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БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. XXIV 

351. 

Врз основа на членот 186 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Соборот на народите на Сојузната скупшти-
на, на седницата од 2 јули 1968 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЕА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 

I. уводни' одредби 
Член 1 

Соборот на народите на Сојузната скупштина 
(во понатамошниот текст: Соборот) се организира 
и работи според одредбите од овој деловник и од 
Деловникот на Сојузната скупштина. 

Член 2 
Начинот на работа на Соборот, формирањето, 

задачите и начинот на работа на работните тела на 
Соборот, како и . правата и должностите на прет-
седателот и потпретседателот на Соборот се утвр-
дуваат со овој деловник. 

Со овој деловник поблиску се утврдуваат дело-
кругот на Соборот и правата и должностите на чле-
новите на Соборот и поблиску се уредуваат одно-
сите на Соборот со Сојузниот собор и формите на 
соработка на Соборот со собранијата на републики-
те и автономните покраини и со општествено-поли-
тичките, работните и други самоуправни органи-
зации, утврдени односно уредени со Уставот и со 
Деловникот на Сојузната скупштина. 

Член 3 
Соборот рамноправно со Сојузниот собор врши 

определени работи од надлежноста на Сојузната 
скупштина, во рамките на делокругот утврден со 
Уставот и со Деловникот на Сојузната скупштина. 

Во согласност со Уставот и со Деловникот на 
Сојузната скупштина Соборот разгледува прашања 
од својот делокруг од становиште на рамноправ-
носта на републиките, народите и народностите и 
од гледиште на правата на републиките утврдени 
со Уставот. 

Определени работи од својот делокруг Соборот 
врши самостојно. 

Член 4 
За вршење определени работи од својот дело-

круг Соборот формира свои работни тела, кои ра-
ботат според одредбите од овој деловник, а може 
да формира и заеднички работни тела со другите 
собори на Сојузната скупштина. 

Член 5 
Соборот и неговите работни тела соработуваат 

со другите собори на Сојузната скупштина и ра-
ботните тела на Скупштината и нејзините собори. 

Соборот во својата работа остварува посебни 
форми на соработка со Сојузниот собор. 

Член 6 
Соборот и неговите работни тела соработуваат 

со републичките собранија и нивните тела во раз-

гледување прашања од заеднички интерес за фе -
дерацијата и републиките. 

Соборот поведува односно прифаќа иницијати-
ва и организира соработка на Сојузната скупштина 
со републичките собранија по прашања утврдени 
во членот 92 од Деловникот на Сојузната скуп-
штина. 

Соборот соработува и со покраинските собра-
нија и нивните тела по прашања од посебен инте-
рес за покраината. 

Член 7 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Соборот и неговите работни тела можат да оствару-
ваат разни форми на соработка со општествено-по-
литичките, работните и други самоуправни орга-
низации и здруженија на граѓани. 

Член 8 
Работата на Соборот е јавна 
Остварување на јавноста во работата на Собо-

рот и неговите работни тела се врши на начинот 
утврден со Деловникот на Сојузната скупштина. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА' 
СОБОРОТ 

Член 9 
Во вршењето на функцијата на пратеник чле-

нот на Соборот има, покрај правата и должностите 
утврдени со Уставот, со закон и со Деловникот на 
Сојузната скупштина, и определени права и дол-
жности што се утврдени со овој деловник. 

Членот на Соборот е самостоен во изнесувањето 
на мислења и предлози, заземањето на ставови и 
определувањето за прашања што се разгледуваат и 
за кои се одлучува во Соборот. 

Член 10 
Пратениците како членови на републичката де-

легација имаат право и должност, по барање од со-
бранието во кое се избрани, да ги излагаат пред 
Соборот неговите ставови, предлози и мислења по 
прашања од делокругот на Соборот, како и право 
да поведуваат претресување на определени праша-
ња од делокругот на Соборот. 

Член И 
Пратениците како членови на републичката де-

легација должни се врз основа на заклучокот на 
Соборот да го запознаат собранието во кое се из-
брани, во согласност со неговиот деловник, со ста-
вовите на Соборот за прашањата што се разгледу-
ваат на седницата на Соборот. 

Член 12 
Верификација на мандатот и давање свечена 

изјава од членовите на Соборот, утврдување пре-
станок на мандатот на членовите на Соборот, како 
и работите во врска со имунитетот на членовите на 
Соборот, се вршат во Сојузниот собор по постапката 
пропишана со деловникот на тој собор. 

Кога од претседателот на Сојузниот собор ќе 
прими извештај за извршената верификација и да-
вањето свечена изјава од членовите на Соборот, 
односно за престанок на мандатот на член на Со-
борот, или за прашања во врска со имунитетот на 
членовите на Соборот, претседателот на Соборот за 
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тоа го известува Соборот на првата наредна сед-
ница. 

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 
1. Рамноправен делокруг на Соборот со 

Сојузниот собор 
Член 13 

Соборот рамноправно со Сојузниот собор одлу-
чува за промена на Уставот. 

По повод предлогот за промена на Уставот, Со-
борот рамноправно со Сојузниот собор претходно 
одлучува дали ќе се пристапи кон решавање за 
промената на Уставот. 

Член 14 
Соборот рамноправно со Сојузниот собор:' 
1) претресува прашања од областа на надво-

решната политика, народната одбрана и државната 
безбедност; 

2) донесува закони и други акти од областа на 
меѓународните политички односи, народната одбра-
на и државната безбедност и дава автентични тол-
кувања на законите и другите акти од тие области; 

- 3) ратификува меѓународни договори од областа 
на меѓународните политички односи, народната од-
брана и државната безбедност; 

4) ги избира односно ги именува и разрешува од 
должност сојузните функционери и членовите на 
органите на управувањето на организациите за кои 
е тоа определено со Уставот, со сојузен закон или 
со друг акт на Сојузната скупштина; 

5) ги остварува рамноправно со Сојузниот со-
бор правата на Сојузната скупштина во поглед од-
говорноста на политичко-извршните органи и со-
јузните функционери пред Сојузната скупштина; 

6) одлучува за надоместоците на сојузните пра-
теници и на функционерите што ги избира и име-
нува Сојузната скупштина; 

7) врши и други работи од надлежноста на Со-
јузната скупштина што не се во рамноправен де-
локруг на Сојузниот собор и на некој друг собор на 
Сојузната скупштина. * 

2. Посебен делокруг 
Член 15 

Соборот разгледува секое прашања од интерес 
за рамноправноста на републиките, народите и на-
родностите, како и прашање што се однесува на 
правата на републиките утврдени со Уставот, ако 
тоа го бараат пет негови членови или претседателот 
на Сојузната скупштина (уставен амандман I точка 
2 став 1). 

Соборот задолжително се состанува заради раз-
гледување од становиште на рамноправноста на ре-
публиките, народите и народностите и заштитата 
на правата на републиките утврдени со . Уставот: 
предлог-општествен план на Југославија, предлог 
за донесување закон за установување извори и ви-
дови на приходи на општествено-политичките за-
едници, предлози за донесување основен или општ 
закон, како и нацрти и предлози на тиче закони (ус-
тавен амандман I точка 2 став 2). 

3. Самостоен делокруг 
Член 16 

Соборот, во рамките на својот делокруг, само-
стојно ги претресува прашањата во врска со оства-
рувањето на политиката утврдена од страна на Со-
јузната скупштина и со извршувањето на законите 
и на други акти што ги донесува тој рамноправно 
со Сојузниот собор, и може да ја утврдува состој-
бата и да поведува иницијатива за решавање на тие 
прашања. 

Член 17 
Соборот избира претседател и потпредседател 

ћа Соборот, формира работни тела на Соборот и 
избира претседатели и членови на тие тела, како и 
членови на работните тела заеднички со други со-
бори на Сојузната скупштина. 

Член 18 
Соборот донесува програма за својата работа. 
Основа за изработка на програмата за работа 

на Соборот се задачите што произлегуваат од оп-
штествените планови и основите и насоките на 
политиката што ја утврдила Сојузната скупштина. 

Соборот ја усогласува програмата на својата ра-
бота со програмата за работа на Сојузниот собор. 

Во подготвувањето на програмата за работа Со-
борот ги зема предвид предлозите од членовите, на 
Соборот и од собранијата на републиките и авто-
номните покраини, како и програмите за работа на 
соборите на работните заедници на Скупштината, на 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата, сојузните совети и сојузните организа-
ции. При тоа Соборот ги зема предвид и предлозите 
од општествено-политичките, работните и други 
самоуправни организации. 

Програмата за работа на Соборот се објавува во 
Дневникот на Сојузната скупштина, а може да се 
објави и на друг начин што ќе го определи Собо-
рот. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 
1. Претседател н потпретседател на Соборот 

Член 19 
Претседателот на Соборот организира, подгот-

вува и свикува седници на Соборот и им претсе-
дава, и се грижи за усогласување работата на Со-
борот со работата на Сојузниот собор и други со-
бори на Сојузната скупштина, како и за соработка 
на Соборот со собранијата на републиките и авто-
номните покраини и со општествено-политичките, 
работните и други самоуправни организации. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нување на одредбите од овој деловник и од Делов-
никот на Сојузната скупштина, за извршување на 
заклучоците на Соборот и остварување на програ-
мата за работа на Соборот, за спроведување наче-
лото на јавност во работата на Соборот и на негрт 
вите работни тела, како и за обезбедување услови 
за остварување на правата и извршување на дол-
жностите на членовите на Соборот. 

Член 20 
Претседателот на Соборот има право да им 

предлага на работните тела на Соборот разгледу-
вање на одделни прашања од делокругот на Со-
борот. 

Член 21 
Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 

со претседателот на Сојузната скупштина и прет-
седателот на Сојузниот собор, актите што Соборот 
ги донесол рамноправно со Сојузниот собор, освен 
законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува актите 
што ги донесол Соборот самостојно. 

Член 22 
Потпретседателот на Соборат ги врши работите 

што ќе му ги довери претседателот на Соборот или 
Соборот. 

Во случај на спреченост или отсутност, прет-
седателот на Соборот го заменува потпретседателот 
на Соборот. 

2. Работни тела ва Соборот 
Член 23 

За подготвување одделни прашања што ќе се 
претресуваат на седница на Соборот, за разгледу-
вање на предлозите за донесување закони, нацртите 
односно предлозите на закони и дрхти ^сти, за вр-
шење анкети, како и за проучување други прашања 
од својот делокруг, Соборот формира одбори, коми-
сии, групи и други работни тела. 

Член 24 
Соборот формира работно тело со одлука или 

со заклучок. 
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При формирањето на работното тело се опре-
делуваат задачите и составот на тоа тело. 

Член 25 
Претседателот и членовите на работното тело Со-

борот ги избира од редот на членовите на Соборот. 
За членови на одделни работни тела Соборот 

може да именува и стручни, научни и јавни работ-
ници, со нивна согласност. 

Соборот може пред извртување на задачата за-
ради која е формирано работното тело да го разре-
ши од должност претседателот и одделен или сите 
членови на работното тело и да избере односно да 
именува нови членови. 

За изборот односно за разрешувањето од дол-
жноста претседателот на Соборот писмено го извес-
тува секој член на работното тело поединечно. 

Член 26 
Работното тело на Соборот го утврдува планот 

на својата работа во согласност со програмата за 
работа на Соборот односно со задачата што му е 
доверена. 

Со планот за работа работното тело го опреде-
лува начинот и роковите за извршување на оддел-
ни работи. 

Член 27 
Во остварување на својата задача работното 

тело на Соборот може да одржува заеднички сед-
ници со работните тела на Сојузниот собор и други 
собори и со работните тела на Сојузната скупштина, 
да врши размена на мислења и на друг начин да 
соработува' со тие тела. * 

Работното тело на Соборот соработува и со те-
лата на републичките и покраинските собранија, 
како и со други заинтересирани органи и органи-
зации и научни, стручни и други институции. 

Работното тело може врз основа на заклучоци" 
на Соборот да ангажира одделни сојузни органи на 
управата и стручни служби во подготвувањето на 
предлози на закони и други акти од делокругот на 
Соборот, во изработката на одделни материјали и 
вршењето на анализи. 

Работното тело може, во границите на обезбе-
дените средства, непосредно да ангажира одделни 
научни и стручни институции' за подготвување на 
актите, материјалите и анализите од ставот 3 на 
овој член и на друг начин да соработува со тие 
институции. 

Член 28 
Работното тело на Соборот работи во седница. 
Седницата на работното тело ја свикува него-

виот претседател. 
Претседателот на работното тело должен е да 

свика* седница врз основа на заклучок на работното 
тело или по барање на претседателот на Соборот. 

Ако претседателот на работното тело не свика 
седница коѓа е должен тоа да го стори, седницата 
ќе ја свика претседателот на Соборот. 

Член 29 
На седницата на работното тело на Соборот 

претседава претседателот на тоа тело. 
Во случај на отсутност или спреченост, прет-

седателот на работното тело го заменува членот на 
работното тело што ќе го определи тоа тело. 

Член 30 
Претседателот на работното тело на Соборот ја 

организира работата на тоа тело, се грижи за спро-
ведување на неговите заклучоци, ја усогласува ра-
Сотата на тоа тело со работата на другите работни 
тела на Сојузната скупштина и нејзините собори, и 
врши други работи што ќе му ги стави во задача 
работното тело. 

Член 31 
На седница на работното тело на Соборот мо-

жат да присуствуваат и да изнесуваат свое мислење 
и членови на Соборот што не се членови на тоа 
тело. 

Членовите на другите собори на Сојузната 
скупштина имаат право да присуствуваат на сед-
ница на работното тело, а со согласност на тоа тело 
можат да изнесуваат свое мислење. 

Член 32 
Работното тело на Соборот може да работи ако 

на седницата присуствуваат повеќе од една поло-
вина членови на тоа тело. 

Работното тело не мора да заземе став за секое 
прашање што се разгледува на седницата. 

Работното тело не донесува одлуки. 

Член 33 
Работното тело на Соборот му поднесува на Со-

борот извештај за прашањето што го разгледувало. 
Овој извештај ги содржи ставовите на работ-

ното тело и образложението на заземените ставови, 
како и други предлози и мислења изнесени по пра-
шањето што е разгледувано. 

Работното тело определува свој известител. 
Известителот на работното тело, врз основа на 

заклучоците на работното тело или по барање на Со-
борот поблиску го запознава Соборот со ставовите 
и мислењата заземени на седницата на работното 
тело. 

Член 34 
Работното тело на Соборот престанува со ра-

бота кога ќе ја : изврши задачата заради која е фор-
мирано, и во други случаи — кога Соборот ќе од-
лучи така. 

3. Секретар и стручна служба на Соборот 

Член 35 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвувањето на седниците и 
во работата во текот на седниците на Соборот; ор-
ганизира стручни работи за потребите на Соборот и 
неговите работни тела и ги раководи тие работи; 
обезбедува стручна и документирана обработка на 
прашањата и материјалите потребни за работата на 
Соборот и неговите работни тела, и врши ^ други ра-
боти што ќе му ги довери Соборот или претседате-
лот на Соборот. 

Секретарот на Соборот го гшенува и го разре-
шува од должноста Соборот. 

Член 36 
Соборот има стручна служба за вршење струч-

ни работи за потребите на Соборот и неговите ра-
ботни тела. 

Стручната служба на Соборот ја раководи се-
кретарот на Соборот. 

V. СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ СОБРАНИЈА СО 
РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУ-

ЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

Член 37 
Соборот по своја иницијатива или по^иниција-

тива од републичкото собрание организира сора-
ботка на Сојузната скупштина со републичките со-
бранија по прашањата од заеднички интерес за 
федерацијата и републиките што се однесуваат на: 

— рамноправноста на републиките, народите 
или народностите; 

— правата на републиките утврдени со Уставот; 
— развојот на општествеио-политичкиот систем; 
— развојот на недоволно развиените републики 

и краишта; 
— надворешната политика; 
— народната одбрана и државната безбедност. 
Соборот може да дава иницијатива и во заед-

ница со републичките собранија да организира со-
работка и по прашања од надлежноста на републи-
ките што се од нивни заеднички интерес. 
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Член 38 
Предлог за поведување иницијатива за сора-

ботка по прашањата од членот 37 на овој деловаше 
може да даде член на Соборот, републичка делега-
ција, работно тело на Соборот или републичко со-
брание. 

Соборот зазема став за предлогот за поведување 
иницијатива за соработка и донесува заклучок за 
организирањето и формите на таа соработка. 

Член 39 
Соборот остварува соработка ( ^републичките 

собранија преку: размена на мислења со тие собра-
нија; собирање нивни предлози, мислења и ставови 
по прашањата од својот делокруг; формирање за-
еднички комисии и групи за проучување прашања; 
размена на материјали, како и со користење на 
други форми на меѓусебно известување и соработка. 

Член 40 
Во врска со разгледуваше и претресување на 

предлог за донесување закон, на -нацрт или предлог 
на закон или друг акт, Соборот или претседателот 
на Соборот може, покрај консул таци јата предвидена 
во членот 264 на Деловникот на Сојузната скуп-
штина, непосредно да побара од републичките со-
бранија мислење за потребата од донесување опре-
делен закон или друг акт, за основните начела и 
поставките врз кои треба да се заснова тој закон или 
друг акт, како и за обемот на регулирањето на 
определено прашање или материја со сојузен закон. 

Член 41 
При разгледувањето на прашањата од својот 

делокруг за кои претходно добил мислења од ре-
публичките собранија и при одлучувањето за тие 
прашања, Соборот е должен да ги земе предвид и 
ти£ мислења. 

Ако за некое прашање што го разгледува Со-
борот, некое републичко собрание претходно газело 
определен став и за тоа го известило Соборот, тој е 
должен да заземе свој став и за тоа да го извести 
тоа собрание. 

Член 42 
Соборот развива соработка со покраинските со-

бранија во разгледуваше на прашања од посебен 
интерес за покраината, согласно со одредбите на чл. 
38 до 41 од овој деловник. 

Член 43 
Соборат и работните тела на Соборот воспоста-

вуваат разновидни форми на соработка со опште-
ствено-политичките, работните и други самоуправни 
организации и здруженија на граѓани. 

Во остварувањето на таа соработка Соборот 
може: да повикува на свои седници претставници 
ка Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија и на други општествено-политички ор-
ганизации како и на работните и други самоуправни 
организации и здруженија на граѓани, заради учес-
твување во претресувањето и изнесувањето на нив-
ните мислења и предлози; да бара од овие органи-
зации и здруженија да дадат свои мислења и пред-
лози по определени прашања од делокругот на Со-
борот; да воспоставува заемна размена на мислења 
преку своите членови и работните тела; да развива 
други видови заемна соработка. 

VI. ДЕЛОВЕН РЕД'ЗА СЕДНИЦИТЕ НА СОБОРОТ 
1. Начин на работа нт Соборот 

Член 44 
Соборот ги разгледува и ги претресува праша-

њата од својот делокруг на седница. 
Соборот и Сојузниот собор можат да одлучат на 

заедничка седница да претресуваат определено пра-
шање за кое одлучуваат рамноправно. 

Член 45 
Соборот донесува одлуки на седница. 
За прашање за кое Соборот одлучува рамно-

правно со Сојузниот собор членовите на Соборот 

гласаат на седница на Соборот, а за тоа прашање 
не гласаат како членови на Сојузниот собор на сед-
ницата на тој собор. 

Кога Соборот и Сојузниот собор ќе одлучат на 
заедничка седница да претресуваат определено пра-
шање за кое одлучуваат рамноправно, членовите на 
Соборот гласаат одвоено. 

За прашање кое Соборот претходно го разгле-
дувал од становиште на рамноправноста на репуб-
ликите, народите и народностите и заштитата на 
правата на републиките утврдени со Уставот, и за 
кое зазел став на својата седница, членовите на Со-
борот гласаат и како членови на Сојузниот собор 
— на седницата на тој собор. 

2. Подготвување на седниците 

Член 46 
Седниците на Соборот ги подготвува претсе-

дателот на Соборот. 
Заради организирање и подготвување седница 

на Соборот претседателот може да ги повикува 
претседателите на работните тела на Соборот и 
одделни членови на Соборот на договор и совету-
вање во врска со прашањата што треба да се внесам 
во предлог-дневниот ред за наредната седница на 
Соборот. 

Член 47 
Во подготвување на седницата на Соборот прет-

седателот упатува до соодветното работно тело на 
Соборот одделно прашање што има намера да го 
внесе во пред лог-диев ниот ред за наредната сед-
ница, со тоа да го разгледа »и за него тоа тело да 
му поднесе на Соборот свое мислење и предлози. 

Претседателот на Соборот може, кога ќе најде 
за потребно, да внесе определено прашање во пред« 
лог-дневниот ред на седницата на Соборот без прет-
ходно разгледување во соодветното работно тело иа 
Соборот и може да му предложи на Соборат тоа пра-
шање да се претресува непосредно на седницата на 
Соборот. 

Член 48 
Ако за разгледување на некое прашање од сво-

јот делокруг Соборот нема соодветно работно тело, 
или ако претседателот на Соборот тоа го смета за 
потребно, тој може пред да го внесе тоа прашање 
во предлог-дневниот ред за наредната седница на 
Соборот да побара мислење од надлежниот одбор 
или друго работно тело на Сојузниот собор односно 
собор на работните заедници или работните тела на 
Сојузната скупштина. 

3. Свикување на седнициве 

Член 49 
Претседателот на Соборот свикува седница на 

Соборот врз основа на заклучок на Соборот или по 
сопствена иницијатива. 

Претседателот на Соборот должен е да свика 
седница на Соборот: 

1) кога му е доставен предлог-општествен план 
на Југославија, предлог-закон за установување ИЗ-
БОРИ И видови на приходи на општествено-политич-
ките заедници, предлог за донесување основен или 
општ закон, или нацрт или предлог на таков закон; 

2) кога тоа го бараат пет членови на Соборот 
или претседателот на Сојузната скупштина, а се 
работи за прашање од интерес за рамноправноста 
на републиките, народите и народностите или за 
прашање што се однесува на правата на републи-
ките утврдени со Уставот; 

3) на предлог од претседателот на Скупштината 
или на предлог од Сојузниот извршен совет; 

4) кога ќе прими предлог за промена на Ус-
тавот; 

5) кога тоа ќе го заклучи Соборот. 
Ако претседателот не свика седница на Соборот 

кога е должен тоа да го стори, седница на Соборот 
ќе свикаат дваесет членови на Соборот или претсе-
дателот на Скупштината. 
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Член 50 
Поканата за седница на Соборот мора да биде 

упатена до членовите на Соборот најдоцна на осум 
дена пред денот определен за одржување на сед-
ницата. 

Кон писмената покана за седницата претседа-
телот на Соборот им доставува на членовите на 
Соборот предлог на дневниот ред и соодветен ма-
теријал, како и записник од претходната седница, 
ако порано не им биле доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
може да свика седница на Соборот и во рок покра-
ток од осум дена, а дневниот ред за ваква седница 
може да го предложи на самата седница. 

4. Подготвување на дневниот ред 
Член 51 

Дневниот ред на седницата на Соборот го •пред-
лага претседателот на Соборот. 

Право на поднесување предлог за внесување 
одделни прашања во дневниот ред на седницата на 
Соборот имаат: член на Соборот, републичка деле-
гација, работно тело на Соборот, претседателот на 
Сојузната скупштина, соборите и работните тела на 
Скупштината и Сојузниот извршен совет. 

При составувањето на предлог-дневниот ред 
претседателот на Соборот ќе ја земе предвид и ини-
цијативата што доаѓа од собранијата на републиките 
и автономните покраини, од органите на опште-
ствено-политичките, работните и други самоуправни 
организации и здруженија на граѓани. 

Член 52 
Предлозите и иницијативите за внесување 

одделни прашања во дневниот ред на седницата на 
Соборот се поднесуваат до претседателот на Соборот. 

5. Претседавање и учество на седниците 
Член 53 

На седницата на Соборот претседава претседа-
телот на Соборот. 

Во случај на спреченост или отсутност, претсе-
дателот на Соборот го заменува потпретседателот 
на Соборот. 

Ако е отсутен и потпретседателот, на седницата 
се избира еден од членовите на Соборот што ќе 
претседава на седницата. Во тој случај седницата ја 
отвора членот на Соборот најстар по години и и 
претседава до изборот на членот на Соборот што ќе 
претседава понатаму па таа седница. 

Најстариот член на Соборот претседава на сед-
ницата и кога претседателот и потпредседателот се 
разрешени од функцијата — до изборот на нов 
претседател. 

Член 54 
Право на учество во работата и одлучувањето 

на седницата на Соборот имаат членовите на Со-
борот. 

Покрај членовите на Соборот, во разгледувањето 
и претресувањето на седницата) на Соборот можат 
— во согласност од Соборот — да учествуваат и 
членовите на другите собори на Сојузната скуп-
штина, но без право на одлучување. 

Во разгледувањето и претресувањето на седни-
цата на Соборот можат да учествуваат и претстав-
ници на Сојузниот извршен совет кои не се членови 
на Соборот, а повереници на тој совет — кога се 
работи за предлог или прашање што го поднесол 
Сојузниот извршен совет. 

Функционерите кои ги раководат сојузните ор-
гани на управата, сојузните совети и сојузните 
организации можат да учествуваат во разгледува-
њето и претресувањето на седница на Соборот на 
предлог за донесување закон или друг акт на Сојуз-
ната скупштина со кој се уредуваат прашања од 
делокругот на органот односно организацијата што 
ја раководат, на нацрт или предлог на таков акт или 
на друго прашање што се однесува на област од 
нивниот делокруг 

Претседателот на Соборот, врз основа на за* 
клучок на Соборот заради изнесување мислења 
по определени прашања повикува на седницата 
на Соборот и претставници на собранијата на 
републиките и автономните покраини, општествено-, 
политичките, работните и други организации, како 
и научни, стручни и јавни работници, а може 
нив да ги повика и по нивна или своја ини-
цијатива, или по предлог од работно тело на Со-
борот. 

6. Тек на седниците 
Член 55 

Пред почетокот на седницата на Соборот, прет-« 
седателот проверува дали постои кворум за одржу-* 
вање на седницата. 

Претседателот води сметка за кворумот и во тер-
кот на седницата. 

Членот на Соборот во текот на седницата може 
да бара да се утврди постоењето на кворум. 

Ако претседателот утврди дека не постои кво-
рум, седницата се прекинува односно одлага. 

Член 56 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот ги 

прашува членовите на Соборот дали имаат забе-
лешки во однос на записникот од претходната сед-* 
ница. За основаноста на забелешките Соборот од-
лучува без претрес. 

Ако нема забелешки, записникот се заверува. 
Ако се ставени забелешки, записникот се усвојува 
со забелешките што се прифатени. 

Пред преминувањето на дневниот ред претсе-
дателот дава потребни објасненија за текот на сед-
ницата и за други прашања во врска со работата 
на Соборот. 

Член 57 
Членовите на Соборот можат, во рамките на де-

локругот на Соборот, а во согласност со Деловникот 
на Сојузната скупштина, да упатуваат прашања до 
Сојузниот извршен совет и до функционерите што 
ги раководат сојузните органи на управата, сојуз-
ните совети и сојузните организации, како и до 
функционерите на Сојузната скупштина и Соборот 
и нивните работни тела. 

Усни прашања се упатуваат односно на нив се 
даваат усни одговори, по правило, пред да се пре-
мине на дневниот ред на седницата. 

Член 58 
Дневниот ред на седницата го утврдува Соборот 

по предлог од претседателот на Соборот. 
Ако претседателот во предлогот на дневниот 

ред на седницата не внесол некое прашања што е 
предложено за дневен ред, а предлагачот остане при 
своето барање, за предлогот одлучува Соборот на 
седницата без претрес. 

Член 59 
Работните тела на Соборот, членот што ќе го 

поддржат четири члена на Соборот, како и прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет, можат да 
предложат определено прашање што не бара од-
лагање да се внесе во дневниот ред на самата сед-
ница на Соборот (итна постапка). 

Подносителот на предлогот должен е на сед-
ницата на Соборот да ја образложи итноста на 
предлогот и да ги изнесе причините поради кои се 
бара тоа прашање да се внесе во дневниот ред на 
самата седница. 

Соборот потоа одлучува за оправданоста на 
внесување на предложеното прашање во дневниот 
ред на седницата. 

Член 60 
По усвојувањето на дневниот ред на седницата, 

се преминува на претрес на одделни прашања спо-
ред утврдениот ред. 

Пред преминувањето на претрес на определено 
прашање Соборот го утврдува начинот и постапи 
ката според која тоа ќе се претресува. 
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На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен ако 
е со овој деловник определено за некое прашање 
Соборот да одлучува без претрес. 

Член 61 
Претресот на секо£ прашање започнува, по 

правило, со излагањето на предлагачот, а потоа 
може да земе збор известителот на работното тело 
на Соборот ако е тоа прашање претходно разгледу-
вано од тоа тело. Потоа збор добиваат членовите на 
Соборот и другите учесници на седницата на Собо-
рот што се пријавиле за збор. 

Член 62 
Секое прашање од дневниот ред на седницата 

на Соборот се претресува додека по него има прија-
вени говорници. 

Член 63 
Претресот на прашањето кое не бара донесување 

одлука или за кое Соборот не сака да одлучува, се 
заклучува со просто или образложено преминување 
ца следната точка од дневниот ред. 

Пред заклучувањето на претресот со премину-
вањето на следната точка на дневниот ред, на сед-
ницата може со заклучок да се утврди состојбата 
и да се заземе став во врска со прашањето за кое 
Соборот не одлучувал. 

7. Говори 

Член 64 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе почне претресот, и можат да се под-
несуваат се до заклучувањето на претресот. 

Говорникот може да зборува на седницата на 
Соборот дури откога ќе побара и ќе добие збор од 
претседателот. 

Говорникот зборува од говорницата или од сво-
ето место, како што ќе се одлучи на седницата. 

Говорникот може да биде опоменат на ред или 
прекинат во говорот само од претседателот. 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во говорот. 

Член 65 
Претседателот им дава збор на членовите иа Со-

борот според редот на пријавувањето. 
На член на Соборот кој сака да зборува за 

повреда на деловникот или на утврдениот дневен 
ред (забелешка во однос на деловниот ред) претсе-
дателот му дава збор штом овој ќе го побара. Прет-
седателот може по ставената забелешка во однос 
на деловниот ред да даде објаснение во поглед на 
повредата на деловникот односно утврдениот дне-
вен ред. Ако членот на Соборот не биде задоволен 
од објаснението, за прашањето се решава на сед-
ницата без претрес. 

Ако член на Соборот побара збор за да исправи 
навод кој што според неговото мислење е неточен и 
кој предизвикал неразбирање или предизвикал по-
треба од лично објаснение (исправка на наводот), 
претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши 
излагањето говорникот што ја предизвикал исправ-
ката. Членот на Соборот мора во својот говор да се 
ограничи на исправката односно личното објасне-
ние. 

Членот на Соборот може по повод на праша-
њата од ст. 2 и 3 од овој член да зборува најдолго 
ист минути. 

Член бб 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

што е на дневниот ред на седницата. 
Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, 

претседателот ќе го повика да се држи кон днев-
ниот ред, 

Ако говорникот и по повторното повикување не 
се држи кон дневниот ред, претседателот може да 
му го одземе зборот. 

Член 67 
Траењето на излагањето на членовите на Со-

борот и на другите учесници на седницата не е 
ограничено, освен ако со овој деловник не е опре-
делено поинаку. 

Соборот може, по предлог од претседателот 
или на барање од едеп член што ќе го поддржат 
четири члена на Соборот, да одлучи говорникот за 
истото прашање да може да зборува само еднаш, и 
може да го определи траењето на говорот. 

Член 68 
Претседателот на Соборот го заклучува претре-

сот на одделно прашање кога ќе утврди дека за 
него нема повеќе пријавени говорници. 

8. Одржување иа редот 

Член 69 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 
Член 70 

За повреда на редот на седницата на Соборот 
можат да се изречат мерките: предупредување, од-
земање на зборот и отстранување од седницата. 

Мерките предупредување и одземање на зборот 
ги изрекува претседателот, а мерката отстранување 
од седницата — Соборот. 

Член 71 
Мерката предупредување му се изрекува на 

член на Соборот кој со своето обесување, земање 
збор иако претседателот не му го дал, упаѓање во 
зборот на говорникот или на друг начин го нару-
шува редот на седницата и ги навредува одредбите 
од делов пикот. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува на 
член на Соборот кој со својот говор на седницата го 
нарушува редот и одредбите од овој деловник, а 
веќе двапати на таа седница е предупреден да се 
придржува кон редот и одредбите од деловникот. 

Член 72 
Мерката отстранување од седницата му се из-

рекува на член на Соборот кој не сака да.постапи 
по наредбата од претседателот кој. му ја изрекол 
мерката одземање на зборот, или кој со своето об-
е с у в а њ е или на друг начин ја попречува или спре-
чува работата на седницата, или на седницата тешко 
ја навредува Скупштината или членовите .на Собо-
рот, или употребува во говорот изрази што не се во 
согласност со достоинството на Скупштииата. 

Членот на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Мерката отстранување од седницата ја изре-
кува Соборот на седницата, по предлог од претсе-
дателот или од член чие барање ќе го поддржат че-
тири члена на Соборот, без претрес. 

Членот на Соборот спрема кој се предлага из-
рекување на мерката отстранување од седницата 
има право на збор заради давање своја одбрана, по 
во траење од најмногу пет минути. 

Членот на Соборот кому му е изречена мерката 
отстранување од седницата должен е веднаш да се 
отстрани од салата во која се одржува седницата и 
не може повеќе да присуствува на седницата од 
која е отстранет. 

Член 73 
Ако претседателот на Соборот не може со ре-

довни мерки да го одржи редот на седницата на Со-
борот, ќе определи прекин на седницата, 

Член 74 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин што го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се отстрани од салата во која се одржува 
седницата. 

Ако е редот значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се отстранат од салата сите 
граѓани. 
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Член 75 
Ако член на Соборот или друго лице кому му 

е изречена мерката отстранување од седницата не 
постапи по истата доброволно, претседателот на 
Соборот ќе и нареди на соодветната служба на Со-
јузната скупштина да ja изврши оваа мерка. 

9. Одлучување 

Член 76 
Откако на седницата на Соборот ќе заврши 

претресот по прашањето за кое мора да се донесе 
одлука, се пристапува кон одлучување. 

Член 77 
Соборот може полноважно да одлучува ако на 

седницата на Соборот се присутни повеќе од поло-
вината од вкупниот број членови на Соборот. 

Ако постои сомневање во тоа дека на седницата 
присуствуваат мнозинството членови на Соборот, 
претседателот на Соборот, по сопствена иницијати-
ва или по барање од член на Соборот, со преброју-
вање ќе го утврди бројот на присутните членови. 

По сопствена иницијатива или по барање од 
член чие барање ќе го поддржат четири члена на 
Соборот, претседателот со прозивка ќе го утврди 
бројот на присутните членови. 

Член 78 
Полноважни се оние одлуки на Соборот за кои 

гласале мнозинството присутни членови на Собо-
рот, освен ако е со Уставот или со овој деловник 
предвидено одлуката да се донесува со особено 
мнозинство. 

Член 79 
Членот на Соборот има право по повод гла-

сањето да го образложи својот глас. Неговото об-
разложение не може да трае подолго од пет минути. 

Член 80 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Гласањето е тајно ако тоа го бара член чие ба-

рање ќе го поддржат четири члена на Соборот или 
кога така ќе одлучи претседателот на Соборот, 

Член 81 
Јавното гласање се врши со дигање рака. 
Претседателот најпрвин ги повикува членовите 

на Соборот да се изјаснат со дигање рака кој е за 
предлогот, потоа кој е против предлогот и, најпосле, 
кој се воздржува од гласање. 

Член 82 
Јавното гласање може да се врши и поиме-

нично. 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот на Соборот или кога тоа 
ќе го побара член чие барање ќе го поддржат че-
тири члена на Соборот, ако се смета за потребно 
точно да се утврди резултатот на гласањето. 

Поименичното гласање се врши по таков начин 
што секој прозван член на Соборот се изјаснува „за" 
или „против", или се воздржува од гласање. 

Кога прозивањето ќе биде завршено, се прозиваат 
по вторпат оние членови на Соборот за кои во спи-
сокот не е означено дека гласале. 

Секретарот иа Соборот врши прозивка и пребро-
јување на гласовите на членовите на Соборот и го 
утврдува резултатот на гласањето. 

Член 83 
По завршеното гласање, претседателот на Со-

борот го објавува резултатот од гласањето и кон-
статира дали предлогот е прифатен или одбиен. 

10. Заклучување на седницата 
Член 84 

Кога ќе се исцрпи дневниот ред, претседателот 
ва Соборот ја заклучува седницата и го соопштува 
денот и часот на идната седница, односно ги изве-

стува членови ге на Соборот дека наредната седни-
ца ќе биде закажана писмено, во согласност со од-
редбите од ОВОЈ деловник. 

11. Одредби за посебната постапка на седницата на 
Соборот 

а) Разгледување и одлучување за промена па 
Уставот 
Член 85 

Иницијатива за пристапување кон промена на 
Уставот можат да поведат на седница на Соборот 
пет членови на Соборот. 

Иницијативата за пристапување кон промена 
на Уставот се поведува по писмен пат и мора да 
ги содржи прашањата што според мислењето на 
поведувачите на иницијативата бараат промена на 
Уставот, со посебно образложение. 

Член 86 
Соборот ја разгледува на својата седница пове-

дената иницијатива за пристапување кон промена 
на Уставот. 

Ако ја усвои поведената иницијатива, Соборот 
пристапува кон утврдување на свој предлог за про-
мена на Уставот. 

Предлогот на Соборот има значење на одлука 
за пристапување кон решавање за промена на У-
ставот. 

Член 87 
Кога ќе прими предлог за промена на Уставот 

поднесен од триесет членови на Сојузниот собор, 
од Сојузниот извршен совет или од Претседателот 
на Републиката, Соборот одлучува дали ќе се при-
стапи кон решавање за промена на Уставот, 

Член 88 
Соборот го утврдува својот предлог односно од-

лучува во врска со примениот предлог дали ќе се 
пристапи кон решавање за промена на Уставот, со-
гласно со одредбите од Деловникот на Сојузната 
скупштина за постапката за разгледување на пред-
лог за донесување закон. 

Член 89-
Ако Соборот одлучи да се пристапи кои решава-

ње за промена на Уставот, тој за тоа го известува 
Сојузниот собор. 

Ако и Сојузниот собор одлучи да се пристапи 
кон решавање за промена па Уставот, и за тоа го 
извести Соборот, Соборот пристапува кон претресу-
вање на предлогот за промена на Уставот и кон од-
лучување за тој предлог. 

При претресувањето на предлогот и одлучува-
њето за предлогот Соборот ги зема предвид и мис-
лењата на соборите на работните заедници на Со-
јузната скупштина. 

Член 90 
Соборот го претресува предлогот за промена на 

Уставот согласно со одредбите од Деловникот на 
Сојузната скупштина за постапката за претресува-
ње и одлучување за предлог-закон. 

Член 91 
За предлогот за промена на Уставот се гласа на 

седница на Соборот поименично. 
Одлуката за промена на Уставот е усвоена ако 

за неа гласале две третшш членови на Соборот-
Одлуката на Соборот за промена на Уставот се 

доставува веднаш по нејзиното усвојување до Со-
јузниот собор. 

Член 92 
Ако настапат случаите на потреба од постигање 

согласност помеѓу Соборот и Сојузниот собор за про-
мена на Уставот (член 210 став 4 од Уставот), или 
еко Сојузниот собор ќе се согласи со мислењето на 
Соборот во поглед промената на Уставот (член 212 
став 4 од Уставот), Соборот ќе пос гапи според од-
редбите од Уставот, 
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б) Постапка за донесување на закони и други акти 
од делокругот на Соборот 

Член 93 
Разгледувањето, претресувањето и одлучување-

то за предлозите за донесување закони и за нацр-
тите односно предлозите на закони што Соборот ги 
донесува рамноправно со Сојузниот собор, се врши 
на начинот и по постапката што се пропишани со 
Деловникот на Сојузната скупштина за донесување 
закони, а за предлозите на други акти — по постап-
ката за донесување други акти. 

Член 94 
Соборот донесува свој деловник и врши измени 

и дополненија во него на начинот и според постап-
ката што се пропишани со Деловникот на Сојузната 
скупштина за донесување други акти. 

в) Постапка при разгледување нацрти односно 
предлози на закони и други акти и прашања од 
становиштето на рамноправноста на републиките, 
народите и народностите и на заштитата на пра-

вата на републиките утврдени со Уставот 
Член 95 

При разгледувањето на предлози за донесување 
закон и нацрт односно предлог на закон или друг 
ак™ од становиштето на рамноправноста на републи-
ките, народите и народностите или правата на 
републиките утврдени со Уставот Соборот може да 
заклучи да му достави на Сојузниот собор мислење 
дека во однос на нацртот односно предлогот нема 
забелешки од становиште на рамноправноста на 
републиките, народите и народностите или на пра-
вата на републиките утврдени со Уставот. 

Ако Соборот по разгледувањето на нацртот од-
носно предлогот на закон или друг акт најде дека 
одделни негови одредби или актот во целост содржи 
повреда на рамноправноста на републиките, народи-
те и народностите или на правата на републиките 
утврдени со Уставот, тој може да заклучи да му 
предложи на Сојузниот собор нацртот односно пред-
логот на закон или друг акт да се измени, или за-
конот или друг акт да не се донесува. 

Член 96 
Претседателот на Соборот го доставува заклучо-

кот со мислење односно предлог од Соборот до прет-
седателот на Сојузниот собор. 

Ако Сојузниот собор не го усвои предлогот со-
држан во заклучокот на Соборот, претседателот на 
Соборот е должен по приемот на извештајот од Со-
јузниот собор да свика седница на Соборот заради 
повторно разгледување и решавање за спорниот 
предмет. 

Ако Соборот и по повторното разгледување оста-
не при првобитниот став, натамошната постапка за 
постигање согласност со Сојузниот собор продол-
жува на начинот утврден во членот 191 ст. 3 и 4 од 
Уставот. 

Член 97 
При разгледувањето на секое друго прашање од 

становиште на рамноправноста на републиките, 
народите и народностите или на правата на 
републиките утврдени со Уставот, што Соборот го 
разгледува по барање на претседателот на Сојузната 
скупштина или пет чланови на Соборот, а кое бара-
ње не се однесува на предлог за донесување закон 
или на нацрт односно предлог на закон или друг 
акт, Соборот може да упати предлог до Сојузниот 
собор и тој да го разгледа тоа прашање и во врска 
со тоа да подносе предлог за донесување нов од-
носно за измена или дополнение на важечкиот закоп 
или друг акт. 
г) Постапка при избирање односно именување и 
разрешување од должност на сојузните функцио-

нери 
Член 98 

Избирање односно именување на сојузните 
функционери кои според Уставот, сојузниот закон 

или друг акт на Сојузната скупштина ги избира 
односно именува Соборот рамноправно со Сојузниот 
собор, се врши на начинот и по постапката што се 
пропишани со Деловникот на Сојузната скупштина, 

д) Постапка за утврдување политичката одговор-
ност на Сојузниот извршен совет и сојузните функ-

ционери 
Член 99 

Прашање за доверба спрема Сојузниот извршен 
совет во целина или спрема одделен член на тој 
совет можат да постават на седница на Соборот де-
сет членови на Соборот. 

Прашање за доверба членовите на Соборот мо-
жат да поставуваат особено по повод претресување 
извештајот на Сојузниот извршен совет, давање од-
говор на пратеничко прашање упатено до тој со-
вет, претресување спроведувањето политиката на 
Сојузната скупштина и извршувањето на законите 
и другите акти од делокругот на Соборот, како и во 
други случаи кога претседателот на Сојузниот из-
вршен совет или член на тој совет, по сопствена ини-
цијатива или по барање на Соборот, го изнесува 
ставот на тој совет или свој став за определено пра-
шање. 

Прашањето за доверба мора да бид\в образло-
жено. 

Член 100 
По повод поставенето прашање за доверба, Со-

борот, на предлог од претседателот на Соборот, ќе 
одлучи дали прашањето за доверба спрема Сојуз-
ниот извршен совет во целина или спрема одделен 
член на тој совет ќе се разгледува и ќе се гласа за 
него на истата или на една од наредните седници на 
Соборот, како и дали за утврдувањето на фактите 
од значење за донесување одлука во Соборот е не-
опходно да се формира комисија на Соборот односно 
заедничка комисија со Сојузниот собор. 

Соборот може да одлучи образложението на по-
ставеното прашање за доверба да се достави во пис-
мена форма до сите членови на Соборот пред седни-
цата на Соборот на која ќе се одлучува за праша-
њето за доверба. 

Член 101 
На седницата на Соборот на која ќе се разгле-

дува и ќе се гласа за прашањето за доверба претсе-
дателот на Соборот ќе го повика претседателот и 
сите членови односно одделен член и претседателот 
на Сојузниот извршен совет, со оглед на тоа во пог-
лед на кого е поставено прашањето за доверба. 

Член 102 
Ако некој од соборите на работните заедници на 

Сојузната скупштина изгласал недоверба спрема Со-
јузниот извршен совет или одделен член на тој со-
нет и на Соборот му поднесел предлог за поведување 
постапка за разрешување од должноста на претсе-
дателот и на сите членови или на одделен член 
на Сојузниот извршен совет, претседателот на Со-
борот е должен за поднесениот предлог да ги извести 
членовите на Соборот и да закаже седница на која 
Соборот ќе го разгледува и ќе гласа за прашањето 
за доверба спрема Сојузниот извршен совет или од-
делен член на тој совет. 

Член 103 
На седницата на Соборот на која се разгледува 

прашањето за доверба еден од членовите на Соборот 
што го поставиле прашањето за доверба односно 
претставник на соборот на работните заедници на 
Сојузната скупштина што ја изгласал недовербата, 
може и посебно да образложи поради што тоа пра-
шање е поставено односно поради што соборот на 
работните заедници изгласал недоверба спрема Со-
јузниот извршен совет или одделен член на тој 
совет. 

Претседателот на Сојузниот извршен совет, ако 
прашањето за доверба е поставено во поглед на овој 
совет во целина, како и одделен член на тој совет, 
имаат право да изнесуваат свои гледишта по повод 
поставеното прашање за доверба. 
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Член 104 
Ако Соборот по повод поставеното прашање за 

доверба изгласа недоверба спрема Сојузниот извр-
шен совет или одделен член на тој совет, претседа-
телот на Соборот ќе го извести за тоа Сојузниот 
собор. 

Ако И Сојузниот собор изгласа недоверба, Со-
јузниот извршен совет односно одделен член на тој 
совет ќе се разреши од должност. 

Член 105 
Ако по повод поставеното прашаше за доверба 

Соборот и Сојузниот собор изгласаат доверба спрема 
Сојузниот извршен совет или одделен член на тој 
совет, или ако по тоа прашање заземат различни 
ставови, натамошната постапка се запира. 

Член 106 
Прашање за доверба спрема сојузен функционер 

што го избира односно именува Сојузната скупшти-
на можат да постават на седница на Соборот десет 
членови на Соборот, 

Прашање за доверба членовите на Соборот, мо-
жат да поставуваат особено по повод претресување 
извештај од сојузен функционер, давање одговор на 
пратеничко прашање упатено до сојузен функцио-
нер, претресување извршувањето на закон и други 
.акти што се во делокругот на органот односно орга-
низацијата што ја раководи тој сојузен функционер, 
како и во други случаи кога сојузниот функционер 
по сопствена иницијатива или на барање на Соборот 
изнесува свој став за определено прашање. 

Соборот ќе поведе постапка за разгледување и 
одлучување за прашањето за доверба спрема сојузен 
функционер и кога некој од соборите на работните 
заедници на Сојузната скупштина иди Сојузниот из-
вршен совет поднесол до Соборот предлог за поведу-
вање постапка за р а з р е ш у в а ^ од должност на тој 
функционер. 

Член 107 
Во поглед водењето постапка во врска со поста-

венето прашање за доверба спрема сојузен функци-
онер се применуваат одредбите на чл. 100 до 105 од 
овој деловник. 

ѓ) Претрес на прашања во врска со спроведувањето 
на политиката на Сојузната скупштина и извршу-
вањето па законите и 'другите акти од делокругот 

на Соборот 
Член 108 

Соборот, по иницијатива од член на Соборот или 
работно тело на Соборот, може да одлучи да при-
стапи кон претрес на прашањето за спроведување 
политиката на Сојузната скупштина и за извршува-
ње закони и други акти од својот делокруг. 

Соборот може и по повод извештаите од Сојуз-
ниот извршен совет, сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации, како и 
извештаите што ги поднесуваат судовите на федера-
цијата, да пристапи кон претрес на прашањата од 
ставот 1 на овој член. 

Член 109 
Соборот ги претресува прашањата за спроведу-

вање политиката на Сојузната скупштина и за из-
вршување закони или други акти од својот делокруг 
на своја седница или, по спогодба со Сојузниот со-
бор, на заедничка седница на обата собори. 

По претресот на прашањата од ставот 1 на овој 
член Соборот може да заземе став дека треба да се 
преземат определени мерки и за таа цел да му пред-
ложи на Сојузниот собор: донесување на нов од-
носно измена или дополнение на важечки закон или 
друг акт; давање насоки за натамошна работа на 
Сојузниот извршен совет, сојузните органи на упра-
вата, сојузните совети и сојузните организации, или 
донесување препорака со која ќе им укаже на др-
жавните органи и работните и други организации 
на мерките што ќе треба да ги преземат за реша-
вање определените прашања во врска со спроведу-

вањето на политиката на Сојузната скупштина и 
извршувањето на определен закон или друг акт. 

е) Избирање претседател и потпредседател на 
Соборот 
Член 110 

Претседателот и потпретседателот на Соборот се 
избираат од редот на членовите на Соборот. * 

Претседателот и потпреседателот на Соборот се 
избираат на четири години, ако пред тој рок не им 
истекува мандатот или не бидат разрешени од дол-
жност. 

Претседателот на кој му истекол мандатот ја 
врши функцијата до изборот на нов претседател. 

Член 111 
Предлог на кандидатура за избирање претседа-

тел на Соборот поднесува Комисијата за избор и 
именувања на Сојузната скупштина. 

Предлог може да поднесе и група од најмалку 
пет членови на Соборот. 

Предлогот на кандидатура се поднесува писмено 
до претседателот на Соборот најдоцна на 24 часа 
пред почетокот на седницата на која ќе се избира 
нов претседател на Соборот. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вања, односно еден од предлагачите на кандидату-
рата што ја предложиле група членови на Соборот, 
има право на седницата на Соборот да го образложи 
предлогот на кандидатурата. 

Член 112 
Спроведувањето на изборот го раководи претсе-

дателот на Соборот, на кој во работата му помагаат 
секретарот и два члена на Соборот избрани на седни-
цата на Соборот. 

Член 113 
Изборот на претседателот на Соборот се врши, 

по правило, со јавно гласале. 
Јавното гласање се врши со дигање рака, ако 

претседателот на Соборот не определи да се врши 
поименично или ако тоа не го побара еден член чие 
барање ќе го поддржат четири члена на Соборот. 

Јавното гласање за одделните кандидати се вр-
ши по редот по кој се поднесени предлозите. 

Член 114 
Изборот на претседателот на Соборот се врши 

со тајно гласање ако тоа го побара еден член чие 
барање ќе го поддржат четири члена на Соборот. 

Член 115 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На гласачкото ливче мораат да бидат напишани 

имињата на сите предложени кандидати, и тоа по 
оној ред по кој предлозите се поднесени до прет-
седателот на Соборот. Пред секое име на кандидатот 
мора да има реден број. 

На секое гласачко ливче се втиснува печат на 
Сојузната скупштина. 

Секој член на Соборот добива едно гласачке 
ливче. % 

По поделбата на гласачките ливчиња претседате-
лот на Соборот го определува времето потребно за 
пополнување на гласачките ливчиња. 

Член 116 
Член на Соборот гласа „за" по таков начин што 

го заокружува редниот број пред името на-кандида-
тот за кого гласа. 

Членот на Соборот може да гласа само за еден 
кандидат. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, членот 
на Соборот го спушта во гласачката кутија. 

Член 117 
По завршеното гласање се врши преглед и пре-

бројување на гласачките ливчиња, заради утврду-
вање на резултатот на гласањето. Резултатот на гла-
сањето се утврдува врз основа на предадените 
гласачки ливчиња. 
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Член 118 
Резултатот на гласањето го објавува претседа-

телот на Соборот. 
Претседателот на Соборот објавува колку вкупно 

^ленови на Соборот гласале, колку од тоа гласале 
за одделни кандидати и колку има неважечки гла-
сачки ливчиња. 

Член 119 
За претседател на Соборот избран е кандидатот 

што добил мнозинство гласови на сите членови на 
.Соборот. 

Ако ниеден кандидат не го добие потребното 
мнозинство, при повторното гласање се гласа за по-
рано предложените кандидати, ако предлогот на 
кандидатурата не е повлечен, како и за новите кан-
дидати — ако бидат дополнително предложени. 

Член 120 
Избор на потпретседателот на Соборот се врши 

по изборот на претседателот на Соборот. 
Изборот на потпретседателот на Соборот се врши 

по истата постапка како и изборот на претседате-
лот на Соборот. 

Член 121 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на постапката при изборот на претседателот односно 
потпретседателот на Соборот, сообразно се приме-
нуваат и во постапката за нивното разрешување од 
тие должности. 

ж) Избирање на работните тела на Соборот 

Член 122 
Предлог за избирање претседател и членови на 

работно тело на Соборот можат на седница на Собо-
рот да-поднесат пет членови на Соборот или прет-
седателот на Соборот. 

Предлозите се поднесуваат во вид на кандидат-
ски листи. 

Секоја кандидатска листа содржи онолку кан-
дидати колку се избираат членови на работното 
тело. 

На седницата на Соборот се гласа по поднесе-
ните листи во целост, по оној ред по кој тие се 
предложени. 

Член 123 
Изборот на претседател и членови на работното 

тело - на Соборот се врши, по правило, со јавно 
гласање. 

Јавното гласање се врши со дигање рака. 
\ 

Член 124 
Изборот на претседател и членрви на работното 

тело на Соборот се врши со тајно гласање ако тоа 
го • побара еден член чие барање ќе го поддржат 
четири члена на Соборот. 

Тајното гласање се врши по постапката и на 
начинот што се предвидени за избор на претседа-
телот на Соборот. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 125 
Овој деловник влегува во сила со денот на ус-

војувањето. 

АС бр. 1049 
3 јули 1968 година 

Белград 

Собор на-народите на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Вида Томшкч, е. р. 

352. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чл. 
155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници („Службен лист иа СФРЈ", бр. 8/67), а би-
дејќи во Организационо-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина е упразнето пратеничко™ место 
во Изборната единица 96 — Вршац, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на "сојузен пратеник за Организационо-поли-
тичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборна-
та единица 96 — Вршац. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 9 сеп-
тември 1968 година. 

02 бр. 2560 
20 јуни 1968 година 

Белград 

353. 

Врз основа на членот 5 став 3 од Основниот 
.закон за премерот и катастарот на земјиштето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), во согласност 
со државниот секретар за народна одбрана, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДАВАЊЕ НА УВИД ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДАТО-
ЦИ ОД ПРЕМЕРОТ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАП-

КАТА НА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува кои податоци 

на премерот што се однесуваат на поставувањето 
и определувањето на астроиомско-геодетската, гра-
виметриската, тригонометриската и нивелманската 
мрежа, на обработката на мерења извршени на 
овие мрежи (основни геодетски работи) и на изра-
ботката и репродукцијата на основната државна 
карта (член 5 став 1 точ. а) и в) од Основниот за -
кон за премерот и катастарот на земјиштето) мо-
жат да се даваат на увид, како и начинот и постап-
ката на нивното користење од страна на заинте-
ресираните органи, работни и други организации и 
граѓани. Овие податоци се сметаат за службени 
податоци и заинтересираните органи, работни и 
други организации и граѓани можат да ги користат 
само на начинот определен со овој правилник. 

Член 2 
Податоците на премерот од основните геодет-

ски работи и основната државна карта можат да 
им се даваат на увид на заинтересираните органи, 
работни и други организации и граѓани (во ната-
мошниот текст: странките), на нивно барање, само 
во службените простории. 

Странка може да врши увид во бараните по-
датоци од ставот 1 на овој член само во присуство 
на работник на" органот на управата к а ј кого се 
наоѓаат елаборатите со односните податоци. 

Работникот на органот од ставот 2 на овој член 
е должен да ft овозможи на странката увид и да 
и даде потребно известување за бараните податоци. 
При увидот на странката нема да и се дозволи да 
прави скици, прибелешке преписи и слично. 

Член 3 
Елаборатите, материјалите и податоците на ос-

новните геодетски работи во целина или во делови 
(а строно меко-г еодет ек и, гравиметрискм и нивел-

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 
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мански мерења), како и податоците на снимениот 
детаљ и изработените оригинали на основната др-
жавна карта во оригинал или препис, можат да им 
се даваат на користење за службени потреби на ор-
ганите и работните организации од членот 4 став 
1 на Основниот закон за премерот и катастарот на 
земјиштето. 

Член 4 
Преписите на податоците на премерот и ко-

дните на картата од членот 2 на овој правилник 
можат да им се даваат на користење само за служ-
бени потреби и на други органи на управата и ра-
ботни и други организации за задоволување на 
нивните потреби. 

Органите и организациите од ставот 1 на овој 
член за своите потреби можат да добијат преписи 
од податоците на премерот односно копии на кар-
тата од членот 2 на овој правилник ако со други 
прописи не е определено поинаку. 

Член 5 
Странките што добиле на користење податоци 

од премерот или копии на основната државна кар-
та според чл. 3 и 4 од овој правилник, тие пода-
тоци односно копии можат да ги ко u j c ^ t г-^п 
своите потреби и за намената за која се барани. 
Добиените податоци односно копии не cure ат да им 
се отстапуваат на други лица на користење. 

Член в 
Заради добивање податоци на премерот според 

чл. 3 и 4 од овој правилник, странката поднесува 
писмено барање до органот на управата надлежен 
за геодетските работи. Во барањето се наведува 
кои податоци се бараат заради користење и се на-
ведуваат причините поради што тоа се бара. 

Кон барањето за добивање податоци на преме-
рот заради користење странката ќе приложи пис-
мена обврска дека податоците што ќе ги добие ќе 
ги користи сфод. своите службени потреби, дека 
ќе води точна евиденција за тоа каде и ка ј кого се 
наоѓаат одделни примероци на преписите од коор-
динатите и котите на тригонометриските точки и 
од котите на реперите и копиите на картата, дека 
ако ги умножува копиите или препишува коорди-
натите и котите на тригонометриските точки и ко-
тите на реперите^ тоа ќе го прави само за своите 
службени потреби и во најпотребен број примеро-
ци, и дека ќе води евиденција за тоа ка ј кого тие 
примероци се наоѓаат. 

Странката што повеќе пати бара податоци на 
премерот од ист орган на управата надлежен за 
геодетски работи, ја прилага обврската од ставот 
2 на овој член само кон првото барање. 

Член 7 
Старешината на органот на управата надлежен 

за геодетските работи нема да постапи според ба-
рањето на странката од членот 6 на овој правил-
ник ако најде дека не се исполнети условите пред-
видени со одредбите на овој правилник. 

Член 8 
Податоците од чл. 2 и 4 на овој правилник мо-

жат^ да се користат за јавно публикување и да се 
праќаат односно изнесуваат надвор од границите 
на Југославија само со одобрение на Државниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Чели 9 
Органот на управата надлежен за геодетските 

работи при давањето на користење податоци од 
основните геодетски работи односно од основната 
државна карта, на секој примерок од дадениот по-
даток, при врвот од десната страна на листот, ќе 
стави: „Само за службена употреба". 

Органот од ставот 1 на овој член ќе води еви-
денција за сите дадени податоци. Оваа евиденција 
треба- особе«о да содржи: реден број, набив на 

страшната и нејзина адреса, број и датум на бара-
њето, датум на писмената обврска од членот 6 на 
овој правилник, кои податоци се дадени на корис-
тење и датум на давањето односно приемот на тие 
податоци. Кон евиденцијата ќе се приклучи и це-
лиот предмет. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-5327/1 
17 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јашко Сам ле, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги стечени во 
работата од особено значење за социјалистичкиот раз-
виток на земјата, а по повод завршувањето на пр-
вата фаза од изградбата на Железарницата „Скоп-
је" во Скопје 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Христов Страшо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Апостолски Апостол, Косевски Голуб, Черевков 

Трофим, Доленц Марјан, Грчевски Никола, Или-
евски инж. Нанче, Јакимов Тодор* Кладек Тибор, 
Милевски Љупчо, Пиртовшек Фредерик, Ристић 
Арсен, Соеич Виктор, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Апостоловски Душко, Атанаски Киро, Аврамов« 

ски Горѓи, Башић Муниб, Цветковић Градимир, 
Ивановски Драган, Јорданов Трајко, К у л и ш е в « « 
Боро, Марковић Живомир, Митев Асен, Паковски 
Ванчо, Наневски Бранко, Николић Никола, Срушеа 
др Трајко, Павић Звонимир, Решидовски Решид, 
Ризевски Милан, Спировски инж. Петар, Шишков-
ски Михајло, Тренчевски инж. Петар, Вељановски 
Вангел, Зефиров Ангел, Зоре Франц, Ж е ж е љ Ко-
ста, Живковић Славко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА * 
ЅВЕЗДА 

Андоновски Благоја; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алачки Пано, Алексовски Александар," Анани-
евски Бранко, Андоноски Андон, Андреевски Дра-
ган, Арсовски Првослав, Аврамовски Венче, Баба-
мов Димитар, Башевски Димитар, Бељули Риза, 
Блажевски Мирко, Борисављевић Петар, Бошев 
Александар, Бошковски Божидар, Божинов Ане, 
Брковић Иван, Бугарски Пера, Бундалевски. Томи-
слав, Цаневски Методија, Цветковић Павле, Чади-
евски Лазо, Дамјановски Слободан, Дарков Вангел, 
Дебељковић Мирослав, Димић Велимир* Димитров 
Панче, Додевски Јордан, Ђурић Миле, Ераковић 
Леонардо, Гаић Ненад, Георгиевски Александар, 
Георгиевски Воислав, Гогић Рајко, Грм Александар, 
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Грозданов Ристо, Груевски Трпе, Груевски Јордан, 
Гујаш Иштван, Хаџи-Ангеловска Косара, Илин 
Костадин, Исјановски Љубомир, Иванов Петре, Ива-
новски Ратко, Ивановски Захарија, Јакимовски Пе-
тар, Јанакиевски Љубе, Јаневски Александар, Ј а н -
ков Јанко, Јовановић Данило, Јухарт Стјепан, Ко-
човски Борис, Кочовски Ристо, Колик Казимир, 
Костовски Бранко, Крстић Василије, Куртевски 
Анастас, Кувенџиски Томе, Кузмановски Миладин, 
Малинов Никола, Манчевски Александар, Манев 
Петар, Маневски Александар, Мехмедовски Рамиз, 
Михајловски Мирослав, Михајловски Трајче, Ми-
лановски Горѓи, Миленков Стево, М и л е н о в с к и 
Драге, Милинг Александар, Милошевски Крсто, 
Миовски Живко, Младеновски Кузман, Олумчев 
Ристо, Пешевски Мирко, Петковски Јошко, Петков-
ски Благоја, Попов Трајко, Поповски Радомир, Рис-
товски Аврам, Салваринов Ташко, Саракиноз Ди-
митар, Сеферовски Бајрам, Сиљановски Петре, 
Скерлов Гоко, Славков Иван, Станковски Јован, 
Станковски Владимир, Стефановски Александар, 
Степанулевски Круме, Стојановић Драгутин, Шмит 
Драган, Тасевски Љубомир, Тодоров Петар, Тра ја -
новски Блажо, Трајановски Стојан, Трајчевски Јор-
дан, Трифуновски Стојмир, Трошановски Блаже, 
Трпчевски Горгија, Угреновић Милорад, Вајс Дра-
гутин, Велевски Ангел, Здравевски Стојко, Здрав-
кова«! Богоја, Зердев Михајло; 

за особени заслуги стечени во работата од осо-
бено значење за социјалистичкиот развиток на зем-
јата со што е сторен придонес за ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи, а по по-
вод завршувањето на првата фаза од изградбата на 
Железарницата „Скопје" 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чернивец Сергеј; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата, а по повод завршувањето на првата фаза 
од изградбата на Железарницата „Скопје" 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Алексовски Славе, Божиновски Богдан, Брзов-

ски Дине, Циберов Томислав, Челикић Живко, Чо-
лаковић Никола, Чујовић Димитрије, Давитков 
Атанас, Димитров Љубомир, Димоски Милан, До-
девски Милчо, Дудиђ Данило, Ефремов Димитар, 
Габершчак Ђуро, Георгиевски Гроздан, Груевски 
Адам, Храшћинец Вјекослав, Хрњак Душан, Иљ-
ковски Коста, Исајловски Борис, Јачевски Сретко, 
Јакимова Невена, Јанчевски Емил, Јаневски Гли-
гор, Јовановски Трајче, Калимановски Ристо, Ки-
ровски Сотир, Колев Перо, Котрли Драгутин, Крс-
тевски Богатин, Кубин Борислав, Куртовски Шук-
рија, Кусаковски Крсте, Мајмулин Василије, Мар-
ковић Величко, Мартулков Димитар, Мијовски 
Мито, Миленовски Благоја, Настовски Стеван, Ник-
љевски Љубомир, Николовски Нове, Петрушев Бог-
дан, Петрушев Добривое, Петрушевски Панта, Ре-
џепагић Џафер, Ристовски Александар, Селмановић 
Неџип, Симоновски Ване, Стојановски Борис, Сто-
јановски Веселин, Сухарев Бранко, Темелно Геор-
гиос, Т е м е л о в с к и Орде, Т е м е л о в с к и Трифун, То-
паловски Стојан, Василев Трпе, Величков Серафим, 
Зафиров Петар, З д р а в о в с к и Драгомир, Зенделов 
Михаил. 

Бр. 129 
4 октомври 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги во извршувањето 
на доверените задачи што придонесуваат за прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Австрија 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Karl Plochberger, Helmuth Traindl, Richard J a -
nisch, Othmar Smetak, Erwin Bizour, Bernd Feld-
mann, Alexander Theur, Johann Kratzwald, Michael 
Graf, Alois Renner. 

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ 

Maria Truntschnigg, Julius Zielina, Erich Neu-
mayer, Karl Podscheider, Rudolf Hlavacek, Elisabeth 
Hegedus, Ernst Schopf, Adelinde Aigner Otto Fleisch-
mann, Otto Krischniak, Franz Klager, Kurt Kinzl, v 

Franz Mauracher, Robert Leu, Maria Reiter, Herta 
Doppelreiter, Anneliese Suchanek, Johann Haselmayer, 
Raimund Czizek, Johann Aahs, Johann Sewera, Alfred 
Bus, Anton Fichtinger, Hans Neiss, Josef Csernansky, 
Viktor Gerdenits, Walter Kubik, Karl Gruber, Rudolf 
Hanel, Erich Schleicher, Josef Windbichler, Josef 
Kieweg, Johann Lotz, Hermann Romirer '-Maierhofer, 
Alois Gutmann, Andreas Rauch, Stefan Jurkovits, 
Franz Galler, Alfons Hutterer, Leopold Schotter, Franz 
Weiss, Rudolf Adamek, Leopold Erdl, Hermann Luks-
chandel, Franz Kratochwill, Johann Irbinger, Norbert 
Tschautscher, Ingenieur Rudolf Huber, Karl Tesar, 
Karl Kolberger, Johann Safarik, Franz Nohava, Ru-
dolf Novak, Franz Sebela, Otto Sejchovsky, Hermann 
Wondrak, Alma Sutor, Alois Schellauf, Anton Gnaser, 
Eduard Martinek, Josef Bohm, Franz Willert, Wilhelm 
Mutz, Franz Ihra, Giinther Hampeis, Alfred Kempin-
ger, Helmut Ritzberger, Edith Bloch, Walter С е т у , 
Karl Hampl, Josef Tauringer, Ludwig Pichler. Matt-
haus Schuh, Johann Pauer, Gerhild Decker, Hugo 
Bauer, Friedrich Ratzesberger. Franz Studeny, Johann 
Zeindlhofer, Margarete Springer, Gisela Lehner, Jo-
hann Joachimsthaler, Johann Hollaus, Friedrich Dekan, 
Konrad Selzer, Franz Steiner, Margarete Schmid, 
Friedrich Heger, Heinrich Pichler, Franz Wetl. 

Бр. 137 
11 февруари 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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