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560. 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој -
Ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на заедничката 
Седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите од 26 јуни 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

I 
Во Правилникот за работа на Сојузната народна 

скупштина се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1. Во членот 1, во првиот став, во вториот ред, 
по зборот „права" се додаваат зборовите „и дол-
жности". 

Вториот и третиот став стануваат член 1а. 
2. Во членот 3 се додава трети став кој гласи: 
„Претседателот на Скупштината може,, ако тоа 

го бара особена потреба, и за време на скупштин-
окиот одмор да свика седници на одделни одбори 
и комисии на Скупштината и домовите, како и по-
себни и заеднички седници на домовите." 

3. Во членот 8 се брише првиот став. 
На крајот на досегашниот втори став се става 

запирка и се додаваат зборовите „освен гласањето 
ѕа изборот кога тоа се врши тајно". 

4. Во членот 9 се додава трети став кој гласи* 
„Во случај на спреченост на секретарот, на прет-

седателот во раководењето со седниците му помага 
пратеник кого што ќе го определи претседателот." 

9. Во членот 14, во првиот став, по точката 4) 
се внесува нова точка 5) која гласи: 

„5) ги избира и разрешува судиите и повреме-
ните судии на Врховниот стопански суд;". 

Точките 5) до 10) стануваат точки 6) до 11). 
Во досегашната точка 9) која станува точка 10) 

на крајот наместо точката и запирка се става за -
пирка и се додаваат зборовите „доколку со правил-
никот за работа тоа не е ставено во надлежност 
на домовите". 

6. Во членот 15, третиот став се менува и гласи: 
„Домовите можат да одлучат да претресат 

иа заедничка седница одделни законски предлози 
и други прашања од општо значење во чие реша-
вање учествуваат обата дома, извештаите што ги 
поднесува Сојузниот извршен совет по своја ини-
цијатива или на барање од Скупштината, извешта-
ите на коморите и други организации и установи, 
но гласањето по законските предлози се врши на 
седница на секој дом одвоено." 

7. По членот 15 се додава нов член 15а кој 
гласи: 

„Член 15а 
Ако на барање од еден дом извештајот на Соју-

зниот извршен совет треба да биде поднесен само 
во домот што барал поднесување на извештајот, 
извештајот ќе биде поднесен на заедничка седница 
на домовите ако тоа го бара другиот дом," 

8. Членот 16 се менува и гласи: 
„На дневниот ред на заедничка седница на до-

мовите може под условот од членот 15 став 2 на 
овој правилник за работа да се стави и претрес на 
одделни прашања од општо политичко значење* 
Ваквиот претрес се завршува без усвојување опре-
делена одлука, а може да се заврши и со заклучок 
да му се препорача на Сојузниот извршен совет 
да подготви предлог на закон или на Друга од-
лука кои ќе им ги поднесе на домовите на Скуп* 
штината, или во својата надлежност да донесе по-
требни одлуки односно да преземе соодветни 
мерки." 

9. Во членот 23, четвртиот став се менува и 
гласи: 

„Претседателот е должен да им го стави на 
располагање на пратениците пред почетокот на сед-
ницата списокот на сите предмети што најдоцна 
на 24 часа пред закажаната седница се предложе-
ни за дневниот ред на заедничката седница. Во 
списокот предлозите се наведуваат по оној ред по 
кој ft се доставени на Скупштината." 

10. Во членот 54, во првиот став првата рече-
ница се менува и гласи: „За поднесениот амандман 
имаат право да се изјаснат подносителот на пред-* 
логот и известителот на одборот односно коми« 
сиј ата." 

11. Насловот на главата V се менува и гласи! 
„V 

ИЗБОРИ НА ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА СОЈУ« 
ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА, НА СОЈУЗНИ-

ОТ ВРХОВЕН СУД И НА ВРХОВНИОТ ' 
СТОПАНСКИ СУД" 

12. Во членот 79, првиот став се менува и гласи! 
„Избраниот Претседател на Републиката дава 

пред Скупштината свечена изјава." 
Во вториот став во првиот ред место „Заклетва-* 

та" се ставаат зборовите „Свечената изјава". 
Во третиот став во вториот ред место зборов 

„заклетва" се ставаат зборовите „свечена изјава"* 
13. Во поднасловот над членот 88 се додава на 

крајот „и на Врховниот стопански суд". 
14. Во членот 88, во вториот ред зад зборот 

„суд" се додаваат зборовите „како и претседател, 
судии и повремени судии на Врховниот стопански 
суд". 

15. По членот 88 се додава нов член 88а кој 
гласи: 

„Член 88а 
На предлог од Одборот за избори или од Соју-

зниот извршен совет Скупштината претходно го 
утврдува бројот на судиите на Сојузниот врховен 
суд, како и бројот на судиите и повремените судии 
на Врховниот стопански суд." 

16. Во членот 89 првиот и вториот став се ме-
нуваат и гласат: 

„Предлозите за избирање или разрешување 
претседател и судии на Сојузниот врховен суд како 
и претседател, судии и повремени судии на Врхов-
ниот стопански суд се доставуваат преку претсе-
дателот на Скупштината до Одборот за избори кој 
на Скупштината ќ поднесува свој извештај. 
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Избирањето на претседател и судии на Соју* 
зниот врховен суд како и на претседател и судии 
на Врховниот стопански суд св.врши врз основа на 
поединечни предлози. Избирањето на повремени 
судии на Врховниот стопански суд се врши според 
списокот во целина." 

17. Во членот 90, во вториот став во четвртиот 
ред зад зборот „работа" се брише целиот текст и 
се додаваат зборовите „на Сојузниот извршен совет 
и на другите државни органи, самоуправни уста-
нови или стопански организации". 

18. Поднасловот над членот 92 се менува и 
гласи: 

„2. Одговори на пратеничките прашања". 
19. Членот 92 се менува и гласи: 
„Ако пратеникот барал на неговото прашање 

што им го поставил на Сојузниот извршен совет, 
на државен секретар или на секретар во Соју-
зниот извршен совет да му се одговори на заедни-
чка седница на домовите одговорот ќе се даде 
на заедничка седница ако Скупштината одлучи 
за тоа. 

Скупштината на заедничката седница на до-
мовите може и по предлог од Сојузниот извршен 
совет да одлучи одговорот да се даде на заеднич-
ка седница на домовите." 

20. Членот 93 се менува и гласи: 
„По добиениот одговор пратеникот може да 

бара разјаснувања и да постави дополнителни пра-
шања во поглед на одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолго од пет минути. 

По излагањето на пратеникот по повод на до-
биениот одговор се преминува на дневниот ред." 

21. Чл. 94, 95 и 96 се бришат. 
22. Во членот 97, во првиот став по зборовите 

„Административен одбор" се додаваат во нов ред 
зборовите „Одбор за претставки и жалби". 

23. Членот 98 се менува и гласи: 
„Со одлуката за дополнение на овој правилник 

за работа Скупштината може на заедничка седни-
ца на домовите да основува и други постојани од-
бори и комисии и да го определи нивниот состав, 
делокруг и овластувања. 

Со посебна одлука Скупштината може да осно-
ве и повремени одбори и комисии за проучува-
ње на определени прашања и за подготвување на 
акти што спаѓаат во делокругот на заедничката 
седница на домовите или се во надлежност на оба-
та дома. Со одлуката за основување се определува 
составот, делокругот и овластувањата на одборите 
и комисиите." 

24. По членот 98 се додава член 98а кој гласи: 
„Член 98а 

По предлог од Сојузниот извршен совет, Со-
јузната народна скупштина може да формира за-
еднички комисии составени од членови на Сојузни-
от собор и на Соборот на производителите и од 
членови на Сојузниот извршен совет, и по потреба 
од редот на други граѓани, за проучување одделни 
прашања и за подготвување на нацрт на закон или 
на друг акт од делокругот на Сојузната народна 
скупштина. 

Во текот на својата работа заедничките комисии 
на заедничка седница на домовите поднесуваат из-
вештај за својата работа. 

Нацртите на закони и на други скупштински 
акти заедничките комисии му ги поднесуваат на 
Сојузниот извршен совет." 

25. Во членот 99 првиот став се менува и гласи: 
„Административниот одбор врши тримесечно 

преглед на извршувањето на претсметката на ра-
сходите и приходите на Скупштината и за тоа ft 
поднесува извештај на Скупштината, ti предлага 
на Скупштината прописи за наградите и надоме-
стоците на пратениците на Сојузната народна скуп-
штина и се грижи за нивното извршување, донесува 
правилник за уредување на администрацијата на 
Скупштината, ја утврдува систематизацијата на 
работните места во администрацијата на Скупшти-

ната и врши други работи предвидени со правилник 
ците за работа и со други прописи." 

26. По членот 99 се додаваат нови членови кои 
гласат: 

„Член 99а 
Одборот за претставки и жалби ги проучува и 

ги претресува претставките и жалбите што на 
Скупштината & ги испраќаат граѓани, организации 
и установи. 

Одборот за преставки и жалби се состои од 9 
членови. 

Член »96 
Претставките и жалбите ќ се испраќаат на Со-

јузната народна скупштина преку претседателот на 
Скупштината. 

Член 99в 
Претставките и жалбите се поднесуваат писме-

но и мораат да бидат снабдени со потписи на лица 
односно претставници на установите и организа-
циите што ги поднесуваат. 

Одборот може да бара потписите на претстав-
ките и жалбите да бидат заверени од околискиот 
суд или од органот на. народниот одбор на општи-
ната надлежен за заверување. 

За претставките и жалбите како и за загеру-
вањето на потписите не се плаќа такса. 

Член 99г 
Претседателот на Сојузната народна скупшти-

на сите претставки и жалби му ги упатува на Од-
борот за претставки и жалби. 

Списокот на примените претставки и жалби им 
се доставува на членовите на едниот и на другиот 
дом. Претседателот на домот на почетокот на седни-
цата при давањето на соопштенија накратко го из-
вестува домот за поднесените претставки и жалби. 

Член 99д 
Во Одборот претставките и жалбите се заведу-

ваат во посебна книга, и тоа по редот по кој се 
примени. 

Секој пратеник има право да ја прегледа оваа 
книга и да се запознае со содржината на одделна 
претставка и жалба. 

Член 99ѓ 
Претставките и жалбите што се однесуваат на 

некаков предлог на закон или на друг акт што се 
претресува во друг одбор, Одборот за претставки 
и жалби му ги упатува на тој одбор. 

Ако претставката или жалбата спаѓа во надле-
жност на судот, на орган на управата или на некој 
друг државен орган, или во делокруг на само-
стојна установа и организација, Одборот ќе му ја 
упати на органот, установата или организацијата 
надлежна за решавање. 

Во случаите од претходните ставови Одборот 
ќе го извести подносителот на претставката односно 
на жалбата на кого му е упатена неговата прет-
ставка односно жалба. 

Член 99е 
Одборот ќе решава за самата работа што е пред-

мет на претставката односно жалбата само ако под-
носителот ги употребил сите правни средства за 
решение на работата. 

Ако Одборот смета дека е барањето на подно-
сителот на претставката односно жалбата оправда-
но, ќе му поднесе предлог за решение на домот во 
чиј делокруг спаѓа односното прашање. Ако се 
работи за прашање што спаѓа во делокругот на оба-
та дома, Одборот ќе му поднесе предлог и на едниот 
и на другиот дом. 

Предлогот за решение може да се однесува на 
решавање на работата што не може да се реши врз 
основа на важечките прописи. 

По повод на предлогот, од Одборот домот може 
да го овласти Одборот самиот да реши одделна 
претставка односно жалба. Ако работата што е 
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предмет на претставката односно жалбата опаѓа 
во надлежност на обата дома, потребно е »власту-* 
вање од обата дома. 

Ако Одборот најде дека барањето на подноси-
телот на претставката односно на жалбата не можд 
да се уважи,, ќе го извести за тоа подносителот на 
претставката односно на жалбата. 

Член 99ж 
Одборот е должен секои шест месеци да Л под* 

посува на Скупштината извештај за својата работа 
на претставките и жалбите. 

Извештајот ќе се умножи и ќе им се раздели на 
пратениците." 

27. Во членот 100, ве првиот став во третиот 
ред зад зборот „суд" се додаваат зборовите „и судии 
и повремени судии на Врховниот стопански суд"* 

28. Во членот 105 вториот и третиот став се 
менуваат и гласат: 

„Претседателот на Скупштината, член на Соју-
зниот извршен совет, државен секретар, секретар 
во Сојузниот извршен совет и државен потсекретар 
јие можат да бидат членови на постојан одбор и на 
постојана комисија на Скупштината. 

Секој пратеник има право да присуствува на 
седниците на одборите и комисиите и да зборува за 
прашањето што е на дневен ред." 

29. Во членот 106 се додаваат втори и трети 
став кои гласат: 

„Претседателот, потпретседателот и секретарот 
на одбор и комисија се избираат за целиот период 
на свикувањето на Скупштината. 

Првата седница на одборите и комисиите по 
изборот на нивните членови ја свикува претседа-
телот на Скупштината." 

Досегашниот втори став станува четврти став. 
Се додава петти став кој гласи: 
„Одборите и комисиите на Скупштината работат 

без присуство на јавноста." 
30. Во членот 107, во првиот став во третиот 

и четвртиот ред и во вториот став во вториот и тре-
тиот ред, место зборовите „Надворешнополитичкиот 
одбор" се ставаат зборовите „Одборот за надворе-
шни работи". 

31. Во членот 109, по четвртиот став се додава 
нов став кој гласи: 

„Ако настане спор меѓу пратеник и претседате-
лот во Поглед на внесувањето на исправки во сте-
нографските белешки, пратеникот и претседателот 
можат да ја изнесат работата пред Скупштината и 
да бараат нејзина одлука." 

Петтиот и шестиот став стануваат ставови ше-
сти и седми. 

32. Во членот 113 вториот став се брише. 
33. Во членот 114, во третиот ред по зборот 

„домовите" се става точка а останатиот текст се 
брише. 

34. Во членот 119, во првиот став во вториот и 
третиот ред, место зборрвитв „соодветни службени-
ци" се ставаат зборовите „службеници и работ-
ници". 

Третиот став се брише. 
35. Членот 120 се менува и гласи: 
„Службениците и работниците во администра-

цијата на Скупштината ги назначува и решенија за 
нивните работни односи донесува претседателот на 
Скупштината. За донесување на овие решенија тој 
може да го овласти секретарот на Скупштината, а 
во поглед на службениците од трета и четврта тру-
ла како и на работниците, освен висококвалифику-
ваните, началникот на администрацијата." 

36. Во членот 121 првиот став се брише. 
Во вториот став, во првиот ред место „Претсе-* 

дателот" се става „Секретарот", а во петтиот ред ме-
сто „секретарот41 се става „началникот на админиг 
страцијата". 

Третиот став се брише. 
И 

Се овластуваат законодавните одбори на Соју-' 
зниот собор и на Соборот на производителите да го 

утврдат пречистениот текст на овој правилник за 
работа^ 

ITI 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја при^ 

фати Скупштината. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 24 

28 Јуни 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скућштина* 

Петар Стамболић е. р. 

561. 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за 

основите на општественото И политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југослав 
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

I 
Во Правилникот за работа на Сојузниот собор 

на Сојузната народна скупштина се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1. Чл. 9 до 12 се менуваат и гласат: 
„Член 9 

По одлуката на Домот за верификацијата на 
мандатите претседавачот ќе ги повика сите прате-
ници на кои им е верифициран мандатот да дадат 
усно свечена изјава. 

Свечената изјава гласи: 
„Свечено изјавувам дека должностите на соју-

зен народен пратеник совесно и предано ќе ги вр-
шам, дека ќе се придржувам за Уставот и законите 
и дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамо-
шната изградба на социјализмот, за чување неза-
висноста и за процут на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија." 

По дадената свечена изјава пратениците го пот-
пишуваат нејзиниот текст. 

Член 10 
По верификацијата на мандатите и давањето на 

свечената изјава пратениците стапуваат во сите 
свои права и должности. 

Член 11 
Пратеникот на кој му е верифициран мандатот 

а не бил присутен при давањето на свечената из-
јава, ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише 
нејзиниот текст пред претседателот на Домот. Прет-
седателот на Домот ќе го извести за тоа Домот. 

Вака ќе се постапи и во случаите на верифика-
ција на мандатите на пратениците избрани на пов-
торните и дополнителните избори. 

Член 12 
По дадената свечена изјава на пратениците 

претседателот на Верификациониот одбор го става 
на дневен ред избирањето на претседател, потпрет-
седател и записничари на Домот." 

2. Во членот 15, во вториот став, во четвртиот 
ред, зад зборот „и" се ставаат зборовите „го тол-
кува, се грижи". 

3. Во членот 27, петтиот став се менува и гласи: 
„Претседателот е должен да им стави на распон 

лагање на пратениците пред почетокот на седни-
цата список на сите предмети што најдоцна на 24 
часа пред закажаната седница се предложени за 
дневен ред на седницата на Домот. Во списокот 
предлозите се наведуваат по оној ред по кој му се 
доставени на Домот." 

4. Во членот 30, вториот став се менува и гласи: 
„Домот може да одлучи да се сослуша на сед-

ницата државен секретар, секретар во Сојузниот 
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извршен совет или друг раководен службеник на 
сојузен орган на управата или на установа, како и 
претседателот на Сојузниот врховен суд или прет-
седателот на Врховниот стопански суд." 

5. Во членот 53, вториот став се брише. 
6. Во членот 71, во првиот став во четвртиот 

ред, место „десет" се става „пет". 
7. Во членот 76, во точката 8 зад зборот „одбор*4 

место запирката се става точка.. Точката 9 се брише* 
8. Во членот 78, во претпоследниот и последни-

от ред, се бришат зборовите „и Одборот за прет-
ставки жалби по". 

9. Во членот 79, се додава шести став кој гласи: 
„Претседателот, потпретседателот и секретарот 

се избираат за целиот период на свикувањето на 
Скупштината." 

10. Во членот 83, првиот став се менува и гласи: 
„Претседателот на Скупштината, претседателот 

на Домот, член на Сојузниот извршен совет, држа-
вен секретар, секретар во Сојузниот извршен совет 
и државен потсекретар не можат да бидат избира-
ни за членови на постојаните одбори." 

11. Во членот 86, во втората алинеја во четвр-
т и о т ред, зад зборот „општината" се брише запир-

ката и зборот „градот". 
Во четвртата алинеја се бришат зборовите „со 

своја резолуција". Последната алинеја се менува и 
гласи: 

„претресува прашања во врска со политичката 
состојба во одделни изборни околии, врз основа на 
извештаите од членовите на одборите или члено-
вите на Домот." 

12. Во членот 87, на крајот од четвртата али-
неја, место точката и запирка се става точка. 

Петтата алинеја се брише. 
13. Во членот 88 на крајот од третата алинеја 

место точката и запирка се става точка. Четвртата 
алинеја се брише. 

14. Во членот 90, во втората алинеја во првиот 
ред се бришат зборовите „со своја резолуција". Во 
петтиот ред зад зборот „жалби" се додаваат зборо-
вите „што ги подготвува Одборот за претставки и 
жалби". 

Во третата алинеја во првиот ред се бришат 
зборовите „со резолуција". Во петтиот и шестиот ред 
се бришат зборовите „или треба да се вршат од бу-
џетските резерви". 

По досегашната трета алинеја се внесува нова 
четврта алинеја која гласи: 

,.во рамките на правата на федерацијата пре-
тресува прашања во врска со работата на финан-
сиските управни органи; проучува и претресува 
прашања во врска со трошењето на јавните финан-
сиски средства;". 

Досегашната четврта алинеја станува петта 
алинеја, се менува и гласи: 

„претресува прашања во врска со извршува-
њето на буџетот врз основа на извештаите и пода-
тоците од сојузните државни органи, од установите 
v организациите што се финансираат од сојузниот 
буџет, врз основа на непосредно сослушување на 
^вештаите и мислењата од претставниците на овие 
органи, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку ан-
кетна комисија или група што ја формирал Одбо-
рот или податоците добиени на друг начин;" 

Се додава шеста алинеја која гласи: 
„дава мислење за предлозите на закони за бу-

џетите." 
15. Во членот 91, се брише вториот став. 
16. Во членот 92, по втората алинеја се додава 

нова трета алинеја која гласи: 
„ги испитува пратеничките уверенија, изборни-

те акти и пристигнатите жалби и дава предлози во 
поглед на верификацијата на мандатите на прате-
ниците избрани на накнадни и дополнителни из-
бори;". 

Досегашната трета и четврта алинеја стануваат 
четврта и петта алинеја. 

17. Текстот на членот 93 се брише и место него 
се става нов член 93 кој гласи; 

„Одборот i a надворешни работи, Одборот за 
^организација на власта и за управа, Одборот за 
народно стопанство, Одборот за социјлна политика 
и народно здравје и Одборот за просвета, секој во 
својот делокруг, претресуваат прашања во врска со 
извршувањето на сојузните закони, на сојузниот 
општествен план и на другите акти на Скупшти-
ната врз основа на извештаите и податоците од со-
јузните органи, установите и организациите, што се 
грижат за извршувањето на овие закони и акти, 
врз основа на непосредно сослушување на изве-
штаите и мислењата од претставниците на овие ор-
гани, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку ан-
кетна комисија или група што ја формирал одбо-
рот или податоците добиени на друг начин." 

18. По членот 93 се додава член 93а кој гласи! 
„Член 93а 

Постојаните одбори ги претресуваат деловите 
од извештајот на Сојузниот извршен совет што се 
однесуваат на прашањата од нивниот делокруг и 
за тоа, ако сметаат за потребно, му поднесуваат 
свој извештај на Домот односно на Скупштината. 

Исто така, постојаните одбори во рамките на 
својот делокруг ги претресуваат извештаите што 
на Скупштината ќ ги поднесуваат сојузните органи, 
установите и организациите, што се грижат за из-
вршувањето на законите и на другите акти на 
Скупштината и за тоа, ако сметаат за потребно, му 
поднесуваат свој извештај на Домот односно на 
Скупштината." 

19. Членот 94 се менува и гласи: 
„Постојаните одбори во вршењето на работите 

од својот делокруг донесуваат резолуции како и 
препораки за работа на државните органи, само-
управните установи и стопанските организации. По 
овие прашања тие можат да даваат и мислења по 
своја иницијатива или на барање од друг одбор 
или од стопански организации. 

Постојаните одбори во рамките на својот дело-
круг подготвуваат и претресуваат предлози за до-
несување на декларации, резолуции, препораки и 
одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на Домот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции во 
кои јавно заземаат став за определени прашања 
од својот делокруг, како и препораки со кои јавно 
изразуваат советодавно мислење во поглед на ра -
ботата на народните одбори, на органите на држав-
ната управа, на самоуправните установи, и на сто-
панските организации." 

20. Во членот 96, во четвртиот ред зад зборот 
„Домот" се додаваат зборовите „односно од одбор 
на Соборот на производителите". ^ 

21. Во членот 97 третиот став се менува и гласи* 
„Одборот што не е задоволен со мислењето на 

претседателот на Скупштината може да бара од-
лука на Домот. Мислењето на претседателот на 
Скупштината што ќе го одобри Домот, станува за-
должително правило на скупштинската постапка." 

22. Во членот 104, на крајот од првиот став се 
брише точката и се додаваат зборовите „на од-
борот". 

Во вториот став, место зборовите „на одборот е 
должен" да се стави „е должен". 

Се додава став 3 коЈ гласи: 
„Првата седница на одборот по изборот на не-

говите членови ја свикува претседателот на До-
мот." 

23. Во членот 105, во првиот став во вториот 
ред место зборовите „присуствуваат две третини од 
неговите" да се стават зборовите „присуствува 
мнозинството". 

24. Во членот 106, во третиот став се бришат 
зборовите „и на Одборот за претставки и жалби". 

25. Во членот НО, во првиот став во третиот и 
четвртиот ред се бришат зборовите „или градот". 

26. Членот 115 се менува и гласи: 
„Одборите имаат право гп бараат од Сојузниот 

извршен совет да им одговори писмено, или усно 
дреку сво) претставник, на поставените прашања 
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ИЛА да ги извести за прашањата од делокругот на 
одборот. 

Кога на седницата на одборот се претресува 
предлог на закон или на друг акт, Сојузниот извр-
шен совет ќе го претставува државниот секретар 
односно секретарот во Сојузниот извршен совет во 
чиј делокруг спаѓаат соодветните прашања, ако Со-
јузниот извршен совет за свој претставник не опре-
дели член на Советот. 

Одборите можат и во другите случаи да го по-
викуваат Сојузниот извршен совет да упати свој 
претставник, а Сојузниот извршен совет може и 
самиот да определи свои претставници што ќе 

учествуваат во работата на одборите. 
Претставниците што присуствуваат на седници-

те можат да учествуваат во претресот но не можат 
да учествуваат во одлучувањето. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право да бара одборот да се изјасни или да го од-
ложи решавањето за предлогот што го поднесол Со-
јузниот извршен совет. Ако предлогот не го подне-
сел Сојузниот извршен совет, неговиот претставник 
може да бара одлагање на решавањето, но за тоаг 
одлучува одборот. 

Одборот ќе го известува Сојузниот извршен со-
вет за свикувањето и за дневниот ред на седницата 
кога на дневен ред е предлог на закон и друго пра-
шање од интерес за Сојузниот извршен совет." 

27. По членот 116 се додава член Нба кој гласи: 
„Член 116a 

Сојузниот извршен совет може да предложи 
прашањата по кои одлучил да подготви предлог на 
закон или на друг акт, претходно да ги претреса 
одборот во чија надлежност спаѓаат тие прашања. 
Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе под-
несе тези за изработка на закон односно на Друг 
акт со документацијата. 

Предлогот му се поднесува на претседателот на 
Скупштината, кој ќе му го упати на надлежниот од-
бор преку претседателот на Домот. 

По извршениот претрес одборот ќе му ги достави 
своите забелешки на Сојузниот извршен совет преку 
претседателот на Скупштината. 

Одборот може и самиот да бара од Сојузниот 
извршен совет да му ги достави заради претресу-
вање тезите и документацијата во врска со подго-
твувањето на предлогот на закон или на друг акт." 

28. Во членот 117, се внесува нов прв став кој 
гласи: 

„Одборите имаат право да бараат од државните 
секретари, од секретарите во Сојузниот извршен со-
вет и од старешините на други сојузни органи на 
управата и на установи како и од организациите 
да им поднесат писмен извештај за извршувањето 
на сојузните закони и на другите акти на Скупшти-
ната, како и право на седницата на одборот да ги 
повикаат претставниците на овие органи, установи 
и организации заради давање извештај и мислење 
за тоа." 

Досегашниот први став станува втори став. Во 
вториот ред место зборовите „потсекретари и други 
службеници на сојузната управа" се ставаат збо-
ровите „секретарите во Сојузниот извршен совет и 
од старешините на други сојузни органи на упра-
вата и установи". 

Досегашниот втори став станува трети став,-
Во вториот и третиот ред место зборовите „потсе-
кретари и од други службеници" се ставаат зборо-
вите „секретарите во Сојузниот извршен совет и од 
старешините на други органи на управата и уста-
нови". 

29. Во членот 125, се додава втори став кој гласи: 
„Законскиот предлог што му го поднесол член 

на Домот или одбор претседателот на Скупштината 
му го доставува и на Сојузниот извршен совет за-
ради запознавање со предлогот." 

30. По членот 126 се додава член 126а кој гласи! 
„Член 126а 

За изработка на текст на законски предлог член 
на Домот и одборот можат да користат стручњаци 

од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
законодавство и организација и од други органи, во 
спогодба со нив." 

31. По членот 132 се додава член 132а кој гласи; 
„Член 132а 

Одборот може во текот на претресот на закон-
ски предлог да го сослуша, по своја иницијатива 
или на нивно барање, мислењето на претставниците 
на установите и организациите заинтересирани за 
прашањата што се регулираат со односниот предлог." 

32. Во членот 134, вториот став се менува и 
гласи: 

„При претресот на буџетот во поединости пре-
тресот се врши и се гласа по партии." 

33. По членот 134 се додава член 134а кој гласи! 

„Член 134а 
Претресот на предлогот на сојузниот општествен 

план се врши најпрво во начело. 
По завршениот претрес во начело се преминува 

на претрес во поединости. 
Претресот се врши на тој начин што се распра« 

нува за секој одделен оддел на општествениот план* 
Одборот гласа »а секој оддел откога ќе го заврши 
претресот за него. 

Кога е завршен претресот во поединости, се гла-
са за предлогот на општествениот план во целина« 

Во сб друго на претресувањето на општестве-
ниот план во поединости согласно се применуваат 
одредбите од чл. 130 и 132 до 134 од овој правилник 
за работа. 

34. Членот 135 станува член 138а, се менува и 
гласи: 

„Член 138а 
По извршеното гласање за законскиот предлог 

во целина надлежниот одбор и Законодавниот од« 
бор определуваат секој свој известител заради под-
несување писмен извештај на Домот. Одборите мо-
жат да одлучат известителот да му поднесе на Домо-ѓ 
и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот на од« 
борот по основните прашања од законскиот предлог* 

Членовите на одборот што издвоиле мислење 
можат да му поднесат посебен извештај на Домот 
преку свој известител, а и одборот може на нивно 
барање да го внесе нивното одвоено мислење во 
својот извештај/4 

35. Во членот 136, првиот став се менува и гласи* 
„Надлежниот одбор, откога ќе го претресе за-

конскиот предлог, а пред неговото усвојување во 
целина, му го доставува на Законодавниот одбор на 
претрес." 

36. Во членот 138, вториот став се брише. 
37. Во членот 139, во претпоследниот ред место 

зборот „нацрт" се става зборот „предлог". 
38. Во членот 141, во првиот став првата рече-

ница се менува и гласи: 
„Претресот на законскиот предлог во Домот 

почнува со извештајот од известителот на одборот, 
ако одборот одлучил известителот да му поднесе на 
Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот 
на одборот по основните прашања од законскиот 
предлог." 

39. Членот 142 се менува и гласи: 
„Ако текстот на законскиот предлог што го утвр-

дил надлежниот одбор се разликува од текстот у-
тврден во Законодавниот одбор, формулациите на 
одделни одредби што ги предлага Законодавниот 
одбор се сметаат како амандмани на текстот на 
надлежниот одбор." 

40. Членот 144 се менува и гласи: 
„Амандмани можат да се поднесат најдоцна на 

24 часа пред седницата на која ќе се претресува 
законскиот предлог. 

Амандманите се поднесуваат писмено преку 
претседателот на Домот и веднеш по приемот му се 
доставуваат на подносителот на законскиот предлог. 
Амандманите мораат да се умножат и да им се до-
стават на членовите на Домот најдоцна до почето-
кот на седницата на која ќе се претресува закон-
скиот предлог. 



Страна 786 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^^^^^ Среда, 223 Јули 1958 

Амандмани можат да се поднесуваат на сед* 
ницата на Домот и во текот на претресот на пред-
логот ако се согласи со тоа Домот или ако закон-
скиот предлог со извештаите на одборот не !им е 
доставен на членовите на Домот во срокот предви-
ден во членот 140 став 1 од овој правилник за ра-
бота. 

Кога амандмани можат да се поднесат на сед-
ницата на Домот тие се поднесуваат с£ додека за-
конскиот предлог не биде ставен на гласање. 

Амандманите од подносителот на законскиот 
предлог се сметаат како составен дел на предлогот.4* 

41. Членот 145 се менува и гласи: 
„За поднесениот амандман имаат право да се из-

јаснат подносителот на законскиот предлог и изве-
стителот на одборот. 

Подносителот на законскиот предлог има право 
да бара свикување на соодветниот одбор заради 
претходно претресување на амандманот. Ваквото 
барање подносителот на законскиот предлог може 
да го поднесе преку претседателот на Скупштината 
и пред седницата на Домот на која ќе се претресува 
законскиот предлог на кој се однесува амандманот* 
Ако Домот не е собран, за барањето на подносителот 
на предлогот одлучува претседателот на Скуп-
штината. 

Известителот на одборот има право да бара да 
се одложи претресувањето на амандманот за да за-
неме одборот претходно став за него. 

Ако подносителот на законскиот предлог се со-
гласи со амандманот, овој станува составен дел на 
законскиот предлог.41 

42. По членот 145 се додаваат нови членови 
145а и 1456 кои гласат: 

„Член 145а 
За поднесениот амандман на седницата на До-

мот се отвора претрес. Подносителот на законскиот 
предлог има право во претресот на амандманот да 
Беме збор како прв говорник. 

Ако одборот го прифатил амандманот, а Сојуз-
ниот извршен совет како подносител на предлогот 
не се согласува со амандманот од причина што сме-
та дека со него се менуваат основните начела на 
законскиот предлог или неговата материјална с -
снова, тој (Советот) може да бара да се одложи пре-
тресувањето на законскиот предлог заради допол-
нително заземање став од страна на Сојузниот из-
вршен совет. За овој предлог Домот одлучува без 
претрес. 

Сојузниот извршен совет го има истото право 
и во случај кога амандманот е поднесен непосредно 
на седницата на Домот. 

Член 1456 
Ако Сојузниот извршен совет како подносител 

На законскиот предлог не го прифати во целина 
амандманот што ги менува основните начела на 
предлогот или неговата материјална основа, или не 
се согласи со еден Дел на таквиот амандман, тој 
може да бара да се стави на дневниот ред на сед-
ницата на Домот како претходно прашање претре-
сување на амандманот и гласање за него. 

Во случај подносителот на законскиот предлог 
да не го прифати амандманот ниту Сојузниот из-
вршен совет како подносител на законскиот пред-
лог во смисла на претходниот став да не стави пред-^ 
лог за претходно претресување на амандманот, прет-
седателот на Домот го става амандманот на гласање. 

Ако подносителот на законскиот предлог се 
согласува во начело со предложениот амандман но 
предлага нова формулација, за неа нема да се гласа 
ако со новата формулација се согласува подноси-
телот на амандманот. Ако подносителот на аман-
дманот не се согласува со новата формулација што 
ја предложил подносителот на законскиот предлог, 
Домот прво гласа за амандманот во првобитната 
формулација. 

Ако има два или повеќе амандмани на ист член 
од законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од 
*шв што суштински најмногу се оддалечува од за-
конскиот предлог, и натаму по истиот ред, 

Прифатениот амандман станува составен цел од 
законскиот предлог. 

43. Во членот 147 првиот став се менува и гласи: 
„Во почетокот и во текот на претресот на з а -

конскиот предлог Домот по предлог од претседате-
лот може да одлучи текстот на законскиот предлог 
да не се чита во целина или да се прочитаат само 
одделни негови делови. Вака ќе се постапи и кога 
го бара тоа еден пратеник чие барање ќе*го под-
држат девет пратеници." 

44. Членот 149 се менува и гласи: 
„Предлогот на сојузниот буџет се претресува нај-

прво во начело па потоа по раздели. Амандманите 
се поднесуваат за време на претресот по раздели. 

За секој одделен раздел се гласа кога ќе се за-
врши претресот за него. 

За амандманите се гласа пред гласањето за со-
одветниот раздел од предлогот на буџетот на кој 
се однесува амандманот. 

Кога е претресот на предлогот на буџетот по 
раздели завршен, се гласа за предлогот во целина. 

Во се друго на претресувањето на предлогот на 
буџетот на седницата на Домот согласно се приме-
нуваат одредбите за претресувањето на законските 
предлози на седницата на Домот.44 

45. По членот 149 се додава член 149а кој 
гласи: у 

„Член 149а 
Претресот на предлогот на сојузниот опште-

ствен план се врши најпрво во начело. 
По претресот во начело се пристапува кон пре-

тресување на предлогот во поединости, при што се 
расправува за секоја одделна глава од предлогот. 
За секоја глава се гласа кога ќе се заврши претре-
сот за неа. 

За амандманите се гласа пред гласањето за со-
одветната глава од предлогот на планот на која се 
однесува амандманот. 

Кога е претресот на предлогот на планот по 
глави завршен, се гласа за предлогот во целина. 

Во сб друго на претресувањето на предлогот на 
општествениот план на седницата на Домот согла-
сно се применуваат одредбите за претресувањето на 
законски предлог на седницата на Домот/4 

46. Во членот 150 се додава втор став кој гласи: 
„Ако е за донесување на закон надлежен и Со-

борот на производителите претседателот на Домот 
ќе го извести претседателот на Соборот на произ-
водителите дека е законскиот предлог усвоен. 

Во извештајот ќе се наведат измените што ги 
извршил Домот во текстот на усвоениот предлог." 

47. Во членот 154 првиот став се менува и гласи: 
„Кога од Соборот на производителите ќе прими 

извештај дека тој го усвоил законскиот предлог 
што го усвоил и Сојузниот собор, претседателот на 
Домот ќе утврди дали е законскиот предлог усвоен 
во обата дома во ист текст. Ако претседателот утвр-
ди дека законскиот предлог е усвоен во ист текст, 
ќе му поднесе за тоа извештај на Домот и ќе објави 
дека е законскиот предлог усвоен во обата дома." 

48. Членот 155 се менува и гласи: 
„Ако Соборот на производителите го усвоил за-

конскиот предлог со измени што не ги усвоил и 
Сојузниот собор, претседателот на Домот ќе го за-
познае Домот со тие измени. Домот може без пре-
трес да ги усвои измените што се извршени во Со-
борот на производителите и со тоа законскиот пред-
лог е усвоен во обата дома^ 

Ако Домот не ги прифати измените или во нив-
ниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Собо-
рот на производителите свое образложено мислење 
во поглед на прашањата во кои постои несогласност 
меѓу домовите. 

Ако Соборот на производителите го прифати 
мислењето на Сојузниот собор и го усвои текстот 
на предлогот каков е изгласан во Сојузниот собор, 
со тоа е законскиот предлог усвоен во обата дома.44 

49. Во членот 161 на крајот од вториот став се 
додава реченица која гласи: 

„Гласањето се врши со дигање рака.44 



Среда, 23 јули 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 29 — Страна 7 

50. Се додаваат нови членови Ш а , 1616 и 161в 
кои гласат: 

„Член 161a 
Ако пред надлежниот одбор се набѓа на пре-

тресување законски предлог кој, во целина или са-
мо некоја HeroiSa одредба, по оценка од одборот 
бара да се измени или укине некоја одредба од 
Уставот, одборот ќе го доврши претресот на пред-
логот и ќе му го упати предлогот на Законодавниот 
одбор со забелешка дека е потребно, пред да биде 
предлогот усвоен во Домот, да се измени Уставот. 

Законодавниот одбор ќе го претресе односниот 
законски предлог и ако се согласи за потребата од 
менување на Уставот ќе подготви предлог за негова 
измена и ќе му го упати на претседателот на 
Скупштината. 

Законодавниот одбор ќе постапи според прет-
ходниот став во случај и кога самиот ќе оцени 
дека законскиот предлог што се претресува, во це-
лина или некоја негова одредба, бара да се измени 
или укине некоја одредба во Уставот, 

Член 1616 
На седницата на Домот прво ќе се претресе пред-

логот на закон за промена на Уставот. Ако Домот 
не ја прифати предложената промена на Уставот, 
законскиот предлог поради кој таа промена на Уста-
вот била предложена ќе се симне од дневниот ред, 

* ако неговите одредби не се усогласени со Уставот. 
Ако Домот ја усвои предложената промена на 

Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на 
закон по повод на кој ја усвоил промената на Уста-
вот, па по неговото усвојување ќе му го упати за-
конот за промена на Уставот на претседателот на 
Скупштината заради прогласување на заедничката 
седница на домовите. 

Член 161в 
Ако законскиот предлог што бара промена на 

Уставот спаѓа во исклучив делокруг на Сојузниот 
собор, (Претседателот на Скупштината ќе му го до-
стави законскиот предлог за промена на Уставот 
и на Соборот на производителите заедно со закон-
скиот предлог што бара промена на Уставот. 

При претресот за предлогот за промена на Уста-
вот, Соборот на производителите може да му пред-
ложи на Сојузниот собор да внесе измени и допол-
ненија во законскиот предлог поради кој треба да 
се изврши предложената промена на Уставот." 

51. Во членот 162, се додава трети став кој 
гласи: 

„Гласањето за одделни членови се врши со ди-
гање рака а гласањето за предлогот во целина 
поименично." 

52. Во членот 163, на крајот од вториот став 
наместо точката се става запирка и се додаваат 
зборовите „освен одредбите за донесувањето на за-
кони по итна постапка." 

53. Во членот 166, во вториот став во третиот 
ред по зборот „упатства" се бришат зборовите „на 
државните" и се додаваат зборовите „на Сојузниот 
извршен совет и на другите државни". 

54. Насловот на главата VII се менува и гласи! 

ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, 
ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ" 

55. По одделот 1. се додава нов оддел 2. кој носи 
наслов: 

„2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врхов-
ниот стопански суд, установите и организациите". 
Овој оддел има членови 175а и 1756 кои гласат: 

„Член 175а 
Домот може на предлог од еден пратеник што 

ќе го поддржат девет пратеници да бара од Сојузни-
от врховен суд и од Врховниот стопански суд изве-
штај за состојбата на правосудството. 

Домот може под условите од претходниот став 
да бара и од самостојните установи и организациите 
над чија работа вршат надзор сојузни органи, да 
му поднесат извештај за својата работа како и за 

извршувањето на законите и на другите акти од 
надлежноста на Домот. 

Член 1756 
Домот на дневниот ред на својата седница ќе 

стави претрес на извештајот што ќе му го поднесат 
врховен суд, самостојна установа или организација. 

Во текот или по завршениот претрес на изве-
штајот секој пратеник и Сојузниот извршен совет 
можат да предложат Домот да донесе резолуција 
или препорака. 

Претресот на извештајот може да се заклучи со 
просто или образложено преминување на дневни-
от ред." 

56. Наместо досегашниот оддел 2 под наслов „2. 
Пратенички прашања" и досегашниот оддел 3 под 
наслов „3. Известувања за работата на сојузната 
управа", како и текстот од чл. 176 до 184 се става 
нова глава VIII под наслов: 

„VIII 
ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И 
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА" 
со следните оддели и членови: 

„1. Интерпелации 
Член 176 

Членовите на Домот имаат право на Сојузниот 
извршен совет да му упатуваат интерпелации за 
прашањата што се однесуваат на општата политика 
на Сојузниот извршен совет, на извршувањето на 
законите или на дејноста на сојузната управа. 

Интерпелација можат да поднесат најмалку пет-* 
мина членови на Домот. Првиот потписник на ин-
терпелацијата е претставник на групата пратеници 
што ја поднесла интерпелацијата, ако групата за 
претставник не определила друг потписник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Скупштината. 

Член 177 
Претседателот на Скупштината ќе му ја достави 

интерпелацијата на Сојузниот извршен совет штом 
ја прими, а истовремено за поднесената интерпела-
ција ќе го извести и претседателот на Домот. За 
поднесената интерпелација претседателот на Домот 
ќе го извести Домот на првата наредна седница. 

Интерпелацијата им се доставува и на сите чле-
нови на Домот. 

Член 178 
Сојузниот извршен совет е должен да одговори 

на интерпелацијата за еден месец од денот кога ин-
терпелацијата ја примил, а најдоцна на првата 
седница на Домот по истекот на тој срок. , 

Сојузниот извршен совет ќе го извести претсе-
дателот на Скупштината кога е готов да даде одго-
вор на интерпелацијата и кој ќе го даде како прет-
ставник на Советот. 

Член 179 
Одговорот од Сојузниот извршен совет на ин-

терпелацијата се става на дневниот ред на Домот 
како посебна точка од дневниот ред. Претседателот 
на Домот ќе му предложи на Домот одговорот од 
Сојузниот извршен совет на интерпелацијата да ^з 
стави на дневен ред најмалку 24 часа пред седни-
цата на кој ќе биде даден одговорот. 

Домот може да одлучи одговорот од Сојузниот 
извршен совет на една или повеќе интерпелации 
да биде даден на посебна седница посветена исклу-
чиво на претресот на интерпелациите, и ќе го опре-
дели денот и часот на таа седница. 

Член 180 
Одговорот на интерпелацијата се дава уско. 
Пред да му даде збор на претставникот на Соч 

јузниот извршен совет за давање одговор на интер-" 
пелацијата, претседателот на Домот ќе му даде збор 
на претставникот на групата пратеници што ја под-
н е л а интерпелацијата да ја образложи усно интер-1 

пелацијата. Пратениковиот говор може да трае на ј -
многу четвртина час, но Домот може да му одобри 
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на пратеникот да зборува подолго. Времето за од* 
говор од претставникот на Сојузниот извршен со« 
вет не е ограничено. 

По сослушувањето на интерпелацијата и на ©до-
говорот претседателот на Домот отвора претрес. 

Секој пратеник може во овој претрес да земе ©бор 
само еднаш. Времето за говор е ограничено на десет 
минути. Во текот на претресот претставникот на 
Сојузниот извршен совет ќе добие збор секогаш кога 
ќе го побара. Кога претседателот ќе објави дека нема 
Повеќе пријавени говорници, ќе му даде збор прво 
на претставникот на Сојузниот извршен совет, а 
потоа на претставникот на групата пратеници што 
ја поднесла интерпелацијата, заради давање изјава* 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
смета дека е потребно да се прибават нови податоци 
во врска со интерпелацијата, тој може да предложи 
одлагање на претресот. За тоа Домот одлучува без 
Претрес, но претседателот пред гласањето ќе го пра-
ша претставникот на групата пратеници што ја под« 
несла интерпелацијата дали се согласува со одла-
гањето. 

Претресот може да се заврши со донесување 
резолуција или препорака. Предлог за донесување 
резолуција или препорака може да поднесе член 
на Домот или претставникот на Сојузниот извршен 
совет. Ако нема предлози за резолуција или препо-
рака, претседателот ќе објави дека се преминува 
на дневниот ред. 

2. Пратенички прашања 
Член 181 

Член на Домот има право на Сојузниот извршен 
совет, на државен секретар и на секретар во Со-
јузниот извршен совет да им постави прашање што 
се однесува на работата на Сојузниот извршен совет 
или на определен сојузен орган на управата или на 
работите од нивната надлежност. Тој може да бара 
да му се одговори писмено или усно на седницата 
на Домот или на заедничка седница на домовите. 

Член на Домот прашањето го поставува писмено 
или усно на седницата на Домот. Член на Домот 
своето писмено прашање го упатува преку прет-
седателот на Скупштината. За прашањето што го 
добил од член на Домот, претседателот на Скуп-
штината ќе го извести веднаш и претседателот на 
Домот. Примените пратенички прашања претседа-
телот на Скупштината веднаш му ги доставува на 
Сојузниот извршен совет, на државен секретар 
односно на секретар во Сојузниот извршен совет по 
редот како ги добил. 

Член 182 ' 
Усното прашање член на Домот го поставува на 

седницата на Домот во времето определено за по-
ставување на прашања. 

Член на Домот може на една седница да постави 
најмногу три одвоени прашања. 

Член 183 
Ако член на Домот барал писмен одговор, Со-

јузниот извршен совет, државниот секретар одно-
сно секретарот во Сојузниот извршен совет се дол-
жни да одговорат најдоцна за десет дена. За 
одговорот претседателот на Домот ќе го извести 
Домот на седницата во времето определено за по-
ставување на прашања. 

Член 184 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, др-

жавниот секретар односно секретарот во Сојузниот 
извршен совет го дава усниот одговор на седницата 
на Домот. Тие се должни да одговорат на првата 
наредна седница ако прашањето им било доставено 
најмалку 48 часа порано. 

Ако е пратеничкото прашање поставено на сед-
ницата на Домот а претставникот на Сојузниот из-
вршен совет, државниот секретар односно секрета« 
рот во Сојузниот извршен совет не може да одго-
вори веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во срокот 
од наредните три дена. Ако состанокот на Домот 

би требало да се заклучи ћред истекот на срокот од 
чгри дена, одговорот ќе се даде на последната сед« 
ница на Домот од истиот состанок. Ако на претстава 
никот на Сојузниот извршен совет, на државниот! 
секретар односно на секретарот во Сојузниот извр~. 
шен совет му е потребен подолг Срок за давање 
одговор, Домот на негов предлог може да определи 
подолг срок. 

Член Ш а 
За поставување усни прашања и за давање од-

говори се определува посебно време пред преми-
нувањето на дневниот ред. Денот за поставување на 
Прашања и за давање одговори го определува прет«; 
седателот на Домот. Ако има многу прашања, До« 
Мот може на предлог од претседателот да го опре* 
дели времетраењето за поставување на прашања 
и за давање одговори. 

Излагањето на прашањето може да трае на ј -
долго пет минути. 

По добиениот одговор член на Домот може да 
бара разјаснување и да постави дополнителни пра-
шања во врска со одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолго од пет минути. 

Член 1846 
По завршеното поставување на прашања и по 

давањето на одговори односно по истекот на вре-
мето определено за тоа, се преминува на дневниот 
ред. 

Член 184в 
Сите пратенички прашања и одговори се об ја«, 

вуваат во билтенот на Сојузната народа скупштина* 
3. Известувања за работата на сојузната управа 

Член 184г 
Член на Домот може да бара од државните се« 

крстари, од секретарите во Сојузниот извршен со« 
вет и од старешините на други сојузни органи на: 
управата известувања за извесно прашање од над« 
лежноста на органите и установите со кои рако-
водат или за извршувањето на работите од нивната 
надлежност. 

Член на Домот му го поднесува ваквото барање 
писмено на претседателот на Домот кој за тоа го 
известува Домот. Пратеникот може да поднесе вакво 
барање и у«дао на седницата на Домот во времето 
определено за пратенички прашања. 

Член 184д 
Државниот секретар, секретарот во Сојузниот 

извршен совет и старешината на друг сојузен орган 
на управата е должен бараното известување да му 
го соопшти на пратеникот писмено или да му го 
соопшти усно на седницата на Домот, ако Домот 
така одлучил при барањето на известување. За 

писменото известување или за неговата содржина 
претседателот го известува Домот на седницата при 
давањето на соопштенија. 

Бараното известување мора да се даде во срок 
од десет дена. Ако Домот одлучил известувањето 
да се даде на седницата на Домот, а состанокот на 
Домот би требало да се заклучи пред истекот на 
тој срок, известувањето мора да биде дадено на по-
следната седница на Домот од истиот состанок, ако 
Домот поинаку не одлучи. 

Ако пратеникот смета дека добиеното известу-
вање не е потполно, може во таа работа да му по-
стави прашање на Сојузниот извршен совет, на 
државен секретар односно на секретар во Соју-
зниот извршен совет." 

57. Досегашната глава VIII станува глава IX 
и го менува насловот така што да гласи: 

,ДХ 
ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ ВО 

ДОМОТ" 
58. Чл. 185 до 192 со поднасловите „1. Поднесу-

вање претставки и жалби" и „2. Работа на Одборот" 
се бришат. 

69. Поднасловот над членот 193 се брише. 
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60. Досегашните глави IX до XIII стануваат 
глави X до XIV. 

61. Во членот 205 се додава четврти став кој 
гласи: 

„На отповикан пратеник мандатот му преста-
нува во моментот кога Домот ќе ја потврди одлу-
кат? за отповик." 

о2. Членот 206 се брише. 
63. Во членот 208 во вториот став во вториот 

ред зад зборот „право" се брише запирката и збо-
ровите „правото на социјално осигурување". 

64. По членот 208 се додава член 208а кој гласи! 
„Член 208а 

Со престанокот на мандатот на пратеникот му 
престанува имунитетното право, правото на бесплат-
но возење со јавни сообраќајни средства и другите 
права што ги ужива врз основа на својството на на-
роден пратеник." 

65. Во членот 222 во ставот 1 во вториот ред да 
се брише зборот „два". 

Третиот и четвртиот став се соединуваат во 
еден став кој гласи: 

„Состанокот на Веќето на народите го отвора 
претседателот на Сојузниот собор и му претседава 
до изборот на претседател."-

II 
Се овластува Законодавниот одбор да го утврди 

ћречистениот текст на овој правилник за работа. 
III 

Оваа одлука влегува во сила кога Сојузниот со-
бор ќе ја усвои. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 25 

28 јуни 1958 година 
Белград 

Џретседател 
на Сојузниот собор, 

Др Младен Ивековић, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

562. 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за 

Основите на општественото и политичкото устројство 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Соборот на производителите од 26 јуни 1958 година, 
Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

I 
Во Правилникот за работа на Соборот на про-

изводителите на Сојузната народна скупштина се 
вршат следните измени и дополненија: 

1. Чл. 8 до 11 се менуваат и гласат: 
„Член 8 

По одлуката на Домот за верификацијата на 
мандатите претседавачот ќе ги повика сите пра-
теници на кои им е верифициран мандатот да 
дадат усно свечена изјава. 

Свечената изјава гласи: 
„Свечено изјавувам дека должностите на соју-

зен народен пратеник совесно и предано ќе ги вр-
шам, дека ќе се придржувам за Уставот и законите 
и дека сите свои сили ќе ги заложувам за ната-
мошната изградба на социјализмот, за чување не-
зависноста и за процут на Федеративна Народна 
Република Југославија." 

По дадената свечена изјава пратениците го 
потпишуваат нејзиниот текст. 

Член 9 
По верификацијата на мандатите и давањето 

на свечената изјава пратениците стапуваат во сите 
свои права и должности. 

Член 10 
Пратеникот на кој му е верифициран мандатот 

а не бил присутен при давањето на свечената из-
јава, ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише 
нејзиниот текст пред претседателот на Домот. Прет-
седателот на Домот за тоа ќе го извести Домот. 

Вака ќе се постапи и во случаите на верифика-
ција на мандатите на пратениците избрани на 
повторните и дополнителните избори. 

Член И 
По дадената свечена изјава на пратениците 

претседателот на Верификационо^ одбор го става 
на дневен ред избирањето на претседател, потпрет-* 
седател и записничари на Домот." 

2. Во членот 14, во вториот став, во четвртиот 
ред, зад зборот „и" се ставаат зборовите „го толку-« 
ва, грижи". 

3. Во членот 26, петтиот став се менува и гласи: 
„Претседателот е должен да им стави на расло« 

лагање на пратениците пред почетокот на седни-
цата список на сите предмети што најдоцна на 24 
часа пред закажаната седница се предложени за 
дневен ред на седницата на Домот. Во списокот 
предлозите се наведуваат по оној ред по кој му се 
доставени на Домот." 

4. Во членот 29, вториот став се менува и гласи: 
„Домот може да одлучи на седницата да се со-

слуша државен секретар, секретар во Сојузниот 
извршен совет или друг раководен службеник на 
сојузен орган на управата или на установа, како и 
претседателот на Сојузниот врховен суд или прет-
седателот на Врховниот стопански суд." 

5. Во членот 52, вториот став се брише. 
6. Во членот 70, во првиот став во четвртиот 

ред, место „десет" се става „пет". 
7. Во членот 75, во точката 6 зад зборот „одбор* 

место запирката се става точка. Точката 7 се брише.. 
8. Во членот 77, во последниот ред, се бришам 

зборовите „и Одборот за претставки и жалби по". 
9. Во членот 78, се додава шести став кој гласи! 
„Претседателот, потпретседателот и секретарот 

се избираат за целиот период на свикувањето на 
скупштината." 

10. Во членот 82, првиот став се менува и гласи: 
„Претседателот на Домот не може да биде из-

биран за член на одбор." 
11. Во членот 84, во втората алинеја, во вториот 

ред се брише зборот „завршниот." 
На крајот на четвртата алинеја, место точката 

и запирка се става точка. 
Петтата алинеја се брише. 
12. Во членот 85, втората алинеја се менува 

и гласи: 
„Претресува прашања во врска со остварува-

њето на самоуправувањето на производителите во 
стопанските организации, со работењето на тие 
организации како и со вршењето на нивната 
дејност." 

Четвртата алинеја се брише. 
13. Во членот 86, на крајот од третата алинеја 

место точката и запирка се става точка. 
Четвртата алинеја се брише. 
14. Во членот 87, во втората алинеја, во првиот 

ред се бришат зборовите „со своја резолуција" а во 
шестиот ред се бришат зборовите „на Домот". 

Во третата алинеја, во првиот ред се бришат 
зборовите „со резолуција". 

Петтата алинеја се менува и гласи: 
„претресува прашања во врска со извршува-

њето на буџетот врз основа на извештаите 1и пода-
тоците од сојузните државни органи, установите и 
организациите што се финансираат од сојузниот 
буџет, врз основа на непосредно сослушување на 
извештаите и мислењата од претставниците на овче 
органи, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку ан-
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кетна комисија или група што Ја формирал Одборот 
или податоците добиени на друг на«ши;"ш 

Се додава шеста алинеја која гласи: 
„дава мислење за предлозите на закони ѕа бу-

џетите." 
15. Во членот 88, се брише вториот став. 
16. Во членот 89, по втората алинеја се додава 

нова трета алинеја која гласи: 
„ги испитува пратеничките уверенија, избор-

ните акти и пристигнатите жалби и дава предлози 
во поглед на верификацијата на мандатите на пра-
тениците избрани на накнадните и дополнителните 
избори". 

Досегашните трета и четврта алинеја стануваат 
четврта и петта. 

17. Текстот на членот 90 се брише и место него 
се става нов член 90 кој гласи: 

„Одборот за народно стопанство, Одборот за сто-
пански организации и Одборот за прашања на тру-
дот и социјалното осигурување, секој во својот де-
локруг, претресуваат прашања во врска со извр-
шувањето на сојузните закони, на сојузниот опште-
ствен план и на другите акти на Скупштината врз 
основа на извештаите и податоците од сојузните 
органи, установите и организациите, што се грижат 
за извршувањето на овие закони и акти, врз основа 
на непосредно сослушување на извештаите и ми-
слењата од претставниците на овие органи, уста-
нови и организации, како и врз основа на подато-
ците добиени по пат на анкета преку анкетна ко-
мисија или група што ја формирал Одборот или 
податоците добиени на друг начин." 

18. По членот 90 се додава член 90а кој гласи: 
„Член 90а 

Постојаните одбори ги претресуваат деловите 
од извештајот на Сојузниот извршен совет што се 
однесуваат на прашањата од нивниот делокруг и 
за тоа, ако сметаат за потребно му поднесуваат свој 
извештај на Домот односно на Скупштината. 

Исто така, постојаните одбори во рамките на 
својот делокруг ги претресуваат извештаите што на 
Скупштината £ ги поднесуваат државни органи, 
установи и организации, што се грижат за извршу-
вањето на законите и на другите акти на Скупшти-
ната и за тоа, ако сметаат за потребно, му подне-
суваат свој извештај на Домот односно Скупшти-
ната." 

19. Членот 91 се менува и гласи: 
„Постојаните одбори во вршењето на работите 

од својот делокруг донесуваат резолуции како и 
препораки за работата на државните органи, само-
управните установи и стопанските организации. По 
овие прашања тие можат да даваат и мислења по 
своја иницијатива или на барање од друг одбор или 
од стопански организации. 

Постојаните одбори во рамките на својот де-
локруг подготвуваат и претресуваат предлози за 
донесување на декларации, резолуции, препораки и 
одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на Домот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции во 
кои јавно заземаат став за определени прашања од 
својот делокруг, како и препораки со кои јавно из-
разуваат советодавно мислење во поглед на работата 
на народните одбори, на органите на државната 
управа, на самоуправните установи и на стопан-
ските организации." 

20. Во членот 93 во четвртиот ред зад зборот 
„Домот" се додаваат зборовите „односно од одбор 
на Сојузниот собор." 

21. Во членот 94 третиот став се менува и гласи: 
„Одборот што не е задоволен со мислењето на 

претседателот на Скупштината може да бара од-
лvкa на Домот. Мислењето на претседателот на 
Скуггштината што ќе го одобри Домот, станува за-
должително правило на скутптинската постапка." 

22. Во членот 101, на крајот од првиот став се 
брише точката и се додаваат зборовите „на од-
борот". 

Во вториот став, место зборовите „на одборот е 
дол; -ен" да се стави „е должен" 

Се додава став 3 кој гласи? 

»Првата бедница на одборот по изборот на 
неговиве членови ја свикува претседателот на 

23. Во членот 102, во првиот став во вториот и 
третиот ред место зборовите „присуствуваат две тре-
тини од неговите членови" да се стават зборовите 
„присуствува мнозинството од членовите". 

£4. Во членот 103, во третиот став се бришат, 
зборовите „и на Одборот за претставки и жалби"* 

25. Во членот 107, во првиот став во третиот ред 
се бришат зборовите „или градот", 

28. Членот 112 се менува и гласи: 
„Одборите имаат право да бараат од Сојузниот 

извршен совет да им одговори писмено, или усно 
преку свој претставник, на поставените прашања 
или да ги извести за прашањата од делокругот на 
одборот. 

Кога на седница на одборот се претресува пред-
лог на закон или на друг акт, Сојузниот извршен 
совет ќе го претставува државниот секретар односно 
секретарот во Сојузниот извршен совет во чиј де-
локруг спаѓаат соодветните прашања, ако Сојуз« 
ниот извршен совет не определи за свој претставник 
член на Советот. 

Одборите можат и во другите случаи да го 
повикуваат Сојузниот извршен совет да упати свој 
претставник, а Сојузниот извршен совет може и 
самиот да определи свои претставници што ќе уче-
ствуваат во работата на одборот. 

Претставниците што присуствуваат на седни-, 
ците можат да учествуваат во претресот но не мо-ч 
жат да учествуваат во одлучувањето. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право да бара одборот да се изјасни или да го од-
ложи решавањето за предлогот што го поднесол 
Сојузниот извршен совет. Ако предлогот не го под-
несел Сојузниот извршен совет, неговиот претстав-
ник може да бара одлагање на решавањето, но за 
тоа одлучува одборот. 

Одборот ќе го известува Сојузниот извршен 
совет за свикувањето и за дневниот ред на седни-
цата кога е на дневен ред предлог на закон и друго 
прашање од интерес за Сојузниот извршен совет." 

27. По членот 113 се додава член ИЗа кој гласи: 
„Член 113а 

Сојузниот извршен совет може да предложи 
праИ!&&ата по кои одлучил да подготви предлог, 
на закон Или на друг акт, претходно да ги претресе 
одборот во чија надлежност спаѓаат тие прашања. 
Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе . 
поднесе тези за изработка на закон односно на 
друг акт со документацијата. 

Предлогот му се поднесува на претседателот на 
Скупштината кој ќе му го упати на надлежниот 
одбор преку претседателот на Домот. 

По извршениот претрес одборот своите забе-
лешки ќе му ги достави на Сојузниот извршен совет 
преку претседателот на Скупштината. 

Одборот може и самиот да бара од Сојузниот 
извршен совет да му ги достави заради претресу-
вање тезите и документацијата во врска со под-
готвувањето на предлог на закон или на друг акт." 

28. Во членот 114, се внесува нов први став кој 
гласи: 

„Одборите имаат право да бараат од државните 
секретари, од секретарите во Сојузниот извршен 
совет и од старешините на други сојузни органи 
на управата и установи како и од организациите 
да им поднесат писмен извештај за извршувањето 
на сојузните закони и на другите акти на Скупшти-
ната, како и право да ги повикаат на седницата на; 
одборот претставниците од овие органи, установи и 
организации заради давање извештај и мислење за 
тоа." 

Досегашниот први став станува втори став. Во 
вториот и третиот ред место зборовите „потсекрета-
ри и други службеници на сојузната управа" се ста-
ваат зборовите „секретарите во Сојузниот извршен 
совет и старешините на други сојузни органи на 

1 управата и установи"-
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Досегашниот втори став станува трети став. Во 
вториот и третиот ред место зборовите „потсекре-
тари и од други службеници" се ставаат зборовите 
„секретарите во Сојузниот извршен совет и старе-
шините на други органи и установи". 

29. Во членот 122, се додава втори став кој 
гласи: 

„Законскиот предлог што го поднесел член на 
Домот или одбор претседателот на Скупштината му 
го доставува и на Сојузниот извршен совет заради 
запознавање со предлогот." 

30. По членот 123 се додава нов член 123а кој 
гласи: 

„Член 123а 
За изработка на текст на законски предлог член 

на Домот и одборот можат да користат стручњаци 
од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
законодавство и организација и од други органи, 
во спогодба со нив." 

31. По членот 129 се додава нов член 129а кој 
гласи: 

„Член 129а 
Одборот може во текот на претресот на закон-

ски предлог да го сослуша, по своја иницијатива или 
на нивно барање, мислењето на претставниците на 
установите и организациите заинтересирани за пра-
шањата што се регулираат со односниот предлог." 

32. Во членот 131, вториот став се менува и 
гласи: 

„При претресувањето на буџетот во поединости 
претресот се врши и се гласа по партии." 

33. По членот 131 се додава член 131а кој 
гласи: 

„Член 131а 
Претресот на предлогот на сојузниот опште-

ствен план се врши најпрво во начело. 
По завршениот претрес во начело се преминува 

на претрес во поединости. 
Претресот се врши на тој начин што се распра-

вува за секој одделен оддел на општественот план. 
Одборот гласа за секој оддел откога ќе го заврши 
претресот за него. 

Кога е завршен претресот во поединости, се 
гласа за предлогот на општествениот план во це-
лина. 

Во сб друго на претресувањето на општестве-
ниот план во поединости согласно се применуваат 
одредбите од чл. 127 и 129 до 131 од овој правилник 
за работа." -

34. Членот 132 станува член 135а, се менува и 
гласи: 

„Член 135а 
По извршеното гласање за законскиот предлог 

во целина надлежниот одбор и Законодавниот од-
бор определуваат секој свој известител заради под-
несување на писмен извештај на Домот. Одборите 
можат да одлучат известителот да му поднесе на 
Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот 
на одборот по основните прашања од законскиот 
предлог. 

Членовите на одборот што издвоиле мислење 
можат да му поднесат посебен извештај на Домот 
преку свој известител, а и одборот може на нивно 
барање да го внесе нивното одвоено мислење во 
својот извештај." 

35. Во членот 133, првиот став се менува и 
гласи: 

„Надлежниот одбор откога ќе го претресе за-
конскиот предлог, а пред неговото усвојување во 
целина, му го доставува на Законодавниот одбор на 
претрес." 

36. Во членот 135, вториот став се брише. 
37. Во членот 136, во претпоследниот ред место 

зборот „нацрт" се става зборот „предлог1*. 
38. Во членот 138, во првиот став првата рече-

ница се менува и гласи: 
„Претресот на законскиот предлог во Домот 

почнува со извештајот од известителот на одборот, 
ако одборот одлучил известителот да му поднесе на 
Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот 

на одборот по основните прашања од законскиот 
предлог." 

39. Членот 139 се менува и гласи: 
„Ако текстот на законскиот предлог што го утвр-* 

дил надлежниот одбор се разликува од текстот, 
утврден во Законодавниот одбор, формулациите на 
одделни одредби што ги предлага Законодавниот 
одбор се сметаат како амандмани на текстот на на-
длежниот одбор." 

40. Членот 141 се менува и гласи: 
„Амандмани можат да се поднесат најдоцна на 

24 часа пред седницата на која ќе се претресува за-
конскиот предлог. 

Амандманите се поднесуваат писмено преку 
претседателот на Домот и веднаш по приемот му се 
доставуваат на подносителот на законскиот предлог« 
Амандманите мораат да се умножат и да им се до-* 
стават на членовите на Домот најдоцна до почето« 
кот на седницата на која ќе се претресува закон-
скиот предлог. 

Амандмани можат да се поднесуваат на седни-
цата на Домот и во текот на претресот на предло-
гот ако се согласи со тоа Домот или ако закон-
скиот предлог со извештаите од одборот не им е 
доставен на членовите на Домот во срокот предви-
ден во членот 137 став 1 од овој правилник за ра-
бота. 

Кога амандмани можат да се поднесат на се-
дницата на Домот тае се поднесуваат сб додека за-
конскиот предлог не биде ставен на гласање. 

Амандманите на подносителот на законскиот 
предлог се сметаат како составен дел на предлогот." 

41. Членот 142 се менува и гласи: 
„За поднесениот амандман имаат право да се 

изјаснат подносителот на законскиот предлог и из-
вестителот на одборот. 

Подносителот на законскиот предлог има право 
да бара свикување на соодветниот одбор заради 
претходно претресување на амандманот. Ваквото 
барање подносителот на законскиот предлог може 
да го поднесе преку претседателот на Скупштината 
и пред седницата на Домот на која ќе се претре-
сува законскиот предлог на кој се однесува аманд-
манот. Ако Домот не е собран, за барањето на под-
носителот на предлогот одлучува претседателот на 
Скупштината. 

Известителот на одборот има право да бара да 
се одложи претресувањето на амандманот за да за-
земе одборот претходно став за него. 

Ако подносителот на законскиот предлог се со-
гласи со амандманот, овој станува составен дел на 
законскиот предлог." 

42. По членот 142 се додаваат нови членски 
142а и 1426 кои гласат: 

„Член 142а 
За поднесениот амандман на седницата на До-

мот се отвора претрес. Подносителот на законскиот 
предлог има право во претресот на амандманот да 
земе збор како прв говорник. 

Ако одборот го прифатил амандманот, а Со-
јузниот извршен совет како подносител на предло-
гот не се согласува со амандманот од причина што 
смета дека со него се менуваат основните начела 
на законскиот предлог или неговата материјална 
основа, тој (Советот) може да бара да се одложи 
претресувањето на законскиот предлог заради до-
полнително заземање став од страна на Сојузниот1 

извршен совет. За овој предлог Домот одлучава без 
претрес. 

Сојузниот извршен совет го има истото право 
и во случај кога е амандманот поднесен непосредно 
на седницата на Домот. 

Член 1426 
Ако Сојузниот извршен совет како подносител 

на законскиот предлог не го прифати во целина 
амандманот што ги менува основните начева на 
предлогот или неговата материјална основа, или не 
се согласи со еден дел на таквиот амандман, тој 
може да бара да се стави на дневен ред на седни-
цата на Домот како претходно прашање претресу-
вање на амандманот и гласање за него. 
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Во случај подносителот на законскиот предлог 
да не го прифати амандманот ниту Сојузниот из-
вршен совет како подносител на законскиот пред-
лог во смисла на претходниот став да не стави 
предлог за претходно претресување на амандма-
нот претседателот на Домот го става амандманот 
на гласање. 

Ако подносителот на законскиот предлог се со-
гласува во начело со предложениот амандман но 
предлага нова формулација, за неа нема да се гласа 
ако со новата формулација се согласува подноси-
телот на амандманот. Ако подносителот на аманд-
манот не се согласува со новата формулација што 
ја предложил подносителот на законскиот предлог, 
Домот прво гласа за амандманот во првобитната 
формулација. 

Ако има два или повеќе амандмани на ист член 
од законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од 
нив што суштински најмногу се оддалечува од за-
конскиот предлог, и натаму по истиот ред. 

Прифатениот амандман станува составен дел 
од законскиот предлог." 

43. Во членот 144, првиот став се менува и гласи: 
„Во почетокот и во текот на претресот на за-

конскиот предлог Домот по предлог од претседате-
лот може да одлучи текстот на законскиот предлог 
да не се чита во целина или да се прочитаат само 
одделни негови делови. Вака ќе се постапи и кога 
го бара тоа еден пратеник чие барање ќе го под-
држат девет пратеници." 

44. Членот 146 се менува и гласи: 
„Предлог на сојузниот буџет се претргсува 

најпрво во начело па потоа по раздели. Амандма-
ните се поднесуваат за време на претресот по 
раздели. 

За секој одделен раздел се гласа кога ќе се 
заврши претрес за него. 

За амандмашлте се гласа пред гласањето за со-
одветниот раздел на предлогот на буџетот на кој се 
однесува амандманот. 

Кога е претресот на предлогот на буџетот по 
раздели завршен, се гласа за предлогот во целина. 

Во се друго на претресувањето на предлогот на 
буџетот на седницата на Домот согласно се приме-
нуваат одредбите за претресувањето на законските 
предлози на седницата на Домот." 

45. По членот 146 се додава член 146а кој гласи: 
„Член 146а 

Претресот на предлогот на »ојузииот опште-
ствен план се врши најпрво во начело. 

По претресот во начело се пристапува кон пре-
тресување на предлогот во поединости, при што се 
расправува за секоја одделна глава од предлогот. 
За секоја глава се гласа кога ќе се заврши претре-
сот за неа. 

За амандманите се гласа пред гласањето за со-
одветната глава од предлогот на планот на која се 
однесува амандманот. 

Кога е претресот на предлогот на планот по 
глави завршен, се гласа за предлогот во целина. 

Во сб друго на претресувањето на предлогот на 
општествениот план на седницата на Домот согла-
сно се применуваат одредбите за претресувањето на 
законски предлог на седницата на Домот." 

48. Во членот 147 се додава втор став кој гласи: 
„Ако е за донесување на закон надлежен и Со-

јузниот собор претседателот на Домот ќе го изве-
сти претседателот на Сојузниот собор дека е закон-
скиот предлог усвоен. 

Во извештајот ќе се наведат измените што ги 
извршил Домот во текстот на усвоениот предлог." 

47. Во членот 150 првиот став се менува и гласи: 
„Кога од Сојузниот собор ќе прими извештај 

дека тој го усвоил законскиот предлог што го усво-
ил и Соборот на производителите, претседателот на 
Домот ќе утврди дали е законскиот предлог усвоен 
во обата дома во ист текст. Ако претседателот утвр-
ди дека е законскиот предлог усвоен во ист текст, 
ќе му поднесе за тоа извештај на Домот и ќе објави 
дека е законскиот предлог усвоен во обата дома." 

48. Членот 151 се менува и гласи: 

„Ако Сојузниот собор го усвоил предлогот на 
закон со измени што не ги усвоил и Соборот на про-
изводителите, претседателот на Домот ќе го запо-
знае Домот со тие измени. Домот може без претрес 
да ги усвои измените што се извршени во Сојузниот 
собор и со тоа е законскиот предлог усвоен во обата 
дома. 

Ако Домот не ги прифати измените или во нив-
ниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Со-
јузниот Собор свое образложено мислење во поглед 
на прашањата во кои постои несогласност меѓу до-
мовите. 

Ако Сојузниот собор го прифати мислењето ка 
Соборот на производителите и го усвои текстот на 
предлогот каков е изгласан во Соборот на произво-
дителите, со тоа е законскиот предлог усвоен во 
обата дома." 

49. Во членот 157, на крајот од вториот став се 
додава реченица која гласи: 

„Гласањето се врши со дигање рака." 
50. Се додаваат нови членови 157а, 1576 и 157в 

кои гласат: 
„Член 157а 

Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на пре-
тресување законски предлог кој, во целина или само 
некоја негова одредба, по оценка од одборот бара 
да се измени или укине некоја одредба од Уставот, 
одборот ќе го доврши претресот на предлогот и ќе 
му го упати на Законодавниот одбор со забелешка 
дека е потребно, пред да биде предлогот усвоен во 
Домот, да се измени Уставот. 

Законодавниот одбор ќе го претресе односниот 
законски предлог и ако се согласи за потребата од 
менување на Уставот ќе подготви предлог за негова 
измена и ќе му го упати на претседателот на Скуп-
штината. 

Законодавниот одбор ќе постапи според прет-
ходниот став во случај и кога самиот ќе оцени 
дека законскиот предлог што се претресува, во це-
лина или некоја негова одредба, бара да се измени 
или укине некоја одредба во Уставот. 

Член 1576 
На седницата на Домот прво ќе се претресе 

предлогот на законот за промена на Уставот. Ако 
Домот не ја прифати предложената промена на 
Уставот, законскиот предлог поради кој таа про-
мена на Уставот била предложена ќе се симне од 
дневниот ред, ако неговите одредби не се усогла-
сени со Уставот. 

Ако Домот ја усвои предложената промена на 
Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на 
закон по повод на кој ја усвоил промената на Уста-
вот, па по неговото усвојување ќе му го упати за-
конот за промена на Уставот на претседателот на 
Скупштината заради прогласување на заедничка 
седница на домовите. 

Член 157в 
Ако законскиот предлог што бара промена на 

Уставот спаѓа во исклучив делокруг на Соборот на 
производителите, претседателот на Скупштината ќе 
му го достави законскиот предлог за промена на 
Уставот и на Сојузниот собор заедно со законскиот 
предлог што бара промена на Уставот. 

При претресот за предлогот за промена на 
Уставот, Сојузниот собор може да му предложи 
на Соборот на производителите да внесе измени и 
дополненија во законскиот предлог поради кој тре-
ба да се изврши предложената промена на Уставот." 

51. Во членот 158, се додава трети став кој гласи: 
„Гласањето за одделни членови се врши со ди* 

гања рака а гласањето за предлогот во целина по-
именично." 

52. Во членот 159, на крајот од вториот став на-
место точката се става запирка и се додаваат збо-
ровите „освен одредбите за донесувањето на закони 
по итна постапка." 

53. Во членот 162, во вториот став во вториот 
ред по зборот „упатства" се додаваат зборовите „на 
Сојузниот извршен совет и на други." 

54. Насловот на главата VII се менува и гласи: 
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„VII 
ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ [ИЗВРШЕН рОЈЗЕТ 

ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИВЕ" 
59. По одделот 1. се додава нов оддел 2. кој носи 

наслов: 
„2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врхов-

ниот стопански суд, установите и организациите"* 
Овој оддел има членови 172а и 1726 кои гласат: 

„Член 172а 
Домот може на предлог од еден пратеник што 

ќе го поддржат девет пратеници да бара од Соју-
зниот врховен суд и од Врховниот стопански суд 
извештај за состојбата на правосудството. 

Домот може под условите од претходниот став 
да бара и од самостојните установи и организаци-
ите над чија работа вршат надзор сојузни органи, 
да му поднесат извешај за својата работа како и 
за извршувањето на законите и на другите акти од 
надлежноста на Домот. 

Член 1726 
Домот на дневниот ред на својата седница ќе 

стави претрес на извештајот што ќе му го подне-
сат врховен суд, самостојна установа или органи-
»ација. 

Во текот или по завршениот претрес на изве-
штајот секој пратеник и Сојузниот извршен совет 
можат да предложат Домот да донесе резолуција 
или препорака. 

Претресот на извештајот може да се заклучи со 
просто или образложено преминување на дневниот 
ред." 

бб. Наместо досегашниот оддел 2 под наслов 
Пратенички прашања" и досегашниов оддел 3 

под наслов „3. Известувања за работата на соју-
зната управа" и текстот од чл. 173 до 181 се става 
нова глава УШ под наслов: 

„VIII 
ИНТЕРПЕЛАДНИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И 

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНА 
УПРАВА" 

со следните оддели и членови: 
,Д. Интерпелации 

Член 173 
Членовите на Домот имаат право на Сојузниот 

извршен совет да му упатуваат интерпелации за 
прашања што се однесуваат на општата политика 
на Сојузниот извршен совет, на извршувањето на 
законите или на дејноста на сојузна управа. 

Интерпелација можат да поднесат најмалку пет* 
мина членови на Домот. Првиот потписник на ин-* 
терпел аци јата е претставник на групата пратеници 
што ја поднесла интерпелацијата, ако групата за 
претставник не определила друг потписник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Скупштината. 

Член 174 
Претседателот на Скупштината ќе му ја до-

стави интерпелацијата на Сојузниот извршен совет 
штом. ја прими, а истовремено за поднесената !и 
терпелација ќе го извести и претседателот на До* 
мот. За поднесената интерпелација претседателов 
на Домот ќе го извести Домот на првата наредна 
седница. 

Интерпелацијата им се доставува и на сите чле-
нови на Домот. 

Член 175 
Сојузниот извршен совет е должен да одговори 

на интерпелацијата за еден месец од денот кога 
интерпелацијата ја примил, а најдоцна на првата 
седница на Домот по истекот на тој срок. 

Сојузниот извршен совет ќе го извести претсе-
дателот на Скупштината кога е готов да даде од* 
говор на интерпелацијата и кој ќе го даде како 
претставник на Советот. 

Член 176 
Одговорот од Сојузниот Извршен совет на ин-

терпелацијата се става на дневниот ред на Домот 

како посебна точка од дневниот ред. Претседателот 
на Домот ќе му предложи на Домот одговорот од 
Сојузниот извршен совет на интерпелацијата да се 
стави на дневен ред најмалку 24 часа пред седни-
цата на која ќе биде даден одговорот. 

Домот може да одлучи одговорот од Сојузниот 
извршен совет на една или повеќе интерпелации да 
биде даден на посебна седница посветена исклу-
чиво на претресот на интерпелациите, и ќе го опре-
дели денот и часот на таа седница. 

Член 177 
Одговорот на интерпелацијата се дава усно. 
Пред да му даде збор на претставникот на Со-

јузниот извршен совет за давање одговор на ин-
терпелацијата, претседателот на Домот ќе му даде 
збор на претставникот на групата пратеници што 
ја поднесла интерпелацијата усно да ја образложи 
интерпелацијата. Пратениковиот говор можедатг>ае 
најмногу четвртина час, но Домот може да му одо-
бри на пратеникот да зборува подолго. Времето за 
одговор на претставникот на Сојузниот извршен со-
вет не е ограничено. 

По сослушувањето на интерпелацијата и одго-
ворот претседателот на Домот отвора претрес. Се-
кој пратеник може во овој претрес да земе збор 
само еднаш. Времето за говор е ограничено на де-
сет минути. Во текот на претресот претставнргкот на 
Сојузниот извршен совет ќе добие збор, секогаш 
кога ќе го побара. Кога претседателот ќе објави 
дека нема повеќе пријавени говорници, ќе му даде 
збор прво на претставникот на Сојузниот извршен 
совет, а потоа на претставникот на групата пра-
теници што ја поднесла интерпол аци јата, заради 
давање изјава. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен сот?ет 
смета дека е потребно да се прибават нови п о н -
тони во врска со интерпелацијата, тој може да 
предложи одлагање на претресот. За тоа Домот од-
лучува без претрес, но претседателот пред гласа-
њето ќе го праша претставникот на групата пра-
теници што ја поднео ла интерпелацијата дали се 
согласува со одлагањето. 

Претресот може да се заврши со донесување 
резолуција или препорака. Предлог за донесување 
резолуција или препорака може да поднесе член 
на Домот или претставникот на Сојузниот извршен 
совет. Ако нема предлози за резолуција или пре-
порака, претседателот ќе објави дека се преминува 
на дневниот ред. 

2. Пратенички прашања 
Член 178 

Член на Домот има право на Сојузниот извр-
шен совет, на државен секретар и на секретар во 
Сојузниот извршен совет да им постави прашање 
што се однесува на работата на Сојузниот извршен 
совет или на определен сојузен орган на управата 
или на работите од нивната надлежност. Тој може 
да бара да му се одговори писмено или усно на 
седмицата на Домот или на заедничка седница на 
домовите. 

Член на Домот прашањето го поставува пи-
смено или усно на седницата на Домот. Член на 
Домот своето прашање го упатува преку претсе-
дателот на Скупштината. За прашањето што го до-
бил од член на Домот претседателот на Скупштината 
ќе го извести веднаш и претседателот на Домот. 
Примените пратенички прашања претседателот на 
Скушптината веднаш му ги доставува на Сојузниот 
извршен совет, на државен секретар односно на 
секретар во Сојузниот извршен совет по редот 
како ги добил. 

Член 179 
Усното прашање член на Домот го поставува 

на седницата на Домот во времето определено за 
поставување на прашања. 

Член на Домот може на една седмица да по-
стави најмногу три одвоени прашања. 
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Член 180 
Ако член на Домот барал писмен Одговор, Со-

јузниот извршен совет, државниот секретар од-
носно секретарот во Сојузниот извршен совет се 
должни да одговорат најдоцна за десет дена. За 
одговорот претседателот на Домот ќе го извести 
Домот на седницата во времето определено за по-
ставување на прашања. 

Член 181 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, др-

жавниот секретар односно секретарот во Сојузниот 
извршен совет дава устен одговор на седницата на 
Домот. Тие се должни да одговорат на првата на-
редна седница ако прашањето им било доставено 
најмалку 48 часа порано. 

Ако е пратеничко^ прашање поставено на 
седницата на Домот а претставникот на Сојузниот 
извршен совет, државниот секретар односно секре-
тарот во Сојузниот извршен совет не може да од-
говори веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во сро-
кот од наредните три дена. Ако состанокот на 
Домот би требало да се заклучи пред истекот на 
срокот од три дена, одговорот ќе се даде на послед-
ната седница на Домот од истиот состанок. Ако на 
претставникот на Сојузниот извршен совет, на др-
жавниот секретар односно на секретарот во Соју-
зниот извршен совет му е потребен подолг срок за 
давање одговор, Домот на негов предлог може да 
определи подолг еро*" 

Член Ш а 
За поставување на усни прашања и за давање 

одговори се определува посебно време пред пре-
минувањето на дневниот ред. Денот за поставување 
на прашања и за давање одговори го определува 
претседателот на Домот. Ако има многу прашања, 
Домот може на предлог од претседателот да го 
определи времетраењето за поставување на пра-
шања и за давање одговори. 

Излагањето на прашањето може да трае на ј -
долго пет минути. 

По добиениот одговор член на Домот може да 
бара разјаснување и да постави дополнителни пра-
шања во врска со одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолго од пет минути. 

Член 1816 
По завршеното поставување на прашања и по 

давањето на одговори односно по истекот на вре-
мето определено за тоа се преминува на дневни-
от ред. 

Член 181в 
Сите пратенички прашања и одговори се об-

јавуваат во билтенот на Сојузната народна скуп-
штина. 

3. Известувања за, работата на сојузната управа 
Член 181г 

Член на Домот може да бара Од државните 
секретари, од секретарите во Сојузниот извршен 
совет и од старешините на други сојузни органи 
на управата известувања за извесно поашање од 
надлежноста на органите и установите со кои t>a-
ководат или за извршувањето на работите од нив-
ната надлежност. 

Член на Домот му го поднесува ваквото бапање 
писмено на претседателот на Домот кот за тоа го 
известува Домот. Пратеникот може да поднесе 
вакво барање и усно на седницата на Домот во 
времето о^ечелено за пратенички прашања. 

Член 181д 
Државниот секретар, секретарот во Сојузниот 

извршен совет и старешината на друг сојузен орган 
на управата е должен бараното известување да му 
го соопшти на пратеникот писмено или да му го 
соопшти усно на седницата на Домот, ако Домот 
така одлучил при барањето на известување. За 
писменото известување или за неговата содржина 
претседателот го известува Домот на седницата при 
давањето на соопштенија. 

Бараното известување мора да се даде во срок од 

десет дена. Ако Домот одлучил известувањето да 
се даде на седницата на Домот, а состанокот на 
Домот би требало да се заклучи пред истекот на 
тој срок известувањето мора да биде дадено на по-
следната седница на Домот од истиот состанок, ако 
Домот поинаку не одлучи. 

Ако пратеникот смета дека добиеното известу-
вање не е потполно, може во таа работа да му по-
стави прашање на Сојузниот извршен совет, на 
државен секретар односно на секретар во Сојузниот 
извршен совет." 

57. Досегашната глава VIII станува глава IX 
и го менува насловот така што да гласи: 

ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ ВО 
ДОМОТ" 

58. Чл. 182 до 189 со поднасловот^ „1. Подне-
сување претставки и жалби" и „2. Работа на Од-
борот" се бришат. 

59. Поднасловот над членот 190 се брише. 
60. Досегашните глави IX до ХП стануваат 

глави X до XIII. 
61. Во членот 202 се додава четврти став кој 

гласи: 
„На отповикан пратеник мандатот му преста-

нува во моментот кога Домот ќе ја потврди одлу-
ката за отповик." 

62. Во членот 203 се додава втори став кој гласи: 
„Поблиски прописи за примена на претходниот 

став донесува Административниот одбор." 
63. По членот 205 се додава член 205а кој 

гласи: 
„Член 205а 

Со престанокот на мандатот на пратеникот му 
престанува имунитетното право, правото на бе-
сплатно возење со јавни сообраќајни средства и 
другите права што ги ужива врз основа на свој-
ството на народен пратеник." 

II 
Се овластува Законодавниот одбор да го утврда 

пречистениот текст на овој правилник за работа. 
III 

Оваа одлука влегува во сила кога Соборот на 
производителите ќе ја усвои. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 26 

28 јуни 1958 година 
Белград 

ј^1^ Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Сојузот на производителите, 
Пашко Ромац, е. р. 

563. 
Врз основа на одредбите од точката 2 ставот 2 

одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен 
план за 1958 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО 1958 ГОДИНА 
Член 1 

Во Уредбата за употреба на средствата за инве-
стиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58) во членот 2 по ставот 4 се додава нов став, 
кој гласи: 

„Стопанските организации што за своето рабо-
тење не користат средства во вид на кредити од 
банката, а'средствата на фондот на обртните сред-
ства им се достаточни за нормалното работење, не вр-
шат пренос во фондот на сбртните средства според 
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одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, туку тој изнео 
го издвојуваат како резерва во фондот на основни-
те средства. Овие издвоени средства можат да се 
користат според посебни прописи што ќе ги донесе 
Сојузниот извршен совет." 

Член 2 
Во ставот 3 од членот б се вршат следните из-

мени и дополненија: 
1) на крајот од точката 2 се брише точката и 

запирка и се додаваат зборовите: „и на средствата 
на општинските фондови за кредитирање на стан-
бената изградба, за комунална изградба врзана за 
станбената изградба, како и за изградба и проши-
рување на училишни згради за задолжително шко-
лување;" 

2) точката 3 се менува и гласи: 
„3) на средствата на дотацијата што федераци-

јата им ги дава на политичкотериторијалеите еди-
ници со определена намена;" 

3) на крајот од точката 4 се брише точката и 
запирка и се додаваат зборовите: „и на средствата 
на буџетите на сите по литичкотеритори јални еди-
ници определени пред 23 април 1958 година за из* 
градба и проширување на училишни згради за за-
должително школување;" 

4) по точката 9 се додава нова точка 10, која 
гласи: 

„10) на средствата на месниот самопридонес." 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 267 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

564. 
Врз основа на чл. 14 и 135 од Законот за сред-

ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ВРСКА СО 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ЧИСТИОТ ПРИХОД И СО 
СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за регулирање на односите во 
врска со располагањето со чистиот приход и со 
средствата на стопанските организации (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/58) во членот 42 став 1 
точката 3 се менува и гласи: 

„3) над личниот доход пресметан според прет-
ходните точки во височината што ќе ја определи 
работничкиот совет на стопанската организација". 

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став, 
кој гласи: 

„При донесувањето на одлуката од претходниот 
став работничкиот совет ќе се придржува особено 
за одредбата од ставот 1 fta членот 13 од оваа 
уредба, како и за другите одредби од оваа уредба 
што се однесуваат на исплатата на личните доходи 
на работниците." 

По ставот 3 се додава нов став, кој гласи* 
..Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за трудот да може да ги пропише 
условите под кои пресметаните премии во смисла 
на точката 2 став 1 од овој член можат да се испла-
тат и над 20% од личниот доход на одделен работ-
ни« според неговиот тарифен став." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"* 
Сојузен извршен совет 

Р. п, бр. 271 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

. 565. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБА ЗА ПРОМЕТОТ! 
НА ЖИТО И НА ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО НА 

ГОЛЕМО 
Член 1 

Во Уредбата за. прометот на жито и на преран 
ботки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/5&) во членот 2 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Деловните сојузи што ќе добијат посебно овла-
стување можат да се занимаваат во свое име и за 
своја сметка со продажба на големо на жита ку-
пени од своите членови." 

Досегашниот став 2 станува став 8. 
Член 2 

По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи! 
„Овластувањето за вршење промет на жито на 

големо во смисла на одредбата од членот 2 став 2 
на оваа уредба го издава сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет врз осно* 
ва на прибавено мислење од републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на стоковниот 
промет. 

При издавањето на овластувањето сојузниот 
Државен секретари] ат за работите на стоковниот 
промет ќе цени дали постои економска оправданост 
за давање на овластувањето." 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 268 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

566. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со членот 8 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54, 24/57, 54/57 и 16/58), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 
1/57, 13/57, 19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 3/58 и 16/58) во 
делот А од Тарифата тар. број 14 со забелешките 
се менува и гласи: 
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„15 Со: 
1) за људску исхрану: Динара 

а) варена 17 
б) морска и камена 13 

2) за сточну исхрану 5 
Н а п о м е н а : 

1) Пореска основица је 1 кг. 
2) Порезу по овом тар. броју не подлежи со за 

индустриску прераду и со за штављење кожа. 
3) Као со за сточну исхрану сматра се само она 

со која није. подобна за људску исхрану, тј. која 
је обојена на прописан начин.14 

Член 2 
По тар. број 30 се додава нов тар. број ЗОа кој 

гласи: 
„ЗОа Трактор Зетор — супер 42 31% 

Трактор Утос — 42 34% 
Трактор МТЗ — 5 „Белорус" 34% 

Порез на промет по овој пореској стопи ^ п л а -
тиће се и на залихе наведених трактора затечене 
на дан ступања на снагу ове уредбе код увозних 
и тровинских предузећа, на начин прописан за 
обрачунавање пореза на промет при увозу. 

Член 3 
Во тар. број 91 место даночната норма „Зв" се 

става „16". 
Забелешката 4 кон истиот тарифен број се ме-

нува и гласи: 
„Порез на промет по стопи од 16 динара на 

један килограм биљног уља за исхрану, сем масли-
новог и од соје, наплаћиваће се на промет уља које 
је произведено од уљарица рода 1957 и следећих 
година, или које је произведено од уљарица или 
сировог уља увезених после 1 августа 1957 године. 

На промет биљног уља, сем маслиновог, про-
извел еног од уљарица рода 1956 или ранијих годи-
на, као и произведеног од уљарица или сировог 
уља увезених до 1 августа 1957 године, наплаћивз-
ће се порез на промет по стопи од 17 динара на 1 
кг за биљно уље од соје, а по стопи од 67 динара 
по 1 кг за остало биљно уље за исхрану. 

Дирекција за исхрану има право на повраћај 
плаћеног пореза на промет у износу од 20 динара 
по 1 кг на све количине јестивог уља затечене на 
залихама којима она располаже на дан ступања на 
сн "гу ове уредбе." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

P. п. бр. 273 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

567. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 6 од 

Уставниот закон, во врска со членот 83 став 2 од 
Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА КОМУНАЛНИ 
РАБОТИ И УРБАНИЗАМ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

Член 1 
Се укинува Советот за комунални работи и ур-

банизам на Сојузниот извршен совет, основан со 

членот 38 од Законот за сојузните органи на упра-
вата, кој според членот 3 од Уредбата за Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика и комунални прашања („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58) стана Совет за комуналии ра-
боти и урбанизам на Секретаријатот за социјална 
политика и комунални прашања. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи членот 3 од Уредбата за Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за социјална по-
литика и комунални прашања. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 272 
12 јули 1958 година 

Белград 
Прзтседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

568. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

УВЕЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК 
1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) 

при продажбата на увезениот приплоден добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55 и 3/58) во точ-
ката I по цифрата „20%" се става запирка и се до-
даваат зборовите: „на бели приплодни свињи (прв-
енци, назимчиња и нерасти) попуст од 30% и на 
приплодни овци (овци, овни и шилежиња) попуст 
од 50°/в". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. ЗОО 
12 јули 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р< 

569. 
Врз основа на членот 19 од Уредбата за пропи-

шувањето, печатењето и издавањето на обрасци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/57) сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ОБРАЗЕЦОТ — БРУТО 
БИЛАНС, ПЕЧАТЕН ПРЕД ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕ-
РИОДИЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ И ЗА НАПЛАТАТА 
НА ПРИХОДИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Постојните запаси на образецот Бпуто биланс 

што беше пропишан со точката 19 од Наредбата за 
составување на периодичните пресметки и за на-
плата на приходите на буџетите и фондовите од 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/57) можат да се користат и да се продаваат 
до 31 октомври 1958 година,. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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2. По влегувањето во сила на Правилникот за 
составувањето на периодичните пресметки и за на-
платата на приходите за буџетите и фондовите од 
стопансЈШте организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/58), можат да се печатат само обрасци од 
службено издание. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14—15353/1 
14 јули 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

570« 
Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54^55), во 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), со согласност 
од сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите и од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет, Комитетот за 
надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I. Во Наредбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57) се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во точката I оддел А во гранката 114 — Црна 
металургија, по текстот на редниот број 13 се дода-
ва текст под редниот број 14, кој гласи: 

„14. Услуги — — — — 1,50"} 
2) во точката I оддел А во гранката 115 — Ме-

талургија на обоените метали, текстот на редниот 
број 22 се менува и гласи: 

„22. Отпадоци и згури на обоени метали 0,60" | 
3) во точката I оддел А во гранката 116 — Не-

метали, текстовите на редните броеви 5, 9 и 18 се 
менуваат и гласат: 

„5. Бел (кварцен — огноотпорен) боксит: 
а) суров — — — — — — — 0,60 
б) пален — — — — — — — 1,00 

9. Суров магнезит — — —' — — 0,60 
18. Рамно стакло — — — — — 1,80"; 
4) Во точката I оддел А во гранката 117 — Ме-

талопреработувачка индустрија, текстовите на ред-
ните броеви 4 и 11 се менуваат и гласат: 

„4. Синџири — — — — — — — 1,80 
II. Ваги — — — — — — — — 2,00"| 
5) во точката I оддел А во гранката 120 — Хе-

миска индустрија, текстовите на редните броеви 6, 
11, 15 и 34 се менуваат и гласат: 

„6. Натриумови соли: 
а) натриум карбонат (амонијачна со-

„ да), натриум силикат (водено ста-
кло), натриум сулфат — безводен 2,00 

б) тринатриум фосфат — — — — 1,50 
в) натриум перборат — — — — 1,50 
г) друго — — — — — — — 1,00 

11. Оксиди: 
а) оксиди на олово (миниум и др) — 1,30 
б) живин оксид — — — — — 1,60 
в) оксиди на железо — — 2,00 

г) Чинков оксид — цинково белило 1,30 
Д) водород супероксид — — — — 1,50 
ѓ) друго — — — — — — — 1,00 

15. Синтетички пластични материи: 
а) РУС — прав — — — — — 1,30 
б) РУС — гранулат — — — — 1,30 
в) РУС — фолии, цевки, табли — 2,00 
г) производи * од поливинилхлорид за 

домашни потреби, лична потрошу-
вачка, детски играчки — безбојни 
и обоени — — — — — — — 2,00 

д) бакелитна маса — — — — — 2,00 
ѓ) друго — — — — — — — 100 

34. Лекови, дроги, галенски препарати, [ 
средства за органотерапија — екстра-
кти од животински органи; имуно-
лошки препарати, серуми и вакцини, 
антибиотици, витамини: 
а) хемикалии, дроги за фармацеут-

ската индустрија — за хумана и 
ветеринарна цел, aqua redestilata, 
eolutio natrii chloridi isotonica, сул-
фонамиди, холестерин, барбитура-
ти, пептон бактериолошки, серуми 
и вакцини за хумана употреба, 
пеницилин дозиран како готов лек, 
витамини, атропин, беладона-пре-
парати, папаверин хидрохлорид, 
дехидрохолна киселина, тироидеа, 
антиперницин 50 гама 50X1 см8, 
новалгетол, PAS, галипирин та-
блети, Телупан, дихидрострепто-

мицин сулфат, фластери, забар- > 
ски восок — — — — — — — 2.00 

б) алкалоиди на опиум — — — — 1.30 
в) колоидно сребро — — — — 1.60 
г) пепсин, хлоромфевикол капсули — 1,30 
д) питуитрин, јод пептон солуција, 

ергостерол — — — — — — 1.10 
f) опиум во прав — — — — — 1 10 
е) друго — — — — — — — 1,00"Ј 

6) во точката I оддел А во гранката 122 — 
Дрвна индустрија, текстовите на редните броеви 
3 и 11 се менуваат и гласат: 

„3. Режана граѓа од липа и јова — — 0,60 
11. Намештај — — — — — — — 1.80"; 
7) во точката I оддел А во гранката 123 —-

Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија, тек-
стот на редниот број $ се менува и гласи: 

„3. Отпадоци од хартија — — — — 0,60"; 
8) во точката I оддел А во гранката 124 — 

Текстилна индустрија, текстовите на редните бро-
еви 6, 7, 17, 19, 26, 28 и 38 се менуваат и гласат: 

„6. Памучни отпадоци — — — — — 0,60 
7. Овча волна: 

а) домашна 1У класа***) — — — 1,00 
б) друга — — — — — — — 0,60 

17. Волнени отпадоци — — — — — 0,60 
19. Ленени отпадоци — — — — — 0,60 
26. Кокони од свилени бубачки — — 0 60 
28. Отпадоци од природна свила — — 0,60 
38. Други неепоменати текстилни отпа-

доци — — — — — — — — 0,60"; 
9) во точката I оддел А во гранката 125 — 

Индустрија на кожа, текстовите на редните брое-
ви 1, 3, 7 и 8 се менуваат и гласат: 

„1. Сурова кожа: 
а) крупна и свињска — — — — 0,60 
б) ситна — — — — — — — 0,70 
в) каракул — — — — — — — 1,00 

3. Отпадоци од сурова кожа — — — 0,60 
7. Горна преработена кожа: 

а) јунешки и говедски бокс — — 0.66 
б) телешки бокс, јунешки и говедски 

нубук и велур, масна кравина — 1,00 
в) друга горна преработена крупна 

кожа — — — — — — — 1?20 
г) горна преработена ситна кожа — 1,10 

8. Доставна кожа-: 
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а) телешка, јунешка и говедска по-
става — — — .— — — — 0,60 

б) коњска, цепаник и постава од си-
тна к о ж а — — — — — — 1,00"; 

10) во точката I оддел А во гранката 127 — Пре-
хранбена индустрија, текстовите на редните бро-
еви 10 и 29 се менуваат и гласат: 

„10. Рафиниран шпирит — — — — 1,50 
29. Сало и пресна сланина — — — 0,60"; 
11) во точката I оддел А во гранката 211 — 

Поледелство, текстовите на редните броеви 5 и 6 
се менуваат и гласат: 

„5. Коноп и лен стебленце — — — — 0,60 
6. Семе од лен и тиквини семки — — 0,60" Ј 

12) во точката I оддел А во гранката 214 — 
Сточарство, текстот на редниот број 5 се менува 
и гласи: 

„5. Овци, јагниња и кози — — — — 0,80"; 
13) во точката I оддел А во гранката 313 — 

Експлоатација на шуми. текстовите на редните бро-
еви 2, 9, 14, 16 и L7 се менуваат и гласат: 

„2. Огревно дрво од даб — — — — 0,60 
9. Шумски сортименти од липа — — 0,60 

14. Пр а ќ е — — — — — — — — 0,60 
16. Ж а л ф и ј а — — — — — — — 0,60 
17. Вртипоп — — — — — — — 0,60"; 
14) во точката I оддел Б во гранката 114 — 

Црна металургија, текстовите на редните броеви 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 26 и 27 се менуваат и гласат: 

„6. Крански шини — — — — — 1,20 
7. Носачи*) — — — — — — _ 1,20 
8. Ламели*) — — — — — — — 1,20 

10. Шипкест челик*) — — — — — 1,20 
11. Фазонски челик обичен*) — — — 1,20 
12. Топло вал јани ленти*) —j — — — 1,20 
15. Лимови — освен бел лим*) — — — 1,20 
17. Ладно вал јан лим и ленти*) — — 1,20 
19. Легирани и специјални бесшевни 

цевки*) — — — — — — — — 1,20 
26. Влечен челик*) — — — — — — 1,20 
27. Тврди метали*) — — — — — 1,20"; 
Во истата гранка по текстот на редниот број 30 

се додава текст под редниот број 31, ко ј гласи: 
„31. Услуги — — — — — — — — 2,00"; 

15) во точката I оддел Б во гранката 116 — Не-
метали, текстовите на редните броеви 5, 14, 21, 22, 
27 и 47 се менуваат и гласат: 

„5. Шамотни тули, малтер, блокови и 
формувани шамотни производи*) — 1,50 

14. Лискун: 
а) специјален*) — — — — — — 1,50 
б) друг — — — — — — — — .2,50 

21. Заштитно стакло: 
а) специјално*) — — — — — — 1,50 
б) друго — — — — — — — — 2,00 

22. Оптичко стакло: 
а) специјално*) — — — — — — 1,50 
б) друго — — — — — — — — 2,00 

27. Порцелански садови — — — — 2,00 
47. Огноотпорни садови — — — — — 2,00"; 
16) feo точката I оддел Б во гранката 117 — 

Металопреработувачка индустрија, текстовите на 
редните броеви 32 и 49 се менуваат w гласат: 

„32. Алат, прибор и справи**)1) — — — 2,00 
(дурпии, бургии, развртувачи, глодал-
ки, нарежници за навои, ножици за 

метал, чекани, клешти, клучеви, се-
кири, пили, рагипи, мистрии, виооци, 
ќускии, крампови, казми, шила, пнов-
матички алат, гарнитури за заварува-
ње, пиштоли за бојосување и др.) 

49. Б и ж у т е р и ј а метална — — — 2,50"Ј 
Во истата гранка по текстот на редниот број 

74 се додава текст под редниот број 75, ко ј гласи! 
75. Апарати за користење на бутан-пропан га« 

за домаќинство: 
а) шпорети — — — — — — — 1,50 
б) бојлери — — — — — — — 1,80 
в) друго — — — — — — — 2,00"Ј 

17) во точката I оддел В во гранката 119 — 
Електроиндустрија, текстот на редниот број 22 под 
а) се менува и гласи: 

„22. Електрични апарати за домаќинство:**) 
а) ф р и ж и д е р и апсорпциони — — 2,00"$ 

18) во точката I оддел В во гранката 120 — Хе-< 
миска индустрија, текстовите на редните броеви 
6 под д) и 16 се менуваат и гласат: 

„6. Натриумови соли: 
д) натриум перборат — — — — — 2,00 
16. Синтетични пластични материи (по-, 

лиетилен, галалит, уреополпаст, це* 
лулоза-ацетат, миполан, астралон, по-
листирол, випла, стиропор, остироп, 
ултрапас, полиестер, молтопрем и 
др.), безбојни и бојосани, освен ма -
терии од РУС: 9 
а) прав — — — — — — — — 1,30 
б) гранулат — — — — 1,30 
в) фолии, цевки, табли — — — — 1,70 
г) производи за домашни потреби, 

лична потрошувачка, детски и -
грачки — — — — — — — 1,70 

д) друго — — — — — — — — 1,70", 
Во истата гранка текстот на редниот број 25 се 

брише; 
19) во точката I оддел В во гранката 123 — Ин« 

ду етри ја на дрвесина, целулоза и хартија , текстот 
на редниот број 30 се менува и гласи: 

„30. Целофан*) — — — — — — — l,50"f 
20) Во точката I оддел В во гранката 124 — 

Текстилна индустрија, текстовите на редните бро« 
еви 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 се менуваат и гла-
сат: 

„36. Вештачки и синтетички в л а к н а : 
а) вештачки влакна*), — — — — 1,00 
б) синтетички влакна — — — — 1,00 

37. Камцуг од вештачки и синтетички в л а к н а ! 
а) од вештачки влакна*) — — — 1,00 
б) од синтетички влакна — — — 1,00 

38. Предиво од вештачки и синтетички в л а к н а ! 
а) целудозно — — — — — — 2,00 
б) ра јон — вештачка свила*) — — 1,00 
в) синтетичко предиво — — — —- 1,00 

39. Конец од вештачки и синтетични 
влакна — — — — — — — — 1,50 

40. Автокорд од рајон*) — — — — — 1,00 
41. Тканини од вештачки и синтетички 

влакна : 
а) целтканини — — — — — "— 1,50 
б) тканини од други вештачки и син-

тетички влакна — — — — — 1,40 

1) Овие производи не можат да се пресметуваат 
според коефициентот 1,50 определен во редните броеви 
22, 23 и 24; 

*) Кон потврдата од Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за индустрија дека не се произведува в® 
земјата односно дека не се произведува во достаточни 
количини или во соодветен квалитет. 
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42. Трикотажа, чорапи и позамантерија 
ед вештачки и синтетички влакна 1,70 

43. Конфекција од тканини од вештачки, 
синтетички и други влакна — — — 8,00" 

21) во точката I оддел В во гранката 127 — 
Прехранбена индустрија, текстот на редниот број 
28 се менува и гласи: 

„28. Сол: 
а) морска — — — — — — — 2,00 
б) камена — — — — — — — 3,00". 

И. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на извоз и увоз склучени 
од тој ден. 

П. бр. 834 
16 јули 1958 година 

Белград 

Претседател 
на Комитетот за надворешна трговија, 

Љубо Бабиќ, е. р. 

572* 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство да доне-
сува прописи за забрана на колењето на телиња 
и јагниња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство издава 

ЗА ЗАБРАНА 
Н А Р Е Д Б А 
НА КОЛЕЊЕТО 

И ЈАГНИЊА 
НА ТЕЛИЊА 

571. 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/55), во врска со членот 7 
оддел I став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), а со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет и од секретаријатите на 
Сојузниот извршен совет за индустрија и за со-
обраќај и врски, Комитетот за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за регулирање на увозот на 
определени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/58) во точката 4 во ставот 1 наместо зборовите 
„вклучувајќи ги тука и патничките автомобили и 
моторциклите" се ставаат зборовите „освен патнич-
ките автомобили", во ставот 2 по зборовите „патни-
те моторни возила од сите видови" се додаваат збо-
ровите „освен патничките автомобили", а вб ставот 
4 се бришат зборовите „на патнички автомобили 
до 2.000 см8 волумен и". 

2. Точката 5 се брише. 
3. За патничките автомобили за чиј увоз Секре-

таријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај 
и врски веќе дал посебно одобрение, а кои до денот 
на влегувањето во сила на оваа наредба за измена 
не се оцаринети, потребно е да се прибави посебна 
дозвола од Комитетот за надворешна трговија пред-
видена во точката 1 став 2 од Наредбата за начинот 
на увоз на патнички автомобили („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/57). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"* 

П. бр. 832 
15 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Љубо Бабиќ,4 е. р. 

1. Со цел за зголемување на сточните произво-
ди, за заштита и зголемување на сточниот фонд, 
се забранува колењето на телиња и јагниња, и тоа: 

1) на машки телиња до 3 месеци и на женски 
телиња до 6 месеци возраст; 

2) на машки меринизирани јагниња до 3 ме-
сеци возраст, а на женски меринизирани јагниња 
воопшто. 

2. Надзор во поглед на придржувањето за од-
редбите од претходната точка врши општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на ветери-
нарната инспекција. 

3. За повреди на одредбите од точката 1 на 
оваа наредба казнувањето ќе се врши според 
точката 2 од Одлуката за овластување на Секрета-
ријатот на Сојузниот извргли совет за селско 
стопанство и шумарство да донесува прописи за 
забрана на колењето на телиња и јагниња. 

4. Републичките органи на управата надлежни 
за работите на селското стопанство можат да до-
несат поблиски прописи за ограничување на коле-
њето на јагниња. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 482 
9 јули 1958 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство, 
Славко Комар, е. р. 

573. 
Врз основа на точката 7 од Наредбата за регу-

лирање на увозот на определени производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во 
спогодба со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија, а со согласност од Комитетот 
за надворешна трговија, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЈА ЗА УВОЗ НА ПАТНИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 
1. Увозниците и другите стопански организации, 

државните органи, установите и други организации 
како и граѓаните кога купуваат моторни возила во 
странство (во натамошниот текст: организациите) се 
должни пред увозот благовремено да му поднесат 
барање на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски — Сојузна управа за 
патишта — за добивање одобрение за увоз на патни 
моторни возила (мопеди, скутери, моторцикли, три-
цикли, патнички автомобили, автобуси, тролејбуси, 
трамваи, товарни автомобили, трактори освен сел-
скостопанскмте, сите видови специјални моторни во-
зила, како и сите видови приколички и полупри-
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колички) предвидено во точката 4 ст. 2 и 3 од На-
редбата за регулирање на увозот на определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/58). 

За увоз на патничките автомобили до 2.000 см8 

волумен и на моторцикл ите што ќе ги добијат гра-
ѓани од странство како подарок или ќе ги набават 
во странство од своите заштеди на странски средства 
за плаќање наведени во членот 3 став 1 од Уред-
бата за увозот и прометот на патнички автомобили 
и моторцикли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/57 
и 51/57), не е потребно одобрение. 

За увоз на патничките автомобили над 2.000 см* 
работен волумен на моторот, што ќе ги добијат гра-
ѓани од странство како подарок или ќе ги набават 
ао странство од своите заштеди на странски сред-
ства за плаќање, дозволата ја издава Комитетот 
за надворешна-трговија, а за потребите на репре-
зентацијата на сојузните и републичките претстав-
нички органи и на претставничките органи на авто-
номните единици одобрението го издава Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај 
и врски во смисла на членот 3 став 2 од Уредбата 
за увозот и прометот на патнички автомобили и 
моторцикли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/57 
и 51/57). 

2. Барањето за добивање одобрение треба да 
ги содржи следните податоци: 

а) назив на увозникот и на корисникот на мо-
торното возило; 

б) од која земја се увезува; 
в) марка, тип, модел, година на производството; 
г) работен волумен на моторот и другите те-

хнички и експлоатациони карактеристики на мо-
торното возило; 

д) услови за одржување на возилото (снабде-
ност во резервни делови, сервис за соодветните 
марки, гарантни услови ити.); 

ѓ) целта на употребата и образложение на уно* 
требата. 

Кон барањето треба да се приложат податоци 
за набавната цена и за обезбедувањето на потребни 
странски и динарски средства за плаќање. 

3. Одобрението за увоз на патни моторни во-
зила треба да содржи: * 

а) кому се издава дозволата (увозник и кори-
сник); 

б) назив на странскиот испорачач; 
в) податоци за возилото (фабричка марка, тип, 

модел, година на производството, работен волумен 
на моторот итн.) и спецификација на припадаиот 
алат, прибор и резервни делови; 

г) податоци за условите на испораката (цена, 
срок, место на испораката, начин на плаќање); 

д) срок на важноста на дозволата; 
ѓ) клаузула дека одобрението за увоз на мо-

торното возило не е Основ за обезбедување на 
странски средства за плаќање. 

4. Поднесените барања за увоз на патни моторни 
возила од точката 1 став 1 ќе ги разгледува струи-
чка комисија на Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски при прибавена 
потврда — односно мислење од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија во смисла 
на Наредбата за коефициентите за пресметување 
на разликата во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/57 и 6/58). 

5. Одобрението за увоз на патни моторни во-
зила го издава Сек петари ј атот на Сојузниот извр-
шен совет за сообраќај и врски на предлог од 
стручната комисија од претходната точка. 

Среда, 23 јули 1958 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот на влегувањето ћо оила на 
Наредбата за регулирање на увозот на определени 
производи и услуги, т. е. од 25 јуни 1958 година. 

Бр. 1128 
16 јули 1958 година 

Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 

- Пеко Дапчевић е. р. 
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Страна 

560. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Сојузната народна 
скупштина — — — — — — 781 

561. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина — — 783 

562. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна окуп-

- штипа — — — — — — — — — 789 
!563. Уредба за измени и дополненија на 

- Уредбата за употреба на средствата за 
инвестиции во 1958 година — — — — 794 

f 564,. Уредба за измени и дополненија на 
—' Уредбата за регулирање на односите во 

врска со располагањето со чистиот при-
ход и со средствата на стопанските орга-
низации — — — — — — — — 793 

565. Уредба за дополненија на Уредбата за 
прометот на жито и на преработки од 

; - жито на големо — — — — — — — 795 
ѓ 566./Уредба за измени и дополненија на Та-

- рифата за данокот на промет — — — 793 
567. Уредба за укинување на Советот за ко-

мунални работи и урбанизам на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за 
социјална политика и комунални пра-
шања — — — — — — — — — 796 

568. Одлука за дополнение на Одлуката за 
давање надоместок (регрес) при прода-
жбата на увезениот приплоден добиток 796 

569. Наредба за користењето на образецот — 
Бруто биланс, печатен пред донесува-
њето на Правилникот за составувањето 
на периодичните пресметки и за напла-
тата на приходите за буџетите и фондо-
вите од стопанските организации — — 798 

570. Наредба за измени и дополненија на На* 
редбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при изво-
зот и увозот на определени производи и 
услуги — — — — — — — — — 797 

571. Наредба за измена на Наредбата за ре-
гулирање на увозот на определени прои-
зводи — — — — 799 

572. Наредба за забрана на колењето на те-
лиња и јагниња — — — •— — — 799 

578. Упатство за начинот и постапката за из-
давање одобренија за увоз на патни мо-
торни возила — —- —» — — — 799, 
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