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1. 

Врз основа на член. 286, став 2, точка б од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 декември 
1974 година донесе 

Д Е Л О В Н И К 

НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИ-
ТЕ НА СОБРАНИЕТО НА' СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работата и организацијата на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ (во на-
тамошниот текст: Соборот). 

. , Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегациите и де-

легатите во Соборот; 
: —делокругот на Соборот; 

—организации ата ^ на Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот; 
— постапката за донесување на акти и други 

постапки во Соборот; 
— деловниот ред за седница на Соборот; 
— други прашања од работата и организацијата 

на Соборот. 

Член 3 
Правилата за заедничката работа на Соборот и 

на Сојузниот собор и за работата на нивните заед-
нички работни тела се содржани во Деловникот на 
Собранието на СФРЈ. 

Одредбите од Деловникот на Собранието на 
СФРЈ за јавноста во работата, информирањето на 
делегациите и делегатите, за употребата на јазиците 
и писмата во Собранието на СФРЈ и за односите со 
другите органи во федерацијата се применуваат во 
работата на Соборот. 

Член 4 
Начинот на работа на Соборот или на работното 

тело на Соборот, што не е уреден со овој деловник 
ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, го уре-
дува Соборот или неговото работно тело со заклучок 
во согласност со одредбите на овој деловник. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
И ДЕЛЕГАТИТЕ 

Член 5 
Делегацијата и делегатот во Соборот ги имаат 

правата и должностите утврдени со Уставот на 
СФРЈ, со закон, со овој деловник и со Деловникот 
На Собранието на СФРЈ. 

Член 6 . 
Делегацијата во Соборот (во натамошниот текст: 

делегацијата) ја сочинуваат сите делегати избрани 
во собранието на една република односно собранието 
на една автономна покраина. 

Делегацијата има претседавач кој се избира на 
начинот утврден со деловникот на собранието на 
републиката односно собранието на автономната по-
краина. За изборот на претседавач, делегацијата го 

-известува претседателот на Соборот. 

Член 7 
Делегацијата има право на предлагање сојузни 

закони и други општи акти од делокругот на Соборот 
шта се донесуваат врз основа на согласност на со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини; 

Делегацијата може во Соборот да поднесе интер-
пелација за претресување на определени политички 
прашања во врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Делегацијата може да предложи да се постави 
прашање за доверба н;а Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Делегацијата и делегатот, во рамките' на дело-

кругот на Соборот, имаат право: 
- — да поднесуваат предлози на акти од само-

стоен делокруг на Соборот; 
— да поведуваат пред Соборот претресување на 

прашања за состојбата и појавите во областите од 
делокругот на Соборот и да му предлагаат на Собо-
рот заземање ставови-за тие прашања; 

— да предлагаат претресување на прашања што 
се однесуваат на спроведувањето на политиката што 
ја утврдило Собранието на СФРЈ, на извршувањето 
на закони, други прописи и општи акти од дело-
кругот на Соборот, мерки за спроведувањето на таа 
политика и извршувањето на тие акти, како и да 
бараат извештаи и анализи за тие прашања; 

— да предлагаат претресување на прашања што 
се однесуваат на работата на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата и сојузните 
организации, да му предлагаат на Соборот да бара 
од Сојузниот извршен совет и од сојузните функцио-
нери да поднесат извештај за . својата работа и за 
работата на органите со кои раководат да предла-
гаат претресување и на други прашања што се 
однесуваат на остварувањето на политичка контро-
ла над работата на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации; 

— да предлагаат избор односно именување и 
разрешување на функционерите што ги избира од-
носно именува Соборот самостојно или рамноправно 
со Сојузниот собор. 

Член 9 
Делегацијата и делегатот можат на Соборот да 

му предлагаат:. 
— да му предложи на Сојузниот собор донесу-

вање на закони, други прописи и општи акти, или 
претрес на прашања од делокругот на тој собор; 

— да претресе предлог-закон, друг пропис или 
општ акт или друго прашање од делокругот на 
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јузниот собор и, врз основа на претресот да му даде 
на Сојузниот ч собор, мислење за предлог-законот, 
другиот пропис или општиот акт, или за тоа пра-
шана , 

Член 10 
Делегацијата и делегатот имаат право, во рам-

ките на делокругот на' Соборот, да му поставуваат 
на Сојузниот извршен совет и на функционерите 
кои раководат со сојузните органи на управата и 
сојузните организации прашања што се однесуваат 
на нивната работа или на работите од нивната над-
лежност (делегатско прашање). 

Делегацијата и, делегатот имаат право, во рам-
ките не делокругот на Соборот, да и поставуваат 
прашања и на организацијата која врз основа на 

-сојузен закон врши јавни овластувања. 

Член И 
Делегацијата и делегатот имаат, право да бараат 

од функционер што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација известувања 
за прашањата што се на дневен ред на седница или 
се подготвуваат за седница на Соборот или на ра-
ботно тело на Соборот чијшто е член, како и изве-
стувања за други прашања што се потребни за ра-
ботата на делегацијата односно делегатот, а се од-
несуваат ,на работите од- надлежноста на органот 
односно организацијата со "која раководи тој функ-
ционер. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
известувања и од организацијата која врз основа 
на сојузен закон врши јавни овластувања за пра-
шањата што се на дневен ред на седницата или се 
подготвуваат за седница на Соборот или работно 
тело на Соборот чијшто е член, како и известу-

- вања за. други прашања што се потребни за' рабо-
тата на делегацијата односно делегатот, а се одне-
суваат на работите од надлежноста на таа органи-
зација. 

Член 12 
Известување дава функционерот што раководи 

со сојузен орган на управата или со сојузна орга-
низација, а може да го даде и функционерот кој 
го заменува според важечките прописи, . или друг 
функционер што ќе го овласти тој, односно прет-
ставникот на организацијата која врз обнова на со-
јузен закон врши јавни овластувања.. 

Функционерот, што раководи со сојузен'орган на 
управата или со сој узева организација и претстав-
никот на организацијата која врз основа на сојузен 
закон врши јавни овластувања, должни се да го 
дадат бараното известување, по правило, во рок од 
8 дена од денот на упатувањето на барањето. Ако 
функционерот односно органот не е̂  во можност во. 
овој рок да го даде бараното известување^ должен 
е во тој рок да ја извести делегацијата односно 
делегатот кога ќе го даде, бараното известување, со 
тоа што е должен тоа известување да го даде нај-
доцна во рок од наредните 15 дена. 

Известување се дава писмено или. усно, според 
тоа како барала делегацијата односно делегатот. 

Член 13 
Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 

објаснувања и известувања од претседателот на Со-
борот, потпретседателот на Соборот и претседателот 
на работното тело на Соборот — за прашањата што 
се однесуваат на нивната работа во Соборот и на 
работата на телото на кое претседаваат тие. 

Делегацијата и делегатот имаат право да бараат 
објаснувања и известувања и од секретарот на. Со-
борот за прашањата што се однесуваат на неговата 
работа и на работата на службата на Соборот. 

За обезбедување услови за вршење на работите 
на делегациите и делегатите, службата на Соборот, 
,на нивно барање, им дава стручна помош4 на делега-
циите и делегатите во изработката на предлозите 
што тие им ги поднесуваат на. телата на Соборот 
и во вршењето на други работи што им ги доверило 

некое од телата на Соборот, им Обезбедува допол-
нителна документација потребна за работата, им 
дава стручни објаснувања заради запознавање со 
проблемите со кои се среќаваат во работата и се 
грижи за обезбедување на технички и други услови 
за нивната работа. 

Член 14 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: 

делегат) има право и должност да присуствува на 
седница на Соборот и на работното тело на Соборот 
чијшто е член, како и на заедничката седница на 
соборите на 'Собранието на СФРЈ и на седница на 
заедничкото работно тело на Собранието на СФРЈ 
чијшто е член. и да учествува во ршЕната работа. 

Делегатот има право да присуствува на седмица 
на работно тело на Соборот иако не е член на тоа 
тело и да учествува во неговата работа, без право 
на одлучување. 

Член 15 - . 
Делегатот ш.то поради оправдани причини е спре-

чен да присуствува на; седница на Соборот и на 
неговото работно тело чијшто е член, должен е за 
тоа навреме да го извести претседателот на Соборот 
односно претседателот на работното тело на Соборот 
и својата делегација. 

Член 16 
Делегатот во Сојузниот собор има право, во со-

гласност со Деловникот на Собранието на СФРЈ, да 
присуствува на седница на, Соборот и на неговите 
работни тела, а по одобрение на Соборот односно на 
работното тело и да учествува во нивната работа. 

Член 17 
Делегациите 'соработуваат во Соборот и во не-

говите работни тела заради меѓусебно запознавање 
на мислењата и ставовите и спогодбено изнајдува-
ње решенија за прашањата на кои собранијата на 
републиките и собранијата на автономните покраини 
даваат согласност, како и за другите прашања од 
заеднички интерес. 

Член 18 
Во заземањето ставови за определувањето по 

прашањата за кои де одлучува во Соборот на -ре-
публиките и покраините, делегацијата на собранието 
на републиката,, односно на собранието на автоном-
ната покраина, гог застапува ставовите на тоа со-
брание; -

Делегацијата ,на собранието на републиката, 
односно на собранието на автономната покраина, го 
известува своето собрание за работата на Соборот на 
републиките и покраините, за својата работа што 
се однесува на прашањата што ги разгледува тој 
собор и за ставовите на другите делегации за тие 
прашања, и учествува во разгледувањето на ставо-
вите на собранието на републиката, односно на со-
бранието на автономната покраина. 

При одлучувањето во Соборот, ставот на делега-
цијата го изнесува претседавачот на делегацијата 
или членот на делегацијата кого ќе го определи 
делегацијата. 

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 19 
Соборот, врз основа на согласност на собрани-

јата на републиките и собранијата. на автономните 
покраини: . ' 

1) го донесува општествениот план на Југосла-
.вија; 

2) ја утврдува политиката и ги донесува сојуз-
ните закони со кои се утврдуваат односите во области-
те на: монетарниот систем и емисијата на пари, де-
визниот систем, надворешнотрговскиот промет, кре-
дитните и други економски односи со странство; 
формирањето на парични и ' девизни резерви и ра-
сполагањето со нив,' кога е тоа од интерес за целата 
земја; царинската и вонцаринската заштина; опште-



^Петок, 3 јануари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 1 - Страна 3 

ствената контрола на цените на производите и услу-
гите; кредитирањето на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономии 
покраини; утврдувањето на" приходите на општестве-
но-политичките заедници што се остваруваат со Ода-
ночување на производите и услугите во прометот; 
системот и изворите на средствата за финансирање 
на федерацијата; утврдувањето на мерките за -огра-
ничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги и мерките што се основа за компенза-
ција и начинот и формите на компензацрѕјата; здру-
жувањето на организациите на здружениот труд што 
вршат стопанска дејност и нивното здружување во 
стопанска комора за целата територија на СФРЈ 
и задолжителното здружување на организациите на 
здружениот труд во заедници; дава автентично тол-
кување на сојузните закони што ги донесува; 

3) го утврдува вкупниот обем на расходите на 
буџетот на федерацијата, за секоја година; 

4) одлучува за основање фондови и за презе-
мање обврски на федерацијата, освен кога според 
одредбите од Уставот на СФРЈ, сојузните органи се 
овластени самостојно да основа-ат фондови и да пре-
земаат обврски за федерацијата; 

5) ги ратификува меѓународните договори што 
бараат донесување на.нови или менување на важеч-
ките закони што ги донесува хтој; 

6) донесува деловник за својата работа. 

Член 20 
Соборот самостојно: 
1) донесува, кога е тоа предвидено со ,Уставот 

на СФРЈ, закони за привремени мерки; 
2) ги утврдува, на предлог од Претседателството 

на СФРЈ, изворите и обемот на средствата и одлучу-
ва за преземање на кредитни ,и други обврски за 
потребите на народната одбрана и државната, без-
бедност што ќе настанат поради вонредни окол-
ности; . ѕ 

'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 
насочува нивната работа;' 

4) ја утврдува политиката на извршување на 
сојузните закони, други прописи и општи акти што 
ги донесува, како и обврските на сојузните органи 
во врска со извршувањето на тие прописи и акти; 

5) одлучува за спорот помеѓу сојузниот орган на 
управата и републичкиот односно покраинскиот 
орган на управата во поглед на остварувањето на 
обврските на органот на управата во републиката 
односно автономната покраина да го изврши сојуз-
ниот закон, друг пропис или општ акт ако спорот 
настанал по повод сојузен закон; друг пропис или 
општ акт, чие донесување спаѓа во делокруг на 
Соб.орот; . -

6) врши верификација на мандатот и одлучува 
за мандатно-имунитетните прашања на делегатите; 

7) избира претседател и потпретседател на Собо-
рот, формира работни тела на Соборот и избира 
претседател и членови на тие тела; 

8) го именува и го разрешува секретарот на Со-
борот; 

9) донесува програми и планови за работа на 
Соборот. 

Член 21 
Соборот рамноправно со Сојузниот собор: 
1) го избира и го разрешува претседателот и 

потпретседателот односно потпредседателите на Со-
бранието на СФРЈ; го именува и го'разрешува ге-
нералниот секретар и заменик — генералниот се-
кретар на Собранието на СФРЈ; 

2) го избира" и го разрешува претседателот и чле-
новите на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ; 

3) го избира и го разрешува претседателот' и чле-
новите на Сојузниот извршен совет; ги именува и 
ги разрешува сојузните секретари и другите, со 

Уставот на СФРЈ и со' сојузен закон, определени 
функционери ,и членови на колегијалните тела; 

4) го избира.н го разрешува претседателот и су-
^ дните на Уставниот суд на Југославија и па Сојуз-

ниот суд; го именува и го разрешува сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето; го 
именува и го разрешува сојузниот јавен обвинител; 

5) ги избира и ги разрешува членовите на Со-
' ветот на федерацијата; 

6) ги ратификува меѓународните договори што 
бараат донесување на нови или измена на важечки-
те републички и покраински закони; 

7) донесува одлука за продолжување на манда-
тот на делегатите во Собранието на1 СФРЈ; 

8) го донесува деловникот за заедничката рабо-
- та на1 соборите на Собранието на СФРЈ и за-нивните 

заеднички работни тела и одлуката за. организаци-
јата и работата на службите на Собранието СФРЈ. 

IV, ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ 

1. Верификација и престанок на мандатот 
на делегатите 

Член 22 
Верификација на, мандатите на новоизбраните 

делегати врши Соборот на предлог на Верификацио-
ната комисија што ја избира на првата седница од 
новото свикување. 

Член 23 
Верификационата комисија ја сочинуваат' прет-

седател и 7 членови избрани од редот на делегатите 
во Соборот. 

Член 24 
Верификационата комисија ги разгледува изве-

штаите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на ^автономните покраини за изборот на де-
легациите на тие собранија, испитува дали изборите 
се спроведени во согласност со Уставот на СФРЈ, 
и за утврдената состојба му поднесува свој извештај 
на Соборот. 

Изв,ештајот на Верификационата комисија им 
се става на располагање на сите членови на Собо-
рот до почетокот на седницата на која се врши ве-
рификација ,на мандатите на членовите на Соборот. 

Член 25 . 
Соборот го претресува извештајов на Верифика-

ционата комисија. 
-Ако Комисијата во својот извештај не оспорила 

дека изборите на делегатите во собранијата на ре-
публиките и собранијата' на автономни.те покраини 
се извршени во согласност со Уставот на СФРЈ, Со-
борот, по делегации, ги верификува мандатите на 
делегатите избрани во собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини. 

, Член 26 
Верификација на мандатите на делегатите избра-

ни на дополнителните избори врши Соборот на пред-
лог од Мандатно-имуиитетната комисија на Соборот, 
согласно со одредбите на овој деловник за верифи-
кацијата ,на мандатите на делегатите. 

Член 27 , ' 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени со закон. 

Член 28 
Делегатот има право да поднесе оставка. 
Постапката во врска со оставката на делегатот 

се утврдува со акт на собранието на републиката 
односно со акт на собранието - на автономната по̂ -
краина. ^ 

За престанокот на мандатот на делегатот собра-
нието на републиката односно собранието на авточ „ 
ножната покраина го известува Соборот. .-Ј 

( 
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Член 29 
Со денот на престанок на мандатот на делегатот 

во собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина во кое е избран, му пре-
станува и мандатот на делегат во Соборот. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот за 
престанокот на мандатот на делегатот во собранието 
на 'републиката одно-сно во собранието на автоном-
ната покраина. 

Член 30 
Делегатот кој презел функција односно служба 

што според уставот и законот е неспојлива со функ-
цијата на делегатот. во Собранието на СФРЈ, дол-
жен е за тоа да го извести собранието на републи-
ката односно собранието на автономната покраина 
што го избрало. 

Собранието на републиката односно собранието 
на автономната покраина го известува Соборот дека 
на делегатот му престанал мандатот. 

Ако делегатот во случај од став 1 о д овој член 
'не го извести собранието на републиката односно 
со.бранието на автономната покраина што го избра-
ло, тоа ќе го стори Мандатно-имуштетната комиси-
ја на Соборот. 

2. Претседател, потпретседател и секретар 
на Соборот 

Член 31 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Саборот. 

Член 32 
Претседателот на Соборот: 
- ги подготвува к ги свикува седниците на' Со-

борот и мм претседава; 
се- договара со претседателот на Сојузниот 

- собор за начинот и роковите за претресувач на пра-
шањата за кои соборите одлучуваат во рамноправен 
делокруг и за другите прашања од заеднички инте-
ре-с за Соборот и за Сојузниот собор; 

- се грижи за соработката на делегациите во 
остварувањето на функцијата на Соборот и за усо-
гласувањето на работата на работните тела на Со-
борот; 

- поведува разгледување на прашањата од де-
локругот на Соборот на седниците на Соборот ,и не-
говите работни тела; 

- се грижи за соработката на Соборот со со-
бранијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини во прашањата од делокругот на Со-
борот; 

- се грижи за соработката со општествено-по-
литичките и општествените организации и со други-
те самоуправни организации, здруженија и заедници 
во федерацијата во прашањата од делокругот на 
Соборот; 

- се грижи за спроведувањето на заклучоците 
на Соборот; " 

- се грижи за остварувањето на начелото на 
Јавност во работата на Соборот и неговите работни 
тела: 

- се грижи за остварувањето на рамноправноста 
на јазиците и писмата на народите и народностите 
на Југославија во работата на Соборот и неговите 
работни тела; 

- му дава упатства на секретарот на Соборот 
во поглед на извршувањето на задачите и работите 
за.потребите на Соборот; 

- врши и други работи утврдени со овој делов-
ник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ како 
и работите што ќе му ги довери Соборот. 

Претседателот на Соборот го претставува Со-

Член 33 
Во подготовка на седницата на Соборот, претсе- -

Дателот на Соборот може - да одржува состаноци со 

потпретседателот на Соборот, со претседателите на 
работните тела на Соборот и со претседавачите на 
делегациите заради размена на мислења и изнајду-
ва ње на заеднички решенија во прашањата што се 
однесуваат на постапката за усогласување на ставо-
вите и други прашања од значење за работата на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот има право во подготов-
ката на седниците и во остварувањето на заклучо-
ците на Соборот да побара мислење од соодветното 
работно тело на Соборот за одделни прашања ед 
делокругот на Соборот, 

Член 34 
Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 

со претседателот на Собранието на СФРЈ и претсе-
дателот на Сојузниот собор, актите на Собранието 
на СФРЈ штр ги донесува Соборот во рамноправен 
делокруг со Сојузниот собор, освен законите. 

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 
со претседателот на Собранието на СФРЈ, актите на 
Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот во1 

самостоен делокруг, освен законите. 
Претседателот на Соборот ги потпишува и за-

клучоците што ги донесува Соборот. 

Член 35 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет^ 

седателот на Соборот во случај на неговата отсут-
ност или спреченост. 

Потпретседателот на Соборот спогдбено со прет-
седателот на Соборат ги врши работите од член 32 
на овој деловник. 

Член 36. 
Претседателот и потпретседателот на Соборот 

се избираат од редот на делегатите на четири го-
дини. 

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

Претседателот и потпретседателот на Соборев 
пред стапувањево, па должност даваат свечена из-
јава. - -

Член 37 
Соборот има секретар. 

. Секретарот на Соборот му помага на претседа-
телот на Соборот во. подготвување седници на Собо-
рот, раководи со работата на службата на Соборот, 
го организира вршењето на стручните и други работи 
за потребите на Соборт. на неговите работни тела,, 
,на делегациите и делегатите и врши други работи 
што ќе му ги довери Соборот или претседателот на; 
Соборот. 

Член 38 
Секретарот на Соборот го именува и го разре-

шува Соборот, на предлог од Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. 

За својата работа и работата на службата 
на Соборот, секретарот на Соборот му одговара на 
Соборот. - " 

3. Работни тела на Соборот 

а) О п ш т и о д р е д б и 

Член 39 
Заради подготвување работа на Соборот, како 

метод на својата работ, Соборот формира работни 
тела за усогласување на ставовите во подготвува-, 
њето на закони, други прописи и општи акти и за 
разгледување на други прашања од делокругот на 
Соборот. 

Одбори се формираат за усогласување на ставо-
вите во подготвувањето на закони, други прописи и 
општи акти, за подготвување и предлагање на овие 
акти, -за следење на спроведувањето на политиката; 
Што ја утврдил Соборот и извршувањето на закони 
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те, друга прописи и општи акти што ги донесува Со-
борот, како и за разгледуваше на други прашања од 
делокругот на Соборот. 

Комисии се формираат за вршење на работите 
од интерес за работата на Соброт и неговите работни 
тела. 

По потреба Соборот може' да формира и други 
постојани или повремени работни тела за вршење 
на определени работи од делокругот на Соборот. 

Член 40 
Работните тела на Соборот се формираат со 

Деловникот на Соборот, а можат да се формираат, 
укинуваат или да се менува нивниот делокруг и со 
посебна одлука на Соборот. 

Со одлуката за формирањето на рабтните, тела 
на Соборот "се утврдуваат нивните задачи, односно 
делокруг и состав. 

Член 41 
Секое работно тело на Соборот има претседател 

и определен број членови. 
Ако бројот на членовите на работното тело на 

Соборот не е определен со овој деловник или со 
одлуката за формирањето на работното тело на Со-
борот, тој број се определува при изборот на чле-
новите на работното тело на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на одборите на Со-

борот се избираат од редот на делегатите. 
Претседателот и членовите на другите работни 

тела на Соборот се избираат од редот на делегатите, 
ако со овој деловник или со одлуката за формирања 
на работното тело не е определено поинаку. 

Претседателот и членовите на одборите на Со-
борот, како и претседателот и членовиве на другите 
работни тела од редот на делегатите се избираат 
согласно со начелото на рамноправна застапеност 
на републиките и соодветна застапеност на автоно-
мните покраини. 

Делегацијата може да определи на оедница на 
работно тело на Соборот, наместо отсутниот или 
спречениот член на работното тело избран од редот 
на тоа делегација, да присуствува друг член на таа 
делегација со сите права на член на тоа работно 
тело. - , 

Претседателот и членовите на рабтното тело на 
Соборот се избираат на -четири' години, ако мандатот 
не им престане пред тој рок. Претседателот и сите 
или одделни членови на работното тело на Соборот 
можат да бидат 'разрешени и пред истекот на вре-
мето на кое се избрани. 

Член 43 
Во работата на работното тело на Соборот што 

се формира заради усогласување на ставовите во 
подготвувањето на закони, други прописи и општи 
акти учествуваат и претставници на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 44 
Претседателот на Соборот во договор со претсе-

дателите на работните тела на Соборот поставува 
одделни прашања до работните тела па Соборот во 
чиј делокруг во целост или претежно спа.ѓаат тие 
прашања. 

Работните тела на Соборот до кои е доставено 
определено прашање на разгледување должни се да 
го разгледаат и да дадат мислење односно да заземат 
став. 

Член 45 
Претседателот на работното тело на Соборот ја 

организира работата на работното тело, ги подготву-
ва и ги свикува седниците на работното тело и "им 
претседава, се грижи за спроведувањето на заклу-
чоците на работното тело, ја усогласува работата на 
работното тело со работата на другите работни тела 
и врши други работи што работното тело на Собо-
рот ќе му ги стави во задача, 

Член 48 
Работното тело на Соборот избира од редот на 

своите членови заменик претседател, кој го заме-
нува претседателот на работното тело на Соборот 
во случај на неговата отсутност или спреченост. 

Член 47 
Работното тело на Соборот работи во седница. 
Седниците на работното тело на Соборот ги сви-

кува претседателот на работното тело по своја ини-
цијатива или врз 'основа на заклучок на работното 
тело, а е должен да ,свика седница кога тоа го бара 
претседателот на Соборот или една делегација, -со 
наведување на прашањата што ќе се стават на Д Е З С -
вен ред на седницата на работното тело. \ 

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

Член 48 
Седница на работно тело -на Соборот на која се 

разгледува нацрт односно предлог на акт за чие, до-
несување е потребна согласност од собранијата на 
републиките и собранијата на автономиите покраина 
може да се одржи ако на седницата присуствува по 
еден член од работното тело избран' од редот на 
секоја делегација или неговиот заменик. Во работата 
на овие седници учествува и претставник на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Другите седници на работното тело на Соборот 
можат да јсе одржат ако на седницата присуствува 
повеќе од половината од членовите на тоа работно 
тело. 

Член 49 
На седницата на работното тело на Соборот мо-

жат да присуствуваат и да изнесуваат свое мислење 
и делегатите во Соборот што не се членови на ра-
ботното тело. 

Работните тела на Соборот имаат право да ба-
раат на пиените седници да присуствува претстав-
ник односно повереник на Сојузниот извршен совет 
кога на седницата се разгледува предлогот на тој 
собор односно на седницата да присуствува претстав-
ник на сојузниот орган на управата или сојузната 
организација кога на седницата се разгледуваат пра-
шања од делокругот на тој орган односно органи-
зација. 

Член 50 
Работно тело на Соборот може на свои седници 

да повикува, заради изнесување мислења и пред-
лози, и претставници на органите во федерацијата, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации и самоуправните организации, 
здруженија и заедници, како и научни и стружни ра-
ботници. 

Член 51 
Дневниот ред за седница на работното тело на 

Соборот го предлага претседателот на работното тело. 
Претседателот е должен во предлогот на днев-

ниот ред да ги внесе сите прашања од делокругот 
на работното тело за кои тоа го бара Соборот, прет-
седателот на Соборот, една делегација, член на ра-
ботното тело и друго работно тело на Соборот, како 
и Сојузниот извршен совет. 

Предлогот на дневниот ред, заедно со соодвет-
ните материјали, го доставува претседателот на 
работното тело до членовите на работното тело, по 
правило, 5 дена пред денот на одржувањето на сед-
ницата на работното тело. 

Во итни случаи претседателот на Соборот и 
претседателот и секој член на работното тело можат 
и на седницата на работното тело да предложат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница. 

Дневниот ред се утврдува на седницата на 
потното тело на Соборот. —^ 
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Член 52 
По завршениот претрес на одделно прашање 

работното тело на Соборот му поднесува на Соборот 
сво- извештај. 

Извештајоу на работното тело на -Соборот ги 
содржи изнесените мислења и неговите предлози за 
прашањето што е разгледувано на седницата на ра-
ботното тело. 

Во извештајот на работното тело на Соборот за 
претресот на предлог-акт што се донесува врз осно-
ва на согласност -ла собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини, работното 
тело посебно известува дали се усогласени ставовите 
за сите прашања од предлог-актот, а ако не се -
за кои од тие прашања не е постигната согласност 
1и причините поради кои не е постигната. 

За изнесените мислења работното. тело на Собо-
рот може да заземе став што се внесува во изве-
штајот на работното тело. 

За заземањето став на работното тело за праша-
њата од предлог-жтот што се донесува врз основа 
на согласност на собранијата на републиките и сог 
браниј ата на автономиите покраини, потребна е 
согласност на членовите на работното тело од секоја 
делегација. 

За заземањето став ца работното тело на Соборот 
по други прашања за кои не е потребна согласност 
на собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини, потребно' е мнозинство гла-
сови од сите членови на работното тело. Во извеш-
тајот на работното тело за тие прашања се.внесу-
ваат и издвоените мислења на одделни членови на 
работното тело, кога овие членови-бараат тоа да се 
внесе во извештајот. ^ 

Работното тело на Соборот може во својот из-
вештај да му предложи на Соборот донесување на 
соодвстехг заклучок. 

Извештајот на работното тело ' го подготвува 
секретарот на работното тело. Претседателот нц ра-
ботното тело е одговорен за веродостојноста на из-
вештајот. - / 

Член 5.1 
Кога му поднесува извештај на Соборот, работ-

ното тело на Соборот определува известител од редот 
на своите членови. " ' 

Известителот на работното тело на Соборот, врз 
основа на заклучокот на работното тело или на бара-
ње од Соборот, ги образложува мислењата односно 
ставовите и предлозите на работното тело. -

Известителот на работното тело не,може да се 
изјаснува за прашањата за кои работното" тело не 
дало свое мислење или зазело став. Ако се појави 
такво прашање во претресот во Соборот, извести-
телот може да бара Соборот да го одложи претресот 
на тоа прашање додека -работното ,тело не ќе го раз-
гледа. Претресот на таквото прашање ќе се одложи 
и, ако Соборот бара - работното тело да даде 'за него 
свое мислење односно да заземе став. 

Член 54 
На седница-на работното тело се води записник. 

За водењето на записник се грижи секретарот на 
работното тело. 

На седница на работното тело се водат стено-
графски белешки ако 'работното тело не одлучи 
поинаку. 

Записникот може да се користи пред заверката 
од страна на работното тело само по одобрение од 

,претседателот на работното тело. 

Член 55 
Заради проучување ма одделно прашање, 

вршење консултација, подготовка на предлози с и 
извештаи на работното тело на Соборот, работното 
тело може да формира работна група. 

Работната група, откако ќе ја изврши доверената 
задача, му поднесува на работното тело на Соборот 
извештај со свои предлози. 

Покрај членовите на работното тело на Соборот, 
,членови на работната група можат да бидат прет-
.ставници на сојузните органи на управата и сојуз-

ните организации и други заинтересирани органи к 
организации, како и научни и стручни 1 работници. 

Работното тело на Соборот? може и на одделни 
членови на работното тело Да им стави во задача 
за определени прашања што ги разгледува работ-
ното тело да извршат потребни консултации ,и да 
соберат мислела од заинтересираните органи и орга-
низации. 

. . - Член, 56 
Работните тела џа Соборот меѓусебно соработу-

ваат, разменуваат документационен материјал и се 
запознаваат со извештаите што му ги поднесуваат на 
Соборот. 

Работното тело на Соборот може да одржи 
заедничка седница со другите работни тела на Собог 
рот и со работните тела на Сојузниот собор. 

Работните тела на Соборот можат да формираат 
заеднички комнен на кои. им го доверуваат извршу-
вањето на определена задача од својот долекруг. Во 
работата на заедничката комисиј.а'^можат, покрај 
членовите па работното тело, да учествуваат научни 
и стручни работници. 

Член 57 , 
Работните, тела на Соборот можат да бараат од 

Сојузниот извршен совет' и од сојузните органи на 
управата и сојузните организации преку свокте 

'претставници да 'го . изложат својот став кога на 
дневен ред на седницата на работното тело е пред-
лог на Сојузниот извршен со^ет, односно ко,га се 
разгледува прашање што се однесува на делокругот 
на сојузен орган на управата односно на сојузна 
организација. 

Работните тела на Соборот можат да бараат од 
сојузниот орган на управата и сојузната организа-
ција известувања и објаснувања во. врска со праша-
њата што се на дневен ред на средницата на работ-
ното тело, а кои се однесуваат на делокругот на 
работата на сојузниот орган на управата и сојузната 
организација. 

Работното тело на Соборот може да му предложи 
на Соборот да им ја довери, изработката на акт или 
анализа п други материјали за потребите на Соборот 
на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации, а во рамките на средствата предвидени за 
финансирање на работите и задачите на. Соборот, 
и на научни и стручни институции и 4 работници. 

Член 58 
Работното тело на Соборот ќе ги разгледа сите 

прашања за Кои тоа ќе заклучи Соборот, ,како и 
прашања што во подготовката на -седницата ќе му 
ги достави претседателот на Соборот, 

Работното тело на Соборот ги разгледува пра-
шањата од својот делокруг по своја иницијатива. 

Член 59 
Работните'тела на Соборот вш^ат анкети за пра-

шањата што Соборот ги разгледува и за други пра-
шања што се потребни за извршување на нивните 
задачи кога тоа ќе го определи Соборот со посебен 
заклучок или кога е тоа предвидено во програмата 
за работа на Соборот, ако за вршењето на анкета 
се обезбедени потребните материјални средства. 

Анкетата ја Ерши работното тело на Соборот во 
чиј делокруг спаѓа прашањето за кое ,се врши ан-

. кета, ако со заклучок на Соборот односно со ' про-
грамата за -работа на Соборот не е определело дека 
анк.етата ќе ја 'изврши посебно работно тело што го 
формирал Соборот. 

По извршената анкета работното тело му подне-
сува на Соборот извештај. 

.6) О д б о р и н а С о б о р о т 

\ Член 60 
Соборот ги има овие одбори: 
1) Одбор за општествен план и развојна поли-

тика; 
2) Одбор за пазар и цени;4 
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4 3) Одбор за финансии; , ^ ^ С 
4) Одбор за кредитно-монетарен систем; 
5) Одбор за прашања на здружувањето во сто-

панството; 
6) Одбор за прашања на развојот на стопански 

недоволно развиените републики и автономни по-
краини; ' ! 

7) Одбор за економски односи со странство. 

Член 61 
Во делокругот на Одборот за општествен план 

и развојна политика спаѓаат прашањата за насочу-
вање на стопанскиот и општествениот развој, усо-
гласување на односите во општествената репродук-
ција и утврдување на заедничката економска поли-
тика со општествените планови на Југославија и 
други општи акти, како и прашањата што се одне-
суваат на утврдувањето на политиката за нивното 
извршување. ј . 

Член 62 
Во делокругот на Одборот за пазар и цени спаѓаат 

прашањата за утврдување на политиката и донесу-
вање на сојузни закони и општи акти во областа на 
општествената контрола на цените на производите 
и услугитемерките за ограничување на пазарот и 
слободниот промет-на стоки и услуги и мерките што 
се основа за компензацијата и начинот и обликот 
на компензацијата;-ограничување^на пазарот и на 
слободниот промет на стоки и услуги од интерес за 
целата земја во случај на елементарни несреќи и 
недостиг на добра неопходни за потребите на сто-
панството и животот на граѓаните, и кога тоа го ба-
раат интересите на народната одбрана; прашањата 
за утврдување на политиката за извршување на со-
јузни закони и други општи акти и спроведувале 
на утврдената политика во овие области. 

Член 63 
Во делокругот на Одборот за финансии спаѓаат 

прашањата за утврдување на политиката и донесу-
вање на сојузни закони и други општи акти ВЈ обла-
ста на системот и изворите на средства за финан-
сирање на федерацијата; вкупниот обем на расхо-
дите на-буџетот на " федерацијата за секоја година; 
основањето на фондови и преземање на обврските 
на федерацијата, освен кога, според одредбите на 
Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени 
самостојно да основаат фондови и да, преземаат 
обврски за федерацијата; утврдувањето на прихо-
дите на општествено-политичките заедници што се 
остваруваат со оданочување на производите. и услу-
гите во прометот на целото подрачје на СФРЈ; пре-
земањето на кредитни и други обврски, за потребите 
на народната одбрана и на државната безбедност 
што ќе настанат поради вонредни околности; пра-

. шањата за утврдување на политиката на извршу-
вање на сојузни закони и други општи акти и спро-
ведување на утврдената политика во овие области. 

Член 64 
Во делокругот на Одборот за кредитно-монета-

рен систем спаѓаат прашањата за утврдување на 
политиката и донесување на сојузни закони и други 
општи акти во областа на: монетарниот систем и 
политиката на емисија на парите; основите на кре-
дитната политика; формирањето на парични и де-
визни резерви и располагањето со нив кога тоа е 
од интерес за целата земја; прашањата за утврду-
вање на политиката на извршување на сојузни 
закони и други општи акти и спроведување на у т в р -
Дената- политика во овие области. 

Член 65 
. Во делокругот на Одборот за прашање на здру-

жувањето во стопанството спаѓаат прашањата за 
- здружување на организациите на здруженот труд 
што вршат стопанска дејност и на нивните здруже-
нија во стопанска комора за целата територија наѓ 
СФРЈ и задолжително здружување на организа-

циите на здружениот труд во заедници кога тоа го 
бара технолошкото ,единство ,на системот во оддел-
ни области и кога тоа е од интерес за целата земја, 
како и други прашања за здружување во стопан-
ството од значење за работите од надлежност на 
Соборот. 

Член бб 
Во делокругот на -Одборот за прашања на раз-

војот на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини спаѓаат прашањата за по-
литиката на развој и кредитирање-на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, како и другите услови што го 
обезбедуваат нивниот севкупен побрз развој. 

Член 67 
Во делокругот на Одборот за економски односи 

со странство спаѓаат прашањата за утврдување 
политиката и донесување на сојузни закони и други 
општи акти во областа на девизниот систем, надво-
решнотрговскиот промет, кредитните и други еко-
номски односи со странство; системот на надворе-
шнотрговското и девизното работење и на другото 
економско работење "со странство; царинските та-
рифи и мерки за вонцаринска заштита; контролата 
на прометот на стоки и услуги преку државната 
граница; платниот промет со странство; други пра-
шања за економските односи со други држави и 

-меѓународни економски организации и институции 
и прашања за утврдување на политиката на извр-
шување на сојузни закони и други општи акти и 
спроведување на утврдената политика во овие об-
ласти. , 

Член 68 
Разгледувањето на прашањата што се однесу-

ваат на ратификацијата на меѓународните договори 
го врши одборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата 
на кои се однесува меѓународниот договор. 

Одборот за економски односи со странство" ги 
разгледува и прашањата што се однесуваат на ра-
тификацијата на меѓународните договори што не се ' 
во делокруг на друг одбор. 

в) К о м и с и и н а С о б о р о т 

Член 69 
Соборот има комисии: , 
1) Мандатно-имунитетна комисија; 
2) Законодабно-правна комисија. 

. Член 70 
Мандатно-имунитетната комисија: / 
— ги разгледува прашаната во врска со при-

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

куваат престанување на мандатот на делегат; 
— ги врши работите на Верификационата ко-

мисија во поглед на верификацијата на мандатите 
на делегатите избрани на дополнителните избори. 

За прашањата што ги разгледува, во смисла на 
став 1 од овој член, Комисијата му поднесува на 
Соборот извештај. Врз основа на извештајот на Ко-
мисијата, Соборот одлучува за примената на имуни-г 
тетот на делегат и го утврдува престанувањето на 
мандатот на делегат и врши верификација на "-—1-
датите на делегатите. 

Член 71 ' 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ната комисија може да даде одобрение за притвор 
- на делегат односно за поведување на кривична по-

стапка против него, и да одлучи дали постапката 
против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, од-
носно дали одлуката на државниот орган за притвор, 
на делегатот се потврдува или се става вон од сила,. . 
или се воспоставува примена.на имунитетот на де-^Ј 
легатот, 



Страна 8 - Број 1 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 јануари 1975 

Одлуката на Комисијата е изврш,на. 
Комисијата е должна за . својата одлука да-го 

извести Соборот на првата наредна седница на Со-
борот. 

По повод извештајот на Комисијата, Соборот 
одлучува дали одлуката на таа комисија се потвр-
дува или се укинува. 

Член 72 
За одлуката на Соборот односно на Мандатно-

имунитетната комисија што се однесува на имуни-
тетот на делегат, претседателот на Соборот го изве-
стува претседателот на собранието на републиката, 
односно собранието на автономната покраина во која 
е избран делегатот. -

Член 73 
Законодавно-правната" номисиј а: 
— разгледува нацрти на ,акти и предлози на 

акти од делокругот на Соборот во поглед на нив-
ната усогласеност со Уставот на СФРЈ и со правниот 
систем, како и во поглед на нивната правна обра-
ботка, и за тоа му поднесува на Соборот извештај 
со мислење и предлози; 

— разгледува предлог за давање автентични 
толкувања на закони од делокругот на Соборот и 
дава за тоа свое мислење; 

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

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

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

— ги утврдува пречистените текстови на актите 
од делокругот на Соборот, ако за тоа е овластена со 
закон; 

— разгледува предлози за поведување постапка 
за оценување на уставноста на закони, други про-
писи или општи акти; 

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

Член 74 
На заедничка седница со Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот собор, Законодавно-правната 
комисија на Соборот ја разгледува предлог-програ-
мата за работа на Собранието на СФРЈ што се одне-
сува на законодавната дејност на Соборот, праша-
њата за единствената законодавна методологија и 
други прашања од значење за единствената правно-
техничка обработка на актите што ги донесуваат 
соборите. 

Член 75 
Законодавно-правната комисија разгледува, пред 

претресот во Соборот, предлози за измени и допол-
ненија на актите односно амандманите што му се 
поднесени на Соборот, и за нив дава свое мислење 
и предлози. 

Своето мислење и предлози комисијата истовре-
мено ги доставува до подносителот на предлогот за 
измена или дополнение, односно до подносителот на 
амандманот. 

Ако на седницата на Соборот се поднесе аманд-
ман на предлог-акт, Комисијата по барање на Со-
борот ќе даде мислење односно предлози во врска 
со поднесениот амандман. 

Член 76 
Поради природата на работата и задачите наве-

дени во член 73 од овој деловник, определен број 
членови на Законодавно-правната комисија се изби-
раат од редот на јавните, научните и стручните ра-

ботници, со тоа што нивниот број не може да биде 
поголем од бројот на делегатите избрани во тоа 
работно тело. 

Ј 'г) П о - в р е м е н и р а б о т н и т е л а 

Член 77 . 
Заради проучување на определено прашање што 

не спаѓа во делокругот на некој одбор или комисија 
на Соборот, како и во другите случаи кога за тоа 
ќе се укаже потреба, Соборот може да формира 
повремени работни тела (комисии, анкетни и други 
работни групи и сл.). 

Член 73 
Повремените работни тела на Соборот се форми-

раат' со одлука. 
Со одлуката за формирање на работното тело 

се утврдува -неговиот состав, задачи и овластувања. 
Членови на повремените работни тела можат да 

бидат, покрај делегатите, и претставници на опште-
ствено-политичките и општествените организации и 
на други: самоуправни организации, здруженија и 
заедници во федерацијата, како и научни и стручни 
работници. 

Член 79 
Во поглед на составот, начинот на работата и 

овластувањата на повремените работни тела на Со-
борот согласно се применуваат соодветните одредби 
од овој деловник што се однесуваат на работните 
тела на Соборот, ако со одлуката ,за нивното фор-
мирање не е определено поинаку. 

Член 80 
Повременото работно" тело на Соборот преста-

нува со работа кога ќе ја изврши задачата заради 
која е формирано и во другите случаи кога ,ќе од-
лучи соборот. 

V. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБОРрТ 

Член 81 
Соборот донесува програма: и планови за својата 

работа. 
Програмата за работа на Соборот се утврдува 

за периодот од септември тековната до јули наредг 
ната година. 

. Соборот може да одлучи да донесе програма за 
,работа и за период подолг од една година. 

Член 82 
Програмата за работа на Соборот содржи: 
— основни прашања што се однесуваат на утвр-

дувањето и спроведувањето на политиката, на за-
кони и други општи акти од делокругот на Соборот 
со образложение на потребата од нивното донесу-
вање; ; 

— телата односно органите одговорни за орга-
низирањето и извршувањето на одделни. задачи и 
работи утврдени со програмата (носители на рабо-
тите) ; 

— начинот и видовите на соработка со заинте-
ресираните органи и организации во изршувањето 
на одделни задачи утврдени со програмата за ра-
бота; 

— работните тела на Соборот што ќе ги разгле-
дуваат материјалите пред нивното изнесување на 
седница на Соборот; 

— роковите во кои одделни прашања ќе се раз-
гледуваат во Соборот и во собранијата на републи-
ките и собранијата на автоно,мните покраини. Ро-
ковите за разгледување на одделни прашања треба 
да бидат утврдени така што да овозможат претре-
сување и заземање старови на собранијата на ре-
публиките и собранијата на автономиите покраини, 
меѓусебно договарање на делегациите и навремено 
одлучување во Соборот. 

Основа за изработка на програмата за работа 
на Соборот се задачите што произлегуваат од Уста-
вот на СФРЈ, општествените планови и другите оп-
шти акти и утврдената политика на Собранието на 
СФРЈ, потребите изразени во усвоените ставови на 
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општествено-политичките организации, како и други 
значајни . прашања на . општествено"економскиот 
развој на земјата. 

Член 83 
Предлози за внесување г!а одделни прашања во 

програмата за работа на Соборот можат да подне-
суваат секоја делегација и делегат, работно тело на 
Соборот, собрание на република односно собрание 
на автономна покраина, Сојузниот извршен совет и 
Претседателството на СФРЈ. 

Иницијатива за внесување на одделн-и прашања 
во програмата за работа на Соборот можат да дадат^ 
Сојузот на комунистите. на Југославија, Социјална 
етичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, сојузните органи и сојузните 
организации, самоуправните организации, здружени-
јата и'заедниците во федерацијата, 

Член 84 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

член 83 претседателот на Соборот со потпретседателот 
на Соборот, претседавачите на делегациите и прет-
седателите на работните тела на Соборот и во. со-
работка со Сојузниот извршен совет, подготвува 
нацрт-програма за работа. 

Нацрт-програмата за работа за наредната го-
дина ја утврдува Соборот пред истекот на ро-
кот на важечката програма за работа. 

Нацрт-програмата за работа на Соборот се упа-
тува, заради давање на 'мислење и предлози, до 
сите делегати во Соборот, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини, Со-
јузниот - извршен совет, до . Претседателството на 
СФРЈ, како и до органите и организации.те наведени 
во член. 83 став 24на овој деловник. 

Член 85 
Забелешките и предлозите на нацрт-програмата 

за работата се доставуваат до Соборот на републи-
ките и покраините во рок од 30 дена од денот на 
приемот на нацрт-програмата за работа. -

Забелешките и предлозите наѓ нацрт-програмата 
за работа ги разгледуваат работните тела на Собо-
рот заради усогласување на ставовите за прашања-
та што треба да ги содржи' предлог-програмата за 
работа. 

Работните тела на Соборот -ги разгледуваат ми-
слењата и предлозите што ги доставиле органите и 
организациите, до кои е упатена нацр-т-програмата 
заради давање мислење и предлози. 

Во работата на работните тела на Соборот при 
усогласувањето на ставовите за прашањата што тре-
ба да ги содржи програмата за работа на Соборот 
учествуваат и претставниците на Сојузниот извр^ 
шен совет. 

Член 86 
Врз основа на усогласените ставови во работните 

тела на Соборот, претседателот на Соборот со пот-
претседателот. на Соборот, со претсе^авачите на ' 
делегациите и претседателите на работните тела на . 
Соборот, подготвува текст на предлог-програмата за 
работа. 

Текстот на предлог-програмата за работа се упа-
тува до делегатите во Соборот, Претседателството на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојузот на кому-
нистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија, Сојузот на синди-
катите на Југославија и до Стопанската комора на 
Југославија.. 

Член 87 
Соборот го претресува текстот на предлог-прог-

рамата за работа и ја утврдува предлог-програмата 
за работа. 

Соборот ја утврдува предлог-програмата за ра^ 
бота на својата прва седница по летниот одмор, 1акб 
не одлучи поинак-у. 

Предлог-програмата за работа се доставува до 
'собранијата ^на републиките и до собранијата на 
автономните покраини заради давање согласност:на 
делот на предлог-програмата што се однесува' на 
актите што се донесуваат врз основа на согласност 
на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини. 

- Со давање согласност на делот на програмата од 
став 3 на овој член, собранијата на републиките' 
и собранијата на автономните покраини едновремено 
ја прифаќаат потребата од внесување на тие пра-
шања во своите програми за работа. 

Член 88 
Програмата за работа на Соборот се објавува во 

билтенот за рботата на Собранието на С?ФРЈ и во 
соодветните публикации на собранијата на ре-
публиките, односно собранијата на автономните по-
краини. 

Член 89 
Врз основа на програмата за работа, Соборот 

ги утврдува периодичните планови за својата ра-
бота. 

Со периодичните планови се утврдуваат пра-
шањата што ќе ги разгледува Соборот во секое 
тримесечје, времето за одржување на седниците 
на Соборот за разгледување на тие прашања и ро-
ковите за завршување на одделни фази во по-
стапката за донесување на законите и другите оп-
шти акти. 

Член 90 
Врз основа на програмите и плановите за работа 

на Соборот, работните тела на Соборот донесуваат 
свои планови за работа. 

Работните тела на Соборот ги внесуваат во 
својот план за работа задачите согласно со нивниот 
делокруг. 

Работните тела на Соборот можат во својот пл^н 
за работа да внесуваат и други прашања што се 
однесуваат на утврдувањето и спроведувањето . на 
политиката во. областите од делокругот на Соборот. 

Член 91 
За усвоениот план за работа, работните тела 

на Соборот го известуваат претседателот на Соборот. 

VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

V А. Постапка за донесување на акти 

1. Постапка за донесување на акти врз основа наѓ 
согласност на собранијата на републиките 

и собранијата на автономните покраини 

! а) П о в е д у в а њ е п о с т а п к а 

Член 92 
Постапка за донесување на акти поведува овла^ 

стениот предлагач со поднесување на нацрт-акт. 
Право на предлагање'на сојузни закони и други 

општи "акти од делокругот на -Соборот, што се доне-
суваат врз основа на согласност на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини, има секоја делегација и работно тело на 
Соборот, собрание на република односно собра-
ние на автономна покраина и Сојузниот извршеа 
совет. -Ч 

Член 93 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ може 

да даде иницијатива за донесување на акт и да 
упати таков предлог до Соборот. 

Иницијатива за донесување на акт може да даде 
и Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Со^ 
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Југо^, 
славија, Сојузот на комунистите на Југославија^ 
Сојузот на синдикатите на Југославија и С т о п а ^ 
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ската комора на Југославија, како и самоуправните 
'заедници организирани на ниво на федерацијата. 
На седницата на Соборот на која се разгледуваат 
овие иницијативи се повикува и претставникот на 
подносителот кој може да ја образложи иниција-
тивата. 

- Ако Соборот најде дека иницијатива од ст. 1 и 
2 на овој член е основана, со заклучок ќе го опре-
дели начинот на кој ќе се кзрабети и поднесе на-
црт-актот. 

За ставот што го зазел, Соборот го известува 
подносителот на иницијативата. 

Член 94 
Иницијативите за донесување на акти што не 

потекнуваат од органите и организациите ЈОД член 
93 на овој деловник се упатуваат до Комисијата за 
претставки и поплаки на Собранието на СФРЈ. 

б) Н а ц р т - а к т 

Член 95 -
Нацрт-актот мора да биде изработен така што 

во него да бидат формулирани во вид на правни 
одредби решенијата што се предлагаат со него. 

Ако со нацрт-актот вршат измени или допол-
ненија, кон нацртот се поднесува и текстот на од-
редбите на важечкиот акт што се менуваат односно 
дополнуваат. 

Член 96 
, Нацрт-актот мора да биде образложен. 

Образложението треба особено да содржи: 
— уставен основ за донесување . на актот; 
— оцена на состојбата во областа што треба со 

актот да се уреди, причина заради која актот треба 
да се донесе, односно заради која треба да се из-
вршат измени и дополненија на постојниот акт; 

— начела врз кои треба да биде уреден одно-
сот, во соодветната област, целта што се има желба 
да се постигне како и последиците што произлегу-
ваат од предложените решенија; 

— финансиски средства потребни за спроведу-
вање на актот и начинот за обезбедување на тие 
средства; 

— објаснение на правните решенија содржани 
во иацрт-актот; 

— мислења и ставови на органите и органи-
зациите што во текот на подготовката на нацрт-

' -актот се консултирани, а што подносителот на на-
цртот не ги усвоил, како и причините поради кои не 
ги усвоил. 

Кон нацртот се поднесува потребната докумен-
тација. 

; ' Член 97 
Нацрт-актот се доставува до претседателот на 

Собранието на СФРЈ кој го доставува- до претседа-
телот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го упатува нацрт-ак-
тот до делегатите во Соборот и . до претседатилите 
на собранијата на - републиките и собранијата Ј на 
автономните" покраини. 

Нацрт-актот, чиј подносител не е Сојузниот из-
вршен совет, претседателот на Соборот го упатува 
и до Сојузниот извршен совет. 

' Член 98 
При доставувањето, на нацртот, претседателот 

на Соборот се договара со потпретседателот на Со-
борот, претседавачите на делегациите и со претсе-
дателите на-работните тела, се договара за разгледу-
вањето на нацртот во делегациите и во работните 
тела на Соборот, како и за времето во кое разгле-
дувањето треба да биде извршено во 'рамките на 
роковите утврдени со Деловникот на Со.борот и со 
неговата програма за работа. 

Претседателот на Соборот со потпретседателот 
ра Соборот, претседавачите на делегациите и прет-

седателите на работните тела, на Соборот предлага 
рок во кој собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини треба да заземат ста-
вови и да ги достават до4 Соборот на републиките 
и покраините за нацрт-актот. 

Рокот од ста^ 2 на овој член не може да биде 
пократок од 30 дена, ниту подолг од два месеца. 

Претседателот на Соборот со потпретседателот 
на Соборот, претседавачите на делегациите и со 
претседателите на работните тела на Соборот мо-
же, во исклучителни случаи, што мораат да ,бидат 
посебно образложени, да предложи и пократок рок 
во кој собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини треба да заземат и да ги до-
ставаат своите ставови за нацрт-актот. Овој рок не 
може да биде пократок од петнаесет дена. 

Член 89 
Во зависност од карактерот на прашањето и 

итноста за неговото, законско регулирање, претсе--
дателот на Соборот со потпретседателот на Соборот, 
претседавачиТе на делегациите и со претседателите 
на работните тела на Соборот може да им предложи 
иа собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономните покраини, при одлучувањето за нацртот, 
да ја овластат својата делегација во Соборот на ре-
публиките и покраините^ од името на собранието 
да даде согласност на предлогот ; на законот лли 
на друг општ акт во целост. 

Член 100 
Нацрт-актот го разгледува надлежниот одбор и 

другите заинтересирани одбори на Соборот и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Во надлежниот одбор прво се врши разгледу-
вање на нацрт-актот заради запознавање со ставо-
вите на делегациите, разгледување на спорните пра-
шања и барање на дополнителни објасненија од 
претставникот на предлагачот и се обезбедуваат 
други информации што се потребни за спроведува-
ње на постапката за усогласување. 

За резултатите од ова разгледување претсе-
дателот на работното тело доставува известување до 
претседателот на Соборот и до претседавачите на 
делегациите. 

Член 101 
Претседателот на собранието на републиката од-

носно претседателот на собранието на автономната 
. покраина го известува Соборот на републиките и 
покраините за ставовите и забелешките од тие 
собранија на нацрт-акТот. 

Претседателот на Соборот ги доставува ставо-
.вите, забелешките и предлозите од собранието на 
републиката односно собранието на автономната 
покраина до делегатите, до предлагачот и до . Со-
јузниот извршен совет. 

Член 10!! 
Надлежното работно тело на Соборот го разгле- -

дува нацрт-актот заради усогласување на ставо-
вите за предлозите и забелешките од собранијата 
на републиките и собранијата на автономните по-
краини дадени на нацрт-адтот. 

Надлежното работно тело ги разгледува и ми-
слењата на другите работни тела на Соборот и на 
Законодавно-правната комисија за нацрт-актот. 

- Работните тела на Соборот можат да го разгле-
даат нацрт-актот пред и во текот на неговото раз-
гледување во работните тела и надлежните собори 
на собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономните покраини- и за резултатите од тие раз-
гледувања го известуваат претседателот на Собо-
рот и делегациите. 

Член 103 
Врз основа на дадената согласност од собра-

нијата на републиките и собранијата на автоном-
ните покраини и усогласувањето на ставовите за 
предлозите и забелешките на тие собранија на на-
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црт-актот, надлежното работно тело му поднесува 
на Соборот извештај за постигнатата согласност за 
нацрт-актот и предлага рок во кој предлагачот 
треба да подготви и да му го поднесе на Соборот 
текстот на предлог-актот. 

Извештајот на надлежното работно тело претсе-
дателот на Соборот го доставува до делегатите во 
Соборот, до предлагачот на актот и до Сојузниот 
извршен совет. 

Член 104 
Надлежното работно тело го разгледува иацрт-

-актот додека не ќе се постигне согласност на сите 
Делегации во идентичен текст, односно за измените 
и дополненијата што самите ги предложиле или ги 
предложил предлагачот на актот, а доколку не мо-
же да се постигне согласност, одборот предлага 
мерки предвидени со овој деловник. 

Член 105 
Доколку во надлежниот ол,бор не се постигне 

согласност за нацрт-актот, одборот може да пред-
ложи: 

- . а) предлагачот повторно да ги земе во разгле-
дување спорните прашања и евентуално да пред-
ложи соодветни измени и дополненија во нацрт-
-актот; 

б) спорните прашања повторно да се разгледаат 
во рамките на секоја делегација, или на состанвк 
на делегациите што не се согласуваат со предложе-
ниот нацрт, одвоено со одделни решенија содржани 
во нацрт-актот или на состанок на сите делегации. 

в) спорните прашања да се протресат на седми-
ца на Соборот; 

г) спорните прашања повторно да се разгледаат 
во собранијата на републиките односно собранијата 
на автономните покраини; 
'' - д) да се констатира дека разликите во ставо-

вите се такви што за предложениот нацрт-акт не 
може да се постигне согласност. 

Одборот му поднесува на претседателот на Со-
борот извештај во кој наведува за кои прашања 
не е пос-тигната согласност, причините поради кои 
не е постигната таа согласност и предлага натамошна 
постапка во вфска со предложениот нацрт. 

Член 106 
Кога ќе го прими извештајот од. член 105 на 

овој деловник, прет-седателот на Соборот се договаг 
ра со потпретседателот на Соборот, претседавачите 
на делегациите, претседателот на надлежниот одбор 
и со претседателот на Законодавно-правната коми-
сија за натамошната работа во врска со нацрт-актот 
и за тоа ги известува делегациите, претседателите 
на собранијата на републиките, претседателите на 
собранијата на автономните покраини и Сојузниот 
извршен совет.' 

! ' Член 107 
Во текот на целата постапка за усогласување на . 

ставовите во подготвувањето и донесувањето на ак-
тите, претседателот на Соборот може, по своја ини-
цијатива, на предлог од надлежното работно тело, 
делегација или од предлагачот, да одржи состаноци 
со претседавачите на делегациите односно со прет-
седателите на работните тела, со учество на прет-
ставникот на предлагачот, -заради размена на ми-
слења со цел за поефикасна работа врз усогласување 
на ставовите и изнајдување на спогодбени решенија 
во Соборот и во неговите работни тела за спорните 
прашања. 

(;у Член 108 
Пред поднесувањето на нацрт-актот, овластениот 

'предлагач може, во спогодба со претседателот на 
Соборот, да му поднесе на Соборот преднацрт или 
Тези за актот заради размена на мислења за основ-

аните прашања што се поставуваат во врска со уре-
дувањето на определени односи, основните начела 

врз кои треба да се засноваат тие решенија и за 
други прашања од значење за подготвувањето на 
нацрт-актот. , 

Преднацртот односно тезите од став 1 на овој 
член ги разгледуваат делегациите и делегатите и 
работните тела на Соборот заради непосредна раз-
мена на мислења, предлагање и изнајдување на 
соодветни решенија. Работното тело на Соборот мо-
же да предложи преднацртот односно тезите да се' 
разгледаат и на седница на Соборот.' 

За резултат од размената на мислењата во ра-
ботните тела на Соборот и на седницата на Соборот 
се известува предлагачот. 

" в). П р е д л о г - а к т 

Член 1.09 
По, завршената постапка за усогласување, пред-

лагачот го подготвува текстот на предлог-актот и му 
го поднесува на Соборот. 

Член НО 
Текстот на предлог-актот мора да биде обра-

зложен. 
Образложението ги опфаќа особено измените 

што се извршени врз основа на усогласувањето на 
ставовите за нацрт-актоТГ другите измени и ,допол.-
ненија, како и другите значајни околности во врска 
со прашањата што се уредуваат со актот. 

Член 111 
Сојузниот извршен совет како овластен пред- . 

-даган може да му поднесе на Соборот текст на 
ггредлог-акт и во случај; кога во постапката за усо-
гласување на ставовите за нацртот на овој- акт не 
е постигната согласност за сите -или за некои пра-
шања што се регулираат со предложениот акт. 

ЧЈ1ен И 2 
Претседателот на Соборот го доставува текстот 

на предлог-актот до делегатите во Соборот, до пред-
лагачот и до Сојузниот извршен совет. 

Член 113 
Текстот' на предлог-актот пред претресување на 

седница на Соборот го разгледуваат надлежното ра-
ботно тело и Законодавно-правната комисија и за 
тоа му поднесуваат извештај на Соборот. 

Член 114 
Подносителот на текстот на предлог-актот, од-

носно неговиот претставник може во почетокот на 
претресот на текстот во Соборот да даде кратко 
дополнително образложение на предлогот.. Тој има 
право да учествуваг во текот на целиот претрес на 
предлог-законот, да дава објасненија и да го изнесу-
ва своето мислење. 

Член 115 
Претресот на -текстот на предлог-актот -,на сед-

ница на Соборот го -опфаќа општиов претрес на 
текстот на предлогот и претресот на текстот на 
предлогот во поединости. 

Во текот на општиот претрес, на текстот на пред-
логот се расправа за текстот на предлогот во на-
чело и можат да се изнесуваат мислења, да се ба-
раат објасненија и да се поставуваат сите прашања 
во врска со решенијата дадени во предлогот... 

Во текот на^ претресот на текстот на предлогот 
во поединости се расправа за текстот на предлогот 
по делови, глави односно оддели, а ако така се од-
лучи на седницата, и по членови. Во текот на овој 
претрес се одлучува и за амандманите. 

Член 116 ' 
Предлогот за измена или дополнение на текстот 

на предлог-актот се поднесува во форма на, аман-
дман. „ - -
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' Член 117 
Амандман на текст па предлог-акт ее подне-

. сува писм.ено. 
Амандманот мора да биде образложеа. 
Ако амандманот содржи одредби со кои се анга-

жираат финансиски средства, подносителот на аман-
дманот е, должен едновремено да укаже на мож-
носта за обезбедување на тие средства. 

Член 118 
Амандман на текстот на предлог-актот може, 

по правило, да се поднесе најдоцна четириесет и 
осум часови пред рокот определен за одржување ива 
седницата на Соборот на која ќе се претресува тек^ 
стот на предлог-актот, а се поднесува до претседа-
телот на Соборот. 

" Член 119 
Амандманот на текстот на предлог-актот прет- л 

еедателот на ' С,ооророт веднаш го доставува до си-
те делегати, до подносителот на текстот на пред-
логот и до Сојузниот извршен совет. 

Амандманот! на текстот на предлог-актот прет-
седателот на Соборот го доставува до надлежниот 
одбор и до Законодавно-правната комисија на Со-
борот да го проучат и да му достават на Соборот 
свои извештаи- со мислење и предлози за него. 

Член 120 
Делегацијата во Соборот може, по исклучок, 

да поднесе амандман на текстот на предлог-актот 
на седница на Соборот во текот на претресот на, 
тој предлог. И ваквиот амандман се поднесува 
тас мено. 

Подносителот на текстот на предлог-актот може 
да 'поднесува амандмани се до заклучувањето на 
претресот на предлогот, 

Сојузниот извршен совет, ксто така, може до 
заклучувањето на претресот на предлогот да под-
несува амандмани и на текст на предлог-акт што 
не го поднел ,тој. 

Член 121 
По повод амандманот на текстот на предлог-

-актот поднесен во текот на претресот на предло-
гот, Соборот може да одлучи да го одложи пре-
тресот и да го продолжи на една од наредните сед-
ници на Соборот или претресот да го прекине до-
дека надлежниот одбор и Законодавно-правната ко-
мисија не ќе го проучат амандманот. 

Соборот ќе го одложи претресот на текстот на 
предлог-актот најмалку за дваесет и четир,и часа, 
ако подносителот на текстот на предлог-актот, Со-
јузниот извршен совет, надлежниот одбор или За-
конодавно-правната . комисија побара одлучувањето 
за амандманот да се одложи за да можат тие да го 
проучат амандманот и за него 'да се изјаснат. 

( 

Член 122 
За амандманот на текстот на предлог-актот има 

право чда се изјасни подносителот на текстот на 
нредлог-актот. 

Сојузниот извршен совет има право да се из-
јасни за амандманот и ако тој не е подносител на 
текстот на предлог-актот, 

' Член 123 
Соборот може да одлучи пред гласањето за под-

несен амандман на текстот на предлог-актот да го 
прекине претресот и амандманот да го достави до 
Законодавно-правната комисија заради утврдува-
ње на конечниот текст на одредбите што се мену-
ваат со амандманот и заради усогласување на дру^ 
гите одредби на текстот на предлог-актот. што се 
во врска со тие одредби. 

Член 124 
За амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на текстот на предлог-законот на кои се 
однесуваат. 

Ако на еден член од текстот на предлог"актот 
има поднесено повеќе амандмани, прво се ,гласа за 
'амандманот што најмногу отстапува од предложе-
ното решение и , според тој критиерум натаму за 
другите амандмани. . . , 

Ако е поднесен амандман на амандман, прво се 
гласа за амандманот што е поднесен на амандманот. 

Член 125 
За амандманот не може да се одлучува на иста 

седница на која се претресува текстот на предлог-
-актот ако една од делегациите на седницата на 
Соборот изјави дека за амандманот не може да се 
изјасни додека не ќе прибави за амандманот став од 
собранието на републиката односно од собранието 
на автономната покраина што ја делегирало. 

Во тој случај Соборот го симнува од дневниот 
ред на седницата текстот на предлог-актот и го дос-
тавува амандманот до сите собранија на републики-
те и до собранијата на автономните покраини, 

Со овој амандман ќе се постапи како со вацрт-
-акт П' претресот на текстот на предлог-актот во 
Соборот ќе биде продолжен кога собранијата на ре-
публиките односно собранијата на автономните по-
краини ќе го достават своето мислеше и забелеш-
ките за амандманот. 

Член Ш 
По завршениот претрес на текстот на предлог-

-актот Соборот го утврдува предлог-актот в-о це-
лост и го доставува до собранијата на републиките 
и собронијата на автономните покраини заради да-
вање согласност за предлог-актот во целост. 

.. Член 127 
Собранието на републиката и собранието на ав-

тономната покраина при одлучувањето за нацртот 
на закон или на друг општ акт, може да ја овлас-
ти својата делегација од негово име да даде со-
гласност за утврдениот предлог на закон или на 
друг општ акт во целост. 

Член 128 
Кога ќе го прими извештајот за согласноста на 

собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини за утврдениот предлоѓ-акт, 
претседателот на. Соборот свикува седница на Собо-
рот. На оваа седишта, откако ќе утврди дека сите 
собранија на републиките и собранијата на авто-
номните покраини дале согласност ,на предлог"ак-
тот во целост, непосредно со свој извештај или со 
изјава на овластената делегација на седницата^ Со-
борот го усвојува предлог^актот. 

Ако Соборот на седницата утврди дека ве постои 
согласност од сите собранија на републиките и собра-
нија на автономните покраини, ќе донесе заклучок 
за непостоењето на таа согласност. 

Соборот може и да заклучи заради усогласување 
на ставовите да го продолжи претресот на предлог-
-актот според одредбите на овој деловник. 

г) Р а з г л е д у в а њ е ц а н а ц р т - а к т и т е кст 
п а п р е д л о г - а к т в о З а к о н о д а в н о - П р а в -

н а т а к о м и с и ј а н а С о б о р т 

. Член 129 
-Законодавно-правната комисија на Соборот, в0 

рамките на својот делокруг, разгледува нацрт-акт И 
поднесува до надлежниот одбор, до -предлагачот П 
де' Соборот извештај со свое мислење и предлози. 

Доколку надлежниот одбор.не се согласи со мис^ 
лењето на Законодавно-правната комисија во поглед 
на уставниот основ за донесување на нацрт или по^ 
ради ^согласноста на одделни одредби на нацртот 
ео Уставот на СФРЈ и со правниот систем, надлеж-
ниот одбор ќе го извести за тоа Соборот кој во врска 
со тоа зазема став. 
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Член 130 
Законодавно-правната комисија го разгледува и 

текстот на предлог-актот, како и амандманите под-
несени на текстот на предлог-актот и за тоа подне-
сува извештај со свое мислеше и предлози. 

д) Ј а в н а д и с к у с и ј а з а н а ц р т - а к т 

Член 131 
Во текот на претресот на нацрт на општествениот 

план на Југославија и на нацрт на друг акт од по-
широк општествен интерес, Соборот може да одлучи 
овие нацрти да ги стави на јавна дискусија. 

При донесувањето на одлука за ставање на јавна 
дискусија, Соборот го утврдува начинот на собираше 
и средување на мислењата и предлозите што ќе би-
дат изнесени во текот на јавната дискусија. 

Член 132 
Ако одлучи нацртот на општествениот план или 

на друг акт да го стави на јавна дискусија, Соборот 
му става во задача на надлежниот одбор: 

- да се грижи нацрт-актот да се објави и да 
биде достапен за јавноста; 

— да подготви извештај за резултатите од јав-
ната дискусија и да го достави до Соборот. 

За извршување на задачите од, став 1 на овој 
член Соборот може да формира посебно работно 
тело. 

Кога Соборот ќе одлучи нацрт-актот што го под-
нел Сојузниот извршен совет да го стави на јавна 
дискусија може да определи задачите од став 1 на 
овој член да ги "изврши Сојузниот извршен совет. 

Член 133 
Кон нацрт-ахтот што се става на јавна дискус 

сија се објавува и покана до работните луѓе и гра-
ѓаните, до организациите на здружениот труд, оп-
штествено-политичките ' организации и до другите 
самоуправни организации, здруженија и заедници 
да ги достават своите мислења и предлози. 

Во поканата мора да биде нагласено до кого се 
упатуваат мислењата и предлозите и рокот до ко-
га мораат да биде упатени. ' 

Член 134 
Извештајот за резултатите од јавната дискуси-

ја, претседателот на Соборот го доставува до деле-
гатите во Соборот, до претседателите на собранија-
та на републиките и собранијата на автономните 
покраини, до овластениот предлагач и до Сојузниот 
извршен совет. 

2. Постапка за донесување на закон за привремени 
мерки 

Член 135 
Предлог-закон за привремени мерки поднесува, 

врз основа на согласност од Претседателстврто на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет. 

,На претресот на предлог-законот за привремени 
мерки согласно се применуваат одредбите на овој 
деловник за претресот на текс,тот на предлог-актот 
што се донесува врз основа на согласност на репуб-
ликите и автономните покраини. 

По ,завршениот претрес на предлог-актот; на 
седницата на Соборот се пристапува кон одлучува-
ње за тој предлог. 

Член 136 4 

Предлог-законот за привремени мерки е усвоен 
во Соборот ако за него гласале две третини од сите 
делегати. 

- Член 137 
Ако за предлог-законот за привремени мерки 

не гласале две третини од сите делегати, но гласало 
мнозинството од сите делегати^ претседателот на 

Соборот преку претседателот на Собранието, на 
СФРЈ^ то известува за тоа претседателството на 
СФРЈ, заради одлучување за прогласување на зако-
нот за привремени мерки во текстот за кој гласало 
мнозинството од сите делегати во Соборот. 

3. Постапка за ратификација на меѓународни до-
говори 

Член 138 
Соборот врши ратификација на меѓународните 

договори. 

Член 139 
Постапка за донесување закон за ратификација 

на меѓународните договори поведува Сојузниот из-
вршен совет со поднесување на предлог-закон за 
ратификација. 

% 

Член 140 
Предлог-актот за ратификација на меѓународ-

ните договори содржи потполн текст на меѓународ-
ниот договор чија ратификација се предлага. ' 

Предлогот мора да биде образложен. Во образ-
ложението треба посебно да се укаже на дополнени-
јата и измените на важечките закони што ги бара 
меѓународниот договор чија ратификација се пред-
лага и да се изнесат причините поради кои се пред-
лага ратификација на тој договор. ( 

Член 141 
Претресот на актот за рат-ифЉација на меѓу-

народните договори што бара донесување на нови 
или менување на важечките закони што ги донесу-
ва Соборот, или што бара донесување на нови или 
измена на важечките републички односнб покраина 
ски закони, или од кои произлегуваат посебни обвр-
ски за една или повеќе републики односно автономни 
покраини," се врши согласно со одредбите на овој 
деловник за претрес на текстот на предлог-актите 
што се донесуваат врз основа на согласност на со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 142 . 
Предлог-актот за ратификација на меѓународен 

договор што бара донесување на нови или менува-
ње на важечките закони што ги донесува Соборот 
е усвоен ако со предлог-актот те согласат собра-
нијата на сите републики -односно собранијата на 
автономиите покраини. 

Предлог-актот за ратификација на меѓународ-
ните договори што бараат донесување на нови или 
измена на важечките републички и покраински за- , 
кони, а што се" донесува рамноправно со Сојузниот 
собор, е усвоен во Соборот, ако за предлог-актот 
гласало мнозинството од присутните делегати во Со-
борот. 

4 Постапка за донесување зга одлука за обврската 
за извршување на сојузен закон, друг пропис или 

општ акт ^ 

Член 143 . 7 

Известувањето на Сојузниот извршен совет или 
на извршен совет на република односно автономна 
покраина за спор помеѓу сојузен орган на управата 
и републички односно покраински орган на управата 
во поглед на остварувањето на обврските на орга-
нот во републиката односно автономната покраина 
да изврши сојузен закон,, друг пропис или општ акт, 
се доставува до претседателот на Соборот, кој го. 
упатува до сите делегати, до надлежниот одбор и 
до Законодавно-правната комисија на Соборот. 

Член 144 
Надлежниот одбор на Соборот ,собира податоци 

од сојузниот, орган на управата и од републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата во спорот, 
и може на своја ,седница да повика ^претставници 
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на тие органи за да го ислуша нивнато мислење и 
ставови! " . 

Во својот извештај што го поднесува до Собо-
рот, одборот известува и за ставовите на органите 
во спорот. 

Кон извештајот на надлежниот одбор се прило-
жува предлог-одлука за начинот на решавање на 
спорното прашање. 

Член 145 
Кога ќе ги прими извештаите на надлежниот 

одбор и на Законодавно-правната комисија на Со-
борот, претседателот на Со,борот ги упатува до сите 
делегати и- го става спорното прашање во предло-
гот на дневниот ред на првата" наредна седница на 
Соборот. 

Соборот го претресува известувањето на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршен совет на ре-
публика односно автономна покраина и извештаите 
на надлежност одбор и Законодавно.-правна коми-
сија на Соборот и донесува одлука за спорното пра-
.шање и за обврската за извршување на сојузен за-
кон, друг пропис или општ кат. 

5. ЈЈостапка за донесување на други акти од дело-
кругот на Соборот 

Член 146 
Постапка за донесување на други акти 6 д над-

лежноста на Соборот се поведува со поднесување на 
нацрт-акт што се доставува до Соборот, до делега-
тите и до надлежното тело на Соборот. 

Надлежното тело на Соборот, по разгледување-
то на нацрт-актот му поднесува извештај на Собо-
рот со мислење и предлози. 

По усвојувањето на нацрт-актот во Соборот, 
предлагачот поднесува предлог-акт. 

На претресот на предлог-актог во Соборот со-
гласно се применуваат одредбите на овој деловник 
за предлогот на текстот" на актот што се донесува 
врз основа на согласност на собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини, со 
тоа што амандмани на предлогот на таквиот акт мо-
же да поднесе и секај. делегат во Соборот. 

Предлог-актот е^усвоен кога за него гласало 
мнозинството од присутните делегати во Соборот. 

Б. Постапка за избор, именување и разре-
шување 

1. дезбор на функционери на Собранието на СФРЈ 

Член 147 , 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

на Собранието на СФРЈ поднесува Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за избор и именувања. 

предлог може да поднесе една делегација, како 
и група од најмалку десет делегати врз основа 
на предлог од Сојузната конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Југосла-
вија. 

Предлогот од делегација, односно од. група од 
најмалку десет делегати се доставува до Комисија-
та на Собранието на СФРЈ за' избор и именувања 
заради давање мислење за тој предлог и заедно со 
мислењето на Комисијата се упатува до сите деле-
гати. - ' ^ 

Предлог кандидатурата мора да биде доставена 
до делегатите до почетокот на седницата на која ќе 
се врши избор. АКО предлог-кандидатурата не е до-
ставена до делегатите осум дена пред седницата на 

,која ќе се врши избор, на барање од еден делегат чие 
барање ќе го подржат десет делегати - одлучува-
њето за предлогот ќе се одложи до наредната сед-
ница, која ќе се одржи најрано по истекот на осум 
дена по денот кога до делегатите е доставен предло-
гот. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вања и еден од предлагачите на кандидатурата што 
ја предложила делегацијата односно група делегати 
имаат право на седницата да го образложат предло-
гот. 

. ^ Член 148 
Гласањето за избор на претседател на Собрани-

ето на СФРЈ, по правило, е јавно. 
Гласањето се врши тајно, ако тоа го побара еден 

делегат чие барање ќе го по држат десет делегати. 

Член 149 
АКО изборот на претседател на Собранр^ето на' 

СФРЈ' се врши. тајно, гласањето се врши со гласач-
ки ливчиња. 

На секое гласачко ливче мораат д^ бидет отпе-
чатени имањата на сите. предложени кандидати, и 
тоа според оној ред како што предлозите му се пре-
дадени на претседателот на Соборот. Пред името на 
секој, кандидат мора да има реден. број. 

Сите гласачки ливчиња, се од иста големина, об-
лик и боја. На. секое гласачко ливче е. втиснат пе-
чатот на Собранието на СФРЈ. 

Член 150 
Со спроведувањето^ на изборот раководи претсе-

дателот на Соборот кому во работата му помагаат 
потребен број делегати избрани на седницата ц сек-
ретарот на Соборот. ' 

Член 151 ' . . 
Секој делегат добива едно гласачко ливче. 0 -
По поделбата на гласачките ливчиња и откако 

ќе утврди дека секој делегат доби гласачко ливче, 
претседателот на Соборот дава објаснение за начи-
нот на гласањето и го определува времето за попол-
нување на гласачките ливчиња. 

Делегатот гласа на тој начин што го заокружу-
ва редниот број пред и^ето на кандидатот. 

По истекот на времето определено за пополну-
вање на гласачките ливчиња, претседателот на Со-
борот ги повикува делегатите да ги предадат гла-
сачките ливчиња. 

Секој делегат лично го пушта превитканото 
гласачко ливче во една од поставените гласачки ку-
тии, чиј број го определува претседателот на Собо-
рот. -

Кај секоја гласачка^ кутија присуствува еден од 
делегатите што се избрани на седницата да му по-
магаат на претседателот на Соборот во спроведува-
њето на изборот. 

Член 152 
Откако сите присутни делегати ќе гласаат и 

претседателот на Соборот ќе објави дека гласањето 
е завршено, се пристапува кон утврдување на ре-
зултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња, во салата во ко-
ја се одржува седницата, 

Претседателот на Соборот ги објавува резултат 
тите од гласањето и соопштува колку,вкупно деле-
гати гласале и колку од нив за одделен од пре.дло-
жените кандидати. -

Член 153 
За „претседател на Собранието на СФРЈ во Со-

борот е избран кандидатот кој го добил мнозинство-
то на гласови од присутните делегати. ч 

Член 154 
Изборот на потпретседатели на Собранието на 

СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 
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г Поднесувањето на предлог-кандидатура како и 
изборот на потпретседатели на Собранието на ,СФРЈ 
се врши според одредбите на овој деловник за пред-
лагањето на кандидатура и за изборот на претседа-
тел на Собранието на СФРЈ. 

Член 155 
Поднесувањето на предлог-кандидатура, како и 

изборот на претседател и потпретседател на Собо-
рот се врши согласно со одредбите на овој деловник 
за предлагањето на кандидатура и за изборот на 
претседател на Собранието на СФРЈ. 

Член 156 
Изборот на заедничките работни тела на Соб-

бранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот' 
-во целост,' се врши врз основа на кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај 
кандидатот за претседател на работното тело, онол-
ку кандидати колку членови се избираат во работ-
н о ^ тело. 

Изборот на одделни членови на работните тела 
се врши врз основа на предлогот за избор на одде-
лен член. 

Член 157 
Предлог-кандидатура за избор на заедничките 

работни тела на Собранието на СФРЈ и на работни-
те тела на Соборот поднесува Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања. Предлог-кан-
дидатура може да поднесе делегат чиј предлог ќе го 
поддржат десет делегати. 

Известителот на Комисијата за избор и имену-
вања и предлагачот на кандидатура чиј предлог 
го поддржале десет делегати, имаат право на седни-
цата да го. образложат предлагот. 

Предлог-кандидатурата се поднесува до прет-
седателот на Соборот. 

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна 
дваесет и четири часа пред почетокот на седницата 
на која ќе се врши избор. 

Сите предлози мораат да бидат доставени до 
делегатите до почетокот на седницата на која ќе се 
врши4 избор. 

Ако одделен цредлог не е доставен до делегати-
те осум ден пред седницата на која ќе се врши из-
бор, на барање од делегат чие барање ќе го поддр-
жат десет делегати, одлучувањето за тој предлог ќе 
се одложи до наредната седница што ќе се одржи 
најрано по истекот на осум ден од денот кога е до-
ставен предлогот до делегатите. 

Член 158 : 

Изборот на заедничките работни тела на Собра-
нието на СФРЈ и .на работните тела на Соборот, по 
правило, е јавен. 

Ако изборот се врши тајно, гласањето се врши 
со едно гласачко ливче. 

Во гласачкото ливче се внесуваат сите предло-
жени кандидатски листи за избор најработното те-
ло во целост, односно имињата на сите кандидати за 
одделен член на работното тело, според оној ред ка-
ко што се предложени. Пред имињата на кандида-
тите за претседател на секоја кандидатска листа за 
избор на (работното тело во целост, односно ^тред 
името на секој од кандидатите за избор на одделен 
член на работното тело, мора да има реден број. -

Член 159 
При изборот на работното тело во целост, се гла-

са за кандидатската листа. Делегатот гласа на тој 
начин што го заокружува бројот пред името на кан-
дидатот за претседател на работното тело. 

При изборот на одделен член на работното тело 
се гласа за секој кандидат поединечно. Делегатот 
гласа на тој начин што ги заокружува броевите 

" пред имињата на кандидатите за членови на работ-
ното тело. 

Член 160 
ч 'Ако ниедна кандидатска листа односно ниеден 

кандидат пррх гласањето не го добил потребното мно-
зинство, се врши повторно гласање. 

Пред повторното гласање предлагачите можат да 
ги повлечат своите предлог-кандидатури, а можат 
да поднесат и нови предлози., . -. .. . 

При повторното гласање, се гласа за сите порано 
предложени кандидатски листи, односно предложе-
ни кандидати, ако предлог-кандидатурата не е пов-
лечена, како и за новите кандидатски листи од-
носно новите кандидати ак'о бидат дополнително 
предложени. 

Член 161 
Во сето друго при изборот на овие работни тела 

,согласно се применуваат одредбите на овој делов-
ник за изборот на претседател на Собранието на 
СФРЈ. -

Член 162" 
Поднесувањето предлог-кандидатура и именува-

њето генерален секретар на Собранието на СФРЈ, 
заменик генерален, секретар на Собранието на 
СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно со 
одредбите на овој деловник7 за предлагањето канди-
датура и изборот на функционери на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Избор на претседател и членови на Сојузниот 
извршен совет 

Член 163 
Претседател на Сојузниот извршен совет се из-

бира на предлог од Претседателството на СФРЈ, а 
членовите на Сојузниот извршен совет на предлог 
од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен 
совет, врз основа На мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за "избор и именувања. 

На предлог од кандидатот за претседател на 
Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислење-
то на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања се именуваат сојузните секретари и дру-
гите функционери што раководат со сојузните орга-
ни на управата и со сојузните организации кои се 
членови на Сојузниот извршен совет. 

1 Член 164 
Изборот на претседател на Сојузниот извршен . 

совет се. врши согласно Со' одредбите на овој делов-. 
ник за изборот на претседател на Собранието на 
СФРЈ, а изборот на 'членови на Сојузниот . извршен 

,совет согласно со одредбите на овој деловник за из-
борот на работни тела на Соборот. 

3. Именување функционери во сојузните органи на 
ч управата 

1 1 Член 165 
Функционерите и членовите на колегијалните 

тела што врз основа на-Уставот на СФРЈ и на соју-
зен закон, ги именува Собранието на СФРЈ, се име-
нуваат на предлог од предлагачите кои се опреде-
лени со Уставот на .СФРЈ или со сојузен закон или 
со Деловникот на Собранието на СФРЈ. 

Кон пред л атот за именување на овие функцио-
нери се доставува и мислењето на- Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и именувања, ако таа 
не е подносител на предлогот. 

Член 166 
Функционерите односно членоѕитз на колеги-

јалните тела од член 165 на овој деловник се име-
нуваат согласно со одредбите на овој деловник за 
изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, 
односно за изборот на работни тела на Соборот. 
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4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд 
на Југославија и членови^ на Советот на федера-

цијата 

Член 167 
Претседател и-судии на Уставниот; суд на Југо-

славија и членови на Советот на федерацијата се 
избираат на предлог од Претседателството на СФРЈ. 

Изборот се врши согласно со одредбите на овој 
деловник за изборот на претседател на Собранието 
на СФРЈ. 

5. Избор на претседател и судии на Сојузниот суд и 
именување на сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, сојузен јавен обвинител и други 
функционери во правосудните органи на федера-

цијата 

Член 168 
Изборот на претседател и судии на Сојузниот 

суд и именувањето на сојузен општествен правобра-
нител на „самоуправувањето, сојузен јавен обвини-
тел и други функционери во правосудните органи 
на федерацијата се врши на предлог од Комисијата 
на Собранието на СФРЈ за избор и „именувања. 

Пред именувањето заменици на сојузниот јавен 
обвинител Соборот го определува бројот на замени-
ците кои ќе се именуваат. 

Член 169 
Изборот односно именувањето се врши согласно 

со одредбите на овој деловник за изборот на претсе-
дател на Собранието на СФРЈ, 

6. Постапка за разрешување 

г Член 170 
,Постапка за разрешување на претседателот и 

членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен 
член на Сојузниот извршен совет може да поведе 
делегација со поставување прашање за доверба 
на. претседателот и членовите на Сојузниот из-
вршен совет односно на. одделен член на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Прашањето за доверба се поставува писмено 
помеѓу две седници на Соборот и се доставува до 
претседателот на Соборот, а може да се постави и 
усно на седница на Соборот. Прашањето за доверба 
мора да биде образложено. 
' Прашањето за доверба поставено помеѓу две 

седници на Соборот, претседателот; на Соборот вед-
наш го доставува до сите делегати и го става пра-
шањето за доверба во предлогот на дневниот ред на 
првата наредна седница на Соборот. 

Член 171 
Претседателот на Сојузниот извршен совет може 

да предложи да се разреши ,одделен член на Сојуз-
ниот извршен совет и функционер кој раководи со' 
сојузен орган на управата. -

Предлогот за разрешување одделен член на Со-
јузниот извршен совет и на функционер кој рако-
води со сојузен орган на'управата, што не потекнува 
од Сојузниот извршен совет, се доставува до ̂ Сојуз-
ниот извршен совет заради давање мислење. 

Член 172 - 1 

Постапката за разрешување сојузни функцио-
нери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ поведува предлагачот кој, според одредбите 
на Деловникот на Собранието на СФРЈ или на овој 
деловник, е овластен да го предлага нивниот избор 
односно именување, или Комисијата на Собранието 
На СФРЈ за избор и именувања. 

Предлогот за разрешување сојузни функционери: 
што ги избира 1 односно именува ^ Собранието на 
СФРЈ, што не потекнува од Комисијата на Собраниг 
ето на СФРЈ за избор и именувања; го разгледува 
оваа Комисија и доставува; до Соборот свое образло-
жено мислење за тој предлог. , ј 

Член 173 
При донесувањето одлука за разрешување на 

функционери на сојузните органи, Соборот може да 
определи лице кое ќе го заменува функционерот 
што се разрешува, до изборот на нов ,функционер. 

Член 174 . .. , 
За разрешување на претседателот и членовите 

на Сојузниот извршен совет се известува Претседа-
телството на СФРЈ. 

Член 175 
Во сето друго, одредбите на овој деловник што 

се однесуваат на постапката за избор односно име-
нување, согласно се применуваат и во постапката за 

. разрешување. 

В. Постапка за претресување - други пра-
шања во Соборот 

Член 176 
Соборот, во рамките ,на. својата надлежност 

претресува прашање за спроведувањето на полити-
ката Па Собранието на СФРЈ ^ и извршувањето за-
кони, други прописи и општи акти, разгледува из-
вештаи на Сојузниот извршен совет и сојузните 
органи на управата и сојузните организации, како 
и извештаи на Уставниот суд на Југославија и СО-
ЈУЗНИОТ суд; сојузниот јавен обвинител и сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето. 

По повод, претресот на 'прашањето од став 1 на 
овој член, Соборот може: 

— да заклучи да се поведе постапка за донесу-
вање закон, друг пропис или општ акт од делокру-
гот на Соборот; ^ 

— да му предложи на Сојузниот собор тој да до-
несе нов, односно да изврши и з ^ н и и дополненија 
на важечки закон, друг пропис или. општ акт од 
делокругот на тој Собор; 

' — да му даде насоки на Сојузниот извршен со-
вет, односно на сојузен орган на управата и на со-
јузна организација; 

— да донесе препорака со која на државните 
органи, на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации, здружен,ија и 
заедници ќе им укаже на мерките што би требало 
да ги преземат заради решавање на определено 
прашање во врска со спроведувањето на политиката 
и извршувањето на закон," друг пропис или општ 
акт. 

Член 177 
Ако претресот на прашањата од член 176 на 

овој деловник не бара донесување на заклучок или 
препорака, Соборот го заклучува претресот и пре-
минува на следната точка од дневниот ред. 

Г. Постапка за разгледување интерпелација 

Член 178 
Секоја делегација може да поднесе интерпела-

ција за претресување определени политички пра-
шања во врска со работата на Сојузниот извршен 
совет. 

Интерпелацијата се поднесува писмено. Во неа 
мора да биде јасно формулирано и образложено 
прашањето што треба да се разгледува. 

Делегацијата ја доставува интерпелацијата до 
претседателот јна Соборот. 
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Член 179 
Претседателот на Соборот веднаш ,ја доставува 

интерпелацијата до претседателот на Сојузниот из-
вршен совет, до делегатите и до претседателот на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 180 
Сојузниот извршен совет ја разгледува интерпе-

лацијата и доставува до претседателот на Соборот 
писмен извештај по повод интерпелацијата. 

Сојузниот извршен совет е должен извештајот 
по повод интерпелацијата да го достави до претсе-
дателот на Соборот најдоцна во рок од еден месец 
од денот на приемот на интерпелацијата. 

Претседателот на Соборот го упатува извештајот 
на Сојузниот извршен совет до сите делегати. 

Член 431 
Интерпелацијата како посебна точка се става на 

дневен ред на првата седница на Соборот што се 
одржува по истекот на осум дана од- денот на до-
ставувањето на извештајот на Сојузниот извршен 
совет до делегатите. 

Ако Сојузниот извршен совет не поднесе изве-
штај во рокот од член 180 на овој деловник, интер-
пелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница по истекот на тој рок. 

Член 182 
Претставникот на делегацијата што ја поднела 

интерпелацијата има право на седницата на Собо-
рот да ја образложи интерпелацијата. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право на седницата усно да го образложи извешта-
јот на Сојузниот извршен совет. 

Член 183 
Претресот на интерпелацијата Соборот може да 

го заврши со заклучок за ставовите по прашањата 
што се поставени со интерпелацијата, со давање на-
соки на Сојузниот извршен совет за спроведувањето 
на политиката или извршувањето на закон, друг, 
пропис или општ акт. 

Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши и без одлучување, со преминување на 
претрес на следната точка од дневниот ред. 

По извршениот претрес на интерпелацијата, Со-
борот може да постави прашање за доверба на 

г Сојузниот извршен совет. 

Член 184 
Делегацијата што ја поднела интерпелацијата 

може да -ја повлече најдоцна пред одлучувањето., 
односно пред преминув.ањето на претрес на следна-
та точка од дневниот ред. 

Д. Постапка во врска со прашањата на 
делегати 

Член 185 
Делегацијата и делегатот имаат право на Сојуз-

ниот извршен совет и на функционерите што рако-
водат со сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации да им поставуваат прашања што се одне-
суваат на нивната работа или на работи од нивната 
надлежност, во рамките на делокругот на Соборот, 
(делегатско прашање). 

Член 186 
Прашањата до Сојузниот извршен совет и до 

функционерите што раководат со сојузни органи на 
управата и со сојузни организации делегациите и 
делегатите можат да ги поставуваат усно на седни-
ца на Соборот, а во времето помеѓу две седници на 
Соборот — писмено преку претседателот на Соборот, 

Ако смета дека поставеното прашање е во сог-
ласност со одредбите од овој деловник, претседа-
телот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен 
совет односно до функционерот што раководи со со-
јузен орган на управата или со сојузна органи-
зација. 

Ако смета дека поставеното поашање не е во 
согласност со одредбите од овој деловник, претсе-
дателот на Соборот ќе му укаже на подносителот на 
прашањето на тоа и ќе го повика да го усогласи 
своето прашање со тие одредби 

Ако подносителот на прашањето не го усогласи 
4 своето прашање со одредбите од овој деловник, 

претседателот на Соборот нема да го упати тоа пра-
шање до Сојузниот извртен совет, (односно до фун-
кционер што раководи со сојузен орган на управата 
или со сојузна организација, и за тоа ќе го извести 
подносителот на прашањето. Во врска ср тоа извес-
тување подносителот на прашањето може на сед-
ница на Соборот да бара неговото прашање да се 
упати до Сојузниот извршен совет односно до функ-
ционер што раководи со сојузен орган на управата 
или сојузна организација. ^ 

За барањето Соборот одлучува без претрес. 

Член 187 
Претставникот ца С О Ј У З Н И О Т извршен совет од-

носно функционер што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
даде одговор на истата седница на која е поставено 
прашањето. Ако претставникот односно функцио-
нерот не е во можност да даде одговор на седницата 
на која е поставено прашањето, должен е да го да-
де на наредната седница на Соборот. 

На писмено поставено прашање, одговор се дава 
на првата наредна седница на Соборот, ако тоа пра-
шање е доставено до Сојузниот извршен совет од-

^ носно до функционер што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација најдоцна 
осум дена пред денот определен за одржување на 
седницата. 

Член 188 
Делегација и делегат можат да бараат да се даде 

писмен одговор на прашањето што е Поставено. 
Писмен одговор на прашањето поставено усно 

се дава во рок од осум дена од денот на поставува-
њето на прашањето, а писмен одговор на прашањето 
писмено поставено — во рок од осум дена од денот 
кога е прашањето доставено до Сојузниот извршен 
совет односно до функционер што раководи со со-
јузен орган на управата или со сојузна организа-
ција, а се доставува до претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува одгово-
рот до подносителот на прашањето, а на првата на-
редна седница на Соборот на чиј дневен ред е дава-
њето одговор на поставеното прашање го известува 
и Соборот за поставеното прашање и за дадениот 
одговор. 

! Член 189 
На барање од претставникот на Сојузниот извр-

шен совет односно ОД' функционерот што раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, Соборот може да ги продолжи роковите за 
давање одговор определени во чл. 187 и 188 од овој 

, деловник. 

Член 190 
На прашањето поставено до С о ј у з н и о т извршен 

совет одговор дава определен претставник на тој 
совет, а на прашањето поставено до функционер 
што раководи со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација одговор може да даде, освен 
тој функционер и функционерот кој, според важеч-
ките прописи, го заменува,4 односно друг функцио-
нер ро тој орган што ќе го овласти тој, 
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Претставникот на Сојузниот извршен совет од-
носно функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата.или со сојузна организација може да 
одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако 
тоа прашање не се однесува на нивната работа или 
на работите од нивната надлежност. 

Ако одговорот се однесува на прашање што 
претставува државна или службена тајна, Сојузниот 
извршен ,совет, односно функционер што раководи 
со сојузен орган на управата или со сојузна органи-
зација, може да предложи одговорот на седницата 
на Соборот да се даде без присуство на јавноста или 
на затворена седница на одборот нa Соборот во чиј 
делокруг спаѓа тоа прашање. За тој предлог одлу-
чува Соборот. 

Член 191 
По примениот одговор, делегацијата односно 

делегатот. што го поставиле тоа прашање можат на 
седницата на Соборот да постават дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално' дополнителното прашање, делегација-
та односно делегатот можат, на начин определен со 
овој деловник'да предложат предметот на кој се 
однесува нивното прашање да се стави на дневен 

' ред,на таа или на една?од наредните седници да 
Соборот. 

' Член 192 
- Прашањата што делегацијата и делегатот ги 

поставуваат до Сојузниот извршен совет и до функ-
ционерите што раководат со сојузните органи на 
управата или со сојузните организации, како и од-
говорите на тие прашања, мораат да бидат кратки 
и не смеат да имаат обележје на расправање на 
предметите на кои се "однесуваат тие прашања. 

Член 193 
Делегацијата и делегатот имаат право на функ-

ционерите.и на колегиј алките органи што раководат 
со ,организацијата што врз основа на сојузен закон 
врши јавни овластувања да им поставуваат праша-
ња што се однесуваат на нивната работа или на ра-
ботите од нивната дејност во рамките на вршењето 
на јавните овластувања. 

Во поглед на начинот на поставување на праша-
ња до функционерите од став 1 на овој член и да-
вањето на одговори на тие, прашања, согласно се 
применуваат одредбите од овој деловник за начинот 
на поставување на прашања до Сојузниот извртен 
совет и до функционерите што раководат со сојуз-
ните органи на управата или со сојузните органи-
зации и давањето на одговори на тие прашања. 

Т. Постапка во врска со -предлогот за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 

на закони 

Член 194 
Претседателот на Соборот го упатува предлогот 

на Уставниот суд таа Југославија за поведување пос-
.тапка за оценување на уставноста на закон, што му 
го упатил претседателот на Собранието на СФРЈ, на 
разгледување до надлежниот одбор и до Законодав-
но-правната комисија на. Соборот. 

Член 195 
Надлежниот одбор на Соборот го разгледува 

предлогот и за тоа поднесува извештај до Соборот. 
Извештајот на надлежниот одбор се доставува и 

до Законодавно-правната комисија на Соборот. 

Член 196 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледува предлогот за поведување постапка за 

оценување на уставноста на закон заедно со извеш-
тајот на надлежниот одбор од гледиштето на устав-
носта на законот поради кој е поведена постапка за 
оценување на уставноста. ^ 

Ако Законодавно-правната комисија при раз-
гледувањето на предлогот оцени дека постои основ 
за измена или дополнение на законот, другиот про-
пис или општиот акт на кој се однесува предлогот 
или дека е ̂ потребно Соборот претходно да заземе -
начелен став за прашањето на кое се однесува пред-
логот, ќе го достави предлогот со'своите ставови за 
оценување на уставноста до претседателот на Со-
борот заради изнесување на седница на Соборот. 

" Член 197 
Соборот го разгледува предлогот на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот на надлеж-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија и, 
ако оцени декд треба да се измени или дополни, за-
конот, другиот пропис или општиот4 акт на кој се 
однесува предлогот, ќе определи орган или работно 
тело на Соборот што ќе поднесе предлог за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општиот акт. 

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена 
или дополнение на законот, . другиот пропис или 
општиот акт на кој се однесува предлогот, претсе-
дателот на Соборот писмено ќе го извести. Уставниот 
суд на Југославија со доставување на заклучокот 
на Соборот. 

Член 198 - - ' 
При разгледувањето на предлогот за оценување 

на уставноста на закон, друг пропис или општ акт, 
надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
ќе му предложат на претседателот на Соборот фун-
кционер, кого ќе го определи тој да го претставува 
Собранието на СФРЈ во постапката пред Уставниот 
суд на Југославија. - , 

VII. ДЕЛОВЕН Т-ЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 

. 1. Свикување седница 
\ 

Член 199 
Седница на Соборот свикува Претседателот на 

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

Претседателот на Соборот свикува седница на 
Соборот кога тоа го бара Претседателот на Репуб- " 
ликата, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот из-
вршен совет, една од делегациите и работно тело 
на Соборот. 

Ако претседателот не свика седница на Соборот 
кога е должен да го стори тоа, седница ќе свика 
претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Член 200 
Претседателот на Соборот при свикувањето на 

седницата ќе води сметка за роковите и времето 
потребно за подготовка и работа на таа седница. 

Поканата за седница на Соборот мора да Јбиде 
упатена навреме до делегатите за да можат 'пра -
шањата ставени на дневен ред на седницата на Со-
борот да бидат разгледани во делегациите и работни^ 
те тела на Соборот, како и во собранијата на репуб-
ликите и собранијата на автономните покраини, за-
ради заземање став. 

Поканата за седница на Соборот, со предлогот 
на дневниот ред се упатува најдоцна осум дена пред 
денот определен за одржување на седницата на Сo-
борот. 

Кон поканата за седницата, претседателот на 
Соборот доставува до делегатите предлог на днсв^ 
ниот ред, соодветен материјал за прашањата што 
се предложени за дневен ред на седницата и запис-
ник од претходната седница, ако порано не им биле' 
доставени. 
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По исклучок, во итни случаи, претседателот мо-
же да свика седница на Соборот и во рок пократок 
од осум дена, а дневниот ред за таа седница може 
да го предложи на самата седница. 

За свршувањето и предлогот на дневниот ред на 
седницата, претседателот на Соборот го известува 
претседателот на Собранието на СФРЈ и претседа-
телите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини. 

Член 201 4 " 
Првата седница на Соборот по изборот ја сви-

кува претседателот на Соборот од поранешното сви-
кување. 

2. 'Дневен ред на седница 

Член 202 ^ 
Дневниот ред на седницата на Соборот го под-

готвува и го предлага претседателот на Соборот. 

Во подготовката на дневниот ред. претседателот 
на Соборот се договара со потпретседателот на Со-
борот, со претседавачите на делегациите во Соборот 

со претседателите на работните тела на Соборот 
за прашањата што треба да се внесет во предлогот 
.на дневниот ред и за денот на свикувањето на сед-
ницата на Соборот, земајќи ги предвид предлозите 
што . му се доставени до денот на свикувањето на 
седницата и "водејќи сметка за задачите и роковите 
утврдени со програмата за; работа на Соборот. 

При составувањето на предлогот на дневниот 
ред се земаат, предвид и иницијативите што потек-
нуваат од општествено-политичките организации, 
општествените, организации и другите самоуправни 
организации,, здруженија и заедници во федераци-
јата. 

Член 203 - ' " 
Претседателот на Соборот го внесува во пред-

логот на дневниот ред и прашањето поради кое ба-
рале свикување на седница на Соборот една од де-
легациите, работно тело на Соборот, Претседателот 
на Републиката, Претседателството нa СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет. 

Член 204 
Ако претседателот на Соборот не внесе во пр-ед-

логов на дневниот ред некое прашње што до денот 
на свикувањето на седницата на Соборот му го дос-
тавил овластениот предлагач, должен е на седни-
цата да ги изнесе причините поради кои не го сто-
рил тоа. 

Ако предлагачот и по образложението од прет-
седателот на Соборот остане при своето барање, за 
тоа барање одлучува Соборот. 

Член 205 
Во итни случаи претседателот на Соборот,. ра-

ботно тело на Соборот, една од делегациите, Прет- . 
седателот на Републиката, Претседателството на 
СФРЈ или Сојузниот извршен совет може на сед-
ницата на Соборот да предложат определено пра-
шање да се стави на дневен ред на седницата, но се 
должни да је образложат итноста на тој предлог. 

На седницата на Соборот најпрво се одлучува 
за итноста. 

Член 206 
Дневниот ред на седницата се утврдува на по- -

петокот на седницата. ' " 

3. Претседавање и учество 

Член 207 
На седницата на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

' седателот на Соборот на седницата на Соборот прет-
седава потпретседателот на Соборот. 

Ако е отсутен и потпретседателот, на седницата 
се избира еден од делегатите што ќе претседава на 
седницата. Во тој случај седницата ја отвора деле-
гатот најстар по години и претседава до изборот на 

„ делегатот што натаму ќе претседава на седницата. 
Најстариот дел,егат претседава на првата сед-

ница на Соборот по изборот и кога претседателот и 
потпретседателот на Соборот се разрешени од дол-
жноста — до изборот на нов претседател. 

Член 208 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат и да учествуваат во работата на седни-
цата на Соборот^ 

За присуството на делегатите на седницата на 
Соборот се води евиденција. 

Претседателот на Соборот пред почетокот на 
седницата на Соборот утврудува дали постои кво-
рум за работа на Соборот. у \ 

Кворум постои ако на седницата на Соборот се 
застапени сите делегации и ако на седницата при-
суствува мнозинството делегати. Ако Соборот од-
лучува за предлози-закони за привремени мерки, по-
требно е на седницата да присутвуваат две третини 
од вкупниот број делегати. 

Член 209 
Делегатите на Сојузниот собор можат да при-

суствуваат на седница на Соборот, а со одобрение 
на Соборот можат да учествуваат во претресот. 

Во претрес на седница на Соборот можат да 
учествуваат: 

— претседателот и членовите' на Сојузниот из-
вршен совет;. 

— претставници на Сојузниот извршен совет 
што не се членови на Советот и повереници на тој 
Совет кога се претресува предлог-акт или друг 
предлог на тој Совет; 

— функционери што раководат со сојузните 
органи на управата ќ сојузните организации, кога се 
претресува предлог-акт или друго прашање што се 
однесува на областа од делокругот на органот однос-
но на организацијата со која раководат тие; 

— претставници на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини, кога се 
претресува предлог што го поднело собранието на 
републиката односно собранието' на автономната по-
краина, мислење што го дало тоа, Ши прашње што 
го поставило тоа, или се повикани на седницата 
заради изнесување на мислење за определено пра-
шање; 

— претставници на органите во федерацијата, 
на општествено-политичките организации, опште-
ствените организации и на другите самоуправни 
организации, здруженија и заедниции, како и на-
учни и стручни работници, што се повикани на сед-
ницата заради изнесување мислење за определено 
прашење. 

Член 210 
Никој не може да зборува на седница на Со-

борот пред да побара и добие збор од претседателот 
на Соборот. 

Пријави за збор се поднесуваат штом ќе почне 
Претресот и можат да се поднесуваат се до заврч. 
шувањето на претресот, ^ 
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Говорникот може да го спомене на ред или да 
го прекине во говорот само претседателот. 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во говорот, 

Член 211 
Претседателот им дава збор на делегатите спо-

ред редот на пријавувањето односно на поднесените 
пријави. ^ 

На делегатот што сака да зборува за повреда 
на деловникот или за повреда на утврдениот Дне-
вен ред (забелешка на дневниот ред) претседателот 
му дава збор штом ќе го побара. Говорот на тој де-
легат не може да трае подолго од пет минути. Прет-
седателот е должен по тој говор да даде објаснение 
во поглед на повредата на деловникот односно на 
утврдениот дневен ред. Ако делегатот не биде за-
доволен со објаснението, за прашањето се решава 
на седницата, без претрес. 

Ако делегатот побара збор за да го исправи 
изводот што според неговото мислење е неточен 
и што предизвикал недоразбирање или предизви-
кал потреба од лично објаснување (исправка на 
наводот), претседателот ќе му даде збор штом ќе 
го заврши говорот лицето кое ја предизвикало ис-
правката. Делеготот во својот говор мора да се ог-
раничи на исправката односно на личното објасну-
вање, и неговиот говор не може да трае подолго 
ед пет минути. 

Член 212 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот, ќе го повика да се 
придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по вториот повик не се прид-
ржува кон дневниот ред, претседателот може да 
му го одземе зборот. 

Член 213 
Траењето на излагањето на делегатите и на 

другите учесници на седницата не е ограничено, 
освен ако со овој деловник или со одлука на Собо-
рот не е определено поинаку. 

Соборот може, на предлог од претседателот или 
на барање од делегат чие барање ќе ,го доддржат 
десет делегати да одлучи говорникот за истото пра-
шање да може да зборува само еднаш, а може да 
го определи и траењето на говорот. 

4. Одржување на редот 

Член 214 
За редат на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 215 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките предупредување и 
'одземаше на зборот. 

Член 216 
Мерката предупредување му се изрекува на 

делегат што се своето однесување, земање збор, иако 
претседателот на Соборот не му го дал, со упаѓање 
во зборот на говорникот или на друг начин го нару-
шува редот на седницата и одредбите на овој де-
ловник. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува на 
делегат што со својот говор на седницата го'' нару-
шува редот и одредбите од овој деловник, а веќе 
двапати на таа седница бил предупреден да се при-

, држува кон редот и одредбите од овој деловник. 
Мерката предупредување или мерката одземање 

да ,зборот ја изрекува претседателот на Соборот. 

Член 217 
Ако претседателот на Соборот, со редовните 

мерки не може да одржи ред на седницата на Со-
борот, ќе определи прекин на седницата. 

Член 218 
Претседателот на Соборот може да нареди се-

кој граѓанин кој го нарушува редот на седницата 
на Соборот да се оддалечи од салата во која се одр-
жува седницата и од зградата на Собранието на 
СФРЈ. 

Ако е редот значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се оддал ечат сите грѓани. 

5. Тек на седницата , 

Член 219 

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 
на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
со работата на седницата џ со другите претходни 
прашања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа 
кој е повикан на седницата на Соборот и кои деле-
гати го известиле дека се спречени да присуству-
ваат на седницата. 

Член 220 ' 
Пред преминувањето на усвојување на днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ги прашува де-
легатите дали имаат забелешки па записникот од 
претходната седница 

Член 221 
По утврдувањето на дневниот ред, делегатите 

можат да составуваат прашања и да бараат објас-
ненија и известувања во смисла ,на одредбите од 
овој деловник, ако Соборот не одлучи поинаку. 

Соборот може да га определи времето за пос-
тавување прашања и за давање одговори на од-
делна седница. 

Член 222 / ' 
Претресот на одделни прашања се врши според 

редоследот утврден во дневниот ред. 
Во текот на седницата Соборот ,може да изврши 

измени во редоследот на претресот на одделни пра-
шања што се утврде-ни во дневниот ред. 

Претресот на одделни^ прашања може да -биде 
единствен или под-елен во две фази — општ прет-
рес. и претрес во поединости. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат мис-
лења. да се бараат објасненија и да се поставуваат 
сите прашања во поглед па решенијата дадени во 
предлогот. 

Во текот на претресо-т во поединсоти за пред-
логот се расправа по делови, глави односно оддели 
на текстот, а ако се одлучи тоа на седницата, и по 
одделни членови односно точки. Во текот на прет-
ресот во поединости се расправа и за амандманите 
на ,предлогот. 

1 , Член 223 
На почетокот на претресот на секое прашање 

лицето што го поставило прашањето може да да-
де поблиски односно дополнителни образложенија 
на тоа прашање. 

Потоа добиваат збор делега,тите и другите уче^ 
спици на седницата на Соборот што се пријавило 
за збор. -. ' 

Секое прашање, на дневен ред на седницата на 
Соборот се претресува додека има пријавени говор-
ници во врска со тоа прашање. 

Кога ќе . утврди дека нема повеќе говорници1, 
претседателот го заклучува претресот. 
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Член 224 
Претседателот на Соборот може во текот на 

седницата да ја прекине работата на Соборот и да 
го определи денот и часот кога ќе продолжи ра-
ботата. , , 

Претседателот је прекинува работата на Соборот 
кога е тоа предвидено со овој деловник, поради 
недостиг на кворум, поради изминатото време, 
поради одмор 'на делегатите, поради потреба во ме-
ѓувреме од прекинот до продолжението на седни-
цата да се извршат потребните консултации и да се 
соберат потребни мислења, како и во други случаи 
кога тоа ќе го. заклучи Соборот. 

Ако седницата е прекината поради недостиг на 
кворум, а кворум не постои и во продолжението 
на седницата, претседателот ја заклучува седницата. 

Член 225 
За прашањата што се претресуваат на седни-

цата на Соборот можат да се донесуваат акти на 
Собранието на СФРЈ од делокругот на Соборот, 
заклучоци и насоки на Соборот. 

Ако прашањето што се претресува не бара 
донесување акт, односно заклучок или ако "Соборот 
не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го 
заклучува претресот и преминува на следната 
точка од дневниот ред. 

Ако Соборот за прашањето што го протресувал 
не сака да одлучува на истата седница, претресот 
на тоа прашање се одложува за една од наредните 
седници според заклучокот на Соборот. 

Член 226 
Откако ќе бидат исцрпени сите точки од днев-

ниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува 
седницата. 

6. Одлучување ! 

, Член 227 
За донесување одлука на седницата на Соборот 

е потребен кворум. Кворум постои ако на седницата 
на Соборот се застапени сите делегации на собра-
нијата на репубдините и на собранијата на авто-
номните покраини и ако на. седницата присуствува 
најмалку мнозинството делегати во Соборот. 

Ако се донесува закон за привремени мерки;, 
кворум постои ако на седницата присуствуваат 
најмалку две третини од сите делегати во Соборот. 

Член 228 . ' 
Ако претседателот на Соборот ,се посомнева 

даличпостои кворум за одлучување, ќе нареди про-
зивање. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го побара 
делегатот чие барање ќе го подржат десет делегати. 

Кога ќе се заврши прозивањето, повторно се 
прозиваат делегатите за кои е забележено во спи-
сокот дека не се присутни. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 
По завршеното прозивање, претседателот утвр-

дува дали на седницата се застапени сите делега-
ции на собранијата на' републиките и на собрани-
јата на автономните покраини и колкав број деле-
гати присуствува на седницата на Соборот. 

Член 229 
За прашањата за кои се одлучува врз основа 

на согласноста од собранијата на републиките и на 
' собранијата на автономните покраини, Соборот 

одлучува по делегации. Одлуката се смета за доне-
сена ако за неа гласале сите делегации во Соборот, 

ј Соборот ги донесува Законите за привремени 
Мерки со двотретинско мнозинство гласови од сите 
Делегати, ^ 

За другите прашања од својот делокруг, како 
и за прашањата за кои рамноправно одлучува со 
Сојузниот собор, Соборот одлучува со мнозинство 
гласови на присутните делегати. 

Член 230 
Делегацијата односно делегатите имаат право 

по завршениот претрес, а пред гласањето, да се 
изјаснат за својот став во поглед на гласањето и 
да го образложат својој став. 

Член 231 
Гласањето по правило е јавно. 

Член 232 
Кога Соборот одлучува по делегации гласањето, 

се врши така што претседавачот на делегацијата 
или еден од членовите што ќе го определи делега-
цијата, се изјаснува дали таа делегација е за или 
против предлогот. 

/ 

Член 233 
Кога во Соборот се одлучува со гласовите на 

сите делегати, делегатите гласаат така што се из-
јаснуваат за предлогот или против предлогот или се 
воздржуваат" од гласањето. 

Гласањето се врши едоновремено — со кревање ; 

рака или на друг начин, или со прозивање заради 
поименично изјаснување. 

Член 234 
Гласањето до кревање рака или на друг начин 

се врши така што претседателот на Соборот прво 
ги повикува делегатите да се изјаснат кој е за пред-
логот, потоа, кој е против предлогот и на крајот -
дали некој се воздржува ^од гласањето. 

Член 235 
Прозивањето паради поединечно изјаснување 

на делегатите се врши ако тоа го определи претсе-
дателот на Соборот затоа што смета дека е тоа 
потребно за да се утврди точно резултатот од гла-
сањето, или ако тоа го побара еден член зд деле- . 
таци јата чие барање ќе го поддржи делегацијата на 
која и припаѓа тој делегат. 

Поименично^ гласање се врши така што секој 
прозеан делегат се изјаснува „за" или „против4' или 
се воздржува од гласањето. 

Кога е пробивањето завршено повторно с.е про-
зива ат делегатите за кои во списокот не е забеле-
жено дека Гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 

Член 236 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот го утврдува резултатот од гласањето и врз 
основа на резултатот од гласањето. објавува дека 
предлогот за кој се гласало е усвоен или одбиен. 

/ 

' Записници 

Член 237 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци , за 

работата на седницата, а посебно за предлозите из-
несени на седницата, и за заклучоците донесени на 
седницата, по повод одделни точки од дневниот ред. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
Гласањето до ,повод одделни прашања. 
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Делегатот што на седницата га издвоил мисле-
њето може да бара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи секре-
тарот "на Соборот. - ' "7 

- Член 238 
Запи.сникот се составува, по правило, истиот 

ден кога е завршена седницата. 
Записникот се уплатува до си,те делегати веднаш 

по составувањето, а најдоцн-а осум дена пред денот 
опрделен за одржување на идната седница. 

Член 239 
Секој делегат има право на почетокот на ид-

ната седница да стави забелешки на записникот. 
За основаноста.на забелешките на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се усво-
јат забелешките, во. записникот ќе се извршат соо-
дветни измени. 

Записникот на ' кој не се ставени забелешки , 
односно записникот во кој според усвоените забе-
лешки се извршени исправки се смета 'За усвоен. 

. Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
лот на Соборот и секретарот на Соборот. 

Член 240 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Собо-
рот 

Член 241 
На седницата на Соборот се водат и стенограф-

ски белешки. - - " 
" Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите веднаш по одржаната седница на 
Соборот. 
' ' Секој делегат може во рок од три дена од- де-

нот на одржувањето на седницата да бара во сте-
нографските белешки да се извршат измени на 
неговото излагање што се само од редакциски 
карактер. Со овие измени не може да се менува 
смислата и суштината на неговото излагање. 

Ако се оспори дека измените што делегатот. 
бара да се извршат во. стенографските белешки 
во кои е неговото излагање не се од редакциски 
карактер, за спорното прашање одлучува претседа-
телот' на Соборот. 

Стенографските белешки се - приложуваат кон 
усвоениот записник. 

VIII. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 
' Ј 

х Член 242 
Службата на Соборот ги врши стручните и дру-

гите работи на Соборот, што се однесуваат на: 
подготвувањето на програмите и плановите за ра-
ботата на Соборот и' на работните, тела и следе-
њето на нивното извршување'; подготвување и 
организирањето на седниците на Соборот и седници-
те на работните тела; обезбедувањето и давањето 
стручни мислења во врска со работата на Соборот и 
на работните тела; обезбедувањето и подготвува-
њето на документационите и драгите материјалот 
и ,на податоците за работата на Соборот и на ра-
ботните тела; подготвувањето на предлог-актите 

на барање од Соборот и работните тела и следењето 
на извршувањето на заклучоците на Соборот и 
работните тела. 

Службата на Соборот ги врши стручните и 
други работи за потребите на делегациите и деле-
гатите во Соборот во-"вршењето на нивната функ-
ција, што се однесуваат на: подготвувањето на 
предлог-актите и амандманите на предлог"актите; 
остварувањето на иницијативите а предлозите на' 

делегациите за претресување на прашања од дело-
кругот на Соборот; подготвув,ањето на прашања и 
интерпелации на делегациите и делегатите и бара-
њето објасненија и извествувања; обезбедувањето' 
на дополнителна документација; информирањето и 
давањето на објасненија и стручни мислења. 

Член 243 
Работните тела на Соборот имаат секретар. 

, Секретарот на работното тело му помага на 
претседателот на работното тело во подготвувањето 
на седницата, ги подготвува извештаите од сед-
ниците на /работното тело, записниците и другите 
материјали од седницата на работното тело, органи-
зира и врши други стручни работи за потребите 
на работното тело. 

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

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 244 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 

АС бр. 81 
24 декември 1974 година 

Белград 

Собор -НА републиките и покраините на Собранието 
- . на СФРЈ 

Претседател. 
Зоран Полич, с. р. 

2. 

Врз основа па член 23 од Законот за Сојузниот 
суд („Службен л-ист на СФРЈ", бр. 21/74), и член 209 
од Деловникот на Сојузната скупштина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/70)' а во врска со член 1 став -
2 од Одлуката за привремениот деловен ред на Со-
бранието на СФРЈ (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/74), Административната комисија на^ Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 19 декември 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАГРАДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СУДИИТЕ-

- П О Р О Т Н И Ц И А СОЈУЗНИОТ СУД 

1. На судија-поротник па Сојузниот суд му при-
паѓа награда за вршење на судиска должност во 
износ од 150 динари за одржана седница. 

Наградата од став 1 на оваа точка припаѓа само 
за една седница одржана во текот на денот. 

Ако седницата трае повеќе од еден ден, награ-
дата припаѓа за секој ден на одржување на седни-
,цата. 

2. Исплатата на наградите според оваа одлука 
паѓа на товар на претсметката на Сојузниот суд. 

3. Оваа одлука влегува во сила-, осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Бр. 120-215/74-03 
27 декември 1974 година 

Белград 

Претседател, 
^ Милован Ѓокановиќ, с. Р 
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Врз основа на член 60 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
.71/72 и ^2/73); Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ'НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1975 

ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1975 година, утврдени во износ од 4.819,564.500 ди-
нари со Одлуката за утврдување на вкупниот из-
нос на девизите за потребите на федерацијата, 
републиките и автономните покраини за 1975 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), можат 
да се користат за нестоковии и стоковни плаќања 
на сојузните органи, на определени органи на 
општествените организации што својата дејност ја 
вршат на'целата територија на Југославија, на ус-
танови и на граѓански правни лица, како и за. на-
мирување на други потреби на федерацијата, и 
тоа: . ^ 

1) за нестоковни плаќања — 
до износот од 

2) за стоковни плаќања — 
до износот од 

Динари 

1.029,788.300 динари; 

3.570,022.900 динари. 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износ од 219,753.300 динари 
за намирување на непредвидени и недоволно пред-. 
видени ; расходи (средства на резервата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата на надлежните наредбодавци да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа то-
чка, кои во секој поединечен случај не премину-
ваат износ од 100.000 динари. 

2. Со Распоредот на девизите, за 1975 'година, 
што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин со-
ставен дел, се утврдуваат, во границите на изно-
сите од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисо-
ките износи 'на девизите за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
на оваа одлука можат да се користат 55% . во де-
визи што, се од значење за одржување на ликвид-
носта ЕО меѓународните плаќања, а-45% во 'други 
девизи. 
ч Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може да им одобрува на одделни корисници 
користење на девизи во поголеми, односно помали 
проценти, од процентите утврдени во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да 
не може да премине 55% во девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. 

4. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да го распореди износот на девизите од ред-
ниот број 71 на Распоредот на девизите за 1975 
година на одделни корисници. 

5. Заради рамномерно користење на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат . 
за финансии, во согласност со потребите на корис-
ниците и со насоките на Сојузниот извршен совет, 
ја утврдува динам,иката на користењето на деви-
зите за секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии по барањата на надлежните наредбодавци да 
врши измена на намената и височината на сред-
ствата утврдени за нестоковните плаќања во Рас-
поредот на девизите за 1975 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр, 859 
12 декември 1,974 година 

Белград . . ' 

- Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1Ѕ75 ГОДИНА 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федератив-
на Република Југославија 

" Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

СТОКОВ-НИ плаќања . 

2,752 ОСО 
1721.000 

Вкупно 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

3 Секретаријат за законо-
давство на Собран,ието на 
СФРЈ 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

2,924.000 

120.000 

3,044.000 

2 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,364.000 
— котизации - 144.000 
— други плаќања .16.000 2,524.000 . 

2,500.000 

5,024:000 

10.000 

Вкупно 10.000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 80.000 

Вкупно 80.000 

5 Кабинет на Претседателот 
на Републиката 

Нестоковни плаќања: 
службени патувања 

— други' плаќања 
17.200 

1,186.800 1,204.000 

С Т О К О В Н И плаќања 3,44.00) 

Вкупно 1,548.000 

6 Управа на островот 
Бриони 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

9.000 
172.000 

Вкуп,но 181.000 

7 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

6,923.000 
268.000 

г 

7,191.006 

Стоковни плаќања 8,196,000 

Вкупно 15,387 ООО 
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8 Секретаријат на Сојузниот' 
извршен совет за' законо-
давни и правни работи 

Нестоковни плаќања: 
7 — службени патувања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

12 Уставен суд на Југосла-
вија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

16 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 22,941.700 
— претставништва 547,351.700 
— котизации 16,409.400 
— други плаќања 13,740.700 
Стоковни плаќања 

150.000 
10 СО 

Вкупно 160.000 

9 Секретаријат на Сојузниот 
извршен совет за следење 
на стопанските движења 

Нестокобни плаќања:. 
— службени патувања 65.000 

,Вкупно 65.000 

10 Служба за одбранбени 
подготовки на Сојузниот 
извршен совет 

Стоковни плаќања 5,375.000 

Вкупно , 5,375.000 

11 Центар за информациона 
и документациона дејност, 
на Сојузниот извршен со- ^ 
вет 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања -

15.000 
768.000 

783.000 

70.000 

Вкупно 70.000 

13 Сојузен суД 
плаќања: 1 Нестоковниот плаќања: 

22.500 — службени патувања 22.500 

Вкупно 22 500 

14 Сојузно јавно обвинител- -

ство 
Нестоковни плаќања: 

13.000 — службени патувања 13.000 

Вкупно . 13.000 

15 Сојузно јавно правобра-
. нителство 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 43.000 

Вкупно 43.000 

600,443.500 

16,000.000 

17 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана ^ - г 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,960.000 
— претставништва 22,570.000 
— котизации 140.000 
— лекувања во стран-

а в а 1,160.000 
— специјализации 14,070.000 
— ,други плаќања 1,400.000 
Стоковни плаќања 

42,300.000 

3.269,932.000 

Вкупно 3.312,232.000 

18 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

1,414.700 
545.700 

1,032.000 
6.876.600 

Вкупно 

19 Сојузен секретаријат за 
пазар и цени , 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

""Вкупно 

20 Сојузен секретаријат за 
^ , финансии 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 550.000 
— котизацим 12,741.000 
— трансфер на наслед-

ства 2Д50.000 
— Други плаќања . 40,046.000 
Вкупно 

21 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 865.000 
— котизации 1,617.000 

Вкупно 

22 Сојузен секретаријат за 
правосудство и организа-
ција на сојузната управа 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизација 

88.500 
^2.100 

Вкупно 

23 Сојузен комитет за оп-
штествено планирање 

Нестоковни плаќања! 
— службени патувања 

9,869.000 

70,689 ООО 

80,558.000 

70.000 
70.000 

55,487.000 

55,487.000 

2,482.000 

2,482,000 

130.600 
130.600 

250.006 

Вкупно 616,443.500 Вкупно 250 000 
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24 Сојузен комитет за енер-
гетика и индустрија 

Нестоковни плаќања: 
. — службени патувања 400.000 г" 

1 — котизации 54.800 454.800 
. Вкупно 454.800 

25 Сојузен комитет за земјо-
делство 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,250.000 

. — котизации . 4,254.200 
- други плаќања 913.700 , 6,417.900 

Вкупно 6,417.900 

26 Сојузен комитет за со-, 
обраќај и врски 

Несгоковни плаќања: 
— службени патувања 400.000 
— котизации 1,851.000 2,251 ООО 

Стоковни плаќања 966.000 

Вкупно 3,217.000 

27 Сојузен комитет за тури-
зам 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 57.000 
— котизации 477.300 534.300 

Вкупно 534 300 

28 Сојузен комитет за ,,еко-
номска соработка со зем-
јите во развој 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 400.000 
СТОКОВНИ, плаќања 25.000 

32 Сојузен ,комитет за здрава ' 
ство и социјална заштита 
. ^ нестоковни плаќања 

— службени патувања. 

Вкупно 

33 Сојузен комитет за наука 
и култура ' 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања ч 

Вкупно. 

34 Сојузен комитет за ин-
формации 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
-? сттецијализации 
— Други плаќања 

СТОКОВНИ плаќања 

474,000 
86.000 

411.000 

Вкупно 

35 Сојузна управа за царини/ 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— цретставништва 
— котизации 
Стоковни плаќања 

350.000 
722.000 
320.300 

Вкупно 

Вкупно 425.000 
36 Сојузна управа за цивил-

на воздушна пловидба 
Нестоковни плаќања: 

29 Сојузен комитет за труд — службени патувања 
и вработување — претставништва 
" Нестоковни плаќања: — котизации 

- — службени патувања 80.000 - — специјализации 1 
— ќотизации 60.400 140.400 — други плаќања ! 

275.000 
744.000 
896.100 
184.800 
275 ООО 

Вкупно 140.400 Стоковни плаќања 

30 Сојузно биро за работи 
на вработувањето 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

. 407,000 
Вкупно 407.000 

31-Сојузен комитет за пра-
шања на борците и вое-
ните инвалиди 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— лекување во стран-

ство 
— други плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

63.000 

1,000.000 
3,000.000 4,063.000 

1;000.000 

38 Сојузен пазарен инспек-
торат 

Нестоковни п л аќања: 
— службени патувања 

Вкупно 5,063.000 Вкупно 

90.000 

90.000 

260.000 
34 ООО " 

294.000 

971.000 

3,873.000 
4,844.000 

1,392,300 
11,700.000 

13,092.300 

2,374.900 
47,950.700 

50,325.600 

37 Сојузна управа за радио-
врски " 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 135.000 
— специјализации 249.000 

СТОКОВНИ плаќања 

Вкупно 

384.000 
2,^94.000 

2,978.000 

62.000 

62.000 
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39 Сојузен девизен инспекто-
рат 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 250.000 

Вкупно ' ^ 250.000 

40 Сојузен завод за опште-
ствено планирање 

Нестоковни плаќања: 
4— службени патувања 210.000 

Вкупно ^ „ ^ 210.000 
V 

41 Сојузен завод за цени 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

Вкупно 

42 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна^ пррсветно-
-културна и техничка со-
работка 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,706.000 
- котизации 5,093.200 

' - - други плаќања 22,500.000 30,299.200 
Стоковни плаќања 2,700.000 

Вкупно 32,999.200 

43 Сојузен завод за статис-
тика ' 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 160.000 
- котизации 6.000 166.000 
Стоковни плаќања 1,280.000 

Вкупно 1,446.000 

44 Сојузен хидрометеороло-
шки завод 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 120.000 
— котизации 1,1 /̂3.000 1,393.000 
Стоковни плаќања 7,900.000 
Вкупно 9,293.000 

45 Југословенски завод за 
стандардизација 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 205.000 
— котизации 699.500 904.500 
Стоковни плаќања 375.000 
Вкупно 1,279.500 

46 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања: . 
— службени патувања 100.000 

- Вкупно 4 
- 100.000 

47 Сојузен завод за мерки и 
скапоцени метали 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 27.500 
- котизации 192.400 219.900 
Стоковни плаќања 417.100 

Вкупно 637.000 

48 Сојузен геолошки . завод 
Нестоковки плаќања: 
— службени патувања . 24.000 

Вкупно .. 24.000 

300.000 

Вкупно ^ . 300.000 

50 Сојузна дирекција за рег 
зерви на индустриски 
производи ч 

Несто-ковни плаќања: 
— службени патувања 360.000 

Вкупно 360.000 

51, Дирекција на југословен-
ската слободна зона во 
Солун 

Нестоковни плаќања: / 

претставништво 1 9,413.000 

Вкупно о 9,413.000 

52 Југословенска комисија 
за соработка со ООН за 
просвета, наука и култу-
ра (UNESCO) 

Нестоковни - плаќања: 
— службени патувања 250.000 

' — котизации 4,548.200 4,798.200 

Вкупно 4Д98.200 

53 Југословенска "комисија 
за соработка со Меѓуна-
родниот фонд на ООН за 
помош на децата 
(UNICEF) . 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 55.000 

Вкупно 55.000 

54 Југословенска комисија 
за соработка со меѓуна-
родни здравствени орга-
низации 

НестоКОВНИ п л а ќ а њ а : 
— службени патувања 53.000 
- котизации 6,744.700 6,797.700 

Вкупно 6,797.700 

, 49 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 

56.000 производи 
Нестоковни плаќања: 

56.000 — службени патувања 



Петок, 3 јануари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 1 - Страна 27 
\ 

55 Југословенска комисија 
за соработк-а со Меѓуна-
родна - организација . на 
трудот (МОТ) 

. Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
-— "котизации 

200.000 
3,105 200 3,305.200 

Вкупно 3,305.200 

62 Фонд за туристичка про-
паганда и информативна 
дејност 1 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 32.000 
— претставништва 26,612.000 
— саеми и изложби 2,200.000 
— котизации 3.600 
— други плаќања 12,732.000 41,579.600 

Вкупно 41,579.600 
56 Југословенска комисија 

за заштита од загадува-
ње на морето и на во-
дите на внатрешните пло-
вни патишта 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

63 Претседателство на Соју-
зот на комунистите на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— други плаќања - 1,720.000 

25.000 Вкупно 1,720.000 

Вкупно 25.000 

57 Југословенски комитет за 
меѓународна хидролошка 
програма 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 
105.000 

105.000 

64 Сојузна конференција на 
социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— други плаќања 

991.000 
1,169.600 
3,224.000 

Стоковни плаќања 

5,384.600 
785.300 

58 Сервис за одржување на 
објектите за потребите на 
репрезентацијата на со-
јузните органи 

Нестоковни плаќања: ' 
— службени патувања 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 6,169.900 

^ 225,000 
1,025.000 1,250.000 

602.200 

65 Сојуз на здруженијата на 
борците на Народноосло-
бодителна војна на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

129.000 
27.000 156 ООО 

Вкупно 156.000 

Вкупно 1,852.200 

59 Сервис за административ-
ни и сметководствени ра-
боти на сојузните органи 
на управата и на сојуз-
ните организации -

Стоковни плаќања 

бб Совет на Сојузот на син-
. дикатите на Југославија 

Нестоковни- плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

1,892.000 
109.300 

2,270.400 4,271.700 

Вкупно 4,271.700 

818.000 

Вкупно 818.000 , 

60 Авто-сервис на сојузните 
' органи 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
— специјализации 
Стоковни плаќања 

67- "Претседателство на Кон-
ференцијата. на Сојузот 
на младината на Југосла-
вија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

- ^ — други плаќања 
2,071.000 

172.000 2,243.000 

9.000 
11.000. 

Вкупно 2,243.000 

20.000 

2,442.000 
Вкупно 2,482.000 

61 Управа на зградите на 
сојузните органи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 50.000 
— специјализации 35.000 

68 Југословенска лига за 
мир, независност и рамно-
правност на народите 

Нестоковки плаќања: 
— службени, патувања 100.000 

Вкупно 100.006 

Стоковни плаќања 

69 Претседателство на Црвен 
Крст на Југославија^ 

85.000 Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

2,200 ООО - котизации , 
950.000 
283.500 

Вкупно' 
1,233.500 

2,285.000 Вкупно 1,233.506 
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Вкупно 

413.900 
56400 
56,400 

77 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

^ — котизации ' 
26.908 

300.969 
Вкупно 

126.900 
126.900 

71 Општествени организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени -патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

7,130.000 

Вкупно 

8,930.000 
1,600.000 

10,530.000 

78 Сојуз на заедниците ма 
здравственото осигурува-
ње" на Југославија 

Нестоковнм плаќања: 
— службени патувања 79.1)09 
— здравствена заштита 16,813.000 
Вкупно 

16,892.000 

16,892.000 

72 Служба, па општественото 
книговодство на Југосла-
вија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
- - специјализации 
Стоковни плаќања 

183.600 
2.400 

5Д93.000 

Вкупно 

73 Народна банка на Југо-
славија 

Иестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- специјализација 
- дрзти плаќања 
Стоковни плаќања 

1,185.600" 
500.000 
206 400 

Вкупно 

Вкупно' 

5,579.000 
70,574.000 

74 Стопанска комора на Ју^ 
госланита 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања , 2,247.000 
— претставништва 49,364.000 
— саеми и изложби 38,000.000 
— котизации 630.700 

Л — други плаќања' 341.000 

Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалид-
ското осигурување на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

тмм 
13ЗД01 

76Д53.000 
Вкупно 

1,892.000 
27,080,600 
28,972.600 

90,582.700 

90,582.709 

82" Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

— котизации 
67.500 
4.500 

'Вкупно 

236.000 
236.000 

80 Архив на Југославија -
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизација 
— специјализација 

-32 000 
2.000 

"20.000 54.000 

Вкупно 54.000 

81 „Филмски новости" . 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

59.000 
7.500 ВЅ.500 

Стоковни плаќања 376.000 

Вкупно 442.500 

72.000 

72.000 
75 Новинска агенција „Тан- ђ 

југ" 
Нестоковни плаќања: 

83 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-

— службени патувања 
— дописништва 
— котизации 

1,014.000 
14,092.000 

22.000 

ментација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
—̂  котизации 

41.000 
35.000 

— специјализации . ј 
— други плаќања , г 

З2.оа0 
4,143.000 19,303.000 

— специ ј а л изации 
— други плаќања 

15.000 
43.000 134 000 

Стоковни плаќања : 6,899.000 Стоковни плаќања 100.000 

Вкупно 26,202.000 Вкупно 234.000 

76 Сојузен завод за здрав- 84 Југословенски завод за 
ствена заштита продуктивност на трудот 

Нестоковни плаќања: ф ' Нестоковнм плаќања: о 
/ — службени патувања 35.000 службени патувања 34.000 

84.500 1 ' - — котизација: 7.000 42.000 - котизацим 50.500 84.500 

Вкупно 42.000 Вкупно 84.500 
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1) книга на банката; 
" 2) книга на благајната; 

3) книга на приходите и расходите; 
4) книга на влезот и излезот на материјалите; 
5) книга на инвентарот. ' 
Деловните книги од став 1 на оваа точка, пред 

почетокот на запишувањето на податоците во нив, 
ти заверува Сојузниот комитет за информации. 

2. Деловните книги од точка 1 на 'ова упатство 
се водат според вредноста изразена во динари, со 
тоа што материјалите и инвентарот се искажуваат 
и според видот и количината. 

3. Странските информативни установи му дос-
тавуваат на Сојузниот комитет за информации до 31 
март текрвната година годишен извештај за своето, 
материјално и финансиско работење за претходната 
година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за водење де-
ловни книги на странските информативни ,установи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3Ч0/63). 

б.,ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' 

Бр. 8747/1 
25 ноември 1974 година 

Белград ^ . 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. „ 

7. 

Врз основа на член 11 од Законот за издавање 
обврзници на федерацијата за 1975 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 66/74), сојузниот секретар за4 

финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
-ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ЗА ТЕКСТОТ 
И ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА -1975 ГОДИНА И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 

НА КАМАТАТА НО ТИЕ ОБВРЗНИЦИ 

; 1. Обврзниците што се издаваат според Законот 
за издава,ње обврзници на4федерацијата во 1975 го-' 
дина (во понатамошниот текст: обврзниците), ќе се 
издадат во текот на 1975 година , во две серии, со 
тоа што првата ,серија ќе се издава и продава до 
30 јуни, а втората серија од 1 јули до 31 декември 
1975 година. 

2. Обврзниците на првата ,серија втасуваат за 
исплата на 30 јуни. 1976 година, а обврзниците на 
втората серија на 31 декември 1976 година. 

3. Обврзниците се издаваат во вредност од 100, 
200, 1.000, 2.000, 10.000 и 100.000 динари. 

4. Обврзницата гласи на ,доносител. 
5. На' обврзниците се плаќа камата по стапка од 

10% годишно, и таа е засметана во вредноста на 
обврзницата. 

Пресметувањето на каматата се врши така што 
каматата пресметана" 'од наредниот месец во кој об-
врзницата е'продадена до 30 јуни 1975 година за пр-
вата серија, односно до 31 декември 1975 година за 
втората серија, се додава врз цената на обврзницата 
и на така зголемениот износ се пресметува каматата 
до втасаноста на обврзницата за исплата (од 1 јули 
1975 година до 30 јуни 1976 ,година за првата себија, 
односно од 1 јануари ,1976 година до 31 декември 
1976 година за втората серија). 

6. Обврзниците можат да им се продаваат на 
сите правни и физички лица (корисници на опште-
ствени средства, на други организации, на граѓан-
.ски правни лица и на граѓани). ; 

При купопродажбата на обврзниците веднаш се 
уплатува вредноста на купените обврзници и на ку-
пувачот му ,се издаваат 'обврзниците. 

7. Обврзниците ќе се продаваат по цена што од 
вредноста на обврзницата е помала за изнасот на 
каматата пресметана во вредноста на обврзницата. 

Продажните цени на обврзницата се отпечатени 
на грбот на обврзницата. 

8. Ако, согласно со одредбата на члец 8 од За-
конот за издавање обврзници на федерацијата во 
1975 година, обврзниците од првата серија се кори-
стат за плаќање на обврски што втасуваат по 1 ја-
нуари 1976 година, а обврзниците од втората серија 
за плаќање на обврски што втасуваат по 1 јули 1976 
година, од вредноста на обврзницата се одбива ка-
матата од месецот на, користењето на обврзницата 
до рокот кога обврзницата втасува за исплата. 

Цената на обврзницата, во смисла на став I 
на оваа точка, е отпечатена на грбот на обврзницата. 

9. Сите текстови на обврзницата ,ќе се печатат 
на српскохрватски, хрватски книжевен, словенечки" 
и македонски лазиќ. 

10.̂  На обврзницата се отпечатени сите битни 
елементи што мора да ги содржи обврзницата. 

11. Текстот на предната страна на обврзницата 
од првата серија гласи: 
„1975 Серија I Број ' 

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

О Б В Р З Н И Ц А 
за обезбедување средства за извршување дел на об-
врските на Буџетот на федерацијата за 1975 година 

на (следува ознака на вредноста на обврзницата 
од 100, 200, 1.000, 2.000, 10.000, односно 100.090) 
'динари, кој износ Социјалистичка Федеративна 
Република Југослав,ија ќе му го исплати на до-
носителот на обврзницатач на товар на средства^ 
та на Буџетот на федерацијата за 1978 година. 
Обврзницата се издава до 30 јуни 1975 година. 
Обврзницата втасува за исплата на 30 јуни 1976 
година. - ' 
При исплатата ца обврзницата се враќа обвр-

' зницата. , - . -
Со исплатата на обврзницата престанува обвр-
ската на федерацијата по оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 6 јануари 1975 го-
дина. 

, Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ". 
12. Текстот на грбот на обврзницата гласи: 
„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-

нот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74). 

Правото на наплата на обврзницата застарува 
за 5 години од денот, на втасаноста за наплата. 

Обврзницата во 1975 година се продава по цена 
од: 

. (на обврзницата од 100 динари следува табела) 
Динари -

во јануари 87,30 -
в.о -февруари^ " 87,95 
во март 88,70 
во април 89,40 
во м а ј ' о 90,15 
во јуни 90,90 

(на обврзницата од 200 динари следува табела) 
Динари. 

во јануари л . 174,60 . 
во февруари 175,'90 
во март . 177,40 
во април 178,80 
во мај , 180,30 
во јуни 181,80 
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(на обврзницата од 1.000 динари следува табела) 

Динари 

(на обврзницата од 2.000 динари следува табела) 

Динари 
во Јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

873 
879,50 
887 
894 
901,50 
909 

во Јануари 
во февруари 

во март 
во април 
во мај 
во јуни 

1.905 
1.920 
1.935 
1.951 
1.967 
1.983 

(на обврзницата од 2 ООО динари следува табела) (на обврзницата од 10.000 динари следува табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
1.746 
1.759 
1.774 
1.788 
1.803 
1.818 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
9.525 
9.600 
9.675 
9.755 
9.835 
9.915 

(на обврзницата од 10.000 динари следува табела)' (на обврзницата од 100,000 динари следува табела) 

во Јануари 
во февруаи 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
8.730 
8.795 
8.870 
8.940 
9.015 
9.0Ѕ0 

(на обврзницата од 100.000 динари следува табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
87.300 
87.950 
88.700 
89.400 
90.150 
90.900 

Вредноста на обврзницата што му се признава 
на доносителот на обврзницата ако ја користи об-
врзницата во 1976 година пред рокот на втасаноста 
за исплата: 

(на обврзницата од 100 динари следува табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во' мај 
во јуни 

Динари 
95,25 
т 
96,75 
97,55 
98,35 
99,15. 

(на обврзницата од 200 динари следува табела) 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
190,50 . 
192 
193,50 
195,10 
196,70 
193,30 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
952,50 
960 
967,50 
975,50 
983,50 
991,50 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во април ^ 
во мај 
во јуни 

Динари 
95.250 
96.000 
96.750 
97,550 
98,350 
99.150 

Работите во врска со издавањето и исплатата на -
обврзниците ги вршат Народната банка на Југосла-
вија и службата на општественото книговодство." 

13. Текстот на предната страна на обврзницата 
од втората серија гласи: 

„1975 Серија II Број 

(на обврзницата од 1.000 динари следува табела) 

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

О Б В Р З Н И Ц А 

за обезбедување средства за извршување дел на 
обврските на Буџетот "на федерацијата за 1975 

година 

на (следува ознака на вредноста на обврзницата 
од 100, 200, 1.000, 2.000: 10.000; односно 100.000) ди-
нари, кој износ Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија ќе му го исплати на до-
носителот на обврзницата на товар на средства-
та на Буџетот на федерацијата за 1976 година. 
Обврзницата се издава до 31 декември 1975 го-
дина. " - „ 
Обврзницата втасува за исплата на 31 декември 
1976 година. 
При исплатата на обврзницата се враќа обврз-
ницата. 

Со исплатата на обврзницата престанува обвр-
ската на федерацијата по оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 6 јануари 1975 го- ' 
дана. 

Сојузен секретар " 
за финансии. 

Момчило Демовиќ", 

14. Текстот на грбот н,а обврзницата гласи: V 
„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-

нот за издавање обврзници на федерацијата во 1975 
година („Службен лист на СФРЈ", бр, 66/74). 

Правото на наплата на обврзницата застарува за' 
5 години од денот на втасаноста за наплата. 
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Обврзницата во 1975 година се продава по. цена 
од: 

(на обврзницата од 100 динари следува табела) 

(на обврзницата од 200 денари следува табела) 

,во зули 
'во. август . 
во Септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
87,30 
87,95 
88,70 
89,40 
90,15 
90,90 

(на обврзницата од 200 динари следува табела) 

во зули 
во август 
во септември 
ВО' октомври 
во ноември -
во декември 

Динари 
174.60 
175,90 
177,40 
178.80 . 
180,30; 
181,80 

(на обврзницата од 1.000 динари следува табела) 

во јули 
во август 
во септември 
во 'октомври 
во ноември 

,во декември 

Динари 
873 
879,50 
887 
894 
901,50 
909 

(на обврзницата од 2.000 динари следува табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во'декември 

Динари 
1.746 
1.759 
1.774 
1.788 
1.803 
1.818 

(на обврзницата од 10.000 динари следува табела) 

,Динари 
ВО јули 
во август 
во септември 
во октомври 
во. ноември 
во 'декември 

8.730 
8.795 
,8.870 
8.940 
9.015 
9.090 

(на „обврзницата од 100.000 динари следува табела) 

,во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
87.300 
87.950 
88.700 
89.400 
90.150 
90.900 

во јули 
во август 
во" септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
95,25 
96 
96,75 
97,55 
98,35 
59,15 

,во. зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
190;50 
192 
193;50 
195,10 
196,70. 
198,30 

(на обврзницата од 1,000 динари следува табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
952,50 
960 -
967,50 
975,50 
983,50 
991,50 ѕ 

(на обврзницата од 2.000 динари-следува табела) 

во зули 
во август 
во, септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
. 1.905 

1.920 . 
1.935 . 
1.951 
1.967 
1.983 

(на обврзницата од 10.000 динари следува табела) 

во зули 
во август . 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во' - декември 

Динари 
9.525 
9.600 . 
9.675 
9.755 
9.835 
9.915 

(на обврзницата од 100.000 динари следува, табела) 

во зули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
95.250 . 
96.000 
96.750 
97.550 
98.350 
99 Д 50 

Вредност на обврзницата што му се признава^ 
на доносителот на обврзницата ако ја користи об-
врзницата во 1976 година пред рокот на втасаноста 
за исплата: 

(на обврзницата од 100 динари следува табела) 

Работите во врска со издавањето и исплатата 
на обврзниците ги вршат Народната банка на Југо-
славија и службата на општественото книговодство", 

15. Ако обврзниците се користат наместо готови 
пари за полагање учество при добивање потрошу-
вачки кредит, сообразно со одредбата на член 7 став 
3 од Уредбата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", ,бр. 
67/72, 51/73, 3/74 и 25/74), на доносителот на обвр-
зницата му се признава цената на обврзницата, и: 
тоа: 

1) за обврзниците од првата серија: 
— во времето до 30 јуни 1975 година му се п р а -

знава цената по која обврзниците се продаваат во 
соодветниот месец според став 3 од текстот на грбот 
на обврзницата од точка 12 на ова упатство; 

— во времето од 1 јули до 31 декември 1975 
дина му се признаваат следните цени: 

за обврзниците од 100 динари 

во јули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
9 0 , 9 А 
9 1 , 6 0 
9 2 , 3 0 
9 3 
9 3 , 7 5 
9 4 , 5 0 
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за -обврзниците од 200 динари 

-во,-јули . 
во ,август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

за обврзниците од 1.000 динари 

в о ЗУЛИ ' 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

за обврзниците од 2.000 динари 

во зули 
во"август 
во септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
181,80 
183,20 
184,60 
186 
187,50 
189 

Динари 
909 
916 
923 
930 ^ 
937,50 
945 

Динари 
1.818 
1.832 
1.846 
1.860 
1.875 
1.890 

за обврзниците од 10.000 динари 

во зули 
во август 
во. септември 
во октомври 
во ноември 
во декември 

Динари 
9 090 
9.160 
9.230 
9.300 
9.375 
9.450 

за обврзниците од 100.000, динари 

во јули 
во август 
во септември 
во октомври 
во ноември, 
во декември 

Динари 
90.900 
91.600 
92.300 
93.000 
93.750 
94.500 

за обврзниците од 100 динари 

во јануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

Динари 
91), 90 
91,60 
92,30 
93 
93,75 
94,50 

за обврзниците од 200 динари 

-во јануари 
- во февруари 

во март 
во април 
во мај 
во јуни 

за обврзниците од 1.000 динари 

ЕО Јануари 
во февруари 
во март 
ЕО април 
во мај 
во јуни 

за обврзниците од 2.000 динари 

Динари 
181,80 
183,20 
184,450 
186 
187,50 
189 

. Динари 
909 
916 
923 
930 

' 937,50 
945 

во јануари 
во февруари. 
во март % ' 
во април 
во мај 
во јуни 

за обврзниците од 10.000 динари 

Динари 
1.818 
1.832 

) 1.846 
1.860 
1.875 
1.Ѕ90 

во Јануари 
во февруари 
во март 
во ,април А 
во мај 
во јуни 

за Обврзниците од 100.000 динари 

Динари 
9.090 
9.160 
9.230 
9.300 
9.375 
9.450 

во зануари 
во февруари 
во март 
во април 
во мај 
во јуни 

,Динари 
90.900 
91.600 
92.300 
93.000 
93.750 
94.500 л 

- ,во времето од 1 јануари до 29 јуни 1976 го-
дина се признава цената по која обврзниците се 
користат ЕО 1976 година пред рокот на втасаноста 
за исплата, за соодветниот месец; а според став 4 
од текстот на грбот на обврзницата од точка 12 на 
ова упатство; 

2) за обврзниците од втората серија: 
- во времето од 1 јули до 31 декември 1975 го-

дина се признава цената по која обврзниците се 
продаваат во соодветниот месец според став 3 од 
текстот на грбот на обврзницата од точка 14 на ова 
упатство; 

- во времето од 1 јануари до 30 јуни 1976 го-
дина се признаваат следните цени: 

— во времето од 1 јули до 30 декември 1976 се 
признава цената по која обврзниците се користат 
во 1976 година пред рокот на втасаноста за испла-
та, за соодветниот месец, а според став 4 Од текстот 
на грбот на обврзницата од точка 14 на ова упат-
ство. 

16. Обврзниците на федерацијата, издадени 
според Законот за издавање обврзници на федера-
цијата во 1975 година, не спаѓаат во обврзници со 
рок подолг од една година и врз нив не се приме-
нуваат одредбите на член 130а од Законот за бан-
ките и кредитните работи, одредбите на член 103 од 
Законот за банките, и за кредитното и банкарското 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 
40/73 и 59/73) и Упатството за начинот на утврдува-
њето на сопствените слободни средства што можат 
да се депонираат ка ј банката на рок подолг од една 
година, на сопствените средства во просечното ко-
ристење на обртните средства и на средствата што 
можат да се вложуваат во основни средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/72, 22/72 и 8/74). 

17. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2-12563/1 
28 декември 1974 година 

Белград 
Заменик"сојузен секретар 

за финансии,. 
Божидар Радуновиќ, с. р. 



Страна 34 - Број 1 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 3 јануари 1975 

8. 

Врз основа на член 87 став 3 од Законот за на-
родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), -
сојузниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СТАРЕШИНИТЕ НА КО-
МАНДИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА -ИЗГРАДБА НА ОПЕРАТИ-
ВЕН БРЕГ, ЛАКОБРАН И ЗИМОВНИК НА МОРС-
КИОТ БРЕГ ИЛИ МОРЕТО, ОДНОСНО НА БРЕ-
ГОТ ИЛИ ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА И ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛОВИ НА БРЕГ 

ИЛИ ВОДА НА ДРУГ НАЧИН . 

1. Претходна согласност на одобрение за изград-
ба на оперативен брег, лакобран и зимовник на мор-
скиот брег или на морето, односно ,на брегот или 
водите на внатрешните пловни патишта, и за ко-
ристење на делови на брег или вода на друг начин 
даваат, и тоа: 

1) командантот на Военопсморската област — за 
крајбрежното море на Југославија (внатрешните 
морски води и територијалното море); 

" 2) командантот на армија, односно командантот 
на военото подрачје за територијата на армијата, 
односно военото подрачје на кое се простира внат-
решниот пловен пат — за водите и брегот на внат-
решните пловни патишта. 

2. Во постапката за давање 'на претходната со-
гласност од точка 1 под 1 и 2 на ова решение, овлас-
тените старешини ќе ги применуваат прописите од 
Сојузниот извршен совет за определување на објек-
тите при чија изградба задолжително се врши прис-
пособување кон потребите на народната одбрана и 
поставувањето на'барањата за приспособување, како 
и упатствата за определување и подготвување на 
територијата за потребите на дејството на вооруже-
ните сили (член 115 став 1 точка 5 од Законот за 
народната одбрана). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Слу,жбен лист на СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 87 
25 декември 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
генерал на ,армија, 

Никола Љубичиќ, с.' р. 

9. 

Врз основа на член 59 сѓав 1 и член 13 о д, За-
конот за внесувањето и растурањето ца странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО М РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Јзтославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung", број 221 од 
24 септември 1974 година, што излегува на германс-
ки јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/140 
14 ноември 1974 година 

Белград 

10. 

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Зако-.-
нот за внесувањето и растурањето на странски 
средства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

- Р Е Ш Е Н И Е 
-ЗА ЗАБРАНА" НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kurier", број 261 од 20 сеп-
тември 1974 година, што -излегува на германски ја-
зик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/141 
15 ноември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

11. 
Врз основа на ,точка 2 од Одлуката за плаќања-

та во странство што ги вршат организациите на 
здружениот труд за давање услуги во меѓународ-
ниот стоковен и патнички промет („Службен^ лист 
на СФРЈ", бр. 69/72), во- спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии и со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, претседателот -на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ТРОШО-
ЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ, 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН И ПАТНИЧКИ 
ПРОМЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ ВО СТРАН-

СТВО 

1. Во Наредбата за трошоците на работењето 
што организациите на здружениот труд за давање 
услуги во меѓународниот стоковен и патнички про-
мет можат да ги плаќаат во странство (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/73 и 60/73) во точка 3 на кра-
јот на одредбата под 27 точката се заменува со точ-
ка и запирка и по тоа се додаваат две нови одред-
би, кои гласат: у 

„28) премиите за осигурување и реосигурување 
на југословенски бродови во општествена сопстве-
ност што пловат надвор од крајбрежното мо-ре на 
Југославија за кои надоместокот на штета во деви-
зи е договорен при склучувањето на осигурувањето 
или реосигурувањето; 

29) премиите за осигурување и реосигурување 
од. одговорност на југословенски поморски возари во 
меѓународ.ниот превоз за штети сторени на странски 
лица и на странски имот, како и трошоците, во де-
визи што се покриени со тие осигурувања.". 

2. Во точка 4 на крајот на одредбата под 20 точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се до-
дава една нова одредба, која гласи: 

„21) премиите за осигурување и реосигурување 
на југословенски бродови во општествена сопстве-
ност што пловат надвор од внатрешните пловни во-
ди на Југославија за кои надоместокот на штета во 
девизи е договорен при склучувањето на осигуру-.-
вањето или реосигурувањето.". 

3. Во точка 5 на крајот на одредбата под 19 точ-
ката , се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат две нови одредби, кои гласат: 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 
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,,20) премиите за осигурување и реосигурување 
на југословенски воздухоплови во општествена соп-
ственост што се набавени во странство; 

21) премиите за осигурување и реосигурување 
од одговорност на југословенски воздушни возари 
во меѓународниот превоз- за штети сторени на 
странски лици и на странски имот, како и трошо-
ците во девизи што се покриени со тие осигурува-
ња.". 

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

Бр. 336/1 
- 11 декември 1974 година 

Белград -

- - Претседател ' 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Бошко Димитриевиќ, с. о. 

12. 

Врз.основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната уп-
рава за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТА-
ВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ГОРИЦА СО СЕДИШ-
ТЕ ВО НЕБЛО И ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИС-
ПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ГОРИЦА СО 

СЕДИШТЕ ВО ДОБРОВО 

1. ,Се укинува Царинската испостава на Цари-
нарницата Горица со ,седиште во Небло, и таа прес-
танува со работа на 10 јануари 1975 година. 

2. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-
цата Горица со седиште во Доброво, и таа почнува 
со работа на 10 јануари 1975 година. 

3. Работите на укинатата Царинска испостава на 
Царинарницата Горица со седиште во Небло ги пре-
зема Царинската испостава на Царинарницата Го-

. рица со седиште во Доброво. 

03.01. бр. 17314 
17 декември 1974 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини. 

Кемал Тарабар. с. Р. 

13. 

Врз основа на член 4,став 4 од Законот за утвр-
дување и пресметување на вкупниот приход и доход 
во основните организации на здружениот труд' 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МА СТАПКАТА НА ПОРАСТОТ 
НА ЦЕНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА И НА 
' ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Се утврдува дека цените на средствата за ра-
бота (орудијата за работа) во 1974 година пораснале 
за 26%. 

2. Се утврдува дека цените на градежните ус-
луги (изградба на градежни објекти и други градеж-
ни работи) во 1974 година пораснале за 269/о. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ", а ќе се применува врз завршните сметки за 
1974 година. 

Бр, 0601-6428 
27 декември 1974 година 

Белград к 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с. р. 

14. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните ,банки на, репуб-
ликите и -на народните банки на автономните' по-
краини („Службен лист на СФРЈ", "бр. 23/72"), во 
согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТИТЕ 

ОД 1000 И ОД 20 ДИНАРИ 

1. Банкнотата од х1000 динари и банкнотата од 
20 динари ,се печатат со тробоен - лин,иски длабок 
печат на бела сигурносна хартија со видлива и 
невидлива заштита (синтетичка нишка и флуорес-
центли влакненца). 

Банкнотата од 1000 динари има димензии 
163 шш X 78 т т . ч 

Банкнотата од 20 динари има димензии 139 тга X 
X бб т т . 1

 ( 
2. Изгледот на банкнотата од 1 ООО динари и на 

банкнотата од 20 динари од лицето е следниот: 
1) заштитната тонска подлога е во цртежот на 

грбот на СФРЈ што се наоѓа во различни Г И Ј О Ш - Р О -
ЗЕТА околу кои се распоредени во рамномерни рас-
тојанија ознаките на вредноста на банкнотите (1000 
— за банкнотата од илјада динари, а 20 — за бан-
кнотата од дваесет динари); 

2) рамката на лицето на банкнотите ја сочину-
ва централна гијош-лента и агли со бели ознаки 
на вредноста (1000 — за банкн.отата од илјада ди-
нари, а 20 — за банкнотата од . дваесет динари), 
што по 'рабовите имаат елементи стилизирани врз 
основа на народни шари и орнаменти; 

3) на десната страна на банкнотите под орна-
мент^ лен свод е испишан следниот текст еден под 
друг. „Народна банка Југославије" ^со кирилица). 
„Народна банка Југославије" (со латиница) и ,,На-
родна банка на" Југославија" (со Кирилица); 

4) под текстот наведен во одредбата под 3 на оваа 
точка се наоѓаат ознаки и на вредноста (1000 — за банк-
нотата од илјада динари, а 20 — за банкнотата од 
дваесет дина,ри), со текст: ,.динара" (со кирилица! 
и ,.динарјев" (со латиница) од левата страна и „ди-
нара" (со латиница) и „динари" (со кирилица) од 
десната страна. 

Под ознаката на вредноста - во средината — 
е ,текстот: „Београд" (со кирилица), „Београд" (со 
латиница), датум на' издавањето на банкнотата и 
зборот „Белград" (со кирилица), од десната страна 
на тој текст е зборот: ,Гувернер" (со латиница и ки-
рилица) со потпис на гувернерот Бранислав Чола-
новиќ, а од левата страна е зборот: Вицегувернер 
(со кирилица и латиница) со потпис на вицегувер-
нер от Јошко Штрукељ.. . . 

Под наведениот текст — во средината — е озна-
ката на серијата (шестцифреи број) во црвена боја; 

5) на левата страна на банкнотата од 1000 ди-
нари. се наоѓа цртеж што , го симболизира земјодел-
ството: лик на девојка што во рака држи грозд,-
други земјоделски производи, а во заднина земјо-
делска механизација и пејсаж. 
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На левата страна на банкнотата ед 20 динари 
се наоѓа цртеж на пристаниште со брод и кранови . 
ЕО заднина, што го симболизираат поморството. 

3; Изгледот на банкнотата од 1000 динари и на 
банкнотата од 20 динари од грбот е следниот: 

1) на левиот и средниот дел на банкнотите е 
заштитна тонска подлога изразена со гијош-еле-
менти, а на десниот дел на банкнотите е во заштит-
на подлога една исправена и една положена дво-
бојна шјош-розета; 

2) на средниот дел на банкнотите се наоѓа цен-
трална розета во кружен облик, со стилизирани 
фигури на играчи во оро, на чија надворешна стра-
на се наоѓаат четири стилизирани орнаменти, а од 
внатрешната страна називите на социјалистичките 
републички кружно испишани со латиница (Босна 
и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, 
Словенија и Србија) и со кирилица (Босна и Хер-
цеговина, Македонија, Словенија, Србија, Хрватска 
и Црна Гора; 

3) во средината на централната розета се нао-
ѓаат ознаки на вредноста (1000 — за банкнотата од 

' илјада динари и 20 — за банкнотата од дваесе,т 
динари); 

4) од левата страна на централната розета се 
гијош-розети со текстови: 

- за банкнотата од 1000 динари: „хиљада ди-
нара" (со кирилица) и „тисоч динарјев" (со лати-
ница); - ш 

- за банкнотата од 20 динари: „двадесет дина-
ра" (со кирилица) и ,,двајсет динарјев" (со лати-
ница); „ 

5) од , десната страна на централната розета се 
гијош-розети со текстови: 

- за банкнотата од 1000 динари: „тисуќа ди-
нара" (со латиница) и „илјада динари"/(со кири-
лица), 

- за банкнотата од 20 динари: „двадесет дина-
ра" (со' латиница) и „дваесет динари" (со кири-
лица); - ' ' . 

6) под'централната розета е врамени клаузула 
за забрана на -фалсификување на банкнотите со 
текстот: „фалсификовањб се. кажњава по закону'4 

(Со кирилица), „кривотворење се кажњава по зако-
ну" (со латиница), „по нарејање се ,казнује по за-

ѕ кону" (со латиница) и „фалсификувањето се- казну-
ва според законот" (со кирилица); 

7) под и над гијош-розетите се ознаки на вред-
носта на. банкнотите, и тоа: 1000 — за банкнотата 
од илјада динари и 20 - за банкнотата од дваесет 
динари; . 

8) на десниот дел на банкнотите е испишан 
следнио.т текст еден под друг: „Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија" (со латиница и 
кирилица) и „Соцјиалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија" (со'латиница), а под тој текст се 
ознаки на вредноста, и тоа: 1000 - за банкнотата 
од илјада динари и 20 — за банкнотата од дваесет 
динари. 

4. На лицето и на грбот на банкнотата од 1000 
динари преовладува гулабова сива боја, а тонската 
подлога на лицето и грбот се печати' во благи (ирис) 
премини. 

На лицето и на грбот на банкнотата од 20 ди-
нари преовладува виолетова боја, а тонската под-
лога на лицето и на грбот се печати во благи (ирис) 
премини. 

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

О. бр. 95 
19 ,декември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

. . . - л гувернер 
на Народната1 банка на 

' Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р, 

15, 4 

Брз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ''', бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојуз- . 
илот извршен совет, Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАН-
СИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И НО СТРАНС-

КИ ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 62/72, 39/73, 5/74, Ј21/74 и 40/74) во точка 10 на 
крајот на одредбата под В точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова одредба 
под 9, која гласи: 

„9) финансиските кредити што организациите 
на здружениот труд непосредно или преку овласте-
на банка ги користат во странство заради формира-
ње влог во девизи или заради купување опрема во 
странство во рамките на договор за заедничко вло-
жување во претпријатија во странство, ако вложу-
вањето се врши во земјите во развој." 

2. Оваа одлука влегува во сила. осмиот ден од 
денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

О, бр. 92 
19 декември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р.. 
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Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот. на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат . 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НА-
ТРИУМ" ПЕРБОРАТ -

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 ноември 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натриум-перборат, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата затечена про-
дажна цена, при постојните услови на -продажбата, 
така што највисоката продажна цена да изнесува 
9,10 дин/кѕ. ' х ч 

2. Учесниците на оваа спогодба - се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат,- односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1445 од 30 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Велинка34' -
Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Са-
лони ја" — Осиек, „Албус" — Нови Сад, „Злата-
р о в — Марибор, „Мерима" — Крушевац, „Ла-
буд" — Загреб, „Охис" — Скопје и ,,Ривијера'5 

— Котори 
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17. 

Врз основа на член 22 ед Законот за општестве-
на контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАН-

ДАРДНИ СИЈАЛИЦИ ОД 25W ДО 150W 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите трговски организации 
на. здружениот труд на 23 октомври 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за стандардни сијалици од 25W до 
150W, со тоа што највисоките малопродажни цени 
за тие сијалици напон 220 до 230V, со подножје Е-27 
или Б-22 да изнесуваат, и тоа за: 

1) бистри или масирани: 
а) . 25W 
б) 40W и 60W 
в) 75W и 100W 
г) 150W 

Дин/парче 

3,35 
3,75 
4.00 
6,30 

2) Други, од посебна изработка (опол или во 
боја), по цените наведени во Спогодбата. 

Цените од став 1 на оваа точка важат како 
Цени во продажбата на мало, без данок на промет. 
Во тие цени е вклучен рабатот за покритие на 
вкупните трошоци во прометот, како и другите 
услови на продажбата што се наведени во Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
предаваа^ односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 458/2 од 27 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: ТЕЖ - За-
греб и Тесла - Панчево. 
Претставници на куку вачите -потрошувани: 41 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

18. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-

СЛО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ КОЧНИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 јули 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за масло за хидраулични кочници, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ја зголемат својата зате-
.чена продажна цена, при постојните услови на про-
дажбата, така што л а ј високата продажна цена за 
масло пакувано во лимени бочви од 180 к% да из-
несува 35 дин/кг, , 

Цените за другите пакувања на масло за хи-
драулични кочници ќе се формираат во досегање, 
вите односи. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. ^ 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 30 од 19 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Слулсбен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Ина — За-р 
греб, Енергоинвест, рафинерија — Модрича, 
Нафтагас - Белград и Петрол — Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ина 
— Загреб, Југопетрол — Белград, Југопетрол — 
Нови Сад, Енергопетрол — Сараево, Петрол — 
Љубљана и Југопетрол - Скопје. 

13. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
трена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ1',, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОС-

КЕН ТУТКАЛ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 25 октомври 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за 'коскен туткал, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) коскен туткал „К" 
2) коскен туткал „С" 

Дин/кѕ 

13 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат но цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1350 ед 26 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
ед, денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот утврден во Спо-
годбата. 

Претставници на производителите: ,,Први мај" 
- Чачан, ПК „Београда ООУР фабрика „Хе-
мит" — Падинска Скела и Индустрија туткала 
и хемиЈских производа — Дворови. 
Г1рететавницрг- на купувачите — потрошувачи: 
„Технохемија" - Белград, „Хемколор" - Бел-
град. „Трепча" - Косовска Митрович, „Патрон" 
— Маглај, „Партизан" — Чачак, „Младост" -
к и р и ј а , „Славија" - Нови Сад, „Стеван Фили-
повиќ" — Валево, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, 
„Кемо" Љубљана, „Електрометал" - Белград 
л агВелење" - Велење. ; ' ^ 
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20. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ П,ЕНИ ЗА ЈАМ-
СКИ СТОЛБОВИ И ЧЕЛИЧНИ ГРЕДИ И ЗА НИВ-

НИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 септември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена "на 
затечените цени за јамски столбови и-челични гре-
ди и за нивни резервни делови, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечен-и продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, и тоа за 
јамски столбови и челични греди во просек до 193/о 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата, а за нивните резервни делови до 19%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодб.а ќе ги,, 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата., 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. в15 од 27 декември -
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: Стројна товар-
на — Трбовле. , 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

21. 

Врз основа на член 22 од Законот ч за опште-
ствена контрола, на цените '(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-
СТРУМЕНТИ ЗА ПНЕВМАТСКИ А КОНТРОЛА, ПО-
КАЖУВАЊЕ И РЕГУЛИРАЊЕ НА -ФИЗИЧКИТЕ 

ГОЛЕМИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстава 
ниците на потрошувачите на 27 септември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за инструменти за пневматски кон-
трола, покажување и регулирање на физичките го-
лемини, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те затечена продажни цени, при' постојните услови 
на продажбата, во просек до 25%, а според Ценов-
никот што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе. ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени БО спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
,завод за цени; со решение бр. 912 од 2 декември 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува ,во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник.на производителот: „Телеоптик" — 
Земун. 
Претставници, на купувачите-потрошувачи: 9 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. . 

22. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ"," бр. 25/72 и 33/72), претставниците на" про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д В А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ КУЛСКИ ДИГАЛКИ И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 29 октомври 1974" 
година склучија и "потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за градежни кулски дигалки и̂  
за нивни резервни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 20%. -

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
"дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под , усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. ' , 

3. На оваа"спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 992 од 23 д,екември 
19̂ 74 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавзчзањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
' Претставници на производителите: „Атмое" —-

Хбче, „Ферииг" — Грачаница, , Метална", 
ТГО — Селово и „Скип". - Љубљана. 
Претставници на купугачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

23. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените '(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците . на потрошувачите ' 
Склучуваат ' - " 

- С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ПА-

ТРОН КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА 
1. ,Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на б јуни 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за натрон крафт-лајнер хартија, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ја зголемат својата затечена про-
дажна цена, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цека за натрои 
крафт-лајнер хартија 125-250 %г/т2 да изнесува до 
9 дин/кј?. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на" ,оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се. предвидени во спогодбата. 

3. На оваа. спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 840/1 од 13 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од делот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже 
— Маглај и Творница сулфатне целулозе и та-
пира „Симо Димиќ" — Плашки. 
Претставници" на купувачите-потрошувачи: 
Картонка „Авала"- - Белград, „Душан Патро-
ни јевиќ" - Крушевац, „Ивица Ловинчиќ" -
Загреб. „Станоје Аксиќ" - Липљан, „Стеван 
Филиповиќ" - -Ваљево , „Југодрво" - - Белград, 
Комбинат „Белишќе" — Белишќе, Комбинат 
„Било Калник" — Копривница, Картонажна 
товарна г - 'Љубљана и „Фона" — Владичин Хан. 
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24. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат . 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

Н АТРОН - X А РТИЈА . 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите на 12 јуни 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за натрон-хартија,хо тоа што произво-
дителската организација на, здружениот труд да мо-
же да ги зголеми своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што нај-
високите продадени цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин /1 
до 8.690 1) натрон-хартија за вреќи 

2) натрон-хартија за кабли, изола-
циона 

3) натрон-хартија за гумирање 
4) натрон-хартија за битуменизирање 
5) натрон-хартија за брусни произ-

води 
6) натрсн-креп хартија 
7) натрон-хартија за кибрит 
8) натрон-хартија друга, еднострано 

мазна 
9) натрон-хартија бојосана, едностра-

но мазна 
10) обвивна полунатрон-хартија ед-

нострано мазна 

до 10.227 
до 9.855 
до 9.855 

до 8.855 
до 14.596 
до 11.622 

до 9.050 

до 11.250 

до 5.755 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата; , 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 866 од 13 декември 
1974 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница сул-
фатне целулозе, натрон-папира и амбалаже — 
Магла ј. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
,,,Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Литопапир" — 
Чачак, „Комуна" - Скопје,' „Хромос - Катран. 
- Кутрилин" - г Загреб, Комбинат „Белишќе" 
- Белишќе, „Карбон" - Загреб, Индустрија 
каблова — СветрзареВо, „Новкабл" — Нови Сад, 
„Универзал" - Тузла, „Грмеч" - Белград, „Дра-
ва" - . Осиек, „Лепенка" - Нови Кнежевац, 
„Хромос" — Белград, „Папирографика" — Љуб-
љана, „Меркатор" - Љубљана, „Папирпромет" 
- -Маглај, „Гумирница" — Белење, Картонажна 
товарна — Љубљана и Здружено папирнице — 
Љубљана. 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на.зате-
чените цени за патрон вреќи, ,со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 22%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
"завод за цени, со решение бр. 920 од 13 декември4 

1974 година. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е. утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Творница 
сулфатне целулоза, натрон-папира и амбалажо 
— Маглај, „Ивица Ловинчиќ" - Загреб, „Лито-
папир" — Чачак и „Комуна" - Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 146 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогодт 
бата. . , 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за износот 
на паричната надомест за време на воена служба на 
лицата во резервен состав што не се во ,работен од-
нос, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр 62/74, 
се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА 
НАДОМЕСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СЛУЖБА НА 
ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ШТО НЕ СЕ ВО 

РАБОТЕН ОДНОС 

Во ,точка 2 наместо зборот: ,,минимални" треба 
да стои: „номинални". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 де-
кември 1974 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Садија листичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот" на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕ-
РИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕ-

РИЈА 

25. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НА-

ТРОН ВРЕЌИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
Ставниците на потрошувачите на 1 јули 1974 година 

Се отповикува 
Александар Божовиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Федерална 
Република Нигерија. 

IX 
I 

Се назначува 
Данило Билановиќ, ,до сега на должноста Прате-

ник на Соборот на народите на Сојузната скупшти-
на, за извонреден, и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во ,Федерална Република Нигерија. , 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во. сила веднаш. 

У. бр. 25 
16 декември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на. 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
МАВРИЦИУС, СО СЕДИШТЕ ВО ОБЕДИНЕТАТА 

РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЈА 

Се назначува 
Марко Косин, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Обединетата Република Танзанија, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Маврициус, со седиште во Дар ес Садам. 

П 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. г 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 26 
17 декември 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип. Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
С т р а н а 

1. Деловник на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославиј а - — — — — — — — - 1 

2. Одлука за наградите за работата на су-
диите-поротници на Сојузниот суд — — 22 

3. Одлука за распоредување на девизите ут-
/ врдени за потребите на федерацијата за 

1975 година — — — - — —. — - 23 

4. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
, лување на стоките чиј извоз и увоз е регу-

лиран — — — — — — — — - 29 

Страна 
5. Решение за измена . на Решените за оп-

ределување на организациите што привре-
мено стопански ќе работат со станбениот 
фонд на федерацијата — — — — — 29 

6. Упатство за водење деловни книги на 
странските информативни установи - — 29 

7. Упатство за начинот на издавањето, за 
текстот и обликот на обврзниците на фе-
дерацијата за 1975 година и за пресмету-
вањето на каматата по тие обврзници - 30 

8. Решение за овластување на старешините 
на командите на Југословенската народна 
армија за давање претходна согласност на 
одобрение за изградба на' оперативен брег, 
лакобран и зимовник на морскиот брег или 
морето, односно на брегот или водите на 
внатрешните пловни патишта и за корис-
тење делови на брег или вода на друг нач^н 34 

9. Решение ,за забрана на внесувањето и рас-
турањето на веснзикот „К1ете 2еШтѕ" — ' 34 

10. Решение За забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Кипег" — - — 34 

11. Наредба за дополнение на Наредбата за 
трошоците на работењето што организа-
циите на здружениот труд зас давање Услу^ 
ги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет можат да ги плаќаат во странство 34 

12. Решение за укинување на Царинската ис-
по.става на Царинарницата ,Горица со се-
диште'во Небло -и за отворање Царинска 
испостава на Царинарницата Горица со се-
диште во Доброво — — — — - — 35 

13./Решение за утврдување на стапката на 
порастот на цените на средствата за ра-
бота и на. градежните услуги во 1974 година 35 

14; Одлука за основните обележја на банкно-
тите од 10,00 и од 20 динари — - г" — 35 

15. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
сочината на депозитот по странски финан-
сиски и банкарски кредити и по странски 
депозити — — — - — - г — — — .36 

16. Спогодба за промена на затечените цени 
за натриум-перборат — — — — — — 36 

17. Спогодба за промена на затечените' цени 
за стандардни сијалици од 25 до 150 V? —„ 37 

18. Спогодба за промена на затечените цени 
за масло за хидраулични кочници — — 37 

19. Спогодба за промена на затечените цени 
за коскен туткал — — — — — - 37 

20. Спогодба за промена на затечените цени 
за јамски столбови и челични греди и за 
нивни резервни делови — — — — — 38 

21. Спогодба за'промена на затечените цени 
за инструменти за пневматска контрола, 
покажување ^регулирање на физичките 
големини — т- — — — — — — 38 

22. Спогодба за промена на затечените цени 
,за градежни кулски дигалки и за нивни 
резервни делови — — - — — — — 38 

23. Спогодба за промена на затечената цена 
за натрон крафт-лајнер хартија — — 38 

24. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија — — — — — — 39 

25. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон вреќи - — — — — — — 39 

Исправка на Одлуката за износот на парич-
ната надомест за време на воена служба 
на лицата во резервен состав што не се во 

работен однос — — — — — — — 39 
Укази - - - - - - - - - - 39 
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