рамките на овој 
устав и на сојузните закони и е одговорно за тоа. 

Член 330 
Претседателството на СФРЈ работи врз основа 

на усогласување на ставовите на своите членови. 
Претседателството на СФРЈ одлучува на начин 

утврден со деловникот за работа на Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 331 
Претседателството на СФРЈ има Совет за на-

родна одбрана. 
Претседателството на СФРЈ може да формира 

и други совети, односно други работни тела, по-
требни за неговата работа. 

Со сојузен закон се утврдуваат составот, орга-
низацијата и делокругот на Советот за народна од-
брана, како и составот и делокругот на другите ра-
ботни тела на Претседателството на СФРЈ на кои 
им* се доверува самостојно вршење на определени 
работи во рамките на правата и должностите на 
Претседателството. 

Член 332 
Претседателството на СФРЈ може да го свика 

Советот на федерацијата заради разгледување на 
прашања на општата политика. 

Претседателството на СФРЈ може да му го до-
вери на член на Советот на федерацијата извршу-
вањето на определена задача. , ' 

Членовите на Советот на федерацијата се изби-
раат, по предлог од Претседателството на СФРЈ, од 
редот на општествено-политичките и други јавни ра-
ботници. 

Г л а в а III 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА 

Чден 333 
Тргнувајќи од историската улога на Јосип Броз 

Тито во Народноослободителната војна и Соција-
листичката револуција, во создавањето и развива-
њето на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во развојот на југословенското соција-
листичко самоуправно општество, во остварува-
њето на братството и единството на народите и на-
родностите на Југославија, во зацврстувањето на 
независноста на земјата и на нејзината пололсба во 
меѓународните односи и во борбата за мир во светот, 
а во согласност со изразената волја на работните 
луѓе и граѓаните, на народите и народностите на Југо-
славија, — 

Собранието на СФРЈ, по предлог од собранијата 
на републиките и собранијата на автономните по-
краини, може да го избере Јосип Броз Тито за 
Претседател на Републиката без ограничување на 
траењето на мандатот. 

Член 334 
Претседателот на Републиката се избира на 

заедничка седница на соборите на Собранието на 
СФРЈ со мнозинство гласови на присутните делегати, 
со тајно гласање. 

Претседателот на Републиката, по изборот, дава 
свечена изјава на заедничка седница на соборите 
на Собранието на СФРЈ. 

Член 335 
. Претседателот на Републиката ја претставува 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во земај та и во странство. 

Претседателот на Републиката е претседател на 
Претседателството на СФРЈ. 

Претседателот на Републиката е врховен ко-
мандант на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Претседателот на Републиката е претседател на 
Советот за народна одбрана. 

Член 336 
Претседателот на Републиката ги врши своите 

права и должности врз основа и во рамките на овој 
устав и на сојузните закони. 

Член 337 
Претседателот на Републиката: 
1) ги прогласува со указ сојузните закони; 
2) ја прогласува одлуката на Собранието на 

СФРЈ за избор на Сојузниот извршен совет; 
3) поставува и отповикува со указ амбасадо-

ри и пратеници на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, ги прима акредитивните 
и отповикувачките писма од странските дипломат-
ски претставници што се акредитирани кај него, 
издава исправи за ратификација на меѓународни 
договори; 

4) доделува одликувања на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

5) го утврдува постоењето на непосредна воена 
опасност, наредува општа или делумна мобилиза-
ција и, ако Собранието на СФРЈ и Претседателство-
то на СФРЈ не се во можност да се состанат, про-
гласува воена состојба; 

6) основа соодветни служби за вршење на ра-
ботите од својот делокруг. 

Член 338 
За време на воена состојба или во случај на 

непосредна воена опасност, ако Претседателството 
на СФРЈ не е во можност да се состане, Претседа-
телот на Републиката донесува уредби со законска 
сила за прашања од надлежност на Собранието на 
СФРЈ, Претседателот на Републиката му ги под-
несува овие уредби на потврда на Собранието на 
СФРЈ штом тоа ќе биде во можност да се состане. 

Член 339 
Претседателот на Републиката го известува Со-

бранието на СФРЈ за состојбата и проблемите на 
внатрешната и надворешната политика и може да 
му предлага на Собранието на СФРЈ претресување 
на одделни прашања и донесување на одлуки. 

Член 340 
Претседателот на Републиката може да свика 

седница на Сојузниот извршен совет и да стави 
определе™ прашања на дневен ред на седницата 
на Советот. Претседателот на Републиката претсе-
дава на седницата на Советот на која присуствува. 

Член 341 
Претседателот на Републиката може да го сви-

ка Советот на федерацијата заради разгледување 
прашања на општата политика. 

Претседателот на Републиката може да му до-
вери на член на Советот на федерацијата извршу-
вање на определена задача. 

Член 342 
Претседателот на Републиката, како врховен 

командант на вооружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија: 

1) раководи и командува со вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и ги утврдува основите на плановите и на 
подготвителните мерки за одбрана на земјата; 

2) го утврдува планот з& употреба на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репу-
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блика Југославија за случај на војна и наредува 
употреба на вооружените сили во мир; 

3) поставува, унапредува и разрешува ге-
нерали и адмирали, како и други воени ста-
решини за кои тоа ќе го одреди сојузен закон; 

4) поставува и разрешува претседатели, судии 
и судид-поротници на воените судови и воени обви-
нители. 

Член 343 
Претседателот на Републиката може да пренесе 

определени работи од раководењето и командува-
њето со вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија врз сојузниот се-
кретар за народна одбрана. Сојузниот секретар за 
народна одбрана одговара пред Претседателот на 

•.Републиката за работите што се пренесени врз него. 

Член 344 
Претседателот на Републиката може да свика 

заедничка седница на Претседателството на СФРЈ 
и на СОЈУЗНИОТ извршен совет и на таа седница 
претседава. 

Член 345 
Претседателот на Републиката може да му до-

вери на потпретседателот на Претседателството на 
СФРЈ вршење на определени работи од својот де-
локруг. 

Г л а в а IV 

С О Ј У З Е Н - И З В Р Ш Е Н С О В Е Т - , 

1. Положба и надлежност ! 

Член 346 
Сојузниот извршен совет е извршен орган на 

Собранието на СФРЈ. 
Сојузниот извршен совет, во рамките на пра-

вата и должностите на федерацијата, е одговорен 
пред Собранието на СФРЈ за состојбата во сите об-
ласти на општествениот живот, за спроведувањето 
на политиката и за извршувањето на сојузните за-
кони и на другите прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ и за насочувањето и усогласување-
то на работата на сојузните органи на управата. 

Сојузниот извршен совет ги врши своите права 
и должности'врз основа и во рамките на овој устав 
и на сојузните закони. 

Член 347 
Сојузниот извршен совет: 
1) ги следи состојбата и остварувањето на по-

литиката на Собранието на СФРЈ и му предлага на 
Собранието утврдување на внатрешната ќ надво-
решната политика; 

2) предлага сојузни закони, други прописи и оп-
шти акти и има право да дава мислење за предло-
зите на закони, на други прописи и општи акти што 
на Собранието на СФРЈ му ги поднесуваат другите 
овластени предлагачи; 

3) го утврдува предлогот на општествениот 
план на Југославија; 

4) поднесува предлог за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на буџетот на федерација-
та, ги утврдува предлогот на буџетот на федера-
цијата и на завршната сметка на федерацијата и се 
грижи за извршувањето на буџетот на федераци-
јата и на завршната сметка на федерацијата; 

5) донесува уредби, одлуки и други прописи за 
извршување на сојузните закони и на другите про-
писи и општи акти на Собранието на СФРЈ; 

6) се грижи за спроведувањето на политиката 
и за извршувањето на законите, на другите про-
писи и општи акти нд Собранието на СФРЈ; 

7) се грижи, во рамките на правата и должно-
стите утврдени со овој устав и со сојузен закон, 

за извршување на политиката на одбраната на зем-
јата и за спроведување на подготовките за одбрана; 

8) ги ратификува меѓународните договори чие 
ратификувана не спаѓа во надлежност на Собра-
нието на СФРЈ; 

9) ја усогласува и насочува работата на сојуз- , 
ните органи на управата заради обезбедување на 
спроведувањето на политиката и на извршувањето 
на законите, на другите прописи и општи акти на 
Собранието на СФРЈ; врши надзор над работата 
на сојузните органи на управата и ги укинува про-
писите на сојузните органи на управата што се во 
спротивност со сојузен закон, со друг пропис или 
општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис 
што го донел тој заради спроведување на сојузен 
закон, на друг пропис или општ акт а, под услови 
утврдени со сојузен закон, може да ги поништи про-
писите на тие органи; 

' 10) ги утврдува општите начела за внатрешната 
организација на сојузните органи на управата; от-
вора дипломатски и конзуларни претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство; основа стручни и други служби за 
свои потреби и заеднички служби за потребите на 
сојузните органи на управата; ги поставува и раз-
решува функционерите за кои е тоа со сојузен 
закон одредено; 

11) донесува деловник за својата работа; 
12) врши и други.работи утврдени со овој устав. 

2. Состав и избор 

Член 348 
Сојузниот извршен совет го сочинуваат прет-

седателот. членовите на Советот избрани согласно 
со начелото на рамноправна застапеност на репу-
бликите и на соодветна застапеност на автономните 
покраини и сојузните секретари и другите функци-
онери кои раководат со сојузните органи на упра-
вата и со сојузните организации одредени со соју-
зен закон. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет го 
избираат соборите на Собранието на СФРЈ, по пред-
лог од Претседателството на СФРЈ, а членовите на 
Советот — по предлог од кандидатот за претседател 
нд Советот, врз основа на мислењето на кохмисијата 
на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

По секое конституирање на новоизбраните со-
бори на Собранието на СФРЈ се избира Сојузен 
извршен совет. 

При именувањето на сојузните секретари и на 
другите функционери кои раководат со сојузните 
органи на управата и со сојузните организации, 
кои се членови на Сојузниот извршен совет, се води 
сметка за националниот состав. 

На претседателот и на член на Сојузниот извр-
шен совет избран од редот на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ му престанува мандатот во Собра-
нието на (^ФРЈ. 

Сојузниот извршен совет има еден или повеќе 
потпретседатели на Советот, кои се избираат од ре-
дот на членовите на Советот. 

Член 349 
Претседателот и членовите на Сојузниот из-

вршен совет се избираат на четири години. 
За претседател на Сојузниот извршен совет 

може да биде избирано исто лице најмногу'двапати 
едноподруго. 

Членовите /на Сојузниот извршен совет, можат 
да бидат избирани двапати едноподруго, а по ис-
клучок, по посебна постапка утврдена со сојузен 
закон, уште за еден мандатен период. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет има 
право на соборите на Собранието на СФРЈ да им 
предлага разрешување од должност на одделни 
членови на Советот и избор на нови членови. 
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Оставката или разрешувањето од должност на 
претседателот на Сојузниот извршен совет повле-
кува оставка, односно разрешување на целиот 
Совет. 

Член 350 
Членовите на Сојузниот извршен совет уживаат 

имунитет како и делегатите во Собранието на СФРЈ. 
За прашањето на имунитетот на член на Сојуз-

ниот извршен совет одлучува Советот. 

Член 351 
Секој член на Сојузниот извршен совет има 

право да предлага претресување на одделни пра-
шања од надлежност на Советот, да дава иниција-
тиви за подготвување на закони, други прописи и 
општи акти за чие предлагање е надлежен Советот 
и на прописи и други акти што ги донесува тој, како 
и да му предлага на Советот утврдување на начелни 
ставови и насоки за работата на сојузните органи 
на управата. 

Членот на Сојузниот извршен совет има право 
и должност, во согласност со ставот на Советот, да 
го претставува Советот во Собранието на СФРЈ. 

Секој член на Сојузниот извршен совет може 
да поднесе оставка. 

3. Начин на работа и донесување на акти во 
Сојузниот извршен совет 

Член 352 
Претседателот на Сојузниот извршен совет ги 

свикува седниците на Советот по своја иницијатива 
или по барање на Претседателот на Републиката, 
на Претседателството на СФРЈ или на најмалку пет 
членови на Советот. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет го 
претставува Советот, ги свикува седниците на Сове-
тот и претседава на тие седници, ги потпишува про-
писите и другите општи акти што ги донесува Со-
ветот и се грижи за спроведување на тие прописи 
и акти, се грижи за применувањето на деловникот 
на Советот и за остварување на соработката на Со-
ветот со други органи и организации. 

Член 353 
Сојузниот извршен совет работи и одлучува по 

прашањата од својата надлежност на седница. 
Сојузниот извршен совет одлучува со мнозин-

ство гласови на членовите на Советот присутни на 
седницата. 

Член 354 
Во предлагањето на законите и на другите оп-

шти акти на Соборот на републиките и покраините, 
што се донесуваат врз основа на согласност на над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет соработува со извршните сове-
ти на републиките и на автономните покраини. 

Член 355 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

ност на надлежните републички и покраински ор-
гани, донесува прописи за Извршување на закони и 
други општи акти што ги донесува Соборот на ре-
публиките и покраините, ако во тие закони и други 
општи акти е предвидено усогласување на ставо-
вите. 

Се смета дека постои согласност на надлежниот 
републички, односно покраински орган, ако тој ор-
ган се изјасни дека го прифаќа предлогот на про-
писот за извршување на закон или на друг општ 
акт на Собранието на СФРЈ или дека не му се 
противи на неговото донесување. 

Член 356 
Ако Сојузниот извршен совет со надлежните 

републички и покраински . органи не постигне сог-

ласност за предлогот на прописот за извршување 
на закон и на друг општ акт, за чие донесување е 
надлежен, тој ќе му предложи на Претседателство-
то на СФРЈ да се донесе пропис за привремени 
мерки ако смета дека решавањето на определени 
прашања за кои не е постигната согласност е неоп-
ходно заради спречување или отстранување на по-
големи нарушувања на пазарот, или дека поради 
нерешавањето на тие прашања би можела да нас-
тане значителна штета за општествената заедница, 
или дека би можеле да бидат загрозени интересите 
на народната одбрана, или дека би можеле да на-
станат нерамноправни економски односи помеѓу ре-
публиките и автономните покраини, или ако омета 
дека не би молчеле да се исполнуваат обврските 
спрема недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини или обврските на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија спрема други 
земји и ме/ународни организации. 

Ако Претседателството на СФРЈ се согласи со 
потребата да се донесе пропис за привремени мер-
ки и со причините за неговото донесување, Сојуз-
ниот извршен совет ќе донесе таков пропис. 

Сојузниот извршен совет го донесува прописот 
за привремени мерки од својата надлежност со 
мнозинство гласови на сите членови на Советот. 

Прописот за привремени мерки останува во си-
ла додека врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи не 
се регулира прашањето што е уредено со ТОЈ про-
пис, а најдолго една година од денот на донесува-
њето на прописот за привремени мерки. 

Член' 357 
Заради обезбедување учество! на надлежните 

републички и покраински органи во донесувањето 
на прописите за извршување на законите и на дру-
ги општи акти- на Собранието на СФРЈ што се до-
несуваат врз основа на согласност на тие органи, 
Сојузниот извршен совет и надлежните републички 
и покраински органи спогодбено формираат меѓу-
републички комитети за одделни области. 

Меѓурепубличките комитети се формираат врз 
начелото на рамноправна застапеност на републи-
ките и на соодветна застапеност на автономните по-
краини. Членовите на меѓурепубличките комитети 
ги делегираат надлежните републички и покраин-
ски органи. 

Претседателот на меѓурепубличкиот комитет го 
именува Сојузниот извршен совет од редот на сво-
ите членови. 

4. Односи на Сојузниот извршен совет со Собрани-
ето на СФРЈ и негова одговорност 

Член 358 
Сојузниот извршен совет е должен да ги из-

вестува соборите на Собранието на СФРЈ за својата 
работа. 

Сојузниот извршен совет може да му предложи 
на собор на Собранието на СФРЈ да се одложи 
претресувањето на предлог на закон, на друг про-
пис и општ акт на Собранието на СФРЈ или, заради 
претресување на определено прашање, да се фор-
мира заедничка комисија од членови на надлеж-
ниот собор на Собранието на СФРЈ ЈЈ, од членови на 
Сојузниот извршен совет, или да се свика седница 
на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ на 
која тој би го изложил својот став. 

Член 359 
Сојузниот извршен совет е одговорен за својата 

работа пред секој собор на Собранието на СФРЈ во 
областа од делокругот на тој собор. 

Сојузниот извршен совет може на соборите на 
Собранието на СФРЈ да им поднесе колективна 
оставка. 

Ако смета дека не е во состојба да го обезбеди 
спроведувањето на утврдената политика и И З Е Р -
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шувањето на закон, друг пропис или општ акт на 
Собранието на СФРЈ чие донесување се предлага, 
или спроведувањето на ставовите или на предло-
жените мерки од Претседателството на СФРЈ, или 
дека не може да ја преземе одговорноста за врше-
њето нач својата функција ако не се донесе сојузен 
закон, друг пропис или општ акт чие донесување 
го предлага, Сојузниот извршен совет може да го 
постави прашањето за доверба. 

Ако Сојузниот извршен совет поднесе колек-
тивна оставка или соборите на Собранието на СФРЈ 
му изгласаат недоверба, како и во други случаи 
кога на Советот ќе му престане функцијата, тој ос-
танува на должност до изборот на нов Совет. 

Член 360 
Сојузниот собор, по предлог на најмалку десет 

делегати во Соборот, а Соборот на републиките и 
покраините — по предлог на делегација во Соборот, 
може да го постави прашањето за доверба на Соју-
зниот извршен совет. 

За прашањето на доверба на Сојузниот извр-
шен совет се води претрес во соборите на Собрани-
ето на СФРЈ. 

Член 361 
Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ мо-

же да укине или да поништи пропис на Сојузниот 
извршен совет што е во спротивност со овој устав, 
со сојузен закон, со друг пропис или општ акт што 
го донел тој. 

Ако Претседателството па СФРЈ задржало од 
извршување пропис на Сојузниот извршен совет 
од општо политичко значење, за спорното прашање 
одлучува надлежниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 362 
Членовите на Сојузниот извршен совет и. фун-

кционерите во сојузните органи на управата и во 
сојузните организации се одговорни за спроведува-
њето на политиката и за извршувањето на зако-
ните, на другите прописи и општи акти исклучиво 
пред органите на федерацијата и во вршењето на 
својата функција не можат да примаат насоки и 
налози од органите и функционерите на други оп-
штествено-политички заедници, ниту да постапу-
ваат по нивни насоки и налози. 

Г л а в а V 

СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 363 
За вршење на управни работи во определени 

области се основаат, во рамките на правата и дол-
жностите на федерацијата, сојузни секретаријата. 

Сојузните секретаријата се основаат и нивниот 
делокруг се утврдува со сојузен закон. 

Со сојузен закон можат да се основаат и други 
сојузни органи на управата и сојузни организации 
за вршење на определени управни, стручни и други 
работи од рамките на правата и должностите на 
федерацијата, како и школи, научни и други ус-
танови за вршење на работи од интерес за оствару-
вањето на функциите на федерацијата. 

Со сојузен закон се уредуваат положбата, пра-
вата и должностите на сојузните организации кои 
вршат определени управни, стручни и други рабо-
ти од рамките на правата и должностите на феде-
рацијата и нивната одговорност пред Собранието 
на СФРЈ и пред Сојузниот извршен совет. 

За потребите на сојузните органи можат да се 
основаат стручни и други служби. 

Член 364 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации, врз основа и во рамките на овој устав и 
на сојузните закони, ги вршат самостојно работите 
од својата надлежност. 

Во вршењето на работите од својата надлеж-
ност сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации се придржуваат за сојузните закони и 
за други прописи и општи акти, за насоките на Со-
бранието на СФРЈ и за начелните ставови и насо-
ките на Сојузниот извршен совет. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации се должни да го обезбедуваат извршува-
њето на сојузните закони и на другите сојузни про-
писи и општи акти за чие извршување се одговорни. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации имаат право во извршувањето на сојуз-
ните закони и на други прописи и општи акти да 
вршат инспекциски работи со овластувања утврде-
ни со сојузен закон. 

Член 365 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации мо-
жат да донесуваат правилници, наредби и упатства 
за извршување на сојузните закони, на другите 
прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и на 
прописите на Сојузниот извршен совет, ако се ов-
ластени, за тоа со тие прописи, односно акти. 

Член 366 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации и дру-
гите функционери што ги именува Собранието на 
СФРЈ, се именуваат на четири години. 

Функционерите кои раководат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации и дру-
гите функционери што ги именува Собранието на 
СФРЈ, можат да бидат именувани двапати еднопо-
друго, а по исклучок, по посебна постапка утврдена 
со сојузен закон — уште за еден мандатен период. 

Член 367 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации, кои 
ги именува Собранието на СФРЈ, се одговорни пред 
Собранието на СФРЈ и пред Сојузниот извршен со-
вет за својата работа, за работата на органот, од-
носно на организацијата со која раководат, како и 
за состојбата во соодветната област на општестве-
ниот живот во рамките на делокругот на органот, 
односно на организацијата со која раководат. 

Функционерите во сојузните органи на управа-
та и во сојузните организации, кои ги именува Со-
бранието на СФРЈ, се одговорни за својата работа 
пред Собранието на СФРЈ и пред Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 368 
Функционерите кои раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации се 
должни да ги известуваат соборите на Собранието 
на СФРЈ и Сојузниот извршен совет за состојбата 
во соодветната област на управата и за работата 
на органот, односно на организацијата со која ра-
ководат. 

Овие функционери се должни на соборите на 
Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, 
по нивно барање, да им даваат известувања и об-
јаснувања за прашањата од делокругот на органот, 
односно на организацијата со која раководат. Тие 
се должни да даваат и одговори на прашањата на 
делегатите и делегациите во соборите на Собрани-
ето на СФРЈ. 
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Г л а в а VI 

СОЈУЗЕН СУД, СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛ-
СТВО И СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 369 
Сојузниот суд: 
1) одлучува, под услови и на начин утврдени 

со сојузен закон, во последен степен или по вонред-
но правно средство, за споровите што ќе настанат 
од противуставни и од противзаконит поеди-
нечни акти и дејствија со кои организациите на здру-
жениот труд или работните луѓе на територијата на 
други републики и автономни покраини, па со тоа и 
други републики и автономни покраини се ставаат 
во нерамноправна положба на единствениот југосло-
венски пазар, вклучувајќи ги и споровите за надо-
месток на штетата што се предизвикува со тоа; 

2) одлучува за имотните спорови помеѓу репуб-
ликите односно автономните "покраини, како и по-
меѓу федерацијата и републиката, односно авто-
номната покраина; 

3) одлучува за законитоста на конечните у-
правни акти на сојузните органи, ако со сојузен 
закон не е одредено поинаку; 

4) одлучува за вонредните правни средства, ако 
е тоа одредено со сојузен закон; 

5) одлучува во последен степен за пресудите на 
судовите во републиката и во автономната покра-
ина, како и на воените судови, кога е изречена 
смртна казна за кривични дела утврдени со сојузен 
закон; 

6) решава за судирот на надлежноста помеѓу 
судовите на територијата на две или повеќе репуб-
лики и автономни покраини, како и помеѓу воените 
судови и другите судови; 

7) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со сојузен закон, во рамките на пра-
вата и должностите на федерацијата. 

Член 370 
Претседателот и судиите на Сојузниот суд ги 

избира и ги разрешува Собранието на СФРЈ. 
Составот и бројот на судиите на Сојузниот суд 

се определуваат врз принципот на паритетна заста-
пеност на сите републики и на соодветна застапе-
ност на автономните покраини, а според начелата 
што важат и за другите органи во федерацијата. 

Член 371 
Сојузниот суд, републичките врховни судови, по-

краинските врховни судови и соодветниот воен суд, 
преку своите делегати, на начин утврден со сојузен 
закон, заеднички заземаат начелни ставови за пра-
шањата што се од интерес за применувањето на со-
јузните прописи. 

• Член 372 
Функцијата на јавно обвинителство, во рамките 

на правата и должностите на федерацијата, ја врши 
сојузниот јавен обвинител. 

Сојузниот јавен обвинител го именува и го раз-
решува Собранието на СФРЈ. 

Член 373 
Сојузниот јавен обвинител вложува правни 

средства за кои е овластен со сојузен закон во рабо-
тите за кои е надлежен Сојузниот суд и врши други 
работи одредени со сојузен закон. 

Сојузниот јавен обвинител може да му дава 
задолжителни упатства на републичкиот, односно 
на покраинскиот јавен обвинител и може да пре-
земе кривично гонење во работите во кои федера-
цијата ги одредува кривичните дел& за кои се над-
лежни јавните обвинителства во републиките и во 
автономните покраини. Сојузниот јавен обвинител 
може да му дава задолжителни упатства на репу-
бличкиот, односно на покраинскиот јавен обвинител 
и може да преземе гонење и во работите што се од-
несуваат на стопанските престапи одредени со со-

јузен закон за чие извршување се одговорни сојуз-
ните органи. 

Член 374 
Функцијата на ( општествен правобранител на 

самоуправувањето, во рамките на правата и должно-
стите на федерацијата, ја врши сојузниот општес-
твен правобранител на самоуправувањето. 

Сојузниот општествен правобранител на самоу-
правувањето го именува и го разрешува Собпанието 
на СФРЈ. 

Г л а в а VII 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 375 
Уставниот суд на Југославија: 
1) одлучува са согласноста на законите со Ус-

тавот на СФРЈ; 
2) одлучува дали републичкиот, односно покра-

инскиот закон, е во спротивност со сојузен .закон; 
3) одлучува за согласноста на прописите и на 

другите општи акти на сојузните органи со Уставот 
на СФРЈ и со сојузен закон; 

4) одлучува дали прописите и другите општи 
акти на органите на општествено-политичките за-
едници и самоуправните општи акти се во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ, односно во спротивност со 
сојузен закон за чие извршување се одговорни со-
јузните органи; 

5) ги решава споровите за правата и должно-
стите помеѓу федерацијата и републиката, односно 
автономната покраина, помеѓу републиките, помеѓу 
републиките и автономните покраини и помеѓу дру-
гите општествено-политички заедници од терито-
ријата на разни републики, ако за решавањето на 
таквите спорови со закон не е предвидена надлеж-
ност на друг суд; 

6) решава за судирот на надлежноста помеѓу 
републичките, односно покраинските уставни судови, 
помеѓу судовите и сојузните органи, помеѓу сојузни-
те органи и републичките, односно покраинските 
органи, помеѓу судовите и другите државни органи 
од територијата на две или повеќе републики, од-
носно од териториите на републиките и автономните 
покраини. 

Уставниот суд на Југославија може да ја ^оце-
нува уставноста на законите и уставноста и зако-
нитоста на прописите и општите акти на органите 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните општи акти што престанале да важат, 
ако од престанокот на важењето до поведувањето 
на постапката не поминало повеќе од една година. 

Член 376 
Уставниот суд на Југославија ги следи појавите 

од интерес за остварувањето на уставноста и зако-
нитоста, го известува Собранието на СФРЈ за сос-
тојбата и проблемите во остварувањето на уставноста 
и законитоста и му дава на Собранието на СФРЈ 
мислења и предлози за донесување и изменува-
ње на закони и за преземање на други мерки за-
ради обезбедување на уставноста и законитоста и 
за заштита на правото на самоуправување и на 
другите слободи и права на граѓаните и на само-
управните организации и заедници. 

Член 377 
Ако Уставниот суд на Југославија утврди дека 

надлежниот орган не донел пропис за извршување 
на одредбите на Уставот на СФРЈ, на сојузните за-
кони и на другите сојузни прописи и општи акти, 
а бил должен да донесе таков пропис, ќе го извести 
за тоа Собранието на СФРЈ. 

Член 378 
Уставниот суд на Југославија му дава на Со-

бранието на СФРЈ мислење за тоа дали републич-
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киот устав, односно покраинскиот устав, е во спро-
тивност со Уставот на СФРЈ, 

Член 379 
Уставниот суд на Југославија, во текот на пос-

тапката, до донесувањето на конечната одлука, 
може да нареди да се запре извршувањето на пое-
динечен акт или дејствие што е преземено врз ос-
нова на закон, на друг пропис или општ акт на ор-
ган на општествено-политичка заедница или на са-
моуправен општ- акт чија уставност, односно зако-
нитост се оценува, ако со нивното извршување би 
можеле да настапат неотстранливи штетни после-
дици. 

Член 380 
Работата на Уставниот суд на Југославија е 

јавна. 
Член 381 

Уставниот суд на Југославија се состои од 
претседател и тринаесет судии што ги избира Со-
бранието на СФРЈ. За Уставниот суд на Југославија 
се избираат по двајца членови од секоја република и 
по еден член од секоја автономна покраина. 

Претседателот и судиите на Уставниот суд на 
Југославија се избираат на осум години и не можат 
повторно да бидат избирани на функцијата прет-
седател или судија на Уставниот суд на Југосла-
в а а. 

Претседателот и судиите на Уставниот суд на 
Југославија не можат во исто време да вршат фун-
кции а во државни или во самоуправни органи. 

Претседателот и судиите на Уставниот суд на 
Југославија уживаат имунитет како и делегатите 
РО РоГлгл̂ Т-ието на СФРЈ. 

Член 382 
ј лрѕтседателот и судиите на Уставниот суд на 

југославија можат да бидат разрешени пред исте-
кот на мандатот само ако самите побараат да бидат 
разрешени, ако бидат осудени за кривично дело на 
казна лишување од слобода или ако трајно ја загу-
бат работната способност за вршење на својата 
функција. 

Причините за разрешување на претседателот и 
на судиите на Уставниот сзтд на Југославија пред 
истекот на нивниот мандат, ги утврдува Уставниот 
суд и за тоа го известува Собранието на СФРЈ. 

Ако претседателот или судија на Уставниот суд 
на Југославија побара да биде разрешен, а Собра-
нието на СФРЈ не донесе одлука за ова барање во 

"рок од три месеци од денот на поднесувањето на 
барањето, Уставниот суд, по барање на претседате-
лот или на судијата на Уставниот суд ќе утврди 
дека му престанала должноста во Уставниот суд и 
за тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија може да одлучи 
претседателот или судија на Уставниот суд против 
кого е повозена кривична постапка да не ја врши 
должноста во Уставниот суд додека трае таа пос-
тапка. 

Член 383 
Претседателот и судиите на Уставниот суд на 

Југославија пред стапувањето на должност даваат 
свечена изјава пред претседателот на Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 384 
Ако Уставниот суд на Југославија утврди дека 

сојузен, републички или покраински закон не е во 
согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека ре-
публички или покраински закон е во спротивност 
со сојузон закон, ќе го утврди тоа со своја одлука 
што ја доста-зуна на надлежното собрание. 

Надлежното собрание е должно, во рок од шест 
месеца е i денот иа доставувањето на от: пукате на 
Уставниот суд на Југославија, да го усогласи за-

конот со Уставот на СФРЈ, односно да ја отстрани 
спротивноста помеѓу републичкиот или покраин-
скиот закон и сојузниот закон. 

По барање на надлежното собрание, Уставниот 
суд на Југославија може да го продолжи рокот за 
усогласување на законот најдолго уште за шест 
месеци. 

Ако надлежното собрание, во определениот рок, 
не го усогласи законот со Уставот на СФРЈ, однос-
но не ја отстрани спротивиоста помеѓу републичкиот 
или покраинскиот закон и сојузниот закон, одред-
бите на законот што не се во согласност со Уставот 
на СФРЈ, односно одредбите на републичкиот или 
покраинскиот закон што се во спротивност со сојуз-
ниот закон, престануваат да важат, што Уставниот 
суд на Југославија ќе го утврди со своја одлука. 

Член 385 
Ако Уставниот суд на Југославија утврди дека 

пропис, освен закон, или општ акт на орган на оп-
штествено-политичка заедница или самоуправен 
општ акт не е во согласност со Уставот на СФРЈ или 
дека е во спротивност со сојузен закон за чие извр-
шување се одговорни сојузните органи, односно де-
ка пропис или друг општ акт на сојузен орган не е 
во согласност со сојузен закон, ќе го поништи PI ли 
ќе го укине тој пропис или општ акт, односно оДие 
негови одредби што не се во согласност со Уставот 
на СФРЈ или со сојузен закон, односно што се во 
спротивност со сојузен закон. 

Член 386 
Законите за кои е утврдено дека престанале да 

важат и другите прописи и општи акти на органи-
те на општествено-политичките заедници и самоу-
правните општи акти што се поништени или се 
укинати, нема да се применуваат Брз односите што 
настанале пред денот на објавувањето на одлуката 
на Уставниот суд на Југославија, ако до тој ден но 
се правосилно решени. 

Прописите и другите општи акти донесени за 
извршување на прописи или на самоуправни општи 
акти што повеќе не можат да се применуваат, неми 
да се применуваат од денот на објавувањето на од-
луката на Уставниот суд на Југославија, ако од од-
луката произлегува дека тие ппописи и акти му се 
спротивни на Уставот на СФРЈ или на сојузен 
закон. 

Извршувањето на Правосилните поединечни ак-
ти донесени врз основа на прописите што повеќе 
не можат да се применуваат, не мо лее ниту да се 
дозволи ниту да се спроведе, а ако извршувањето 
е започнато — ќе се запре. 

Член 387 
Секој може да даде иницијатива за поведува-

ње постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста. 

Постапка пред Уставниот суд на Југославија 
можат да поведат: 

1) Собранието на СФРЈ, републичко собрание, 
покраинско собрание или собрание на друга опште-
ствено-политичка заедница; 

2) Претседателството на СФРЈ, претседателство 
на република и претседателство на автономна покра-
ина ; 

3) Сојузниот извршен совет, републички извр-
шен совет или покраински извршен совет, освен за 
оценување на уставноста и законитоста на прописите 
што ги донесуваат собранијата на соодветните оп-
штествено-политички заедници; 

4) републички уставен суд или покраински ус-
тавен суд; 

5) суд, ако прашањето за уставноста и закони-
тоста се постави во постапка пред судот; 

6) сојузниот, републички или покраински јавен 
обвинител и соодветниот воен обвинител, ако пра-
шањето за уставноста и законитоста се постави во 
работата на односниот јавен обвинител; 
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7) општествен правобранител на сомуправува-
њето; 

8) организација на здружен труд, месна заедни-
ца, самоуправна интересна заедница или друга са-
моуправна организација и заеднина, ако е повреде-
но нејзино право утврдено со Уставот на СФРЈ или 
со сојузен закон; 

9) сојузен, републички или покраински секре-
тар или друг функционер што раководи со работа-
та на сојузен, републички или покраински орган 
на управата или сојузен, републички или покраин-
ски орган, секој во својот делокруг, освен за оцену-
вање на уставноста на закон, на спротивноста по-
меѓу републики, односно покраински закон и соју-
зен закон, како и за оценување на уставноста и 
законитоста на прописите на извршниот совет на 
општествено-политичката заедница чиј орган е тој; 

10) орган кој според уставот и со закон е ов-
ластен да запре од извршување пропис или друг 
општ акт на орган на општествено-политичка заед-
ница и самоуправен општ акт, поради неговата не-
согласност со Уставот на СФРЈ; 

11) Службата на општественото книговодство во 
федерацијата, во републиката и во автономната 
покраина. 

Уставниот суд на Југославија може и самиот да 
поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста. 

Член 388 
Секој на кого му е повредено право со конечен 

или со правосилен поединечен акт, донесен врз ос-
нова па закон, на друг пропис или општ акт на ор-
ган на општествено-политичка заедница или на 
самоуправен општ акт, што според одлука на Ус-
тавниот суд на Југославија не е во согласност со 
Уставот ка СФРЈ или со сојузен закон, односно 
што е во спротивност со сојузен закон, има право 
да бара од надлежниот орган изменување на ТОЈ 
поединечен акт. 

Предлог за изменување на конечен или право-
силен поединечен акт донесен Брз основа на закон, 
на друг пропис, на општ акт на орган на опште-
ствено-политичка заедс-шца и на самоуправен општ 
акт, што според одлука на Уставниот суд на 
Југославија не е во согласност со Уставот на СФРЈ, 
односно што е во спротивност со .сојузен закон, 
може да се поднесе во рок од шест месеци од денот 
на објавувањето на одлуката во службениот Бесник 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, ако од доставувањето на поединечниот акт 
до донесувањето на одлуката на Уставниот суд не 
изминало повеќе од една година, 

Кога судот со правосилна одлука ќе одбие да 
примени пропис или општ акт на орган на опште-
ствено-политичка заедница или самоуправен општ 
акт поради негова несогласност со Уставот на СФРЈ 
или со сојузен закон, односно поради спротивност 
со сојузен закоп, а Уставниот суд на Југославија 
ќе утврдр! дека таква несогласност, односно спро-
тивност не постои, секој на кого му е повредено 
некое право може да бара измена на правосилна 
одлука на судот во рок од една година од денот 
на објавувањето на одлуката на Уставниот суд па 
Југославија. 

Ако се утврди дена со измената на поединеч-
ниот акт не можат да се отстранат последиците на-
станати поради применување на пропис или па 
друг општ акт што не е во согласност со Уставот 
на СФРЈ или со сојузен закон, односно што е ко 
спротивност со сојузен закон, Уставниот суд на Ју -
гославија може да одреди овие последици да се 
отстранат со враќање во поранешна состојба, со на-
доместок на штетата или на друг начин. 

Член 339 
Ако е поведена постапка за оценување на устав-

носта и законитоста на пропис или "Па друг општ 
акт на орган на општествено-политичка заедница 
или на самоуправен општ акт, за кој се тврди дека 

истовремено е спротивен на Уставот на СФРЈ, или 
на сојузен закон и на републичкиот устав« односно 
на покраинскиот устав, или на републички и покра- ' 
ински закон, оцената на уставноста и законитоста 
ја врши републичкиот, односно покраинскиот уста-
вен суд, оценувајќи ја само согласноста на тој про-
пис или општ акт со републичкиот устав, односно 
со покраинскиот устав и со републички, односно по-
краински закон и со сојузен закон за чие извршу-
вање се одговорни органите во републиките и во 
автономните покраини. 

Ако републичкиот уставен суд или покраин-
скиот уставен суд оцени дека прописот или опш-
тиот акт е согласен со републичкиот устав, односно 
со покраинскиот устав, односно со -сојузен закон за 
чие извршување се одговорни органите во републи-
ките и во автономните покраини ќе му го достави 
предметот на Уставниот суд на Југославија заради 
оценување на согласноста на прописот или на оп-
штиот акт со Уставот на СФРЈ, односно заради оце-
нување дали прописот и општиот акт се во спротив-
ност со сојузен закон за чие извршување се одго-
ворни сојузните органи. 

Член 390 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд и други самоуправни организации и за-
едници, како и носителите на самоуправни, јавни и 
други општествени функции, се должни на Устав-
ниот суд на Југославија, по негово барање, да му 
даваат податоци и известувања потребни за рабо-
тата на Уставниот сзгд и, по налог од Уставниот суд, 
да преземаат дејствија што се од интерес за во-
дење на постапката. 

Член 391 
Уставниот суд на Југославија ги донесува од-

луките и решенијата со мнозинство гласови'на сите 
членови на Уставниот суд. 

Член на Уставниот суд на Југославија КОЈ ќе 
издвои мислење има право и должност писмено да 
го изложи и образложи. 

Член 392 
Уставниот суд на Југославија ги донесува од-

луките, по правило, врз основа на јавна расправа. 

Член 393 
Кога во текот на постапката закон, друг пропис 

или општ акт на орган на општествено-политич-
ка заедница или самоуправен општ акт е доведен 
во согласност со Уставот на СФРЈ, односно со со-
јузен закон, но не се отстранети последиците од не-
уставноста, односно незаконитоста, Уставниот суд 
на Југославија може со одлука да утррди дека за-
конот, другиот пропис или општиот акт не бил во 
согласност со Уставот на СФРЈ или со сојузен за-
кон, односно дека бил во спротивност со сојузен 
закон. Оваа одлука на Уставниот суд на Југосла-
вија има исто правно дејство како одлуката со која 
се утврдува дека законот престанал да важи, од-
носно со која се укинува или се поништува доуг^ 
пропис или општ акт. 

Член 394 
Одлуките на Уставниот суд на Југославија се 

задолжителни и извршни. 
Во случај па потреба, извршување!о на одлу-

ките па Уставниот суд на Југославија го обезбедува 
Сојузниот извршен совет. 

Уставниот суд на Југославија може да бара 
спрема одговорното лице да се преземат мерки по-
ради неизвршување на одлука на Уставниот суд. 

Член 395 
Одлуките на Уставниот суд на Југославија се 

објавуваат ЕО службениот весник на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, како и 
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во службениот весник во кој е објавен законот, 
друг пропис, или општ акт на органот на опште-
ствено-политичката заедница, или на начин на кој 
се објавува самоуправниот општ акт за кој одлу-
чувал Уставниот суд на Југославија. 

Член 396 
Постапката пред Уставниот суд на Југославија и 

организацијата на Уставниот суд ги уредува Ус-
тавниот суд на Југославија. 

Г л а в а VIII 

ДАВАЊЕ СВЕЧЕНА ИЗЈАВА 

Член 397 
Свечена изјава, при стапувањето на должност, 

даваат Претседателот на Републиката, претседателот 
и членовите на Претседателството на СФРЈ и прет-
седателот и членовите на Уставниот суд на Југо-
славија. 

Текстот на свечената изјава гласи: 
„Изјавувам дека ќе се борам за заштита на су-

вереноста, независноста и интегритетот на земјата и 
за остварување на власта на работничката класа и 
на сите работни луѓе, дека ќе се залагам за оства-
рување на братството и единството и за рамноправ-
ност на народите и народностите, за развиток на со-
цијалистичкото самоуправно општество и за оства-
рување на заедничкиот интерес на работните луѓе и 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и дека ќе се придржувам за Ус-
тавот на СФРЈ и за сојузните закони и совесно и 
одговорно ќе ја вршам својата должност." 

Претседателот и потпретседателите на Собрани-
ето на СФРЈ, претседателите на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, претседателот и членовите на Со-
јузниот извршен совет, претседателот и судиите на 
Сојузниот суд, сојузните секретари и други сојузни 
функционери што ги избира или ги именува Собра-
нието на СФРЈ, при стапувањето на должност, да-
ваат свечена изјава во текст што ќе го утврди 
Собранието на СФРЈ. 

Д Е Л П Е Т Т И 

ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 398 
За измена на Уставот на СФРЈ одлучува Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ, со согласност 
на собранијата на сите републики и автономни по-
краини, а ако со .измената на Уставот на СФРЈ се 
уредуваат само положбата на републиките и меѓу-
себните односи на федерацијата и републиките — 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со соглас-
ност на собранијата на сите републики. 

Член 399 
Предлог да се пристапи кон измена на Уставот 

на СФРЈ можат да поднесат најмалку триесет де-
легати во Сојузниот собор, Претседателството на 
СФРЈ, собрание на република, собрание на ав-
тономна покраина и Сојузниот извршен совет. 

Член 400 
За предлогот да се пристапи кон измена на Ус-

тавот на СФРЈ одлучува Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ. 

Сојузниот собор може да одлучи да се пристапи 
кон измена на Уставот на СФРЈ, ако со предлогот 
за пристапување кон измена на Уставот на СФРЈ 
се согласат собранијата на сите републики и ав-

тономни покраини, односно собранијата на сите ре-
публики. 

Член 401 
Нацртот на актот за измена на Уставот на СФРЈ 

го утврдува Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, им го доставува на мислење на собранијата 
на сите републики и на автономните покраини и 
го става на јавна дискусија. 

Нацртот на актот за измена на Уставот на СФРЈ 
го претресуваат собранијата на сите. републики и 
автономни покраини и даваат свое мислење за него. 

Кога ќе ги добие мислењата на собранијата на 
сите републики и автономни покраини и по спрове-
дената јавна дискусија, Сојузниот собор го утврдува 
предлогот на актот за измена на Уставот на СФРЈ и 
одлучува за него. 

Измената на Уставот на СФРЈ е усвоена во Со-
јузниот собор ако за неа гласаат две третини од 
сите делегати во .Сојузниот собор. 

Ако измената на Уставот на СФРЈ не е усвоена 
во Сојузниот собор, предлогот за измена на Уста-
вот на СФРЈ по истото прашање не може да се пов-
тори пред истекот на една година од денот кога 
предлогот е одбиен. 

Член 402 
Измената на Уставот на СФРЈ е усвоена кога 

со текстот што го усвоил Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ ќе се согласат собранијата на 
сите републики и автономни покраини, односно 
собранијата на сите републики. 

Ако собранието на една или на повеќе репу-
блики, односно собранието на една автономна по-
краина не се согласи со текстот на актот за измена 
на Уставот на СФРЈ што го усвоил Сојузниот собор, 
предлогот за измена на Уставот за кој не е постиг-
ната согласност не може да се стави на дневен ред 
пред истекот на една година од денот кога Сојуз-
ниот собор ќе утврди дека не постои согласност. 

Член 403 
Усвоената измена на Уставот на СФРЈ ја про-

гласува Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Д Е Л Ш Е С Т И 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 404 
Под изразот: „устав" во овој устач се подразби-

раат одредбите на Уставот на СФРЈ, на републич-
ките устави и на покраинските устави. 

Под изразот „самоуправен општ акт" во овој 
устав се подразбираат општествените договори, 
самоуправните спогодби со кои на општ начин се 
уредуваат самоуправните односи и другите општи 
акти на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници. 

Член 405 
За спроведување на овој устав и за обезбеду-

вање премин врз неговото применување ќе се до-
несе посебен уставен закон. 

Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на СФРЈ го донесуваат, по предлог од Соборот на 
народите, сите собори "на Сојузната скупштина. 
Предлогот на уставниот закон се усвојува со дво-
третинско мнозинство во секој собор сообразно со 
одредбите на точка 2 ст. 4 до 8 на Уставниот 
амандман XII. 

Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на СФРЈ се прогласува и влегува во сила истовре-
мено со Уставот на СФРЈ. 

Член 406 
Овој устав влегува во сила со денот на прогла-

сувањето. 
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154. 

Врз основа на член 405 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
борот на народите на Сојузната скупштина, на сед-
ницата од 21 февруари 1974 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 22 ја-
нуари 1974 година; на седницата на Стопанскиот со-
бор од 31 јануари 1974 година; на седницата на 
Просветно-културниот собор од 30 јануари 1974 го-
дина; на седницата на Социјално-здравствениот со-
бор од 30 јануари 1974 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 31 јануари 1974 
година. 

Собор на народите 

АС бр. 922 
21 февруари 1974 година 

Белград 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Примена на Уставот на СФРЈ 

Член 1 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија се применува со денот кога ќе го 
прогласи Соборот на народите на Сојузната скупш-
тина, ако во поглед на примената на одделни негови 
одредби со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 2 
Одредбите на Уставот на СФРЈ што се однесу-

ваат на составот, организацијата и правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ се применуваат со 
денот на првиот состанок на новоизбраното Собра-
ние на СФРЈ. 

Одредбите на Уставот на СФРЈ што се однесу-
ваат на изборот и разрешувањето на членови на 
Сојузниот извршен совет, како и одредбите што се 
однесуваат на именувањето и разрешувањето на 
функционерите што раководат со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации, се приме-
нуваат од денот на првиот состанок на новоизбра-
ното Собрание на СФРЈ. 

Одредбите на важечките закони за овластува-
њата на Сојузниот извршен совет и за односите на 
Сојузниот извршен совет со Сојузната скупштина, 
со Претседателството на СФРЈ и со сојузните органи 
на управата и со сојузните организации, како и со 
соодветните органи на републиките и автономните 
покраини, се применуваат во согласност со Уставот 
на СФРЈ. 

Член 3 
Одредбите на Уставот на СФРЈ што се однесу-

ваат на неотуѓивите права на работниците и на са-
моуправувањето во организациите на здрулѕениот 
труд, се применуваат со денот на прогласувањето на 
Уставот на СФРЈ. Со тој ден престануваат да важат 
одредбите на сојузните закони што се во спротив-
ност со наведените одредби на Уставот на СФРЈ. 

Член 4 
Престануваат да важат сојузните закони и други-

те сојузни прописи и одделни нивни одредби со кои се 
уредуваат односите чие регулирање според Уставот 
на СФРЈ не спаѓа во правата и должностите на фе-
дерацијата, ако со овој закон не е поинаку одредено. 

Член 5 
Сојузните закони и другите сојузни прописи, ако 

според овој закон не престануваат да важат, остану-
ваат во сила, а нивните одредби што не се во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ, мораат да се усогласат 
со нив во рокот одреден со овој закон. 

II. Органи на федерацијата 

Член в 
Првиот состанок на новоизбраното Собрание на 

СФРЈ ќе се одржи до 15 мај 1974 година. 
Новоизбраното Собрание на С Ф Р Ј го свикува 

претседателот на Сојузната скупштина. 

Член 7 
Прогласувањето на изборот и објавувањето на 

составот на Претседателството на СФРЈ ќе се извр-
ши до 31 мај 1974 година. 

До конституирањето на Претседателството на 
СФРЈ, Претседателството на СФРЈ во сегашниот 
состав ја продолжува работата во рамките на пра-
вата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ. 

Член 8 
Изборот на Сојузниот извршен совет ќе се из-

врши до 31 мај 1974 година. 
До изборот на Сојузниот извршен совет, Сојуз-

ниот извршен совет во сегашниот состав ја продол-
жува работата во рамките на правата и должностите 
што ги има според важечките прописи. 

Член 9 
Изборот на претседателот и на судиите на Со-

јузниот суд ќе се изврши до 31 мај 1974 година. 
До 1 јуни 1974 година Врховниот суд на Југо-

славија и Врховниот стопански суд ја продолжу-
ваат работата во досегашниот состав и во рамките на 
надлежностите што ги имаат според важечките про-
писи. 

Со денот од став 2 на овој член престанува ра-
ботата на Врховниот суд на Југославија и на Врхов-
ниот стопански суд. 

Постапката по предметите што е започната а не 
ќе биде завршена при Врховниот суд на Југославија 
и Врховниот стопански суд и постапката по предме-
тите по кои тече рокот за правен лек за кој реша-
ваат овие судови, како и постапката по предметите 
што се решени а на странките не им се врачени од-
луките на кои имаат право да изјават правен лек 
за кој решаваат овие судови, ќе ги довршат судовите 
во републиката односно судовите во автономната 
покраина одредени со републички, односно покра-
ински закон, според прописите што важат на денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

По исклучок, постапката по предметите од став 
4 на овој член за чие решавање според одредбите на 
Уставот на СФРЈ и Законот за Сојузниот суд е над-
лежен СОЈУЗНИОТ суд, ќе ја доврши тој суд според 
прописите што важат на денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 10 
До денот одреден со Законот за Сојузното јавно 

обвинителство, а најдоцна до 31 мај 1974 година, 
сегашниот сојузен јавен обвинител ќе ја врши функ-
цијата на Сојузното јавно обвинителство во рамките 
на правата и.должностите што ги има според важеч-
ките прописи. 

Претседател 
на Соборот на 

народите, 
Мика Шпиљак, е. р. 
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Член 11 
Сојузните органи на управата и сојузните орга-

низации ја продолжуваат работата во рамките на 
својата надлежност утврдена со важечките прописи. 

III. Усогласување на сојузните прописи со Уставот 
на СФРЈ 

Член 12 
Сојузната скупштина ќе донесе Закон за избор 

и отповик на делегати за Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ најдоцна во рок од триесет дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

До 30 април 1974 година Сојузната скупштина ќе 
донесе Закон за Сојузниот суд, Закон за Сојузното 
јавно обвинителство и Закон за судовите на здруже-
ниот труд и за постапката пред тие судови. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат следните сојузни закони: 
1) Законот за Уставниот суд на Југославија 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63); 
2) Законот за изборните единици за избор на 

народни пратеници за Сојузната скупштина („Служ-
бен лист иа СФРЈ", бр. 14/63); 

3) Законот за избирачките списоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 8/69) — во поглед на из-
борот на сојузните пратеници; 

4) Законот за усогласување со Уставот на про-
писите за установите што ги основале сојузни ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65) — одред-
бите на член 1 став 1 точка 6 и на член 15. 

Член 14 
Со денот одреден со републички односно по-

краински закон престануваат да важат и одредбите 
на сојузните закони со кои е утврдена стварната 
надлежност на општинските судови, окружните су-
дови, покраинските и републичките врховни судови 
од општа надлежност и стварната надлежност на 
окружните и вишите стопански судови. 

Член 15 
Со денот одреден со републички односно покра-

ински закон, престануваат да важат одредбите на 
сојузните закони наведени во овој член: 

1). одредбите на Основниот закон за судовите од 
општа надлежност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65), освен одредбите што се однесуваат на Врхов-
ниот суд на Југославија; 

2) одредбите на Законот за стопанските судови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), освен одредби-
те што се однесуваат на Врховниот стопански суд; 

3) одредбите на Законот за јавното обвинител-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), рсвен од-
редбите што се однесуваат на Сојузното јавно обви-
нителство; 

4) одредбите на Основниот закон за јавното 
правобранителство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), освен одредбите што се однесуваат на Сојуз-
ното јавно обвинителство и на Военото правобрани-
телство; 

5) одредбите на Законот за наследувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65), освен одред-
бите еа чл. 187 и 188. 

Со денот одреден во став 1 на овој член прес-
тануваат да важат и одредбите на чл. 398 до 412 на 
Законот за процесната постапка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/57 и 52/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/35, 1/71, 23/72 и 6/74). 

Член 16 
До 31 декември 1974 година мораат да се усо-

гласат со Уставот на СФРЈ следните сојузни закони: 

1) Законот за Сојузниот извршен совет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71); 

2) Законот за организацијата и делокругот на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 
и 67/72); 

3) Законот за сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/67, 50/69 и 25/70); 

4) Основниот закон за средствата за работа на 
органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 46/64, 57/65 и 1/67) — во однос на сојузните ор-
гани и сојузните организации; 

5) Законот за сојузната управа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 7/65). 

До денот одреден во став 1 од овој член Со-
бранието на СФРЈ ќе донесе закон со кој се обез-
бедува преминување на примената на одредбите на 
член 266 став 3 од Уставот на СФРЈ. 

Член 17 
До 30 јуни 1975 година мораат да се усогласат 

со Уставот на СФРЈ следните сојузни закони: 
1) Законот за финансирање на федерацијата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 63/72 и 71/73); 
2) Законот за банките и за кредитното и банкар-

ското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 
71/72, 40/73 и 59/73); 

3) Законот за општественото планирање („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/70 и 12/72); 

4) Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72); 

5) Законот за деловно здружување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72): 

6) Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72); 

7) Законот за девизно работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73); 

8) Законот за кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74); 

9) Законот за условите и постапката за санаци-
ја на организациите на здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/72, 5/73 и 71/73); 

10) Законот за основање претпријатија во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72 и 13/73); 

11) Законот за утврдување и пресметување на 
вкупниот приход и доход во основните организации 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/72); 

12) Законот за книговодството на организациите 
на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/68, 56/69 и 71/72); 

13) Законот за конституирање и запишување во 
судскиот регистар на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 63/73); 

14) Законот за решавање на спорови од меѓу-
себните деловни односи на организациите на здру-
жениот труд пред постојаните избрани судови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73); 

15) Законот за прометот на општествените сред-
ства на основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73); 

16) Законот за народната одбрана („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/69); 

17) Законот за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64, 57/ЈЈ5 и 67/72); 

18) Законот за финансирањето и материјалното 
и финансиското работење на Југословенската народ-
на армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65); 

19) Законот за воената обврска („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/69 и 13/72); 

20) Законот за кривичната постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/67, 54/70 и 6/73); 
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21) Законот за процесната постапка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/57 и 52/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 1/71, 23/72 и 6/74); 

22) Законот за управните спорови („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/65); 

23) Законот за стопанските престапи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/65, 42/69 и 6/73); 

24) Законот за општата управна постапка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 18/65); 

25) Законот за помилување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/64); 

26) Основниот закон за прекршоците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/65 и 15/67) — одредбите што 
се однесуваат на прекршоците по кои постапката 
ја водат сојузните органи; 

27) Кривичниот законик („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/59, 11/62 и 31/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 15/67, 20/69 и 6/73); 

28) Законот за воените судови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/69); 

29) Законот за военото обвинителство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 7/65); # 

30) Основниот закон за прометот на стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/67 и 30/68); 

31) Основниот закон за пазарната инспекција 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 30/68) — во 
однос на сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на пазарната инспекција; 

32) Основниот закон за осигурувањето и осигу-
рителните организации („Службен лист на СФРЈ", 

; бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69). 

Член 18 
До 31 декември 1975 година мораат да се усо-

гласат со Уставот на СФРЈ и одредбите на другите 
сојузни закони што не се во согласност со него. 

Постапка за оценување на уставноста на од-
редбите на законите од став 1 на овој член може да 
се поведе и пред истекот на рокот од тој став. 

Член 19 
Сојузните прописи донесени за извршување на 

сојузен закон кој според одредбите на овој закон 
престанува да важи, престануваат да важат исто-
времено со престанокот на важењето на тој со-
јузен закон. 

Сојузните прописи донесени за извршување на 
сојузен закон кој според одредбите на овој закон 
мора да се усогласи со Уставот ја а СФРЈ, мораат да 
се стават вон сила истовремено со усогласувањето 
на тој сојузен закон односно да се усогласат најдоц-
на во рок од три месеци од денот на усогласувањето 
на тој сојузен закон. . 

IV. Други одредби 

Член 20 
На пратеиците на Сојузната скупштина им прес-

танува мандатот со денот на првиот состанок на 
новоизбраното Собрание на СФРЈ. 

Ф 

Член 21 
Изборните дејствија за првите избори за Со-

бранието на СФРЈ што се спроведуваат во основни-
те организации на здружениот труд, можат да се 
спроведуваат и во основните организации на здру-
жениот труд во кои се донесени одлуки за нивното 
организирање, ако е извршена пренотација на тие 
одлуки во судскиот регистар. 

Член 22 
До почетокот на работата на судовите за здру-

жениот труд, споровите за организирање и издвоју-
вање на основните организации на здружениот 
труд, за соединување, присоединување и поделба на 

организациите на здружениот труд и за склучување 
и спроведување на самоуправните спогодби за здру-
жување, ќе решаваат уставните судови односно сто-
панските судови во рамките на својата надлежност 
утврдена со важечките прописи. 

Член 23 
На општествено-политичките организации и на 

другите определени општествени организации чии 
згради и други недвижности пред влегувањето во 
сила на овој закон се пренесени во средствата на 
други општествени правни лица, до крајот на 1976 
година со закон можат да им се вратат правата во 
поглед на користењето на тие недвижности и на рас-
полагањето со нив како со општествени средства 
заради остварување на целите на тие организации. 
Со тој закон може да се утврди обврска на орга-
низациите на кои им се враќаат овие права да ги 
надоместат вложените средства со кои е зголемена 
вредноста на тие недвижности. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила кога, истовремено 

со прогласувањето на Уставот на СФРЈ, ќе го про-
гласи Соборот на народите на Сојузната скупштина. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува посмртно да се одликуваат: 

— за беспримерен хероизам во борбата против 
народните непријатели и за осведоченото јунаштво 
и заслугите во текот на Народноослободителната 
борба 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Бан Матета Олга, Budicin Guiseppe-Pino, Калц 
Јурица, Бивода Ау густина-Арсен; 

— за исклучителни заслуги во Народноослобо-
дителната борба и за значаен придонес во изград-
бата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Распор Антон; 

— за особени заслуги во Народноослободител-
ната борба на делото ширење на братството и един-
ството на нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Негри Алдо. 

Бр, 144 
26 септември 1973 година 

Белград-

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е, р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Миланковић Шиме Лајно, Орчић Фрање Јулка, 
Саболовић Стевана Милан, Сенет Коломана Лади-
слав, Такач Антуна Ружа, Тонковић Ивана Иван; 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА .РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бу зое Шиме Владимир, Оринчић Николе Стје-
пан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА , 
ЅВЕЗДА 

Марцикић Антуна Блашко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адеми Адема Ћамил, Башић Луке Петар, Ба-
шић Јакова Томислав, Беркеш .Стевана Дезидер, 
Вито Јосипа Лајош, Цабаи Михајла Павле. Чин-
чак Михаља Михаљ, Чу лин Стеван Пајо, Добро-
та Душана Димитрије. Еветовић Блашка Стеван, 
Фабо Карла Андрија. Ферковић Шиме Грго, Фи-
липовић Лазара Милош. Францишковић Јосипа 
Јосип. Хедрих Николе Јосип, Ил нишовић Цвијана 
Маријан, Каро Стевана Антун, Керекеш Ђорђа 
Ото, Ковач-Биркаш Лајоша Ференц, Ковачић Јо-
сипа Александар, Лајко Фрање Ђорђе; 

Мај ланд Јенеа Ласло, Мала турски Стевана То-
мо, Мандарић Јована Милорад, Маргетић Гавре 
Павле, Маргетић Грге Стипан, Маричић Симеона 
Милисав. Марки Стевана Стеван, Маркуш Јована 
Јосип. Матрлевић Стипана Алојзије, Милосавље-
вић Зорана Бранислав Мишколци Николе Никола, 
Мрдаковић Недељка Властимир, Нађ-Торма Сте-
вана Стеван. Рижањи Стевана Антун, Сеги Пала 
Золтан, Секе Блашка Цилика, Скендеровић Гавре 
Марко, Шугар Јаноша Иштван, Тонковић Карла 
Маринко, Тонковић Карла Вецо, Трбојевић Ђуре 
Никола, Трбовић Радета Славко, Урбан Јосипа Јо-
сип, Бечић Стојана Владимир, Војнић Јосе Фрањо, 
Закопњи-Тренка Јована Нандор. Звекановић Веце 
Аница. Жаки Алексе Стеван; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алмаши Дезидера Деже, Ђекић Јевђе Вукоје, 
Ивић Војислава Радосав, Ивошевић Брже Милан, 
Хуљић Драгомира Гроздана, Мрваљевић Радоја 
Милорад, Николић Миодрага Живан, Ороси Ја-
ноша Ливија, Павковић Косте Иванка, Попов Ма-
те Јереско, Продановић Николе Божана, Радак 
Косте Милорад, Радуловић Гојка Милош, Шебез 
Ђуре Марија, Веснић Радосава Милијан. 

Бр. 145 
26 септември 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Шкрлин Стјепана Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р А ВЕНЕЦ 

Бартолин-Хрушевар Вида Паулина, Ботић Ивана 
Здравко, Брадић Ивана Младен, Цвек Фрање Стје-
пан, Јантон Мате Мирко. Ковач Томе Рудолф, 
Марковић Волта Болто, Новосел Ивана Маријан, 
Паветић Ивана Виктор, Перица Марка Раде, Сила 
Андрије Маријан, Сметишко Габријела Мијо, 
Смрекар Јураја Иван, Станковић-Косић Ивана Ив-
ка, Стојаковић Љубомира Станко, Шаворић Мар-
ка Јосип, Шостер Алојза Златко, Тетуш-Мачак 
Михајла Лепосава, Винцек Ивана Јурај ; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барбић Мате Павао, Великић Славка Степан, 
Блажић Стјепана Јурај, Братковић Стјепана "Мир-
ко, Хрушевар Вида Павао, Јеленчић Андрије Иван, 
Колар Николе Стјепан, Крчелић Фрање Иван, 
Крчелић-Кодрман Матије Мара, Кришка Јаше 
Мато, Кривак Марије Стјепан, Крсник Ивана' 
Виктор, Леш Ва лента Јосип; 

Малосеја Фрање Стјепан, Марковић-Књаз Јура-
га Љубица, Мартинко Антуна Јосип, Медведец-Ко-
сић Стјепана Драгица, Минковић Николе Стјепан, 
Новоселец-Боранић Виктора Кристина, ' Оршић-
-Брала Анте Даринка, Перић-Бебље Јураја Мили-
ца, Петрин-Маршић Јанка Драгица, Пушек Павао 
Марица. Радуновић Маше Гојко. Рогина-Михолић 
Рудолфа Тонка, Рогинић Флоријана Даница, Саић 
Јосипа Павао, Старјачки Цецилије Стјепан, Ши-
пек-Врабец Макса Марица, Вдовић Стјепана Јурај . 

Бр. 146 
27 септември 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува 

— по повод дваесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за социјалистичката из-
градба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Работната организација „Фаграм", Смедерево. 

Бр. 148 
1 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
ЦА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
Точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
ната одлучува да се одликува 

за истакнати заслуги и за посебната улога 
што ја одигра во текот на Народноослободителната 
војна во создавањето и развивањето на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Првата шумадиска партизанска бригада. 

Бр. 150 
8 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и .член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-

бени заслуги за развивањето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слободата и независноста на 
нашата земја и за изградбава на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Кузмановски Цветко Боге; 

, О д СР Ц р н а Гора 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новићевић Милорада Мишо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Калуђеровић Ива Лука, Коматина Милорада 
Филип, Мартиновић-Јовановић Андрије Видосава, 
Милатовић Матијаша Мирко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гојковић Милосава Војо, Кусовац Мила Васи-
лије, Станић Вукосава Јагош, Вујошевић Митра 
Новак; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чекић Меда Хиљмо, Дашић Милије Бранко, 
Ђешевић Хајра Шаћир, Гарчевић Милије Здрав-
ко. Гладовић Милоша Александар, Јовићевић Пав-
ла Петар, Кршић-Грујичић Петра Надежда, Радо-
ман Јока Бранко, Радончић Шабана Халим^ Вујо-
шевић Мирка Јефимија. Вукотић Андрије др Или-
ја, Звицер Шћепана Анета: 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђомбалић Шабана Ибрахим, Савић Марка Вук; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Никочевић "Хаџије Амир. 

Бр. 151 
5 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува 

Број 9 — Страна 267 
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— за истакнати заслуги во создавањето и раз-
вивањето на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а по повод триесетгодишнинага 
на формирањето 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

XVIlI-та хрватска источно-босаиска народноос-
лободителна ударна бригада. 

Бр. 152 
5 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е ПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 5 5 7 3 — С к о п ј е 

за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водникот-стажист: Милошевић Милутина МИ-
лорад; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО М Е Д А Л ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Б а ј и ћ Смајила Џемал, Белушевић 
Радована Милија, Блажина Петра Јанко, Богиће-
вић Миломира Станимир, Цеглец Марије Милан, 
Чочовић Владимира Радоје, * Ерцег Митра Нико, 
Јовановић Милана Бранко, Карић Љубише Вито-
мир, Кнежевић Ивка Слободан, Круези Тасима 
Башким, Луковић Милисава Жарко , Марковић 
Добрице Милисав, Марковић Сретена Никола, 
Масло Узоира Есад, Матић Антуна Зоран, Мила-
диновиќ Предрага Берислав, Миленковић Раденка 
Миленко, Недовић Ранка Љутомир; 

Обрадовић Раденка Јован, Раденковић Павла 
Светозар, Шафрадин Пере Фрањо, Шторк Надо 
Драгољуб, Т а ј анић Љубише Светислав, Томић Ж и -
вана Перо, Васић Стојадина Милорад, Васић Милана 
Петар, Васић Живорада Томислав, В а с и љ е в а ^ 
Стојчета Киро. Величковић Драгослава Божидар, 
В е л и ч е в с к и Спасе Мирко, Вујичић Војина Ради-
мир, Вукас Црнаца Иван ЗДОЈГПГЗ _СТЈЕПАНА Јосип; 

разводгт::ц:!те: П сарачевић Мгглопце Влздчпмр, 
ГслуГсвг:-! С г - М - р о с л с и , Грбић F o ^ i s ' i a Ис-
мет, Хорват Ладислава Винко, Илић Драгољуба 
Миомир, Коле сарић Андрије П е т р , Лазаревић 

Живорада Слободан, Мандић Винка Звонко, Мар-
котић Луке Божо, Муфлизовић Авде Алија, Немец 
Роке Иван, Николић Мирка Милун, Павлић Стјепана 
Маријан, Петровић Миливоја Радиша, Радојчић 
Спасоја Илија, Ратковић Живорада Рајко, Шимун 
Митра Војислав, Танасковић Светозара Радомир, 
Трајковски Трајка Пецо; 

војниците: Ајвази Хамдије Вејап, Анакиев Алек-
сов Моне, Бабић Едхема Рифед, Бајректоровпћ 
Алије Ђулић, Барачевић Мије Антун, Башић Ху-
сеина Асим, Бирвалски Стевана Душан, Богојевић 
Живојина Александар, Борон и ка Петру ца Јонел, 
Бужаља Ибрахима Бафти, Чакарановић Добривоја 
Драган, Чамагић Драгана Миљојко, Чрњавић' То-
мажа Томислав, Пендић Живорада Радојле, Дави-
довић Миломира Стеван, Денић Николе Томислав, 
Драшковић Војислава Ненад, Дробњак Милојице 
Мартин. Ђорђевић Јефстатије Ненад, Ђорђевић 
Јефте Трифун, Ђуричић Павла Саво; 

Ека ло Ибре Ахмед, Ферчић Стјепана Ђуро, 
Флуга ј Шабана Неџат, Гаврани Ахмета Екрем, 
Глишић Томислава Михаило, Гнидић Ђуре Мирко, 
Глушица Стеве Мирко, Громовић Радољуба Слобо-
дан, Хусановић Мехмета Јусуф,Хузјак Мартина 
Стјепан, Илић Гојка Вид, Илић Живорада Миодраг, 
Имамовић Рамиза Асим, Јовановић Нестора Радо-
мир, Јовановић Тихомира Радиша, Керец Алојза 
Виктор, Китић Благоја Властимир, К н е ж е в и ћ 
Васкрсија Петар, Колега Блаженка Борис, Костић 
Миленка Живомир, К р е ф т Карла Антон, Кршић 
Радослава Недељко, Кукић Расима Асим; 

Луковић Николе Миломир, Маџов Стојана 
Драги, Манџука Хасе Тахир. Маран Ж а р к а Мирко, 
Мазнејков Костов Огнен, Метлић Михаела Михаел, 
Мијушковић Обрена Радивоје. Миљић Пантелије 
Радомир. Николић Милетија Најдан, Незиоовић 
Му је Мехмедалија, Памај Бајрама Чауш, Паунов 
Тодора Панчо, Пауновић Милутина Живорад, Пе-
цић Бошка Радман, Пејић Миодрага Драгољуб, Пе-
тровић Франца Франц, Петровић Љубомира Мило-
љуб, Петровић Живорада Радиша. Петровић Дра-
гића Радашин, Поповић Милана Владимир, Попов-
ски Николе Димитар, Посавец Јосипа Драгутин, 
Презељ Леополда Мирко; 

Радош Анте Илија . Ракичевић Момчила Јован, 
Рандевски Димитра Васил, Размилић Стјепана 
Славко. Самарџија Саве Раде, Срећковић Бранка 
Зоран, Станковић Александра Младен, Стојановић 
Златомира Радиша, Стојковић Воје Мирољуб, 
Шоштарић Фрање Јосип, Штрум- Мартина Ј о ж е ф , 
Тичић Арифа Ахмет, Томић Радомира Момчило, 
Тороман Хасана Реџеп, Угљаревић Јоке-Јосипа 
А Н Т У Н , Васић Спасоја Радојица, Здравковић Радој -
ка Драган, Зупанц Мартина Цветко. Ж у н и ћ Звонка 
Милан; 

Морнарот: Танасић Стевана Душан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 8 0 — Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
ж у в а њ е на старешиноќите и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

д е с е т и о т : Зорић Триве Светко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОЗРОДЕТЕЛИ 

д о с т а п и т е : Беловић Љубомира Новица, Гвозде-
н а ; ih Радивоја Стојан, Јазавац Хусеина Фехим, 
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Коси Јанеза Јанез, Крстић Вида Борко, Лазић Цви-
ке Славко, Лазић Павла Живко, Миловановић Ми-
лојка Коста, Пауновић Миодрага Мирољуб, Самар-
џија Мате Славко, Стојаковић Марка Милош, Стоја-
новић Мартина Иван, Стојчевић Мије Јосип, Жгом-
ба Филипа Драгутин; 

разводниците: Павић Милована Драгован, Раду-
ловић Марка Милутин; 

војниците: Антић Момчила Мирослав, Антолко-
вић Мате Марјан, Бартол Антона Тоне, Башић 
Васе Борислав, Црновршанин Асима Јусуф, Цур-
кић Ибре Шериф, Ћетковић Миљана Мирослав, 
.Челик Хамида Адил, Гарић Петра Дико, Гвоздено-
вић Милана Драгољуб, Лукић Јосипа Андрија, 
Миливојевић Драгана Бранко, Николић Драгомира 
Миливоје, Николић Војислава Михајло, Нухановић 
Халила Мехмедалија, Павловић Реље Предраг, 
Рајић Мирослава Драгољуб, Стевић Ђорђа Стево, 
Тодоровић Радослава Драган, Вуковић Милоша 
Бошко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7 2 5 0 — З а г р е б 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како fi зав пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Еодникот-стажист: Ливада Душана Милан; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ДЕТЕ ЛИ 

десетарите: Чавничар Винка Звонко, Четојевић 
Николе Драган, Тешановић Ђуре Недељко; 

разводниците: Ђоковић Андрије Милош, Кли-
шанин Блажа Бранко, Мирковић Борислава Алек-
сандар; 

војниците: Гњатовић Дане Јован, Грубеиовић 
Стојана Јоца, Хоп Ивана Петар, Јовановић Кузмана 
Слободан, Јововић Андрије Жарко, Касап Јосипа 
Јосип, Клокочовиик Антона Милан, Коћи Батјара 
Чемаљ, Крстић Живана Владимир, Мај кић Милути-
на Душко. Машић Николе Никола, Мујић Мухамеда 
Ибрахим, Рајшић Душама Јован, Симић Љубомира 
Ненад. Шетани Дvшaнa Здравко, Шутић Милутина 
Драган, Телебар .Славка Мирко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 3945 — С а р а е в о 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување па поставените задачи, како и за пока-
жу е ање иа старошпнските и војничките особени 
што км служат за пример на другите 

разводниците: Давинић Миће Милоје, Прекал» 
Вирђилиа Серђо; 

војниците: Бериша Рамадана Сељам, Бочек 
Франца Иван, Ђокић Станка Драгослав, ИгниН 
Зорана Славољуб, Марин Ивана Анте, Мићуновић 
Новице Милан, Милошевић Милована Ранко. Ни-
кић Крсте Зоран, Стојановски Панте Младен, 
Таневски Александра Владан, Тешмановић Вели-
мира Милош, Балончић Бруна Стојан, Жировић 
Јована Радомир, Живковић Миодрага Душан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4 7 9 5 — Б е л г р а д 

— за особено истакнување ЕО познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Вранић Аугуста Срећко, Ђорђевић 
Душана Божидар, Комерички Јожета Драго, Ми-
хајловић Стојана Зоран, Мирковић Радмила Милош, 
Пајић Весе Мил аде, Ружић Марјана Жељко, 
Шимшић Витомира Михајило, Шоштар Виктора 
Змаго; 

разводниците: Флоријан Роке Владимир, Стр-
мечки Ивана Изидор; 

војниците: Абдихоџић Абдулаха Адман, Ацковић 
Живка Србослав, Антић Данила Милош, Бајић 
Ђуре Јово. Башић Анте Јошко, Бенедичић Штема-
на Дарко, Биљановић Душана Миленко. Бјеливук 
Миле Душан. Брезник Антона Рафаел, Дарамбош 
Клгре Јоже, Дедовић Мије Иван, Добановачки 
Младена Владо, Ђурђевић Александра Сретен, 
Јањић Симеуна Гостимир, Јурас Јована Ђорће, 
Јовић Спасоја Војо. Кнежевић Душана Остоја, 
Луковић Јанка Драган. Манојловић Драгише Јован, 
Миловановић Богољуба Живорад, Миличевић Љу-
бисава Божидар, Мокуш Карла Лајош: 

Нешић Миодрага Станимир, Нинић Петра Неђо, 
Новак Лудвика Лудвик, Пајић Димитрија Зоран, 
Петровић Влајка Војислав, Пекољ Феликса Јоже, 
Прелог Франца Франц, Радиша Пане Љубо, Радс-
ваповић Радована Радослав, Ристић Миодрага 
Богиша, Роглић Синише Владимир, Стаматовић 
Вука Бране, Станић Милана Милош, Секулић Дра-
гутина Милашин, Стојић Николе Живан, Тргар 
Ивана Јанко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1869-20 — Б е л г р а д 

за примерна работа на развивањето полет за се-
тва ру вање на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешипеките и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарнте: Гроздек Станислава Стампе лав, Ми-
хаљчић Жа;:гл Борислав, Народе Виктора Јанез, 
Погосте Мише Мишо, Тривић Боже Милош; -

разг.одникот: Павловић Живорада Милан; 
војниците: Ђокић Александра Милан, Станоје-

вић Анђелка Богољуб, ШтрСац Велимира Ђуро; 

— за особено истакнување во познавањетр и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десета рите: Бечић Хилме Есад, Ћевап Васо ^.Ги-
лан; 

разведениот: Перош Ладислава Бранко; 
војниците: Михаљчевић Ипо е Ио оца, т а н -

чић Јосипа Владимир; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА в о ј н и ч к и ДОБРОДЕТЕЛИ 
десетарите: Ђурић Бранка Правдољуб. Фпрјеш 

Стевана Фрањо, Јагодић Остоје Томо; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

разводницитс: Бартел ец Ивана Иван, Периц 
Алојза Алојз, Петровић Спасоја Рајко, Ранковић 
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Аксентије Владо, Стакић Коста Бранислав, Вене 
Лудвика Драго; 

војниците: Клипа Петра Мирко, Петак Ивице 
Миле, Радовановић Милана Божо, Стругар Васе 
Илија, Томановски Љубе Благое. 

Бр. 153 
5 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се 'одликуваат: 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Личар Антона Антон; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Омакне Франца Валчи: 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамич Јоже Јоже, Вернон Јоже Павле, 
Бочко Ивана Здравко, Брегар Матија Рудолф, 
Цестник Михаела Едвард, Дрновшек Рихарда 
Бењамин, Еберлинц Јоже Божо, Горшек Августа 
Август, Гребени Алојза Алојз, Јудеж Франца 
Франц; 

Кладник Милана Милан, Кланчишар Фран-
ца Иван, Кључевшек Јожета Лудвик, Кортник 
Франца Франц, Новак Матија Јанез. Подметне 
Јожета Јустина, Повхе Антона Павле, Седеј Августа 
Душан, Слуга Франчишка Иво, Cope Леополда 
Леополд, Шетинц Франца Ратка, Штих Франца 
Вера, Велиговшек Антона Стане, Волај Франца 
Вилијем; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Балентин-Текавец Вида. Врбњак Лудвика Алојз, 
Зидарич Јожета Јоже. 

Бр. 154 
8 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Читаковић Луке Сретен; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ћирић Јована Момчило; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Томовић Милинка Душан; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Атељевић Радована Обрад, Ћирић Петра Пред-
раг, Иванов Јаше Ђока, Нађ Петера Ласло;* 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајвилер Ивана Стеван," Иванишевић Спасоја 
Гојко, Мијуцин Аркадија Добривој, Петковић Љу-
бомира Зарије, Радун Николе Марко, Ристић Јо-
вана Војислав, Звошец Стевана Јаника; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Милана Петар, Арсић Живе Жива, 
Балабан Јове Саво, Белисављев Живе Константин, 
Циглић Јована Владимир, Дињашки Светозара Ка-
менко, Ђукић Ивана Зоран, Хуик Михајла Михајло, 
Исаков Тоше Стеван, Јанићијевић Драгутина Ми-
ленко, Јанковић Велемира Меланија, Јевтић Лазара 
Сретко, Јоковић Јована Радосав, Јованов Раде Ми-
лован, Кантарџић Милана Јован, Кашић Младена 
Војислав, Ковачевић Николе Ђорђе, Крстић Сте-
вана Драгослав, Крстић Саве Ненад; 

Лумбоцки-Гајдош Јосипа Гиза, Мазалица Нико-
ле Славко, Мишић-Перушин Милоша Анђелија, 
Ненин Милоша Велимир, Одаџић Ђуре Љубомир, 
Пашко Мартина Павле, Попов Лазара Благоје, Про-
дановић Стевана Шпиро, Ра летић Милоша Коста, 
Ранчић Мирка Лазар, Рипак Јосипа Јосип, Топалов 
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Веселина Нова, Тот Јаноша Ференц, Васиљевић То-
дора Крста, Биги Андраша Иштван, Златар Лазара 
Јеремије; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Александрић Милана Бранислав, Банчи Лајоша 
Михаљ, Белић Трива Тодор, Божић Цвијана Марин-
ко. Брикео Иштвана Стеван, Ердељан Николе Бог-
дан, Голушин-Пајдак Светозара Стојанка, Игњато-
вић Љубомира Томислав, Илин Раде Зоран, Јоцков 
Милана Емил, Јовић Ђоке Новак, Коларски Свето-
зара Радивој, КресојевЈић Ђуре Станко, Крстић Пет-
ра Ђорђе, Лади Михаља Михаљ, Милорадовић Го-
луба Загорка; 

Недељковић Симе Живко, Паланчанин Живка 
Васа, Перуничић Тривуна Вукоман. Продановић-Но-
вак Милоша Марица, Радовановић Бранислава 
Славко, Радујков Душана Јоца, Радукин Васе Трива, 
FycoB Паје Сава, Савић Спасоја Стеван, Сивч Јовге-
на Јанко, Станковић Петра Србољуб, Стојановић 
Богдана Душко, Суботин Милоша Милош, Тепавац-
-Разуменић Васе Дивна, Варађанин Рада Милан, 
Загорчић Пере Драга. 

Бр. 155 
8 октомври 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћосић Стевана Филип, Јанковић Петра Срећко, 
Јанковић-Павловић Ђуре Томанија, Јанковић То-
дора Војислав, Јерковић Мате Јаков, Копривица-В>-
лић Радуна Радмила, Лазаревић Божидара Милан, 
Минаковић Саве Александар, Митровић Саве Ду-
шан, Продановић Миломира Милорад, Радовановић 
Крсте Михајло, Стаменовић Никодија Родољуб, 
Стојановић Милорада Селимир, Влајић Петра Дра-
гослав, Живановић-Срећковић Радивоја Јелица; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Балетић Јована Мата, Бранковић Драга Анђица, 
Чемерикић-Иванчић Јожефа Анка, Димитријевић 
Радована Љубивоје, Дошеновић Рудолфа Бранисла-
ва, Дуњић Бошка Радослав, Филиповић-Јовановић 
Спасоја Лепосава, Филиповић Милорада Љубинко, 
Јанковић Мирка Јанко, Јанковић Животе Милан, 
Јовановић Тихомира Драгомир, Јовановић Милора-
да Витомир. Јовић Живана Душан, Јуринчић Бруна 
Иван, Калиновић Драгољуба Петар, Камбасковић 
Косте Риста, Кнежев-Јелић Алексе Добринка Ле-

кић Благоја Милош, Мартиновић Душана Влади-
мир, Милетић Драгомира Василије, Милићевић Ра-
домира Спасоје, Милошевић Димитрија Анђелко, 
Милошевић Луке Арсен Митрорић Драгомира Ру-
жица; 

Николиђ Бошка Душан, Николић Спасоја Мар-
ко, Перовић Миљана Боривоје, Петковић Душана 
Велимир, Радосављевић Мочила Момчило, Радо-
тић-Станић Светозара Драга, Раичевић-Мишковић 
Величка Милка, Ранђеловић-Ничић Гојка Милунка, 
Сератлић Спасоја Милован. Стајић Милана Миодраг, 
Шпадијер-Драгој ловић Аврама Нада, Шрамек Ру-
долфа Радомир, Тасић Светислава Драгица, Тасић 
Милана Миливоје, Траиловић Адама Драгољуб, Ви-
торовић Владимира Душан. Вучић Драгутина Жи-
војин, Вуковић-Павковић Мирка Даринка, Златић 
Светислава Богомир, Живковић Ђорђа Владимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Денков Димитра Георги, Димитров-Антанасов 
Марка Марија, Јевтић-Савић Драгољуба Бранисла-
ва, Матић Милоје Драгомир, Милановић Сретена 
Смиља. Панајотовић Божидара Чедомир, Радојевић 
Недељка Обрен, Ристић Ристе Милорад, Урбано-
вић-Мих алић Томе Марија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ангелов Александра Павле, Арсић Животе Љу-
4 бомир, Арсовић-Маркишић Андрије Зорка, Ашко-

вић-Доблингер Хермина Јелена. Бојовић Милоша 
Милован, Божић Будимира, Теодосије. Божовић-
-Драганић Петра Анка, Бранковић Светислава Љу-
бисав, Буквић Милована Драгољуб. Ценков-Пана-
јотов Димитра, Цветанка Цветковић Живојина Жи-
вомир, Чемерикић Благоја Михајло, Чоловић Три-
фуновић Николе Софија, Чукаловић Стевана Бо-
госав, Димитрић-Стојадиновић Душана Радмила, 
Димитријевић Андона Чедомир. Димитријевић Бра-
нислава Слободан, Димитров Баце Георги. Димитрсв 
Васила Георги. Димитров-Алексов Васила Миланка, 
Дракулић-Станчић Владимира Ленка.'Дугалић Ми-
одрага Душан, Дуњић-Китић Милана Катарина; 

Ђукић-Марковић Радмила Љиљана. Ђурић Ми-
лана Ђорђе, Ђурић Станоја Светлана, Ђурковић-
-Константиновић Душана Даница, Филиповић Ве-
лисава Станоје, Гајић Саве Михаило, Гајић Добро-
сава Ранко, Гавриловић Живорада Никола, Гаври-
ловић-Бебић Петронија Видосава, Геров Анте Тодор, 
Гоч-Костић Стојана Анка. Гривцов Николе Сергије, 
Хаџиманић Петра Ива«, Иванов Георгија Никола, 
Јанковић-Тешић Ђорђа Борка, Јеремић-Јовановић 
Стевана Живана, Јерковић-Боца Душана Љубица, 
Јотев Тодора Аспарух, Јовановић Милорада Живо-
рад, Јовановић Аксентија Живота, Јурдан-Виторо-
вић Богољуба Нада; 

Каменов-Тодоров Асена Љшћана, Коматина 
Божидара Милан, Константиновић Ђорђа Божидар, 
Крсгић-Мркић Живојина Роксанда, Крстић Апосто-
ла Стојче, Кузмановић Драгољуба Анђелко, Лазић 
Арсенија Милорад, Ј1азић-Јанковић Живојина 
Владанка, Мајдевац Славка Радосав, Максимовић 
Михаила Миодраг, Марковић-Јакшић Петра Божи-
дарка, Матић-Јанковић Љубомира Милева, Ми-
хаиловић Милана Љубинко, Михајловић Владими-
ра Војислав. Милановић Радосава Драгутин, Ми-
лановић Душана Ђорђе, Милетић Живојина 
Љубиша, Милетић Милосава Стојан, Милев Стојана 
Тодор, Милић Милутина Стојан, Милићевић Во-
јислава Милосав, Миливојевић Светомира Ста-
нимир, Милосављевић Милисава Младен, Мило-
шевић Драгутина Богомир, Милошевић Драгољуба 
Божидар, Милутиковић Данила Миодраг, Митровић' 
Вукосава Душан; 
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Нешковић-Стојковић Светозара Милунка, Ни-
ћиферовић Привислава Богољуб, Обрадовић Нови-
це Адам. Обрадовић Витомира Радисав, Обрадовић 
Милоша Спира, Пашић Милана Мирослав, Петко-
вић Радивоја Миле, Петров Рангела Петар, Петров 
Стефана Станоја, Петров Димитра Тодор. Петров 
Антона Васил, Попарић-Поповић Николе Љубица, 
Паповић Станимира Драгослав, Поповић Ђурђа 
Мирко, Поповић-Бачић Антонија Вера, Рабреновић 
Радојице Савић, Радојевић-Теофановић Радојице 
Даница, Радојичић Милана Стеван. Радошевић 
Миљана Вукашин. Радовић Драгомира Радоје, 
Радуловић Илије Слободан, Радуловић Саве Спа-
соје, Рајковић Добривоја Раде, Ракоњац Милоша 
Драгиша. Ристић Петра Светислав, Ристовић Не-
дељка Радиша, Романовић Луке Владета. Савковић-
-Матовић Михајла Радмила, Сикора Ивана Томи-
слав, Симић Аксентија Светислав, Симовић 
Бранислава Сима, Спасојевић Драгише Драгослав, 
С п а л е в и ћ Милована Владан. Стаменковић Бого-
мира Радивоје, Стефановић Милована Драгиша, 
Стефановић Станојла Драгомир. Стефановић Бо-
ривоја Иван, Стефановић Чедомира Милић, Сте-
пановић-Драгићевић Светозара Косара. Стевановић 
Милутина Андрија, Стојанов Јордана Стојан, Сто-
јановић Живка Славко: 

Шуковић Тадије Миломир, Теодосић-Чолић 
Радоја Вера, Тодоров Николе Еленко, Тодоров 
Трајка Кирил. Тодоровић-Пљакић Алексе Христина, 
Тодосијевић Радојице Момчино, Тошовић-3Dплић 
Ђуре Даница Трифуновић Милутина Ранђел. Трип-
ковић Милисава Владимир, Трипковић Милорада 
Зоран Тривунац Радомира Богдан, Величков Геор-
гија Спасен. Велимировић Цветка Зоран. Весели-
норић Светолика Бранко, Видаковић Васл пија 
Павле, Видановић Јордана Јеленко, Виденов-Не-
шовић Живорада Бојана, Вишњић Станка Радмила, 
Владисављевић Ђорђа Вишеслав. Врачар-Исаковић 
Милана Мирјана, Вукић евић-Митровић Радојка 
Радмила. Зарић Алимпије Раденко, Зечевић Радоја 
Божидар. Златић Миливоја Младен, Живановић 
Велисава Станимир, Живковић Милутина Радивоје; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аксентијевић Јована Миломир, Алексић Живо-
рада Борисав, Андрић Живорада Томислав. Арсић 
Миодрага Данило, Бјелица Комнена Предраг, Бо-
јовић-Смиљанић Косте Госпава. Цанић-Катанић 
Светозара Милена, Цукавац Јездимира Гвозден, 
Цветковић Драгутина Загорка, Чоловић Момира 
Југослав, Ћатић-Радојевић Милана Милијана, 
Деспотовић Драгољуба Радмила, Дмитрић Милана 
Живорад, Ђокић Миљка Славко. Ђорђевић Михај-
ла Драгољуб, Ђорђевић-Бијанић Миодрага Милица. 
Ђукић Богосава Радојица, Ђукић-Божиновић 
Бекстава Верослава. Гајић Будимира Јован, Гајо-
вић Ра тој ка Драгослав. Гогић Драгољуба Драгутин; 

Илић Драгољуба Милутин, Илић Душана Пре-
драг, Илић Милутина Велимир, Исаиловић Вито-
мира Слободан, Јеремић Радосава Александар, 
Јовановић Милутина Љубодраг, Јовановић Мило-

рада Томислав, Кљајевић-Ивановић Лазара Милка, 
Крстовић Николе Правдољуб, Лазић Живорада 
Радомир, Маричић Светомира Сретен, Маринковић-
- Јова новић Милића Слободанка, Маринковић Ми-
лована Станко, Марковић Марка Стана, Миливо-
јевић Душана Милутин. Мирковић Петра Десимирка. 
Младеновивић Проке Раде, Обреновић Живка 
Александар, Пајевић-Ђорћевић Миодрага Загорка, 
Пешић Живојина Радослав, Петровић-Вељковић 
Илије Радмила, Полић Миленка Јевто, Пошарац 
Живојина Радован; 

Радојевић Божидара Михаило, Радојевић Ста-
ницава Витомир, Радовановић Обрена Сретен, 
Радовић-Вујановић Јакова Радмила, Ристивојевпћ 
Милоја Радисав, Симић Љубинка Дојчило, Спасовић 
Јована Драгиша, Стаменовић Александра Миодоаг, 
Стевановић Димитрија Петар, Стојановић-Петровић 
Милорада Милица, Стошић Слободана Мирољуб, 
Томић Живана Трифун. Уоошевић Цветка Милутин* 
Васиљевић Ву кој ице Радош, Вељовић Симеуна 
Светомир, Златић Милисава Миљојко. Живановић 
Живана Александар, Живковић Милорада Стојадин. 

Бр. 156 
10 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува 

— за истакнати заслуги во Народноослободи-
телната војна, а по повод триесетгодишнината на 
формирањето 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

XIV-та средно-босанска бригада. 

Бр. 159 
12 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

153. Устав на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 209 

154. Уставен закон за спроведување на Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија — — — — — — 263 

Одликувања — — — — — — — — — 265 
Ослободено од основниот данок на промет врз обнова на мислењето на Републичкиот секретаријат за 

култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 

— Диоектоо и главен и одговорен уредник Дугиан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 
Печати Београдски издаваше графички завад, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


