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497. 
Врз основа на членот 26 од Законот за Царин-

етата тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/63, 
49/66 и 5/67) и членот 37 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОВЕДУВА-
ЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ЦАРИ-

НИ И КОМПЕНЗАТОРНИ ДАВАЧКИ 
( 

Член 1 
Дополнителните царини и компензаторна^ да-

вачки при увозот на производи се наплатуваат под 
условите предвидени во членот 26 на Законот за 
Царинската тарифа и со оваа уредба. 

Член 2 
На производите што се увезуваат по цена по-

ниска од нормалната цена, ако со тоа му се нане-
сува или може да му се нанесе значителна штета 
на стопанството на Југославија или се забавува 
развојот на стопанството на Југославија, може да 
се пропише дополнителна царина во височина која 
претставува разлика помеѓу нормалната цена и це-
ната по која е купен тој производ. 

Дополнителната царина од ставот 1 на овој член 
влегува во основицата за примена на царинската 
стопа пропишана за односниот производ. 

Член 3 
Ќе се смета дека производот се увезува по цена 

пониска од нормалната цена: 
1) ако е цената на производот што се увезува 

пониска од цената која се постига при продажбата 
на истиот или сличен производ на домашниот пазар 
на земјата извозничка, намалена за внатрешните 
такси и давачки; 

2) ако е, во недостиг на цена формирана на до-
машниот пазар на земјата извозничка, цената на 
извезениот производ: 

а) пониска од највисоката споредлива извозна 
цена на истиот или сличен производ што земјата 
извозничка ја постига во редовните комерцијални 
работи со извоз во трети земји; 

б) пониска од трошоците на производството на 
таков производ во земјата на производителот, на-
големени за износот на вообичаените трошоци на 
трговијата и нормалната (разумна) добивка; 

3) ако е цената на производот кој се увезува 
пониска од цената по која таквиот производ се про-
дава ,на пазарот помеѓу меѓусебно независен купу-
вач и продавач. 

Член 4 
При споредувањето на цените во смисла на 

членот 3 на оваа уредба ќе се води сметка за раз-
ликите во односите на цените што можат да наста-
нат зависно од условите на продажба?а, начинот на 
оданочувањето, како и од други услови што можат 
да влијаат врз споредливоста на цените. 

Член 5 
Ако се увезуваат производи за кои во земјата 

на потеклото или во земјата на извозот е одобрена 
субвенција, вклучувајќи го и субвенционирање^ 
на превозот, може заради неутрализирање на суб-
венцијата да се наплати компензаторна давачка до 
износот на субвенцијата. 

Ако се увезуваат производи чиј извоз од земјата 
на производителот или земјата на извозот е ослобо-
ден од давачките и таксите што се плаќаат на тие 
производи кога се употребуваат во прометот и по-
трошувачката во земјата на потеклото или во зем-
јата на извозот, износот на даденото ослободување 
од давачките и таксите не се смета како субвенција 
според одредбите на оваа уредба. 

Компензаторната давачка од ставот 1 на овој 
член влегува во основицата за примена на царин-
ската стопа пропишана за односниот производ. 

Член 6 
За истиот производ кој се увезува од истата зем-

ја не може истоврехмено да се наплати и дополни-
телна царина и компензаторна давачка. 

Член 7 
Иницијатива за пропишување дополнителна ца-

рина или компензаторна давачка за одделни про-
изводи што се увезуваат можат да дадат заинтере-
сираните стопански или други работни организации 
и надлежните органи на општествено-политичките 
заедници. 

Организацијата односно органот од ставот 1 на 
овој член е должен кон барањето за поведување 
постапка за пропишување дополнителна царина или 
компензаторна давачка да поднесе документација 
за тоа дека определениот производ се увезува по 
цена пониска од нормалната и дека со тоа му се 
нанесува или може да му се нанесе значителна 
штета на стопанството на Југославија или дека се 
забавува развојот на стопанството на Југославија 
(чл. 2 и 3), односно дека е во земјата на потеклото 
или во земјата на извозот одобрена субвенција за 
извоз на определениот производ (член 5 став 1). 

Стопанските и други работни организации го 
поднесуваат барањето од ставот 2 на овој член. со 
соодветната документација, до Сојузната стопанска 
комора, која примените барања со свое мислење му 
ги доставува на Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 8 
Сојузниот секретаријат за финансии, по прет-

ходно прибавено мислење од Сојузниот секретари-
јат за стопанство, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија и Сојузниот завод за цени, му под-
несува предлог на Сојузниот извршен совет за 
пропишување дополнителна царина односно ком-
пензаторна давачка. 

Во предлогот за пропишување дополнителна 
царина или компензаторна давачка мораат да се 
наведат податоците со кои се утврдува дека се ис-
полнети условите од чл. 2 и 3 на оваа уредба од-
носно условите од членот 5 на оваа уредба. 

Член 9 
Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 

спогодба со сојузниот секретар за стопанство и со 
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директорот на Сојузниот завод за цени, може за 
производите за кои се поднесени предлози за про-
пишување дополнителни царини и компензаторни 
давачки, да определи контингенти за увоз на тие 
производи од односната земја, ако поради подолго 
траење на постапката по предлогот за пропишување 
дополнителна царина односно компензаторна да-
вачка би можела да настапи значителна штета. 

Контингенти за увоз не можат да се определат 
за период подолг од 6 месеци, сметајќи од денот 
на поднесувањето на предлогот за пропишување 
дополнителна царина односно компензаторна да-
вачка. . 

Член 10 
Дополнителните царини и компензаторна^ да-

вачки за одделни производи ги пропишува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 11 
Дополнителната царина и компензаторната да-

вачка ги пресметуваат и ги наплатуваат царинар-
ниците. 

Член 12 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 

со сојузниот секретар за надворешна трговија, до-
несува поблиски прописи за документацијата што 
се поднесува кон барањето за поведување постапка 
за пропишување дополнителна царина или ком-
пензаторна давачка, како и за начинот и постапката 
за доставување на таа документација. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 80 

в јули 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

498. 
Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредит-

ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗАРАДИ 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОВРШУВАЊЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

1. Заради обезбедување средства за финансира-
ње на завршување на инвестиционите објекти чија 
изградба е започната до 31 декем,ври 1966 година 
врз основа на посебни одлуки на Сојузниот извршен 
совет по режимот на комплетно финансирање утвр-
ден со Одлуката за начинот и условите за обезбеду-
вање странски средства за плаќање за финанси-
рање на инвестициите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56, 31/59 и 25/60), со членот 21 од Уредбата за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61) и со Наредбата за условите под 
кои специјализираните банки можат да даваат со-
гласност за склучувањето на определени заеми и 
кредити во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/63), овластените банки, инвеститорите по режимот 
на комплетно финансирање и крајните корисници 
на увезените репродукциони материјали и опрема, 
можат, со согласност од Народната банка на Југо-
славија, да земаат во странство кредити во смисла 
на оваа одлука. 

Оваа одлука се однесува на договорите склуче-
ни врз основа на прописите и одлуките од ставот 
1 на оваа точка помеѓу Југословенската инвестици-
она банка и следните инвеститори: 

1) „Енергоинвест", Сараево; 
2) Рафинерија нафте, Панчево; 
3) Рударско-топионичарски базен, Бор; 
4) Творница душичних гној ива, Кумина. 
2. Овластените банки можат, со согласност од 

Народната банка на Југославија, да земаат во стран-
ство кредити за плаќање по увозот на репродук-
циони материјали чиј увоз е слободен, условно сло-
боден или во рамките на глобалната девизна квота, 
а за потребите на други работни организации -
корисници на увезените репродукциони материјали, 
заради користење наплатената противвредност во 
динари на увезените репродукциони материјали за 
намените од точката 1 на оваа одлука, 

3. За увозот на репродукциона^ материјали од 
точката 2 на оваа одлука, чиј увоз е условно сло-
боден или во рамките на глобалната девизна квота, 
овластените банки ги товарат износите за увоз на 
тие репродукциони материјали на оние работни ор-
ганизации што тие увезени репродукциони матери-
јали ги користат. 

4. Работните организации што користат увезени 
репродукциони материјали според точката 3 на оваа 
одлука ја плаќаат противвредноста на увезените 
репродукциони материјали во динари при нивниот 
увоз односно во рокот што ќе го определи Народ-
ната банка на Југославија. ' 

Наплатената противвредност во динари според 
ставот 1 на оваа точка овластените банки можат да ја 
употребат само за давање инвестициони кредити на 
инвеститори за изградба на објектите од точката I 
на оваа одлука. 

5. Девизите за отплатување на странски кредит 
од точката 2 на оваа одлука овластената банка ги 
откупува од Народната банка на Југославија од 
средствата определени за плаќања по увозот на ре-
продукциони материјали чиј увоз е слободен, услов-
но слободен или во рамките на глобалната девизна 
квота, и тоа во роковите на втасаноста на отплатите 
по странскиот кредит. 

Девизите за плаќање интерес и други догово-
рени трошоци по странски кредит од точката 2 на 
оваа одлука, ги обезбедува овластената банка одно-
сно инвеститорот. 

6. Инвеститорот по режимот на комплетното 
финансирање кој користи инвестиционен кредит во 
динари според точката 4 на оваа одлука, А го от-
платува на овластената банка тој кредит во изно-
сите и роковите што им одговараат на износите и 
роковите за отплатување на кредитот што овласте-
ната банка го склучува во странство според точка-
та 2 на оваа одлука. 

7. За спроведување на одредбите од точ. 2 до 
6 на оваа одлука, Народната банка на Југославија 
ќе им издаде, во смисла на членот 21 од Законот 
за кредитните работи со странство, соодветни овлас-
тувања на овластените банки. 

8. За реализација на кредитните работи со 
странство од точката 1 на оваа одлука, инвестито-
рите по режимот на комплетно финансирање и 
овластените банки можат, со согласност од Народ-
ната банка на Југославија, да земаат во странство 
финансиски кредити и кредити за увоз на опрема 
наменета за продажба на домашниот пазар, односно 
да даваат гаранции по тие кредити. 

Девизите за отплатување на кредитите од ста-
вот 1 на оваа точка и за плаќање интерес по тие 
кредити ги обезбедуваат овластените банки, инвес-
титорите по режимот на комплетно финансирање 
или корисниците на опремата. 

9. Овластената банка што користи кредити спо-
ред оваа одлука или дава гаранција по тие кредити 
е должна, додека траат обврските по тие кредити, 
да држи неаншжиран дел девизи од својот кре-
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дитен фонд и девизи депонирани ка ј неа со отказен 
рок подолго од една година, и тоа во височина од 1% 
од износот на обврските по тие кредити. 

На кредитите според оваа одлука не се при-
менуваат одредбите од Одлуката за девизите што 
овластените бан-ки не можат да ги ангажираат кога 
преземаат обврски по странски кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/66) и од Одлуката за височи-
ната на износот до кој овластените банки можат во 
1967 година да користат кредити во стра-нство и 
да даваат гаранции по кредитни работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66). 

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

Р. п. бр. 82 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

499. 
Врз основа на чл. 20 и 25 од Законот за девиз-

ното работеше („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНЕЧНИОТ ОДНОС ПОМЕЃУ 
ПЛАЌАЊЕТО ПО УВОЗОТ СПРЕМА ОСТВАРЕ-
НИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА ПРО-
ИЗВОДНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ГРАН-

КАТА 118 - БРОДОГРАДБА 

1. За утврдување конечниот однос помеѓу пла-
ќањето по увозот спрема остварениот девизен при-
лив по извозот за производните работни организа-
ции од гранката 118 — Бродоградба се зема износот 
на девизите платени за увозот на суровини и друг 
репродукционен материјал за кои е пропишан увоз 
по основот на глобална девизна квота и девизен 
контингент, наголемен за износите на плаќањето на 
увозот на суровини и друг репродукционен мате-
ријал извршени на име отплатување на кредитите 
што се ангажирани за набавка на тие материјали, 
и вкупниот девизен прилив на бродоградбата во 
1966 година. 

2. На производните работни организации од точ-
ката 1 на оваа одлука, што врз основа на заеднички 
договор од средствата добиени со примена на одно-
сот од точката 1 на оваа одлука формираат заед-
нички девизен фонд, им се засметуваат во глобал-
ната девизна квота и следните износи на девизи: 

1) пренесеното салдо на девизната сметка на 
бродоградбата со состојбата на 31 декември 1966 го-
дина; 

2) стасаните а ненаплатени побарувања по ос-
новот на извоз на кредит, што произлегуваат од 
соодветните меѓудржавни аранжмани, и тоа во сра-
змерата што во 1965, 1966 и 1967 година му припаѓа, 
во согласност со важечките прописи во односните 
години, на девизниот фонд на бродоградбата. 

3. Народната банка на Југославија ќе донесе, 
по потреба, технички упатства за примена на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 87 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузов извршеа совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

500. 
Врз основа на членот 16 од Законот за девиза 

мото работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-f 
ВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИ" 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ 
ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА! 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-
визите што работните организации можат да ги 
користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/66 и 48;66) по точката 8 се додава нова точка Ва, 
која гласи: 

„8а. Претпријатијата што извоз на своите про-
изводи можат да вршат само со дозвола или соглас-
ност во смисла на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14̂ 65 и 28/66), па поради тоа им е зго-
лемен процентот на средствата на амортизацијата 
за купување девизи според Одлуката за височината 
на делот од амортизацијата до кој работните орга-
низации можат да купуваат девизи за плаќање на 
опрема и резервни делови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/66 и 11^67), можат девизите купени 
од средствата на амортизацијата пресметани за те-
куштата година над процентот од точката 1 став 1 
на таа одлука да ги користат на начинот и за цели-
те од чл. 16 и 17 на Законот за девизното работење, 
и тоа во девизи што се од значење за зачувувањето 
на ликвидноста во плаќањата со странство." 

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

Р. п. бр. 84 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

501. 
Врз основа на членот 42 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 2966), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЈ 
ЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ШТЕ-
ТА, ОСИГУРЕНИТЕ ИЗНОСИ И ТРОШОЦИТЕ ОД 

РАБОТИТЕ ПО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за плаќање во девизи на надо--

местокот на штета, осигурените износи и трошо-
ците од работите по осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/66) во точката 1 став 1 по зборот: 
„заводи" се додаваат зборовите: „и заедниците на 
осигурувањето (во понатамошниот текст: осигури-
телните заводи)". 

2. Во точката 2 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Отштетите, осигурените износи и трошоците п(Ѕ 
работите на осигурување на стоки во извоз што им 
се продадени на странски лица, осигурителните за-
води им ги исплатуваат во девизи на купувачите 
на такви стоки односно на странски лица што имаат 
право на отштета, осигурени износи или трошоци: 
по тие осигурувања." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, во 
одредбата под 3 по зборот: „воздухоплови" се до-
даваат зборовите: „што се набавени во странство", 
а на крајот се додаваат з б о р о в и т е а к о се во оп-
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штествена сопственост и ако, е надоместокот во де-
визи договорен при склучувањето на осигурува-
њето". 

3. Во точката в став 2 по зборовите: „под 1, 2, 3, 
4, 6 и,8 не оваа одлука".се додаваат запирка и збо-
ровите: „како ц по осигурувањата и реосигурувања-
та во странство,". 

4. Во точката 7 по ставот 3 се додава нов став 4, 
кој гласи: 

„Надоместокот за загуба на југословенски воз-
духоплови и бродови се врши во валутата во која се 
набавува нов воздухоплов односно брод." 

5. Ова,а одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 85 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

502. 
Врз основа на членот 25 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29'бв), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУ-
ГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ 
УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕ-
ДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ 

1. Во Одлуката за работните организации што 
суровините и другите репродукциони материјали, 
чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен 
однос спрема остварениот девизен прилив по извоз 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 9/67 и 17/67) 
по точката 3 се додава нова точка За, која гласи: 

„За. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 3 
став 2 од оваа одлука, производствените работни 
организации од гранката 118 — Бродоградба го ут-
врдуваат конечниот однос помеѓу плаќањата по 
увоз и приливот по извоз на начинот определен со 
посебен пропис на Сојузниот извршен совет." 

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

Р. п. бр. 86 
29 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с р, 

503. 
Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА И 

'РЖТА ОД УВОЗ И РЕЗЕРВИ 

1. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи ќе продава пченица и 'рж од увоз 
и од резерва по следните цени, и тоа: 

1) пченица обична мека дин/kg 0,99 
2) пченица обична тврда дин/kg 1,03 
3) 'рж дан/kg 1,03 

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-
раат франко натоварено во вагон железничка ста-
ница Нови Сад. 

Цените од ставот 1 на оваа точка се наголему-
ваат за износот на возарината за вагон од 15 тона 
од железничката станица Нови Сад до истоварната 
станица, лука односно пристаниште на купувачот 
(паритет Нови Сад). 

Цените од ставот 1 на оваа точка се зголему-
ваат на име трошоци за чување, осигурување и ин-
терес на кредити за износ од 0,01 динар за 1 кило-
грам за секој месец почнувајќи од 1 јули текуштата 
година до 30 јуни наредната година. 

2. Цените формирани на начинот предвиден со 
оваа одлука важат за квалитетот на пченицата и 
'ржта определен со прописите за гарантираните це-
ни на житата. 

3. Квалитативниот и квантитавниот прием на 
пченица и 'рж се врши: 

1) франко вагон или камион во луката односно 
пристаништето, ако увозот на пченица и 'рж се вр-
ши со брод; 

2) франко вагон железничка станица најблиска 
до границата, ако увозот на пченица или 'рж се вр-
ши со железница; 

3) франко камион на граничното место, ако уво-
зот на пченица или 'рж се врши со камион; 

4) франко склад на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи, ако се врши про-
дажба на пченица и 'рж од резерва. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продавните 
цени на пченицата и 'ржта од увоз, Р. п. бр. 101 од 
24 јули 1965 година, 

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

Р. п. бр. 83 
19 јули 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

504. 
Врз основа на членот 6 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се утврдува, во согласност со 

Уставот и законот, внатрешната организација и на-
чинот на работата на Сојузниот извршен совет (во 
понатамошниот текст: Советот). 

Член 2 
Сојузниот извршен совет одлучува на седници 

за работите од својата надлежност. 
Советот може да му довери на свое работно 

тело донесување на решенија во управната постапка 
и други поединечни решенија од својата надлеж-
ност. 
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Член 3 
Заради остварување на своите функции, а во 

согласност со програмата за работа tfa Сојузната 
скупштина, Советот утврдува програма на својата 
работа. 

Врз основа на програмата на работата Советот 
утврдува периодични планови за работа. 

Член 4 
Советот ја известува Сојузната скупштина, на 

нејзино барање или по своја иницијатива, за сво-
јата работа и спроведувањето на политиката утвр-
дена од Скупштината, а особено во областа на ме-
ѓународните односи, народната одбрана, внатреш-
ната политика; за движењата и развојот во облас-
та на стопанството и општествените дејности, како 
и за други задачи и работи од својот делокруг. 

Извештајот од ставот 1 на овој член што ft го 
поднесува на Скупштината, Советот го утврдува на 
седница. 

Член 5 
Во вршењето на својата функција Советот сора-

ботува со републичките извршни совети во праша-
њата од заеднички интерес. Оваа соработка се ос-
тварува особено со прибавување мислења од репуб-
личките извршни совети за одделни прашања од 
надлежноста на Советот, како и со повикување прет-
ставници на републичките извршни совети на сед-
ниците на Советот и неговите работни тела. 

Во вршењето на својата функција Советот се 
(шира и врз соработката со општествено-политич-
ките организации, здруженијата на работните ор-
ганизации и други организации во прашањата од 
заеднички интерес. 

Член 6 
За одлуките, заклучоците и ставовите на Сове-

тот по прашањата што ги претресува и за работата 
на Советот воопшто се известува јавноста со да-
вање информации на печатот, радиото, телевизијата 
и другите средства за информирање, со издавање 
службени публикации, со одржување конференции 
на членовите на Советот и други сојузни функци-
онери со претставниците на печатот и другите сред-
ства за информирање, како и со создавање други 
услови за запознавање тие претставници со рабо-
тата на Советот. 

За известувањето на јавноста за одлуките, зак-
лучоците и ставовите на Советот по прашањата што 
ги претресува и за работата на Советот воопшто, 
како и за обезбедувањето услови за запознавање 
претставниците на печатот и другите средства за 
информирање со работата на Советот, се грижи 
претседателот на Советот. 

Претседателот на Советот определува кои ма-
теријали за прашањата што се разгледуваат на сед-
ниците на Советот и неговите тела не можат да им 
се ставаат на располагање на претставниците на 
печатот и другите видови средства за информирање, 
односно кои материјали не можат да им се ставаат 
на располагање за определено време. . 

Советот или претседателот на Советот може да 
одлучи претставниците на печатот и другите сред-
ства за информирање да можат за одлуките, заклу-
чоците и ставовите на Советот со кои се запознаени 
да даваат известувања за јавноста дури по истекот 
на определено време. 

Член 7 
На прописите и другите акти на Советот се ста-

ва печат на Советот. 
Печатот на Советот содржи грб на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, околу 
кој е испишан на јазиците на народите на Југосла-
вија називот: „Сојузен извршен совет — Белград-! 

Член 8 
Прописите на Советот се објавуваат во „Служ-

бен лист на СФРЈ", во согласност со одредбите од 

овој деловник, а другите акти на Советот - ако 
тоа го определи Советот. 

Исправки на прописите на Советот, кога обја-
вениот текст не е согласен со изворниот текст, дава 
секретарот на Советот. 

И. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ 

Член 9 
Претседателот на Советот го претставува Сове-

тот. 
Претседателот на Советот се грижи за оства-

рувањето на утврдената политика на Советот, за 
спроведувањето на заклучоците на Советот и за 
правилното применување на деловникот на Советот, 
и врши и други работи кои со Уставот, законот или 
овој деловник му се определени или за кои ќе го 
овласти Советот, во согласност со одредбите од овој 
деловник. 

Член 10 
Претседателот на Советот се грижи за органи-

зирањето на работите во врска со работата на Со-
ветот, ја усогласува работата на работните тела на 
Советот, поведува иницијатива за претресување од-
делни прашања од надлежноста на Советот и се 
грижи за организирањето на соработка на Совето! 
со републичките извршни совети, општествено-по-
литичките организации, здруженијата на работните 
организации и други организации. 

Член 11 
Претседателот на Советот може да ги повикува 

функционерите што раководат со сојузни органи 
на управата, претседателите на сојузните совети и 
функционерите што раководат со сојузни органи-
зации заради разгледување на прашањата од ин-
терес за работата на Советот и тие органи и орга-
низации. 

Член 12 
Претседателот на Советот ги потпишува пропи-

сите и другите акти што ги донесува Советот. 
Претседателот на Советот обезбедува уредбите 

И други прописи на Советот што имаат поопшто по-
литичко значење да му се доставуваат на Претсе-
дателот на Републиката пред нивното објавување. 

Член 13 
Претседателот на Советот, во случај на подолга 

отсутност или спреченост, го заменува потпретсе-
дател на Советот што ќе го определи Советот. 

Член 14 
Претседателот на Советот може да ги овласти 

потпретседателите на Советот да го заменуваат во 
определени работи за кои е овластен тој. 

Член 15 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да учествуваат во претресувањето и одлучувањето 
на седниците на Советот и во работата на работни-
те тела на Советот чии членови се тие и да вршат 
други права и должности утврдени со овој делов-
ник. 

Членовите на Советот имаат право да му пред-
лагаат на Советот донесување на прописи и други 
акти за кои одлучува Советот, како и претресува-
ње на сите други прашања од надлежноста на Со-
ветот и заземање ставови од страна на Советот по 
тие прашања. 

Член на Советот има право да учествува во ра-
ботата на работните тела на Советот и кога не е 
нивен член. 

Правата и должностите на членови на Советот 
во работата на Советот ги имаат и државните сек-
ретари. 

Член 1в 
Член на Советот има право да биде постојано 

и редовно известуван за прашањата на внатрешната 
и надворешната политика, на народната одбрана, 
за движењата во областите на стопанството и оп-
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штествените дејности, за спроведување на сојузните 
прописи, општествениот план на Југославија и дру-
гите акт^ на Сојузната скупштина и Советот и за 
спроведувањето на политиката во сите области на 
стопанскиот и општествениот живот, како и за дру-
ги прашања чие познавање му е потребно заради 
вршење на функцијата член на Советот, 

Членовите на одделни работни тела на Советот 
поцелосно се известуваат за состојбата во областа 
за која е основано соодветното тело, како и за други 
прашања чие познавање им е потребно за вршење 
на функцијата во тие тела. 

Пообемните информативни и документациони 
материјали им се доставуваат на членовите на Со-
ветот во стегната форма, а материјалите во изворен 
обем ќе им се стават на увид на нивно барање. 

Член на Советот има право да бара од струч-
ните служби на Советот да му обезбедат собирање 
известувања за мислењата изнесени во јавноста за 
одделни прашања што се на дневен ред на седни-
цата на Советот или работното тело на Советот чиј 
член е тој, како и други дополнителни известувања 
за прашањата од надлежноста на Советот. 

Член на Советот може да бара да му се стави 
на располагање материјалот по определено праша-
ње што е на дневен ред на седницата на работното 
тело на Советот и кога не е негов член. 

III. РАБОТА НА СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ 
1. Подготвување на седниците 

Член 17 
Претседателот на Советот се хрижи за организи-

рањето и подготвувањето на седниците на Советот, 
врз основа на заклучоците на Советот, по своја 
иницијатива или врз основа на предлози примени 
од скупштипските тела, членовите на Советот, со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации. 

Член 18 
Предлозите за ставање одделни прашања на 

дневен ред на седница на Советот со материјалите 
му се доставуваат на Советот преку секретарот ira 
Советот. 

Кон предлогот за ставање определено прашање 
на дневен ред на седница на Советот се поднесу-
ваат и материјалите потребни за работа и одлучу-
вање на Советот. 

Кон предлогот за ставање определено праша-
ње на дневен ред на седница на Советот предлага-
чот поднесува и предлог-заклучок што Советот 
треба да го поднесе по тоа прашање. 

Кон предлогот за ратификација на меѓународен 
договор предлагачот е должен да достави и текст 
на меѓународниот договор чија ратификација се 
предлага, како и накратко да ги изложи прашањата 
што се уредуваат со меѓународниот договор. 

Кога се во прашање посложени предлози или 
поопсежни елаборати и други материјали, предла-
гачот е должен кон таков предлог односно изворен 
материјал да достави и кратка содржина на пред-
логот односно материјалот врз основа на која чле-
новите на Советот можат да се запознаат со основ-
ните ставови и предлозите, односно со основните 
прашања што се обработуваат во материјалот и во 
заклучоците што се предлагаат. 

Ако прописот или предложената мерка повле-
кува материјални издатоци или преземање органи-
зациони и други мерки за нивното спроведување, 
предлагачот кон предлогот поднесува и податоци за 
нивниот финансиски ефект, предлага извори од 
кои ќе се обезбедат потребните материјални сред-
ства и укажува на организационите и други мерки 

,што треба да се преземат. 
Член 19 

Кога член на Советот, сојузен орган на управа-
та, сојузен - совет или сојузна организација му 
предлагаат на Советот тој, во рамките на своите 

овластувања, да ft поднесе на Сојузната скупштина 
предлог за донесување закон, тие се должни кон 
предлогот да ги изнесат причините поради кои 
треба да се донесе законот, основните. начела врз 
кои треба да се заснова законот и неговата содр-
жина. 

Член 20 
Сојузниот орган на управата, сојузниот совет, 

сојузната организација, односно посебната комиси-
ја на која Советот ќ доверил изработка на пред-
лог за донесување закон, на нацрт или предлог на 
закон или друг акт, ќе достави кон таков предлог, 
нацрт односно предлог на закон или друг акт и 
образложение со потребната документација/ 

Кога е во прашање нацрт или предлог на пос-
ложен закон или друг пропис, предлагачот е дол-
жен на стегнат начин да му укаже на Советот кои 
основни прашања се регулираат со нацртот од-
воено предлогот на закон или друг пропис и на на-
чинот на кој тие се решаваат. 

Член 21 
Сојузните органи на управата, сојузните совети 

и сојузните организации ги доставуваат, пред да 
му ги поднесат на Советот, сите нацрти на закони 
и други прописи што ,му се доставаат на Сове-
тот заради претрес и одлучување, претходно на 
мислење до Секретаријатот за законодавство, и ор-
ганизација. 

Сојузните органи на управата, сојузните совети 
и сојузните организации, пред да му ги поднесат 
на Советот, ги доставуваат нацртите на закони и 
други прописи, во согласност со законот, на мисле-
ње до сите заинтересирани органи и организации, 
а особено: нацртите на прописи од интерес за на-
родната одбрана — до Државниот секретаријат за 
народна одбрана; нацртите на прописи што се одне-
суваат на располагањето со општествените средства 
и финансиското работење — до Сојузниот секрета-
ријат за финансии; нацртите на прописи со кои 
се пропишуваат одредби за кривични дела, сто-
пански престапи и прекршоци — до Сојузниот со-
вет за правосудство, а нацртите на прописи што 
повлекуваат материјални издатоци од сојузниот бу-
џет — до Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи. 

Член 22 
Предлагачот е должен кон нацртот односно 

предлогот на пропис или друг акт да му укаже на 
Советот на основните прашања по кои постоеле 
различни мислења, да ги изнесе поначелните и' по-
важните забелешки на заинтересираните органи и 
организации што Не се прифатени и да даде^ свое 
мислење за тие забелешки. 

Член 23 
Кога телата на Сојузната скупштина му доста-

вуваат на Советот на мислење нацрти на одделни 
прописи или други акти, секретарот на Советот 
пред седницата на Советот на која ќе се разгледу-
ваат нацртите на туе прописи или други акти ќе 
обезбеди мислење од соодветните сојузни органи на 
управата, сојузни совети и сојузни организации по 
прашањата што се регулираат со тие прописи од-
носно ахти. 

Член 24 
Заради подготвување на седниците на Советот, 

секретарот на Советот ги доставува предлозите за 
ставање одделни прашања" на дневен ред на сед-
ница на Советот до соодветните комисии односно 
комитети на Советот. 

Член 25 
Претседателот на Советот може да го одложи 

изнесувањето на определено прашање на седница 
на Советот ако утврди дека не се извршени потреб-
ните консултации по тоа прашање со заинтереси-
раните сојузни органи на управата, сојузни совети 
И сојузни организации или други заинтересирани 
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организации, или дека не се исполнети други ус-
лови неопходни за одлучувањето по тоа прашање. 

Претседателот на Советот го известува предла-
гачот за одлагањето на изнесувањето на определе-
но правдање на седница на Советот - пред одржу-
вањето на седницата или на самата седница. 

Ако предлагачот и покрај тоа бара да се изнесе 
определено прашање на седница на Советот, за тоа 
одлучува Советот на седница. 

2. Свикување на седниците и утврдување на днев-
ниот ред 
Член 26 

Седниците на Советот ги свикува претседателот 
на Советот по своја иницијатива, на барање на пет 
членови на Советот, како и во други случаи пред-
видени со закон. 

Член 27 
Претседателот на Советот го утврдува, во со-

гласност со одредбите од овој деловник, предлог" 
-дневниот ред на седницата на Советот врз основа 
на примените предлози. 

Предлозите што се однесуваат на систематски 
и други значајни прашања ќе се внесат во дневниот 
ред ако се поднесени најдоцна на дваесет дена пред 
денот на одржувањето на седницата на Советот на 
која треба да се разгледуваат тие прашања, а дру-
гите предлози — ако се поднесени најдоцна на пет-
наесет дена пред денот на одржувањето на седни-
цата на Советот. Претседателот на Советот може 
да внесе одделни предлози во дневниот ред и ахо 
се поднесени во пократок рок. 

Член 26 
За денот определен за одржување на седницата 

на Советот претседателот на Советот ги известува 
членовите на Советот и државните секретари. 

Кога на дневниот ред на седницата на Советот 
се наоѓаат прашања што се однесуваат на областа 
од делокругот на сојузен секретаријат, сојузен со-
вет или Сојузниот завод за стопанско планирање, 
за денот определен за одржување на седницата на 
Советот се известуваат и сојузните секретари, прет-
седателите на сојузните совети односно генерал-
ниот директор на Сојузниот завод за стопанско 
планирање. 

Со известувањето за денот на одржувањето на 
седницата на Советот, на членовите на Советот, др-
жавните секретари и други сојузни функционери 
од ставот 2 на овој член им се доставува предлог-
-дневниот ред и материјалите за прашањата што се 
на дневниот ред на седницата на Советот. 

Член 29 
Покана за седница на Советот, заради учество 

во работата на Советот по определено прашање 
им се доставува, кога тоа ќе го определи претседа-
телот на Советот, и на други сојузни функционери 
што раководат со сојузни органи на управата од-
носно сојузни организации, кога на дневниот ред 
на седницата на Советот се наоѓаат прашања што 
се однесуваат на областа од делокругот на однос-
ниот сојузен орган на управата односно организа-
ција. Со поканата на овие функционери им се до-
ставува и материјалот кој се однесува на соодвет-
ната точка од дневниот ред. 

Кога е на дневен ред на седницата на Советот 
предлог за ратификација на меѓународен договор, 
на членовите на Советот и сојузните функционери 
од членот 28 етев 2 на овој деловник и ставот 1 на 
овој член им се доставува како материјал извод 
кој ги содржи прашањата што се уредуваат со ме-
ѓународниот договор, ако претседателот на Советот 
не определи да им се достави и текст на меѓународ-
ниот договор. На барање на член на Советот или 
сојузен функционер секретарот на Советот им го 
става на увид текстот на меѓународниот договор. 

Член 3D 
Претседателот на Советот може да определи да 

се повикаат на седница на Советот и претставници 

на републичките извршни совети или други органа 
на републиките, претставници на други општествен 
но-политички заедници и претставници на опште-
ствено-политичките организации, на. здруженијата' 
на работните организации и други самоуправни ор-
ганизаци-и, загради изнесување мислења не однос-
ната општествено-политичка заедница односно орч 
ганизација по определени прашања. 

Кон поканата, до претставниците на општестве-
но-политичките заедници односно организации од 
ставот 1 на овој член се доставува и материјалот по 
прашањето по кое се повикуваат. 

Член. 31 
Предлог-дневниот ред со материјалите за сед-

ницата на Советот им се доставува на претседате-
лите "на републичките извршни совети и генерал-
ниот секретар на Претседателот на Републиката. 

Пред л ог-дневниот ред со материјалите за сед-
ницата на Советот им се доставува на сојузните 
секретари, претседателите на сојузните совети и ге-
нералниот директор на Сојузниот завод за стопанско 
планирање и кога на дневниот ред на седницата на 
Советот се наоѓаат прашања што не се однесуваат 
на областа од нивниот делокруг. 

Претседателот на Советот може да определи ма-
теријалите по определени прашања што се на дне-
вен ред на седницата на Советот да им се достават 
и на други сојузни функционери. 

Претседателот на Советот може да определи ма-
теријалите по определени прашања што не се од 
интерес за сојузните органи на управата, сојузните 
совети и сојузните организации да им се достават 
само на членовите на Советот и државните секре-
тари. 

Член 32 
Известувањето до членовите на Советот, држав-

ните секретари и сојузните функционери од членот 
28 став 2 на овој деловник за денот на одржува-
њето на седницата на Советот, како и поканата за 
седница на Советот до сојузните функционери од 
членот 29 став 1 на овој деловник и до претставни-
ците на општествено-политичките заедници и орга-
низации се доставува со материјалите најдоцна на 
осум дена пред денот определен за одржување на 
седницата на Советот. 

Роковите од ставот 1 на овој член важат и за 
доставување на материјалите за сед,ница на Сове-
тот според одредбата нџ членот 31 од овој деловник. 

Член 33 
При доставувањето за седница на Советот на 

материјали од доверлива природа ќе се означи на 
таков материјал со посебна видна ознака дека е 
доверлив. Овој материјал служи само за лична упо-
треба. 

За строго доверлив,ите материјали се вод р. по-
себна евиденција, и овие материјали по употребата 
му се враќаат на секретарот на Советот. 

Член 34 
Во исклучително итни случаи претседателот на 

Советот може во преддог-дневниот ред за седница 
на Советот да внесе и прашање по кое на членовите 
на Советот и функционерите на кои задолжително 
им се доставуваат материјали за седница на Сове-
тот, не им се претходно доставени материјалите во 
рокот определен во членот 32 на овој деловник. 

3. Работа на седниците 
Член 35 

На седниците на Советот претседава претседа^ 
телот на Советот. 

Кога претседателот на Советот не присуствува 
на седницата на Советот, на седницата претседава 
еден од потпретседателите на Советот, што ќе го 
определи претседателот на Советот. 

Член 36 
Кога на дневен ред на седница на Советот с^ 

наоѓаат прашања што се однесув-аат на делокругот? 
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на одделни сојузни секретаријати, сојузни совети 
и Сојузниот завод за стопанско планирање, во ра-
ботата на Советот учествуваат со правата и долж-
ностите на член на Советот и сојузниот секретар, 
претседателот на сојузен совет и генералниот ди-
pti-ктор на Сојузниот завод за стопанско планирање 
до прашањата од нивниот делокруг. 

Член 37 
Секој член на Советот може пред почетокот на 

седницата на Советот да предлага измени и допол-
ненија на нацртот на пропис или друг акт што е 
внесен во предлог-дневниот ред на седмицата. 
Овие предлози на измени и дополненија се форму-
лираат писмено и им се доставуваат на секретарот 
на Советот и предлагачот пред почетокот на седни-
цата на Советот, а можат да се стават и усно на сед-
ницата на Советот. 

Член на Советот што е спречен да присуствува 
на седницата на Советот може своето мислење и 
предлози по прашањата што се на дневен ред на 
седницата да му ги достави на секретарот на Со-
ветот писмено пред почетокот на седницата. 

Правата од ст, 1 и 2 на овој член ги имаат и 
функционерите што во работата на Советот учес-
твуваат со правата и должностите на членови на 
Советот, како и други функционери што раково-
дат со сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации, кош на дневен ред на седницата на Сове-
тот се наоѓаат прашања од нивниот делокруг. 

Член 38 
Откако претседателот на Советот ќе ја отвори 

седницата се пристапува кон усвојување на запис-
никот од претходната седница. 

Секој член на Советот има право да стави за-
белешки на записникот. Ова право го имаат и со-
јузните секретари, претседателите на сојузните со-
вети и генералниот директор на Сојузниот завод за 
стопанско планирање, ако присуствувале на седни-
цата. Забелешките, но правило, му се доставуваат 
писмено на секретарот на Советот пред одржување-
то на наредната седница на Советот. 

Член 39 
По усвојувањето на записникот од претходната 

седница, Советот го утврдува дневниот ред на сед-
ницата на Советот врз основа на предлог од прет-
седателот на Советот. 

Пред утврдувањето на дневниот ред на седни-
цата на Советот секој член на Советот, како и дру-
гите функционери што во работата на Советот учес-
твуваат со правата и должностите на член на Со-
ветот, можат да бараат на седницата на Советот во 
дневниот ред да се внесе определено прашање што 
треба да се претресува по итна постапка. За такво-
то барање одлучува Советот. 

Член 40 
Ако на седницата на Советот не присуствува 

предлагачот на пропис или друг акт, нацртот од-
носно предлогот на пропис или друг акт ќе се сим-
не од дневниот ред, но Советот може по исклучок 
да одлучи нацртот односно предлогот на тој пропис 
или друг акт да се претресува и во отсуство на 
предлагачот. 

Член 41 
На почетокот на претресот на определено пра-

шање предлагачот може усно да даде кратко образ-
ложение на предлогот. 

На предлог од претседателот или некој од чле-
новите на Советот, Советот може да одлучи за оп-
штите прашања на политиката, за заземање ста-
вови од страна на Советот за начелни прашања, 
како и во други случаи, да се води начелен прет-
рес. 

На челниот претрес може да се заврши со ут-
врдување на ставот на Советот по начелните пра-
шања. 

Советот може, на предлог од претседателот на 
Советот, да го ограничи времето за излагање по оп-
ределени прашања на дневниот ред на седницата 
на Советот. 

5 Член 42 
Советот секое прашање што го претресува 

донесува ? ^учок или утврдува свој начелен став. 
Со својот ^клучон Советот може да определи од-
делна задача или работа да изврши член на Сове-
тот, работно тело на Советот, сојузен орган на уп-
равата, сојузен совет или сојузна организација. 

Член 43 
Ако Советот врз основа на претресување на 

предлог за донесување закон одлучи да ќ поднесе 
на Сојузната скупштина предлог за донесување за-
кон, ќе го утврди предлогот за донесување закон, 
или може да утврди начелни ставови врз основа 
на кои сојузен орган на управата, сојузен совет, 
сојузна организација односно посебна комисија ќе 
изработи и ќе му поднесе на Советот предлог за до-
несување закон. 

Член 44 
Кога надлежните собори на Сојузната скуп-

штина ќе го усвојат предлогот на Советот за до-
несување закон или ако соборите со овој заклучок 
утврдат обврска на Советот да обезбеди изработка 
на нацртот на закон, Советот, ако надлежните со-
бори на Скупштината не определиле посебен на-
чин за изработка на нацртот на закон, определува 
кој сојузен орган на управата, сојузен ̂  совет, со-
јузна организација или стручна служба ќе го изра-
боти нацртот односно предлогот на закон, или из-
работката на нацртот односно предлогот на закон 
i/i ја доверува на посебна комисија, на научна или 
стручна институција или на одделни стручни или 
научни работници. 

Ако со законот се уредуваат посложени пра-
шања, Советот може со заклучок да определи и 
други органи што ќе учествуваат во изработката на 
нацртот на законот, како и при изработката на на-
црти на основни и општи закони да се консулти-
раат соодветните републички органи и други орга-
ни и организации, а може да определи и други 
форми на соработка што можат да придонесат за 
подобра изработка на нацртите на закони. 

На начинот предвиден во ст, 1 и 2 на овој член 
Советот ќе постапи и во случај кога, поради тоа 
што итно треба да се регулира определено прашање 
или преземаата мерки, ќе одлучи да и поднесе не-
посредно на Сојузната скупштина нацрт или предлог 
на закон или друг акт и пред да биде разгледана 
потребата од нивно донесување од страна на Скуп-
штина та. 

Член 45 
За нацртот односно предлогот на закон што Со-

ветот по своја иницијатива или врз основа на зак-
лучок на собор на Сојузната скупштина и го пред-
лага на Скупштината прво се води претрес во наче-
ло, ако Советот на предлог од претседателот или 
некој член на Советот не одлучи да се води един-
ствен претрес. 

Ако Советот не го усвои нацртот односно пред-
логот на закон во начело, ќе му го врати нацртот на 
закон на сојузниот орган на управата, сојузниот со-
вет, сојузната организација односно стручната служ-
ба што го подготвила нацртот односно предлогот на 
закон и ќе ги утврди начелните ставови за измеш!-
те и дополненијата што во нацртот односно предло-
гот на закон треба да се извршат. 

Член 46 
По усвојувањето на нацртот односно предлогот 

на закон во начело, се преминува кон претрес во 
поединости. 

Претресот во поединости се врши по одделни 
членови од нацртот односно предлогот, ако Сове-
тот, на предлог од претседателот на Советот или 
некој член на Советот, не определи поинаку. 

,Член 47 
Членовите на Советот, државните секретари И 

сојузните функционери од еленот 28 став 2 и еленот 
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29 етев 1 на овој деловник можат за време на прет-
ресот на определено прашање, предлог или нацрт 
на закон или друг акт на седницата на Советот да 
предлагаат измени и дополненија, и тоа писмено и 
усно. 

Претседателот на Советот може де бара членот 
на Советот, државниот секретар односно сојузниот 
функционер писмено да ги формулира измените 
и дополненијата што ги предложил усно на седни-
цата. За овие предлози на измени и дополненија, 
како и за предлозите на измени и дополненија до-
ставени пред седницата на Советот, се изјаснува 
подносителот односно предлагачот на прописот или 
друг акт. 

Член 48 
За секоја одредба или друг дел од предлогот 

или нацртот на пропис или друг акт, за кој одде-
лен член на Советот, државен секретар или друг 
сојузен функционер од членот 28 став 2 и членот 
29 став 1 на овој деловник предложил измена или 
дополнение со кое не се согласил предлагачот, се 
одлучува посебно. 

По завршениот претрес за текстот на прописот 
или друг акт, Советот одлучува за утврдување во 
целина на нацртот односно предлогот на закон или 
друг акт што Советот и го поднесува на Сојузната 
скупштина, или за усвојување на предлогот на про-
пис или дрзгг акт што го донесува Советот. 

Член 49 
Постапката предвидена со одредбите на чл. 43 

и 44 од овој деловник се применува согласно и врз 
подготвувањето и претресот на други акти што 
Советот ќ ги предЈгага на Сојузната скупштина, ка-
ко и врз подготвувањето и претресот на актите што 
ги донесува Советот. 

Член 50 
По завршениот претрес на определено прашање 

Советот може, во согласност со законот, да утврди 
кој член на Советот односно тело на Советот^ со-
јузен орган на управата, сојузен совет или сојузна 
организација е одговорна за спроведувањето на 
определен заклучок или мерка на Сојузната скуп-
штина или Советот. 

Советот може да определи посебен начин за 
спроведуваање на определени заклучоци или мерки 
што тој ги донесел. 

Член 51 
Советот одлучува на седници со мнозинство 

гласови на присутните членови. 
Советот донесува деловник за својата работа со 

мнозинство гласови на сите членови на Советот. 
Гласањето е јавно. 
Резултатот од гласањето го утврдува претседа-

телот. 
Член 52 

На седниците на Советот се води записник. 
Записникот содржи дневен ред на седницата 

на Советот, имиња на присутните членови на Со-
ветот, прашања што биле на дневен ред на седни-
цата и заклучоци донесени по тие прашања. 

Записникот го заверуваат претседателот односно 
потпретседателот на Советот што претседавал на 
седницата, и секретарот на Советот. 

Препис од записникот им се доставува на сите 
членови на Советот, како и на другите функционери 
што во работата на Советот учествуваат со правата 
и должностите на член на Советот. 

Делот од записникот кој се однесува на пра-
шања од областа која спаѓа во делокругот на опре-
делен сојузен орган на управата или сојузна орга-
низација, како и заклучоците на Советот по тие 
прашања, им се доставуваат и на другите функци-
онери што раководат со соодветните сојузни органи 
на управата односно сојузни организации. 

За водењето на записникот се грижи секрета-
рот на Советот. 

Член 53 
На седниците на Советот се водат и стенограф-

ски белешки. 

Членовите на Советот имаат право да ги ко-
ристат стенографските белешки. 

За чувањето на стенографските белешки се 
грижи секретарот на Советот. 

Секој член на Советот, државен секретар или 
друг функционер што присуствувал на седницата 
на Советот, може да го побара на увид, заради 
евентуална исправка, делот од стенографските 
белешки што го содржи неговото излагање. 

IV. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ 
1. Комисии 

Член 54 
За разгледување на прашањата од надлежноста 

на Советот и давање мислења и подготвување 
предлози за тие прашања, се образуваат постојани 
комисии кахо работни тела на Советот. 

За вршење определени работи што се однесу-
ваат на донесување решенија во управната постап-
ка и други поединечни решенија од надлежноста 
на Советот се образува Административна комисија 
како постојана комисија на Советот. 

Советот може како свои работни тела да обра-
зува и привремени и посебни комисии за подго-
твување предлози и давање мислења за конкретни 
прашања од надлежноста на Советот или за из-
вршување определени задачи или работи од над-
лежноста на Советот. 

Член 55 
Постојаните комисии, во областа за која се осно-

вани, предлагаат утврдување на програмата за 
работа на Советот и мерки за нејзиното извршување 
даваат иницијатива да се претресат одделни пра-
шања на седница на Советот, му даваат на Советот 
меслења за тоа дали предлозите за седница на 
Советот и материјалите доставени со нив ги содржат 
сите елементи потребни за одлучување, и ги раз-
гледуваат прашањата во врска со спроведувањето 
на заклучоците и насоките на Советот. 

Постојаните комисии, во рамките на својот дело-
круг, ги разгледуваат и на Советот му даваат мис-
лење и за прашањата што ги разгледуваат коми-
тетите на Советот. 

Член 56 
Постојаната комисија ја сочинуваат претседател 

и најмалку четири члена. 
Претседателот и членовите на постојаните ко-

мисии се именуваат од редовите на членовите на 
Советот. 

Претседателот на повремена односно посебна 
комисија се именува од редовите на членовите на 
Советот, а членовите на тие комисии — од редовите 
на членовите на Советот и од редовите на сојузни-
те функционери и општествени работници. 

Актот за именување претседател и членови на 
Административната комисија се објавува во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Член 57 
Советот ги има следните постој-ани комисии: 
1) Комисија за односите со странство, 
2) Комисија за стопанство, 
3) Комисија за прашања на внатрешната поли-

тика, 
4) Комисија за општествени служби, 
5) Комисија за буџетски прашања, 
6) Комисија за прашања на кадрите, 
7) Административна комисија. 

Член 58 
Комисијата за односите со странство ги разгле-

дува прашањата на политичките и економските од-
носи на Југославија со други земји и меѓународни 
организации. 

Член 59 
Комисијата за стопанство ги разгледува пра-

шањата од областа на: стопанството, економските 
односи со странство, финансиите, трудот и работ-
ните односи. 
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Член 60 
Комисијата за прашања на внатрешната поли-

тика ги разгледува прашањата од областа на вна-
трешната политика, а особено прашањата на оп-
штествено-политичкиот систем и основните праша-
ња од развојот на самоуправните односи, праша-
њата на организацијата на сојузната управа, заш-
титата и остварувањето на уставноста и закони-
тоста, слободите и правата на граѓаните, правосуд-
ниот систем, внатрешните работи и безбедноста на 
земјата, како и прашањата на унапредувањето на 
работата на сојузната управа и органите на упра-
вата на другите општествено-политички заедници 
што вршат работи од интерес за федерацијата. 

Член 61 
Комисијата за општествени служби ги разгле-

дува прашањата од областа на: образованието, на-
уката, културата, здравството, социјалното осигу-
рување, социјалната заштита и другите општествени 
служби. 

Член 62 
Комисијата за буџетски 1!рашања ги разгледува 

прашањата на буџетскиот систем и политиката на 
федерацијата во поглед на финансирањето од со-
јузниот буџет, а особено прашањата за дотации на 
недоволно развиените републики и краишта, интер-
венции во стопанството, обезбедување средства за 
работа на сојузните органи и организации и корис-
тење на буџетските резерви, како и прашањата што 
се однесуваат на подготовката и извршувањето на 
сојузниот буџет и на завршната сметка. 

Член 63 
Комисијата за прашања на кадрите ги следи 

и разгледува прашањата на кадровската политика 
во сојузните органи на управата, сојузните совети 
и сојузните организации и дава мислење за имену-
вањата и назначувањата на функционерите што ги 
именува Советот, како и мислење за височината на 
личниот доход и другите надоместоци на тие функ-
ционери. 

Член 64 
Административната комисија донесува реше-

нија во управната постапка и други поединечни 
решенија во работите од надлежноста на Советот 
што Советот со своја одлука ќе ги определи. 

Решенијата што ги донесува Административната 
комисија ги потпишува претседателот на таа Ко-
мисија, 

Член 63 
На седниците на постојаните комисии можат, 

ако тоа го бара природата на прашањето што се 
разгледува, да се повикуваат и претставници на ре-
публичките извршни совети, претставници на заин-
тересираните организации, сојузни органи на упра-
вата, сојузни совети и сојузни организации и лица 
од редовите на стручњаците, заради давање мисле-
ња за прашањето што се разгледува на седницата 
на комисијата. 

Член 66 
Ако на седници на две или повеќе постојани 

комисии треба да се разгледаат прашања што се 
во непосредна врска или се од заеднички интерес 
за две или повеќе комисии, тие комисии можат да 
одлучат да одржат заедничка седница за разгле-
дување на тие прашања. 

Член 67 
За времето на одржувањето и за дневниот ред на 

седниците на комисиите се известуваат и членовите 
на Советот што не се членови н-а комисиите. 

Член 68 
Комисиите не можат да донесуваат задолжител-

ни заклучоци, ако со овој деловник не е определено 
поинаку. 

Член 69 
Комисиите работат во седници. 
Претседателот на комисијата ги свикува сед-

ниците на комисијата, претседава на нив, го пред-

лага дневниот ред и се грижи за извршувањето на 
заклучоците на комисијата. 

На седницата на комисијата се води записник. 
Член 70 

Комисиите се должни своето мислење и пред-
лози за прашањата што ги разгледувале, да им ги 
достават на членовите на Советот најдоцна 24 часа 
пред часот определен за одржување на седницата 
на Советот на која ќе се разгледуваат тие прашања. 

АКО во комисијата не е постигната согласност 
по определено прашање, во извештајот на комиси-
јата покрај мислењето на мнозинството ќе се из-
несе и мислењето на другите членови на коми-
сијата. 

Член 71 
Вршењето на стручните и административните 

работи за потребите на комисиите го обезбедува 
секретарот на Советот, ако со актот за нивното об-
разување не е определено поинаку. 

Член 72 
Со одлука на Советот можат да се соединуваат 

и укинуваЈат постојаните комисии предвидени со 
овој деловник, да се менуваат нивните задачи и да 
се основаат нови постојани комисии. 

2. Комитети 
Член 73 

За давање мислења и предлози по прашањата 
од надлежноста на Советот што се од заеднички 
интерес за самоуправните организации од опреде-
лени области на трудот и за повеќе сојузни органи 
на управата, сојузни совети и сојузни организации, 
се образуваат комитети како работни тела на Со-
ветот. 

Комитетите, во областа за која се основани, ги 
разгледуваат прашањата содржани во програмата 
за работа на Советот и други прашања по кои се 
поднесени предлози до Советот, даваат иницијатива 
за утврдување на програмата за работа на Советот, 
за претресување одделни прашања и преземање 
мерки од надлежноста на Советот. 

Член 74 
Претседателот на комитетот се именува од ре-

дот на членовите на Советот, а членовите — од ре-
довите на членовите на Советот,, функционерите на 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации од областа за која се обра-
зува комитетот и од редот на лицата што вршат 
функција или работат во заинтересираните само-
управни или други работни организации. 

Членовите на комитетот именувани од редот на 
лицата што вршат функција или работат во заинте-
ресираните организации, на седницата на комите-
тот го изнесуваат мислењето и ставот на соодвет-
ната организација по прашањето што се разгледува. 

Член 75 
Советот ги има следните комитети: 
1) Комитет за економските односи со странство, 
2) Комитет за аграрни прашања, 
3) Комитет за сообраќај, 
4) Комитет за туризам, 
5) Комитет за пазарот и цените, 
6) Комитет за прашања на техниката и техно-

логијата, 
7) Комитет за урбанизам, станбени и комунални: 

прашања. 
Член 76 

Комитетот за економските односи со странство 
ги разгледува прашањата од областа на економските 
односи со странство, а особено прашањата од об-
ласта на размената на стоки и услуги, индустрис-
ката кооперација, финансиските и кредитните од-
носи, како и други прашања од значење за спро-
ведувањето на политиката во областа на економ-
ските односи со странство. 

Член 77 
Комитетот за аграрни прашања ги разгледува 

прашањата од областа на земјоделството, а особено 
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економските услови за развој на земјоделството, 
прашањата за модернизација на производството, 
прашањата на општествено-економските односи во 
земјоделството, како и други прашања од значење 
за спроведувањето на политиката во областа на зем-
јоделството. 

Член 78 
Комитетот за сообраќај ги разгледува праша-

њата од областа на сообраќајот и врските, а осо-
бено прашањата што се однесуваат на развојот и 
унапредувањето на сообраќајот и врските, на ус-
ловите за стопанисување во таа област, на усогласу-
вањето на односите помеѓу сообраќајните гранки, 
на безбедноста на сообраќајот, на соработката со 
други земји и меѓународни организации во областа 
на сообраќајот и врските, како и други прашања од 
значење за спроведувањето на политиката во об-
ласта на сообраќајот и врските. 

Член 79 
Комитетот за туризам ги разгледува прашањата 

од областа на туризмот, а особено прашањата што 
се однесуваат на условите за развој и унапредува-
ње на туризмот, на усогласувањето на активностите 
и соработката на заинтересираните органи и орга-
низации во областа на туризмот, на условите за 
стопанисување во областа на туризмот, на органи-
зацијата на туристичката пропаганда, информатив-
ната и другите служби од интерес за туризмот, на 

-соработката со другите земји и меѓународни орга-
низации во областа на туризмот, како и други пра-
шања што се од значење за спроведувањето на по-
литиката во областа на туризмот. 

Член 80 
Комитетот за пазарот и цените ги разгледува 

прашањата што се однесуваат на материјалните 
услови и дејствувањето на економските мерки на 
пазарот, на остварувањето на политиката на цените 
и влијанието на цените врз стопанисувањето и рас-
пределбата, на организацијата на пазарот и деј-
ствувањето на пазарниот механизам, како и дру-
ги прашања што се од значење за спроведувањето 
на политиката во областа на пазарот и цените. 

Член 81 
Комитетот за прашања на техниката и техно-

логијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на предлагањето и спроведувањето на поли-
тиката во областа на развојот на техниката и тех-
нологијата, модернизацијата и примената на науч-
ните и техничките достигања во стопанството, како 
и прашањата за соработка со другите земји и меѓу-
народни организации во областа на развојот на тех-
никата и технологијата. 

Член 82 
Комитетот за урбанизам, станбени и комунални 

прашања ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на предлагањето и спроведувањето на поли-
тиката во областа на урбанизмот, станбената и ко-
муналната област. 

Член 83 
Вршењето на стручните и административните 

работи за потребите на комитетите го обезбедува 
секретарот на Советот. 

Член 84 
Во поглед на работата на комитетите согласно 

се применуваат одредбите од овој деловник за ра-
ботата на постојаните комисии на Советот. 

Член 85 
Со одлука на Советот можат да се соединуваат 

И укинуваат комитетите предвидени со овој делов-
ник и да се менуваат нивните задачи. 

V. АКТИ НА СОВЕТОТ 
Член 86 

Во остварувањето на своите со Уставот и̂  зако-
нот утврдени права и должности, Советот донесува 
уредби, одлуки и упатства за извршување на сојуз-
ните закони и другите општи акти на Сојузната 

скупштина, ако е со закон или со тие акти за тоа' 
овластен. 

Советот донесува, во границите на законските 
овластувања, и решенија. 

Советот, во согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот и законот, донесува о,пшти насоки 
за работа на сојузните органи на управата, сојуз-
ните совети и сојузните организации, како и за ра-
бота на работните и други организации што вршат 
јавни овластувања врз основа на сојузните прописи. 

Советот донесува заклучок ^о случаите кога не 
одлучува со друг акт. 

Член 87 
Со уредба Советот ги ратификува меѓународни-

те договори што имаат карактер на општ пропис, а 
чие ратификување не спаѓа во надлежност на Со-
јузната скупштина, ги утврдува општите начела на 
внатрешната организација на сојузните органи на 
управата, сојузните совети и сојузните организации 
и уредува други односи кога е тоа предвидено со 
закон или кога врз основа на законско овластува-
ње се донесува пропис со кој се уредуваат односите 
во определена област. 

Одлука Советот донесува кога е тоа предвидено 
со закон, кога врз основа на законско овластување 
се донесува пропис за определени случаи или кога 
се ратификува меѓународен договор кој нема ка-
рактер на општ пропис. 

Член 88 
Со упатство Советот, во согласност со законот, 

го пропишува начинот на работата на сојузните ор-
гани на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации. 

Со решение Советот врши назначувања, имену-
вања и разрешувања од должност на функционе-
рите во Советот, сојузните органи на управата, со-
јузните совети и сојузните организации за кои е 
тоа со закон определено, одлучува за други персо-
нални односи и за управни работи, како и во други 
случаи кога е со сојузни прописи предвидено Со-
ветот во вршењето на своите овластувања или во 
своето работење да донесе поединечен акт. 

Член 89 
Со општи насоки на Советот се утврдуваат на-

челните ставови на Советот во поглед остварува-
њето на политиката на Сојузната скупштина и из-
вршувањето на сојузните закони и други прописи 
и општи акти. 

Општата насока се утврдува писмено во вид на 
заклучок. 

Советот со заклучок уредува определени пра-
шања на внатрешната организација и односите во 
Советот, ги определува задачите и рамките на ра-
ботата на своите служби и зазема ставови во рам-
ките на својот делокруг. 

Заклучоците се внесуваат во записник и му се 
доставуваат на секој на кој се однесуваат. 

Советот и претседателот на Советот можат да 
одлучат определени општи насоки или заклучоци 
да бидат објавени. 

VI. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СОВЕТОТ 
Член 90 

Советот, на предлог од претседателот на Сове-
тот, определува свои претставници што ќе го прет-
ставуваат Советот во Сојузната скупштина и неј-

,зините тела, како и претставници што ќе го прет-
ставуваат Советот во односите со странство. 

При утврдувањето на предлогот за донесува-
ње закон, на нацртот или предлогот на закон или 
друг акт, што Советот и го поднесува на Сојузната 
скупштина, како и при одлучувањето определено 
прашање да се изнесе пред Скупштината или да 
и се поднесе извештај на Скупштината на иници-
јатива на Советот или на барање на некој од собо--
рите или друго тела на Скупштината, Советот оп-
ределува свои претставници што ќе го претставу-
ваат Советот во Скупштината и нејзините тела. 
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Советот може да определи одделни членови на 
Советот или државни секретари за свои постојани 
претставници или за претресување определени пра-
шања — во одборите на соборите на Скупштината. 

Советот, на предлог од претседателот на Сове-
тот, може да определи во одделен с л у ч а ј во земјата 
или во односите со странство да го претставува 
Советот одделен член на Советот на федерацијата. 

Советот, на предлог што ќе го поднесе претсе-
дателот на Советот во спогодба со претседателот 
на Скупштината, може да определи во определен 
случај во односите со странство Советот да го прет^ 
ставува одделен сојузен пратеник. 

Член 91 
Советот определува свои повереници кога на 

седница на соборите на Сојузната скупштина, неј-
зините комисии или одборите на нејзините собори 
се претресува предлог за донесување закон или 
друг акт на Скушптивата или нацрт односно пред-
лог на таков акт што го поднесол Советот, или кога 
тоа го бара одделев собор на Сојузната скупштина 
или негов одбор, кахо и во други случаи кога Со-
ветот шепа дека е тоа потребно. 

Член 92 
Кога претставниот и поверениците на Сове-

тот учествуваат во работата на соборите на Сојуз-
ната скупштина, на нејзините комисии или одборите 
на нејзините собори должни се да се придржуваат 
кон ставовите што ги зазед Советот по прашањата 
што ги претресуваат телата на Скушигината. 

Претставниците и поверениците во соборите тт 
Скупштина^, во нејзините комисии или одборите 
на нејзините собори должи се да соработуваат и да 
ја усогласуваат својата работа по начелните и дру-
ги поважни прашања што се претресуваат во тие 
тела. 

Повереникот е должен да бара упатства од 
претставникот на Советот по прашањата од начелно 
или поопшто значење но кои Советот не зазел став. 

Член 93 
Кога сојузен пратеник бара Советот де одгово-

ри на прашање што се однесува на работата на Со-
ветот или на друго прашање од надлежноста на 
Советот, претседателот' на Советот определува прет-
ставник на Советот што ќе даде одговор на пра-
шањата на пратеникот,, ако Советот не определил 
свој претставник што ќе даде одговор. 

Член 94 
Во постапката пред други органи и организа-

ции, ако Советот не одлучи поинаку, Советот го 
претставува односно го застапува секретарот на 
Советот^ аха за тоа претседателот на Советот не ов-
ласти друг сојузен функционер или стручњак. 

УЛ. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 
Член 95 

Секретарот на Советот му помага на претседа-
телот на Советот во подготвувањето и организира-
њето на работите во врска со работењето и спрове-
дувањето на заклучоците на Советот, и за таа цел 
особено: се грижи за подготвувањето и доставува-
њето до членовите н-а Советот на материјалите од 
седниците на Советот; го обезбедува извеслувањето 
на членовите на Советот во смисла на членот 16 од 
овој деловник; му помага на претседателот во гри-
жењето за примена на одредбите од овој деловник; 
обезбедува услови за организирање и работа на ра-
ботните тела на Советот и врши други работи што 
fce му ги определи Советот или ќе му ги довери прет-
седателот на Советот. 

t Член 96 
Секретарот на Советот се грижи за доставува-

ifcero на заклучоците на Советот до сојузните ор-
гани на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации и други организации, како к за спрове-
дувањето на тие заклучоци, и ги извршува заклу-
.чоците на Советот по прашањата што не спаѓаат во 

делокругот на сојузните органи на управата, со-
јузните совети или сојузните организации. 

,Член 97 
Заради усогласување на работата на стручните 

и други служби на Советот во постапката за под-
готвување на седниците на Советот, или заради 
спроведуваше на заклучоците на Советот, секре-
тарот на Советот може да свикува состаноци со 
функционерите што раководат со стручните служби 
на Сојузната скупштина и Советот со цел за раз-
гледување на прашањата што се во врска со под-
готвувањата на работата на Советот. 

Член 98 
Секретарот на Советот присуствува на седни-

ците на Советот. 
Секретарот има право на седницата на Советот 

да учествува во претресувањето и одлучувањето за 
прашањата што се однесуваат на организацијата и 
начинот на работата на Советот. 

Член 99 
Секретарот на Советот се грижи за чувањето на 

државниот печат и е одговорен за неговата упо-
треба. 

Државниот печат се става на актите опреде-
лени во Законот за државниот печат и за печа-
тите на сојузните органи. 

За ставањето ва државниот печат се составува 
зашиете. Записникот го потпишуваат секретарот на 
Советот и лицето овластено од органот што го под-
несува актот на кој се става државниот печат. 

Член 100 
Секретарот на естетот ја организира работата 

на стручните и даути служби на Советот и ја усо-
гласува нивната работа. 

Секретарот е највисок дисциплински стареши-
на на работниците во службите на Сметот и во 
решавањето за работните односи на тие работици 
ги има правата на функционер што раководи со 
сојузен орган на управата, ако со овој деловник 
или одлука на Советот не е определено поинаку. 

Член 101 
Секретарот на Советот може да има еден или 

повеќе помошници и еден или повеќе советници, 
што ги назначува Советот. 

Помошниците на секретарот раководат со сек-
торите на работата што ќе им ги довери секретарот 
на Советот и пред него се одговорни за својата ра-
бота. 

Советниците на секретарот ги вршат самостојно 
задачите и работите што ќе им ги довери секрета-
рот на Советот и пред него се одговорни за својата 
работа. 

Член 102 
Секретарот на Советот, во случај на отсутност 

или спреченост, го заменува функционер што Со-
ветот ќе го определи од редот на функционерите 
што ги назначува Сојузната скупштина. 

Член 103 
Секретарот на Советот е наредбодавец за извр-

шување на претсметката на Советот. / 
Член 104 

За вршење на работите потребни за остварува-
ње на функцијата на претседателот, потпретседа-
телите и одделни членови на Советот и секретарот 
на Советот постојат кабинети. 

Шефот на кабинет го назначува Советот, ако 
со решението за назначување му се определува по-
ложба на функционер што според законот го наз-
начува Советот. Другите шефови на кабинети ги 
назначува секретарот на Советот на предлог од 
член на Советот чиј е кабинетот. 

VIII. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 
! Член 103 

Членовите на Советот и функционерите што во 
работата на Советот учествуваат со правата и дол-
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зкностите на член на Советот, како и другите лица 
што по покана присуствуваат на седница на Сове-
тот, имаат право на седницата на Советот и него-
вите работни тела да зборуваат на јазикот на наро-
дот на кој му припаѓаат. 

Член 100 
Излагањата од членовите на Советот и од фун-

кционерите што во работата на Советот учествуваат 
со правата и должностите на член на Советот, на 
седница на Советот или на некое од работните тела 
на Советот, како и излагањата од други лица што 
по покана присуствуваат на седницата на Советот 
или на некое од работните тела на Советот, изне-
сени на еден од јазиците на народите на Југосла-
вија, се преведуваат на јазиците на другите народи 
на Југославија. 

Член 107 
На сите јазици и писма на народите на Југо-

славија се изработуваат: 
1) предлозите на прописи и други акти што ги 

донесува Советот; 
2) предлозите за донесување закони, нацртите 

односно предлозите на закони или други акти и 
други предлози што Советот ќ ги поднесува на Со-
јузната скупштина; 

3) информативните и документационите мате-
ријали за прашањата на дневниот ред на седни-
цата на Советот и работните тела на Советот, како 
и други материјали што според одредбите од овој 
деловник им се доставуваат на членовите на Сове-
тот и функционерите што во работата на Советот 
учествуваат со правата и должностите на член на 
Советот; 

4) записниците од седниците на Советот и работ-
ните тела на Советот, заклучоците на Советот и 
други акти на Советот, освен решенијата во управ-
ната постапка; 

5) поканите за седници на Советот и работните 
тела на Советот и други известувања. 

Член 108 
На член на Советот или функционер кој во 

работата на Советот учествува со правата и долж-
ностите на член на Советот материјалите му се до-
ставуваат на јазикот на народот на Југославија на 
кој му припаѓа тој, ако тој не бара поинаку, а на 
член на Советот или функционер — припадник на 
народност материјалите му се доставуваат на јази-
кот на народот на Југославија што тој ќе го опре-
дели. 

АКО Советот им доставува материјал на ор-
ганите на републиката, на органите на други оп-
штествено-политички заедници, на работните и 
други са!Моуправни организации и поединци на 
територијата на републиката, материјалот им се 

'доставува на оној од јазиците на народите на Југо-
славија кој се употребува во републиката на чија 
територија е седиштето на органот, работната и 
друга самоуправна организација односно местото на 
живеењето на поединецот. 

Член 109 
Документите и другите акти што се однесуваат 

на одделен член на Советот или функционер кој 
во работата на Советот учествува со правата и дол-
жностите на член на Советот, се издаваат на јази-
кот на народот на Југославија на кој му припаѓа 
тој, ако тој не бара поинаку, а на член на Советот 
Или функционер — припадник на народност — на 
јазикот на народот на Југославија што тој ќе го 
определи. 
IX. СТРУЧНИ СОВЕТИ И СТРУЧНИ И ДРУГИ 

СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ 
Член НО 

За давање стручни мислења и предлози по пра-
шањата од определена област, Советот може да 
образува стручни совети. 

Вршењето на стручните и административните 
работи за стручните совети го обезбедува секрета-
рот на Советот. 

Претседателот и членовите на стручните совети 
ги именува Советов 

Член 111 
За вршење на работите определени со сојузен 

закон во областа на информациите постои како са-
мостојна стручна служба Секретаријат за информа-
ции во Сојузниот извршен совет. 

Правилник за внатрешната организација на 
Секретаријатот за информации и решение за систе-
матизација на работните места во тој секретаријат 
донесуваат советот на работната заедница на секре-
таријатот и секретарот, во согласност со Советот, 

Член 112 
За вршење на работите во врска со подготвува-

њето на седниците на Советот, за водење записници 
на седниците на Советот, како и за вршење други 
работи за потребите на Советот постојат: Протокол 
на Советот, Биро на секретарот на Советот и други 
стручни служби. 

Правилник за внатрешната организација на 
стручните служби од ставот 1 на овој член, хако 
и решение за систематизација на работните места 
во тие служби, донесуваат советот на работната 
заедница на стручната служба и секретарот на Со-
ветот, во согласност со Советот. 

Член 113 
Функционерите во Советот ги назначува Сове-

тот на предлог од претседателот на Советот, функ-
ционерите во самостојните стручни служби на Со-
ветот ги назначува Советот на предлог од функции 
онерот што раководи со самостојната стручна слу-
жба, а функционерите на другите стручни служби 
ги назначува Советот на предлог од секретарот на 
Советот. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 114 

Со денот на влегувањето во сила на овој делов-
ник престанува да важи Деловникот на Сојузниот 
извршен совет, Р. п. бр. 151, усвоен на седницата 
на Советот од 2 јули 1963 година. 

Член 115 
' Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1, 
Р. п. бр. 92 

14 јули 1967 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

505. 
Врз основа на членот 194, во врска со чл. 193 

и 272 од Законот за Југословенската народна ар-
мија („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), 
државниот секретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И -
К О Т З А У С Л О В И Т Е И Н А Ч И Н О Т З А Д О Д Е Л У В А -

Њ Е Е Д Н О К Р А Т Н А П А Р И Ч Н А П О М О Ш 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот за до-

делување еднократна парична помош („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/65) членот 1 се менува и гласи: 

„На воено лице и граѓанско лице на служба во 
Југословенската народна армија, што за време на 
Мирновремена состојба во вршење на службата 
или во врска со службата без своја кривица ќе до-
бие рана, повреда или огледа, та поради тоа кај 
него настапи оштетување на организмот од најмал-
ку 20%, му се доделува еднократна парична помош 
според степенот на телесното оштетување. 

Ако воено лице односно граѓанско лице на служ^ 
ба во Југословенската народна армија загине или 
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умре од повреда добиена под условите од ставот 1 
на овој член, еднократната парична помош му се 
доделува на неговото семејство, 

Еднократната парична помош се доделува во 
износ определен со Одлуката за износот на едно-
кратната парична помош во случај на оштетување 
на организмот или смрт на воено лице црн врше-
њето на службата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/67)." 

Член 2 
Во членот 3 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Се смета во смисла на овој правилник дека 

војникот во врска со службата добил рана, повреда 
или озледа односно дека загинал или умрел од до-
биената повреда, ако раната, повредата или озле-
дата ја добил односно ако загинал или умрел од 
добиената повреда во слободно време додека се 
наоѓал во воена зграда, во круг на касарна, аеро-
дром, логор или полигон, на брод или друго пловно 
средство на Воената морнарица, или на друго место 
во состав на својата единица — установа, каде што 
според правилата на службата бил односно каде што 
требало да биде под надзор на воен старешина или 
дежурниот орган, како и во слободно време при 
редовно или вонредно излегување од касарната. 

Не се смета дека во смисла на ставот 3 од овој 
член војникот во врска со службата добил рана, 
повреда или озледа односно дека загинал или ум-
рел од добиената повреда ако раната, повредата 
или озледата ја добил или ако загинал за време на 
самоволно излегување од касарната, самоволно од-
далечување од единицата односно установата или 
за време на отсуство." 

Член 3 
Во членот 4 став 1 во уводната одредба по збо-

ровите: „еднократна парична помош" се додаваат 
зборовите: „од членот 1 став 2 на овој правилник". 

Ставот 2 се брише. 
Член 4 

Во членот 5 по зборовите: „не влијае" се дода-
ваат зборовите: „врз правата на военото лице од-
носно граѓанското лице на служба во Југословен-
ската народна армија или". 

Член 3 
Во членот 7 ставот L се менува и гласи: 
„Решение за доделување еднократна парична 

помош донесува командантот на полк или стареши-
ната што има на него рамна или повисока полож-
ба на кој му е потчинета единицата односно уста-
новата во која се наоѓа или било на служба ли-
цето кај кое поради добиената рана, повреда или ог-
леда настапило оштетување на организмот, односно 
во која загинатото односно умреното лице било 
на служба или во која било упатено на служба." 

Член 6 
Во членот 9 по зборот: „сомневање" се додаваат 

зборовите: „дека раната, повредата или озледата не 
е добиена односно". 

Член 7 
Во членот 10 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Степенот на телесното оштетување врз основа 

на кое се остварува правото на еднократна парична 
помош од членот 1 став 1 на овој правилник, се 
докажува со прави оси лно решение за признавање 
својството на миреовремен воен инвалид односно 
со правно силен наод на надлежната лекарска ко-
мисија за утврдување на степенот на телесното 
Оштетување." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 8 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Барање за доделување еднократна парична по-

мош се поднесува во рок од една година од денот на 
настанувањето на телесното оштетување односно од 

денот на загинувањето иди смртта на военото лица 
односно граѓанското лице на служба во Југословена 
ската народна армија." 

Член 9 
Членот 12 се брише. 

Член 10 
Во членот 13 по ставот 2 се додава нов етев 3, 

кој гласи: 
„Барање за доделување еднократна парична по-

мош за случај на телесно оштетување настанат до 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
може да се поднесе во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник." 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. в. п. бр. 56 

21 јули 1967 година 
Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

506. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-

НАТА ЕДИНИЦА 29 - КАРЛОВАЦ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Просветно-културен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 29 — Карловац, та 
во смисла на членот 103 став 3, во врска со членот 
153 од Законот за изборот на сојузните пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗВО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИ-
ОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ЕДИНИЦА 29 - ЌАРЛОВАЦ 

I. Дополнителните избори на пратеник за Прос-
вети о-културниот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 29 — Карловац, распишани со 
Одлуката за распишување дополнителни избори за 
Просветно-културниот собор на Сојузната скупшти-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/67), одржани 
се на 12 јули 1967 година. 

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 29 — Карловац. 

III. Гласањето е вршено за кандидатот чија кан-
дидатура е потврдена од Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за изборната 
единица 29 — Карловац и, во смисла на членот 35 
од Законот за изборот на сојузните пратеници, бла-
говремено објавена. 

IV. Резултатот на изборите во наведената из-
борна единица го утврди надлежната општинска из-
борна комисија на начинот пропишан во чл. 97, 99, 
100, 101 и 102 на Законот за изборот на сојузните 
пратеници, 
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V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Просветно-кутурниот собор 
на Сојузната скупштина во Изборната единица 29 
- Харлоеац, и не најде неправилности што би вли-
јаеле врз резултатот на изборите. 

VL Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 29 — Кар-
ловац го утврди следниот резултат на дополнител-
ните избори, и тоа: 

1. Изборна единица 29 — Карловац 
Во Собранието на општина Дуга Реса: 
вкупен број одборници — — — — — 100 
гласаа за кандидатот Гршиќ Драгица — 78 
Во Собранието на општина Карловац: 
вкупен број одборници — — — — — 150 
глласаа за кандидатот Гршиќ Драгица — 95 
Во Собранието на општина Озад: 
вкупен број одборници — — — — — 70 
гласаа за кандидатот Гршиќ Драгица — 53 
Во Собранието на општина Слут: 
вкупен број одборници - - — — — 79 
гласаа за кандидатот Гршиќ Драгица - 49 
Во Собранието на општина Војниќ: 
вкупен број одборници — — — — — 56 
гласаа за кандидатот Гршиќ Драгица — 40 
Во Собранието на општина Вргин Мост: 
вкупен број одборници —. — — — — S3 
гласаа за кандидатот Гршиќ Драгица — 62 
За пратеник е прогласена Грнлк Драгица, ед 

Карловац, која доби мнозинство гласови на одбор-
виците во секое од општинските собранија на под-
рачјето на изборната единица. 

УЛ. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
Изборните акти што се однесуваат на овие допол-
нителни избори, 

Бр. 329 
20 јули 1967 година 

Белград 
Сојузна избереа м а к и ј а 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с, р. 

Членови: 
Борислав Личевски, с. р. др Ала Јуржд-ЖшшЌ, с. р. 

Золтан Варе, с, р. 

5вТ. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИ-
ТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 29 - КАРЛОВАЦ И 

12 - ТРЕБИЊЕ 
ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Органи зациоио-политички собор — 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во изборните единици 29 — Карловац и 12 
— Требино та во смисла на членот 103 став 3, во 
врска со членот 158 од Законот за изборот на сојуз-
ните пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), 
поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО -
-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 29 - KAPJIO-

ВАЦ И 12 — ТРЕБИЊЕ 
Т. Дополнителните избори на пратеници за Ор-

ганизационо-политичкиот собор на Сојузната скуп-

штина во Изборната единица 29 — Карловац, распи-
шани со Одлуката за распишување дополнителни 
избори за Организациоео-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина („Служба лист на СФРЈ", бр, 
24/67), одржани се на 12 јули 1967 година, а допол-
нителните избори во Изборната единица 12 — Тре-
бино, распишани со Одлуката за распишување до-
полнителни избори за Организационо"политичкиот 
собор на Сојузната скупштина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/67), одржани се на 14 јули 1967 го-
дина. 

П. Со епрО(ведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа репуб-
личките изборни комисии за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и СР Босна и Херцеговина 
и општинските изборни комисии за избор на сојуз-
ни пратеници за изборните единици 29 — Карловац 
и 12 - Требиње. 

III. Гласањето е вршено за кандидатите чии 
кандидатури се потврдени од надлежните општин-
ски изборни комисии и, во смисла на членот 85 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници, благо-
времено објавени, 

IV. Резултатите на изборите во наведените из-
борни единици ги утврдија општинските изборни 
комисии на начинот пропишан во чл. 97, ОД, 100, 101 
и 102 на Законот за изборот на сојузните пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеници за Организационо-политички-
от собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 29 — Карловац и Изборната единица 12 -
Требино, и ве најде неправилности што би влијаеле 
врз резултатот на изборите. 

VI. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници за изборните единици 29 — Кар-
ловац и 12 — Требиње ги утврдија следните резул-
тати на дополнителните избори, и тоа: 
1. Избереа единица 29 — Карловац 1 

Во Собранието на општина Дуга Реса: 
вкупен број одборници — - — — — 100 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 74 
Во Собранието на општана Харлавац: 
вкупен број одборници — — — — — 156 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 101 
Во Собранието на општина Озаљ: 
вкупен број одборници — — — — — 70 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 51 
Во Собранието на општина Слуњ: 
вкупен број одборници — — — — — 79 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 51 
Во Собранието на општина Војник: 
вкупен број одборници — — — — — 58 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 41 
Во Собранието на општине Вргин Мост: 
вкупен број одборници — — — — — 93 
гласаа за кандидатот Ковачиќ Анте — — 60 
За пратеник е прогласен Ковачиќ Анте, од Кар-

лос ац, кој доби мнозинство гласови на одборници 
во секое од општинските собранија на подрачјето 
на изборната единица. 
2. Изборна единица 12 — Требиње 

Во Собранието на општина Билеќа: 
вкупен број одборници — — — — — 48 
гласаа за кандидатот Ќориќ Мирко — — 40 
Во Собранието на општина Чаплина: 
вкупен број одборници —̂  — — — — 64 
гласаа за кандидатот Ќориќ Мирко — т - 46 
Во Собранието на општина Гацко: 
вкупен број одборници —^ — — - — 48 
гласаа за кандидатот Ќориќ Мирко — — 40 
Во Собранието на општина Љубиме: 
вкупен број одборници —^ — — — - 82 
гласаа за кандидатот Ќориќ Мирко — — 26 
Во Собранието на општина Невесиње: 
вкупен број одборници —^ — — — -
гласаа за кандидатот Ќориќ Мирко — -— 38 
Во Собранието на општина Столац: 
вкупен број одборници — — — — — 63 
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гласаак за кандидатот Ќориќ Мирко — - 5? 
Во Собранието но општина Требиње: 
вкупен број одборници, — — — — 72 
гласаа за кандидатот ?1ориќ Мирко — — 46 
За пратеник е прогласен Ќориќ Мирко, од Чап-

лина, кој доби мнозинство гласови на одборниците 
во секое од општинските собранија на подрачјето 
на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ните избори на пратеници за Организационо-по л ет-
ичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборна-
та единица 29 - Карловац и Изборната единица 12 
- Требиње. 

Бр. 330 
20 јули 1967 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Членови: 
Борислав Личеноски, с. р. др Ана Јурин-Жилиќ, с. р. 

Золтан Биро, с. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАЛИ 

I 
Се отповикува 
Драгомир Петровиќ од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

II 

Се назначува 
Здравко Печар, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Мали. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 100 

18 јули 1967 година 
Белград 

Претседател ' 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основа-
њето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕ-
КРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИ-

КАТА 

За помошник генерален секретар на Претседа-
телот на Републиката во положба на сојузен пот-
секретар се именува Марко Врхунец, досегашен по-
мошник генерален директор на претпријатието „1п-
tertrade" во Љубљана. 

Р. бр. 101 
12 јули 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

497. Уредба за условите и постапката - за во-
ведување и наплатување дополнителни 
царини и компензаторна давачки — — 943 

498. Одлука за користење странски кредити 
заради обезбедување средства за довршу-
вање на определени инвестициони објекти 950 

499. Одлука за утврдување конечниот однос 
помеѓу плаќањето по увозот спрема ос-
тварениот девизен прилив по извозот за 
производните работни организации од 
гранката 118 - Бродоградба - - — 951 

500. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на делот на девизите што ра-
ботните организации можат да ги корис-
тат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот 
за девизното работење — — — — — 951 

501. Одлука за дополненија на Одлуката з̂а 
плаќање во девизи на надоместокот на 
штета, осигурените износи и трошоците 
од работите по осигурување — — — — 951 

502. Одлука за дополнение на Одлуката за 
работните организации што суровините и 
другите репродукциони материјали, чиј 
увоз е регулиран, ги увезуваат во опреде-
лен однос спрема остварениот девизен 
прилив по извоз — — — — — — — 952 

503. Одлука за продавните цени на пченицата 
и 'ржта од увоз и резерви — — — — 952 

504. Деловник на Сојузниот извршен совет — 952 
505. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за условите и начинот за 
доделување еднократна парична помош 961 

506. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори 
на пратеник за Просветно-културниот 
собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 29 — Карловац — — — 962 

507. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатите на дополнителните избори 
на пратеници за Организационо-политич-
киот собор на Сојузната скупштина во 

Ј, изборните единици 29 — Карловац и 12 
- Требиње — — — — — — — — 963 

Издава Новинска установа ,.Службен лист на СФРЈ Белград, Јована Ристиќа I. Пошт. фах 224 
- Директор и одговорев уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


