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БЕЛГРАД 
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73. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 62 став 2 од Основниот закон 
за општествените стоковни резерви, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јану-
ари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1974 година, што го донесе Советот на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи, на 
дванаесетата седница од 7 декември 1973 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 119 
29 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ; 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

74. 

Врз основа на член 288, точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Собранието на -Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 јануари 1974 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 16 јануари 
1974 година, донесе 

д е л о в н и к 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат правилата за за-

едничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ 
и за нивните заеднички работни тела. 

Член 2 
Со правилата за заедничка работа на соборите 

на. Собранието на СФРЈ "и за нивните заеднички 
работни тела се уредуваат: 

— правата и должностите На делегатите и деле-
гациите во Собранието на СФРЈ во заедничката ра-
бота на соборите; 

— информирањето на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на општес-
твено-политичките организации за прашањата за 
кои одлучува Собранието на СФРЈ, и 'за неговата 
работа; ч 

— правата и должностите на претседателот и 
потпретседателите на Собранието« на СФРЈ и на 
Претседателството на Собранието на СФРЈ; 

— формирањето, делокругот и начинот на ра-
бота на заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ, 

— начинот на работа на заедничка седница на 
соборите на Собранието на СФРЈ;-

— актите на Собранието на СФРЈ, 
— јавноста на работата на Собранието на СФРЈ, 
— употребата на јазиците и писмата во Собра-

нието на СФРЈ; 
— начинов на остварување на односите на Со-

бранието на СФРЈ со Претседателството, на СФРЈ; 
— начинот на остварување на правата и долж-

ностите на Собранието на СФРЈ спрема Сојузниот, 
извршен совет и сојузните органи на управата и со-
јузните организации; 

— начинот на остварување на правата и долж-
ностите на Собранието на СФРЈ спрема Уставниот 
суд на Југославија/Сојузниот суд, Сојузното јавно 
обвинителство и сојузниот општествен правобраниЈ 

тел на самоуправувањето1, 
— соработката на Собранието на СФРЈ со со-

бранијата на републиките и со собранијата на авто-
номните покраини; 

— соработката на Собранието на СФРЈ со опш-
тествено-политичките и други општествени органи-
зации, со самоуправните организации и заедници и 
со друви организации во федерацијата, 

— вршењето на стручните и други работи за. 
потребите на Собранието на СФРЈ 

Член 3 
Работата на Собранието на СФРЈ и на неговите 

собори, како и на нивните работни тела е јавна. 
Член 4 

Во Собранието на СФРЈ во службена употреба 
се јазиците на народите на Југославија и нивните 
писма утврдени со републичките устави, како и ја-
зиците и писмата на народностите на Југославија во 
согласност со сојузниот закон и одредбите на овој 
деловник. 

, Во работата на Собранието на СФРЈ се обезбе-
дува остварување на правото на употреба на јази-
ците и писмата на народите на Југославија, како и 
остварување на правото на употреба на јазиците и 
писмата на народностите на Југославија според од-
редбите на овој деловник. 

Член 5 
Собранието на СФРЈ е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Собранието на СФРЈ трае се-

која година од 20 јуни до 5 септември. 
Ако тоа го бара особена потреба, претседателот 

на Собранието на СФРЈ може и за време на летниот 
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одмор да свика заедничка седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ, а претседателот на заедничко 
работно тело на соборите на седница на тоа тело. 

Ако го бара тоа особена потреба, претседателот 
на соборот на Собранието на СФРЈ може и за вре-
ме на летниот одмор да свика седница на 'соборот, 
а претседателот на работното тело на соборот, сед-
ница на тоа тело. 

Член 6 
Претседателот на Собранието на СФРЈ го 

претставува Собранието на СФРЈ. 
Член 7 

Собранието на СФРЈ има печат. 
Печатот, на Собранието на СФРЈ го содржи гр-

бот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија околу кој на сите јазици на народите на 
Југославија стои натписот: „Собрание на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија". 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО 

ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА СОБОРИТЕ 

« Член 8 
Делегатот во Собранието на СФРЈ (во натамош-

ниот текст: делегатот) и делегацијата во Соборот на 
републиките и покраините (во натамошниот текст: 
делегацијата) ги имаат во заедничката работа на 
соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничките 
работни тела на соборите правата и должностите 
утврдени со Уставот на СФРЈ, со закон и со овој 
деловник. 

Член 9 
Делегатот има право и должност да присуствува 

на заедничка седница на соборите на Собранието на 
СФРЈ и на седница на заедничките работни тела на 
соборите чиј член е и да учествува во нивната ра-
бота и одлучување. 

Делегатот има право да присустува на седници 
на задничките работни тела на соборите и ако не е 
член на тие тела, како и право да учествува во нив-
ната работа, без право на одлучување. 

Член 10 
Делегатот кој е спречен да присуствува на заед-

ничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ 
или на седница на заедничките работни тела на 
соборите чиј член е, должен е за тоа навреме да го 
извести претседателот на Собранието на СФРЈ, од-
носно претседателот на заедничкото работно тело на 
соборите. 

Член 11 
Делегатот и делегацијата имаат право да бараат 

објасненија и известувања од претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, од потпретседателите На Собра-
нието на СФРЈ и од претседателите на заедничките 
работни тела на соборите за прашања што се одне-
суваат на нивната работа во Собранието на СФРЈ 
и на работата на телата на кои тие претседаваат. 

Делегатот и делегацијата имаат право да бараат 
објасненија и известувања и од генералниот секре-
тар на Собранието на СФРЈ за прашања што се од-
несуваат на неговата работа и на работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ. 

Член 12 
Делегатот има право да биде редовно известуван 

за сите прашања што се разгледуваат и за кои се 
одлучува во Собранието на СФРЈ и за други праша-
ња чие познавање му е потребно заради вршење на 
функцијата делегат, а особено: 

- за прашањата на внатрешната и надвореш-
ната политика; 

- за работата на соборите на Собранието на 
СФРЈ и нивните работни тела и на заедничките ра-
ботни тела на соборите; 

- за работата на Сојузниот извршен совет; 

— за работата на сојузните органи на управата 
и на 'сојузните организации, 

— за спроведувањето на политиката што ја ут-
врдило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на 
законите, на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 13 
Заради што поцелосно известување, на делегати-

те, покрај материјалот што го разгледуваат и за кој 
се одлучува во Собранието на СФРЈ, им се доставу-
ваат и: редовни и повремени публикации за рабо-
тата на Собранието на СФРЈ, други службени пуб-
ликации на Собранието на СФРЈ и друг информа-
тивен и документационен материјал по прашањата 
од член 12 на овој деловник. 

Пообемни информативни и документациони ма-
теријали што му се доставени на Собранието на 
СФРЈ или се изработени во телата или службите на 
Собранието на СФРЈ, им се доставуваат на делега-
тите во извод, со тоа што тие материјали во извор-
ниот текст им се ставаат на увид во документаци-
јата на Собранието на СФРЈ, а на нивно барање им 
се доставуваат. Изводите мораат да бидат израбо-
тени така што делегатите да можат од нив да се 
запознаат со основните прашања што се содржани 
во изворниот материјал. Изводи се должни да изра-
ботат составуваните на изворниот материјал едно-
времено со изработката на тој материјал. 

Делегатот има право на увид и во другите ин-
формативни и документациони материјали што се 
изработуваат и собираат во телата и службите на 
Собранието на СФРЈ или во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации коишто соби-
раат, евидентираат и обработуваат статистички и 
други податоци за состојбата во одделни области 
на општествениот живот, а што се однесуваат на 
прашањата што се разгледуваат во Собранието на 
СФРЈ. 

Делегатот има право да бара од стручните служ-
би на Собранието на СФРЈ известувања за одделни 
прашања што се на дневен ред на седниците на со-
борите и на работните тела чиј член е, како и за 
други прашања од делокругот на соборите, односно 
на тие тела. 

Член 14 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, претсе-

дателите на соборите на Собранието на СФРЈ, прет-
седателите на заедничките работни тела на соборите 
и претседателите на работните тела на соборите 
утврдуваат, при доставувањето на материјалите до 
делегатите, кој материјал се смета за државна тајна 
или е од доверлива' природа. 

За државна тајна, односно за материјал од до-
верлива природа се сметаат и материјалите што Со-
јузниот извршен совет, односно друг предлагач му 
ги упатува на Собранието на СФРЈ, а коишто од тој 
совет, односно од предлагачот се означени како др-
жавна тајна, односно дека се од доверлива природа, 
како и податоците што делегатот ќе ги дознае на 
седницата на тело на Собранието на СФРЈ во врска 

-со прашањето што се разгледува на таа седница без 
присуство на јавноста. 

Начинот на ракувањето со материјалите што се 
сметаат за државна тајна или се од доверлива при-
рода се утврдува со посебен правилник, што го до-
несува претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Член 15 
Делегатот одговара за повредата на должноста' 

чување на државната тајна и на податоците од до-
верлива природа,. 

Член 16 
Службите на Собранието на СФРЈ се должни, 

во рамките' на својот делокруг, да обезбедуваат и 
да им ставаат на располагање на делегатите и на 
делегациите материјал, да им даваат стручна помош 
во изработката на предлози на закони, на други 
прописи и општи акти и на други нивни предлози, 
како и да се грижат за обезбедувањето на технич-
ките и други услови за вршење на нивната функ-
ција. 
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Член 17 
На делегатите им стои на располагање библио-

теката и документацијата на Собранието на СФРЈ. 

Член 18 
На секоја делегација и на делегатите им се обез-

бедуваат во Собранието на СФРЈ услови за нивната 
работа. 4 

На делегатите им се обезбедуваат во Собранието 
на СФРЈ простории за одржување состаноци и раз-
говори со членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на општес-
твено-политичките организации и со работните луѓе 
и граѓаните. 

Член 19 
Делегатите можат да формираат клуб на деле-

гатите во Собранието на СФРЈ. Задачите, организа-
цијата и начинот на работата на Клубот на деле-
гатите се утврдуваат со правилата што ги донесува 
Клубот. 

Заради размена на мислења и поттикнување на 
активноста делегатите можат да развиваат и други 
облици на меѓусебна соработка во Собранието на 
СФРЈ, 

За работа на Клубот на делегатите, како и за 
другите облици на меѓусебна соработка на делега-
тите, се обезбедуваат во Собранието на СФРЈ прос-
тории и други услови за работа. 

Член 20 
Делегатите формираат во Собранието на СФРЈ 

Југословенска група на Интерпарламентарна унија. 
Југословенската група на Интерпарламентарна-

та унија донесува статут за својата организација и 
работа. 

За работата на Југословенската група на Интер-
парламентарната унија се обезбедуваат во Собра-
нието на СФРЈ просторни и други услови за, работа. 

Член 21 
Делегатите ја вршат својата функција како 

општествена. 
Делегатите имаат под условите утврдени со по-

себни прописи, право на надомест на личниот доход 
и на трошоците. 

Член 22 
На делегатите им се издава легитимација. 
Во легитимацијата, покрај другото, се наведува 

имунитетното право и другите права што делега-
тот може да ги остварува врз основа на легитима-
цијата. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
се грижи за издавањето на легитимациите и за еви-
денцијата на издадените легитимации. 

Поблиски прописи за содржината, обликот и на-
чинот на издавање на легитимациите, ц за евиден-
цијата на издадените легитимации донесува прет-
седателот на Собранието на СФРЈ. 

III. ИНФОРМИРАЊЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАШАЊАТА ЗА КОИ 
ОДЛУЧУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НЕГО-

ВАТА РАБОТА 

Член 23 
Заради создавање услови, делегациите на основ-

ните самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките организации и работните 
луѓе, и граѓаните во тие организации' и заедници 
непосредно ла ги остваруваат своите права и долж-
ности во вршењето на функциите на Собранието на 
СФРЈ, како и делегациите да ги утврдуваат своите 
основни ставови и да учествуваат во утврдувањето 
на насоките за работа на делегатите и делегациите 

во Собранието на СФРЈ, се обезбедува информира-
ње на делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници и на општествено-политичките 
организации за сите прашања за кои се одлучува 
во Собранието на СФРЈ и за работата на соборите 
на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела и 
заедничките работни тела на соборите. 

Член 24 
Собранието на СФРЈ преку јавно гласило ги 

известува делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници и општествено-политичките 
организации за предлог-законите,, другите прописи 
и општи'акти во сите фази на разгледување во Со-
бранието на СФРЈ и за други прашања за кои Со-
бранието на СФРЈ одлучува. 

Ова гласило им е достапно на сите работ-
ни луѓе и граѓани. 

Заради поцелосно и навремено известување на 
делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници и општествено-политичките организации 
и работни луѓе и граѓани во тие организации и заед-
ници, информациите и материјалот од став I од овој 
член им се ставаат на располагање на печатот ра-
диото, телевизијата и другите средства за ЈАВНО ин-
формирање. 

Член ?Л 
Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките 
организации се информираат особено: за целите и 
причините поради кои закон, друг пропис или општ 
акт се донесува, за основните односи што се уреду-
ваат со него, за основните решенија што ги содржи, 
заедно со можните решенија што доаѓаат предвид, 
како овие решенија се одразуваат врз општествена-
та положба и интересите на работните луѓе во 
одделни области на здружениот труд и врз интере-
сите на работните луѓе и граѓаните во месните 
заедници, самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници и врз 
заедничките и општи -општествени интереси, како 
и за другите факти и податоци што се од значење 
за заземање основни ставови на делегациите на ос-
новните самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките организации и за нивното 
учество во утврдување на насоките за работа на 
делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ. 

Известувањата за прашањата од став 1 на овој 
член треба да бидат изработени на концизен и јасен 
начин, така што да им овозможуваат на делега-
циите на основните самоуправни организации и за-
едници во одделни области на здружениот труд и 
на општествениот живот и на делегациите на опш-
тествено-политичките организации да заземаат ос-
новни ставови и да учествуваат во утврдувањето 
на насоките за работа на делегатите и делегациите 
во Собранието на СФРЈ. 

Член 26 
Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките ор-
ганизации се известуваат за прашањата од член 25 
на овој деловник навреме, пред да се разгледуваат 
тие прашања и пред да се пристапи кон одлучување 
за нив во Собранието на СФРЈ, во рок што е дово-
лен делегациите да заземат основни ставови за ра-
ботата на делегатите и делегациите ВО Собранието 
на СФРЈ, а што де утврдува со деловниците на со-
борите. 

Член 27 . 
Предлагачот на закон, на друг пропис или општ 

акт и подносителот на други предлози за разгледу-
вање во Собранието на СФРЈ, е должен кон својот 
предлог да му достави на Собранието на СФРЈ об-
разложение или посебен материјал што ги содржи 
сите податоци од член 25 на овој деловник. 
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Член 28 
Стручните работи во врска со информирањето 

на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките ор-
ганизации ги вршат стручните служби на Собрание-
то на СФРЈ според насоките и упатствата што во 
својот делокруг ги утврдуваат претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, претседателите на соборите и 
заедничките работни тела на соборите. ' 

Член 29 
Делегациите на основните самоуправни органи-

зации и заедници и на општествено-политичките 
организации мржат да ги известуваат своите деле-
гати и делегации во Собранието на СФРЈ за своите 
ставови, предлози и мислења и преку Собранието на 
СФРЈ. 

За ставовите, предлозите и мислењата на деле-
гациите, стручните служби на Собранието на СФРЈ 
ги известуваат делегатите, односно делегациите од 
соодветната република односно автономна покраина 
во Собранието на СФРЈ. 

Член 30 
Начинот и организацијата на информирањето 

на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници и на општествено-политичките 
организации поблиску се уредуваат со посебна одлу-
ка што ја донесуваат двата собора рамноправно. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 31 
Собранието на СФРЈ има претседател, кого 

рамноправно го избираат соборите на Собра-
нието на СФРЈ од редот на делегатите. 

Член 32 
Претседателот на Собранието на СФРЈ ги ор-

ганизира и свикува заедничките седници на собо-
рите на Собранието на СФРЈ и претседава на нив, 
дава иницијатива за претресување на одделни пра-
шања од самостоен, односно рамноправен делокруг 
па соборите и од делокруг на заедничките работни 
тела на соборите и се грижи за усогласување на 
нивната работа. 

Претседателот се грижи за применувањето на 
ОВОЈ деловник, за спроведувањето на начелото на 
јавност во работата на Собранието на СФРЈ и за 
остварувањето на правата на делегатите и делега-
циите во заедничката работа на соборите во врска 
со вршењето на нивната функција во Собранието 
на СФРЈ, распишува избори за делегати и ги врши 
другите права и должности што се определени со 
Уставот на СФРЈ, со овој деловник и со посебни 
прописи, 

претседателот ги спротипотпишува указите за 
прогласување на закони и ги потпишува другите 
акти определени со овој деловник. 

Претседателот донесува правила за внатреш-
ниот ред во Собранието на СФРЈ, правила за на-
чинот на работата во Собранието на СФРЈ во врска 
со остварувањето на соработка со парламентите на 
други држави, како и други акти за кои е овластен 
со посебни прописи на Собранието на СФРЈ или со 
оној деловник. 

Член 33 
Собранието на СФРЈ има петмина потпретседа-

тели, што соборите на Собранието на СФРЈ рамно-
правно ги избираат од редот на делегатите. 

Член 34 
Претседателот на Собранието на СФРЈ во слу-

чај на отсутност или спреченост, го заменува еден од 
Потпретседателите на Собранието на СФРЈ според 

утврдениот ред. 

Претседателот може на потпретседател да му 
довери определени работи од својот делокруг/ 

Член 35 
Претседателот и потпретседателите на Собра-

нието на СФРЈ се избираат на четири години. 
На претседателот и на потпретседателите на Со-

бранието на СФРЈ им престанува функцијата ако 
им престане мандатот пред истекот на времето на 
кое се избрани. 

Член 36 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, пред 

стапувањето на должност дава пред соборите на 
Собранието на СФРЈ свечена изјава која гласи: 

„Изјавувам дека својата должност ќе ја вршам 
'одговорно и совесно и дека ќе се придржувам кон 
Уставот на СФРЈ и сојузните закони, дека ќе се бо-
рам за заштита на сувереноста, независноста и ин-
тегритетот на земјата и за остварување на власта 
на работничката класа и на сите работни луѓе, дека 
ќе се залагам за остварување на братството и един-
ството и за рамноправност на народите и народнос-
тите, за развиток на социјалистичкото самоуправно 
општество и за остварување на заедничките инте-
реси на работните луѓе и граѓаните, народите и на-
родностите на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославије" 

Свечена изјава во идентичен текст, пред ста-
пувањето на должност, даваат пред соборите и пот-
претседателите на Собранието на СФРЈ, како и 
претседателите, и потпретседателите на соборите 
пред соборот на Собранието на СФРЈ што ги избрал. 

Член 37 
Претседателот на Собранието на СФРЈ заедно 

со потпретседателите на Собранието на СФРЈ и со 
претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, 
како Претседателство на Собранието на СФРЈ: 

— ги разгледува прашањата на усогласувањето 
И програмирањето на работата на соборите, нивни-
те работни тела и на заедничките работни тела на 
соборите во Собранието на СФРЈ; 

— ги разгледува прашањата на собраниската 
процедура и ги толкува одредбите на овој деловник; 

— се грижи за соработка на Собранието на 
СФРЈ со собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини; 

— се грижи за соработка на Собранието на 
СФРЈ ср органите на општествено-политичките и 
другите општествени организации, самоуправните 
организации и заедници и на други организации зо 
федерацијата; 

— се грижи за соработка на Собранието на 
СФРЈ со парламентите на други држави, одлучува 
во согласност со програмата за парламентарните 
посети што ги утврдуваат соборите за примањето на 
делегации на странски - претставнички тела и за 
упатувањето делегации на Собранието на СФРЈ 
до странски претставнички тела и го утврдува 
составот на делегациите на Собранието на СФРЈ; 

— го утврдува редоследот по кој потпретседа-
телите го заменуваат претседателот на Собранието 
на СФРЈ; 

— ги разгледува прашањата на организацијата 
и работата на службите на Собранието на СФРЈ; 

— го утврдува предлогот за обезбедување во бу-
џетот на федерацијата средства за работа на Со-
бранието на СФРЈ и на неговите служби; 

— донесува деловник за работата на Претседа-
телството на Собранието на СФРЈ; 

Претседателството на Собранието ни СФРЈ, на 
предлог од претседателот нa Собранието на СФРЈ, 
може да определи функционери на Собранието па 
СФРЈ' што ќе го4 претставуваат Собранието на СФРЈ 
во одделен сојузен орган или сојузна организација, 
ако со сојузен закон или со одлука на Собранието 
на СФРЈ не е определено претставникот на Собра-
нието на СФРЈ да го избираат односно да го опреде-
луваат соборите на Собранието на СФРЈ. 
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Член 33 
Во работата на Претседателството на Собрание-

то на СФРЈ учествува претседателот на Сојузниот 
извршен совет, а во случај на негова спреченост — 
членот на Сојузниот извршен совет што ќе го опре-
дели тој совет. 

Во работата на Претседателството можат да 
учествуваат и функционери во Собранието на СФРЈ 
што ќе ги определи Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 39 
Претседателот на Собранието на СФРЈ, во до-

говор со претседателите на Собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини, 
може да свика седница на Претседателството на Со-
бранието на СФРЈ на која учествуваат и претседа-
телите на собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини заради разгледува-
ње на прашања од заеднички интерес за работата 
на Собранието на СФРЈ, на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини. 

На оваа седница на Претседателството можат 
да се повикаат и претставници на општествено-по-
литичките и други општествени организации, само-
управни организации и заедници во федерацијата. 

Член 40 
Седниците на Претседателството на Собранието 

на СФРЈ ги свикува претседателот на Собранието 
на СФРЈ 

Член 41 
Собранието на СФРЈ има генерален секретар. 
Генералниот секретар учествува" во работата на 

Претседателството на Собранието на СФРЈ, му по-
мага на претседателот на Собранието на СФРЈ во 
организирањето на работата на Претседателството 
на Собранието на СФРЈ и се грижи за извршува-
њето на заклучоците на Претседателството на Со-
бранието на СФРЈ. 

V. ЗАЕДНИЧКИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 42 
Соборите на Собранието на СФРЈ формираат 

комисии како заеднички работни тела (во натамош-
ниот текст: комисии) заради разгледување на пра-
шања од заеднички интерес. 

Комисиите се формираат со овој деловник, а мо-
жат да се формираат и со посебна одлука што со-
борите ја донесуваат рамноправно. 

Со одлуката за формирање на постојана или-
повремена комисија се уредува нејзиниот делокруг, 
состав и овластувања. 

Член 43 
Секоја комисија има претседател и определен 

број членови. 
Претседателот и членовите на комисијата се из-

бираат од редот на членовите на соборите, со тоа 
што во секоја комисија мора да. има најмалку еден 
делегат од секој собор. 

Во составот на постојаната комисија се избира 
најмалку по еден делегат од секоја република од-
носно автономна покраина. 

Членовите на Одделни комисии можат, кога е 
тоа определено со овој деловник односно со одлука-
та за формирање на комисијата да се избираат од 
редот на научните, стручните и јавните работници, 
со тоа што бројот на тие членови не може да биде 
поголем од бројот на членовите од редот на деле--
гатите. 

Ако бројот на членовите на комисијата не е 
определен со-овој деловник, односно со одлуката за 
формирање на комисијата, тој број се определува 
при изборот на членовите на комисијата. , 

Член 44 
Соборите на Собранието на СФРЈ избираат и 

разрешуваат рамноправно претседател и членови на 
комисијата, 

Претседателот и членовите на комисијата се из-
бираат на четири години, ако со одлуката за фор-
мирање на комисијата не е определено да се изби-
раат на пократко време. 

На претседателот и па членовите им престанува 
функцијата, ако им престане мандатот пред исте-
кот на времето на кое се избрани. 

Претседателот и сите или одделни членови на 
комисијата можат да бидат разрешени и пред ис-
текот на времето на кое се избрани. 

Член 45 
Претседателот на комисијата ја организира ра-

ботата на комисијата. 
Претседателот дава иницијатива за разгледу-

вање на одделни прашања од делокругот на коми-
сијата, свикува седници, предлага дневен ред на 
седниците и претседава на нив, се грижи за извес-
тувањето на членовите на комисијата за прашањата 
од делокругот на комисијата, соработува со претсе-
дателите на ,соборите на Собранието на СФРЈ и на 
нивните работни тела и со претседателите на дру-
гите комисии и со функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата и со сојузните органи-
зации, се грижи за спроведувањето на заклучоците 
на комисијата и врши други работи определени со 
овој деловник или со одлуката за формирање на ко-
мисијата. 

Член 46 
Комисијата избира од редот на делегатите-чле-

нсви на комисијата замепик-претседател на коми-
сијата, кој го заменува претседателот во случај на 
негова спреченост или отсутност. 

Член 47 
Комисијата работи во седници. 
Седниците на комисијата ги свикува претседате-

лот на комисијата по сопствена иницијатива. Прет-
седателот на комисијата е должен да свика седни-
ца ако тоа го побара претседателот на Собранието 
на СФРЈ, претседателот на соборот на Собранието 
на СФРЈ, или ако тоа го предложи една петтина од 
членовите на комисијата, десет делегати во секој 
собор или секоја делегација во Соборот на републи-
ките и покраините. 

Кон барањето, односно предлогот за свикување 
седница се наведуваат и прашањата што треба да 
се стават на дневен ред на седницата. 

Ако претседателот на комисијата не свика сед-
ница на комисијата кога е тоа должен да го стори, 
седница ќе свика претседателот на Собранието 
на СФРЈ. 

Член 48 
Комисијата може да одлучува ако на седницата 

присуствува мнозинството членови на комисијата, а 
одлуки донесува со мнозинство гласови на присут-
ните членови. 

Член 49 
Комисијата донесува своја програма и план за 

работа. 
Член 50 

Заради проучување на одделни прашања од сво-
јот делокруг и заради составување на извештаи и 
нацрт-акти што ги подготвува за соборот, комиси-
јата може да формира, како свои работни тела, пот-
комисии или работни групи. Членовите на поткоми-
сиите односно на работните групи се именуваат од 
редовите на членовите на комисијата и на научни-
те, стручните и јавните работници. 

Комисијата може да ангажира научни и други 
институции и одделни стручњаци за подготвување 
на акти или заради проучување на одделно праша-
ње од нејзиниот делокруг, ако е тоа предвидено вф 
програмата за работа на соборот. 
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Член 51 
Кога ќе одлучи да му поднесе извештај или 

предлог на собор на Собранието на СФРЈ, комиси-
јата определува известител кој, по налог од коми-
сијата, по сопствена иницијатива или по барање од 
соборот, на седницата на соборот ќе го образложи 
ставот или предлогот на комисијата. 

Известителот на седницата на соборот се изјас-
нува од името на комисијата за прашањата во врс-
ка со извештајот односно предлогот на комисијата, 
но не може да го измени предлогот на комисијата 
или да се откаже од него, ако за тоа не е овластен 
од комисијата. 

Член 52 
Комисијата соработува со други комисии, како 

и со работните тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ во прашања од заеднички интерес, а може со 
тие тела да одржува заеднички седници. 

Член 53 
Комисијата има право да бара на нејзината сед-

ница да присуствува претставник односно повереник 
на Сојузниот извршен совет, кога на седницата се 
разгледува предлог на тој совет, а претставник на 
сојузен орган на управата и на сојузна организаци-
ја - кога на седницата се разгледува прашање од 
делокругот на тој орган, односно организација. 

Претставникот, односно повереникот на Сојуз-
ниот извршен совет има право на седница на коми-
сијата да учествува во разгледувањето на предлогот 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Претставникот на сојузен орган на управата и 
на сојузна организација има право на седница на 
комисијата да учествува во разгледувањето на пра-
шања од делокругот на тој орган, односно органи-
зација 

Право да присуствува на седница на комисијата 
и да учествува во нејзината работа има и претстав-
ник на друг подносител на предлог што се разгле-
дува на таа седница. 

Член 54 
Комисијата има право да бара од сојузните ор-

гани на управата и од сојузните организации извес-
тувања, како и други податоци што и се потребни 
за. работа, а со кои овие органи односно организа-
ции располагаат или во СВОЈОТ делокруг се должни 
да ги собираат и евидентираат. 

Комисијата може да бара и од Сојузниот извр-
шен совет известувања за прашањата што се на 
дневен ред на седница на комисијата, а што се од-
несуваат на делокругот на Сојузниот извршен совет. 

Комисијата има право да бара вакви известу-
вања и податоци и од самоуправните организации 
и заедници, што врз основа на закон вршат јавни 
овластувања во работите од интерес за федерација-
та, а кои се однесуваат на нивната дејност во врше-
њето на јавните овластувања. 

Член 55 
За прашањата од својот делокруг комисиите со-

работуваат со соодветните тела на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономиите по-
краини и можат, во спогодба со нив, да организи-
раат заедничко -разгледување и проучување на оп-
ределено прашање. 

Член 56 
Комисијата може на своите седници да повика 

претставници на општествено-политичките и други 
општествени организации, на самоуправните орга-
низации и заедници и на други организации, како 
и научни, стручни и јавни работници, заради из-
несување мислења на тие организации и заедници, 
односно работници, за прашањата што се разгледу-
ваат на седницата. 

Член 57 
Комисиите можат да донесат Деловник за сво-

јата работа, а се должни да го донесат ако е тоа 
пропишано со овој деловник или со одлуката за 
формирање на комисијата. 

Член 58 
На членовите на комисијата и на нејзините ра-

ботни тела избрани од редот на научните, стручни-
те и јавните работници што не се делегати во Со-
бранието на СФРЈ може, покрај надоместот на тро-
шоците, да им се определи посебна награда за ра-
ботата во комисијата. 

2, Посебни одредби 

Член 59 
Постојани комисии се: 
1) Комисија за избор и именувања; 
2) Административна комисија; 
3) Комисија за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците на народите на Југославија; 
4) Комисија за претставки и поплаки. 

а) Комисија за избор и именувања 

Член 60 
Комисијата за избор и именувања ги разгледува 

општите прашања на кадровската политика и пра-
шањата во врска со изборот, именувањата и разре-
дувањата од надлежноста ќа Собранието на СФРЈ. 

Во извршувањето на овие задачи Комисијата, во 
соработка со органите и организациите заинтереси-
рани за решавање на кадровските прашања, под-
готвува и им поднесува на соборите на Собранието 
на СФРЈ предлози и им дава мислења во врска со 
изборот, именувањата и разредувањата од надлеж-
носта на Собранието на СФРЈ. 

Член 61 
Во рамките на задачите од областа па општите 

прашања на кадровската политика, Комисијата се 
грижи за спроведувањето на уставните начела и оп-
штествените норми што се однесуваат на кадров-
ската политика во органите и организациите на фе-
дерацијата и им предлага на соборите на Собрание-
то на СФРЈ мерки за нивното остварување. 

Член 62 
Во рамките на задачите од областа на изборот, 

именувањата и разредувањата од надлежноста на 
Собранието на СФРЈ, Комисијата особено: 

— подготвува и им поднесува на соборите на 
Собранието на СФРЈ предлози за избор односно 
именување и разрешување на функционери на Со-
бранието -на СФРЈ и на неговите собори, како и 
предлози за состав на заедничките комисии на со-
борите нз Собранието на СФРЈ и на работните тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— разгледува предлози на овластени предлага-
чи за избор и разрешување на членови на Сојуз-
ниот извршен совет и за именување и разрешување 
на сојузните секретари и на други функционери, 
претседатели и членови на колегијалните тела што 
ги именуваат соборите на Собранието на СФРЈ, од 
становиште на исполнување на условите утврдени 
за таа функција и на примена на утврдената пос-
тапка за подготвување предлози за нивниот избор 
и разрешување и им дава на соборите мислење за 
тие предлози; 

— подготвува и им поднесува на соборите на 
Собранието на СФРЈ предлог за избор односно име-
нување и разрешување на претседател и судии на 
Сојузниот суд, на сојузен општествен правобрани-
тел на самоуправувањето, сојузен јавен обвинител 
и на неговите заменици, како и на претседатели и 
членови на колеги јадните тела и други функционе-
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ри определени со закон што ги избираат односно 
именуваат соборите на Собранието на СФРЈ; 

— по прибавеното мислење од Сојузниот извршен 
совет им поднесува па соборите на Собранието на 
СФРЈ предлог за именување и разрешување на гу-
вернер на Народната банка на Југославија, генера-
лен директор на Службата на општественото кни-
говодство на Југос чанија и негов заменик и на дру-
ги функционери определени со закон, што ги име-
нуваат соборите на Собранието на СФРЈ. 

Член 63 
Комисијата за избор и именувања остварува со-

работка со соодветните тела на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
иии За сите суштествени прашања на кадровската 
политика од надлежноста на федерацијата и за 
прашањата на изборот односно именувањето на 
функционерите што ги избира односно именува Со-
бранието на СФРЈ, прибавува предлози и мислења 
на тие тела за изборот односно именува-
њето и обезбедува усогласување на ставовите во 
врска со утврдувањето на предлозите за избор и 

именувања. 

Член 64 
Комисијата за избор и именувања може, во 

рамките на СВОЈОТ делокруг, да врши анкети и да 
бара од државните органи и самоуправните органи-
зации потребни известувања, податоци и исправи. 

Член 65 
Комисијата за избор и именувања има претседа-

тел и 19 членови. 
Од редот на делегатите на секој од соборите 

на Собранието на СФРЈ се избираат по седум чле-
нови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на 
Комисијата, а шест членови делегира Сојузната кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија. 

б) Административна комисија 

Член бб 
Административната комисија: 
— утврдува и им поднесува на соборите пред-

лози на прописи за надоместите на личните доходи 
и за другите примања на делегатите и на сојузните 
функционери што ги избира или именува Собрание-
то на СФРЈ, како и на делегатите и функционерите 
на кои им престанала функцијата и во рамките на 
законските овластувања донесува поблиски прописи 
за нивното извршување; 

— учествува во подготовките на општествените 
договори со кои се уредуваат прашања на надоме-
стите на личните доходи и на другите примања на 
делегатите и на сојузните функционери што го из-
бира или именува Собранието на СФРЈ и. им дава 
на соборите мислење за тие договори; 

— донесува поединечни решенија за надомести-
те на личните доходи и на другите примања на де-
легатите и на сојузните функционери што ги изби-
ра или именува Собранието на СФРЈ; 

— ја определува, во согласност со прописите и 
општествениот договор, височината на дневниците, 
на трошоците за одвоен живот, надоместот за кори-
стење на годишен одмор, на селидбените трошоци, 
надоместот за користење на автомобил во лична 
сопственост за службени потреби и сл.; 

— ја определува височината на надоместот на 
трошоците и мерилата за утврдува,ње посебен на-
домест за работа на членовите на комисиите и на 
нивните работни-тела избрани од редот на научни-
те, стручните и јавните работници; 

— соработува со соодветните работни тела на 
собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини врз утврдувањето мерила за 

определување на височината на надоместите и на 
другите примања на делегатите и на сојузни те 
функционери што ги избира, односно именува Со-
бранието на СФРЈ; 

— се грижи за правилноста на користењето на 
средствата предвидени во буџетот на ф е д е р а ц и ј а 
за вршење на дејноста на Собранието на СФРЈ и а 
неговите посебни намени и за тоа им поднесува из-
вештај на соборите на Собранието на СФРЈ; 

— врши измена на намената и на височината 
на средствата предвидени во буџетот на федераци-
јата за вршење на дејноста на Собранието на СФРЈ 
и за негови посебни намени, кога е за тоа овласте,на 
со закон; 

— им предлага на соборите одлука за организ-
цијата и работата на службите на Собранието па 

СФРЈ. 

Член 67 
Административната комисија има претседател и 

седу.м членови што се избираат од редот на деле-
гатите. 

Од редот на делегатите на секо) собор се избира 
еднаков број членови, вклучувајќи го во ТОЈ број и 
претседателот на Комисијата. 

Член 68 
Административната комисија ги известува со-

борите на Собранието на СФРЈ за својата работа и 
за прописите што ги донела. 

Прописите што ги донела Комисијата се објаву-
ваат во службеното гласило на СФРЈ. 

е) Комисија за утврдување па идентичноста на 
текстовите на јазиците на народите на Југославија 

Член П9 
Комисијата за утврдување на идентичноста на 

текстовите на јазиците па народите на Југославија 
утврдува дека на јазиците на народите на Југосла-

вија, утврдени со републичките устави се идентич-
ни текстовите на предлог-актите што се разгледу-
ваат на седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 70 
Комисијата ја утврдува идентичноста на тек-

,стот на предлог-актот на јазииите па народите на 
Југославија, утврдени со републичките уста ви пред 
почетокот на претресот на тој акт на седницата на 
соборот и го известува соборот дали текстовите на 
предлог-актот што се разгледува се идентични. 

Ако на седницата на соборот се поднесе аманд-
ман само на еден од јазиците на народите на Југо-
славија, соборот може да одлучи претресот на тој 
амандман да се прекине додека не ќе се утводп 
идентичноста на текстот на амандманот на другите 
јазици на народите на Југославија. 

Во тој случај соборот може конечно да го УСВОИ 
предлог-актот, ЧИЈ составен дел е амандман; т, кога 
ќе се утврди идентичноста на текстот на другите 
јазици на народите на Југославија. 

Комисијата утврдува и дека текстовите на акти-
те на Собранието на СФРЈ на јазиците на албан-
ската и унгарската народност се идентични со усвое-
ните текстови на јазиците на народите на Југо-
славија. 

Член 71 
Комисијата за утврдување на идентичноста нт 

текстовите на јазиците на народите на Југославија 
има секции за секој од јазиците на народите на Ју-
гославија, утврден со републичкиот устав, и за ја-
зиците па албанската и унгарската народност. 

Член 72 
Комисијата има претседател и 24 членови. 
Од редот на делегатите се избираат тринаесет 

членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот 
на Комисијата. Покрај членовите на Комисијата 



Страна 144 - Број в СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 7 февруари 1975 

што се избираат од редот на делегатите, за членови 
па Комисијата се избираат и 12 стручњаци за соод-
ветните јазици. 

Член 73 
Комисијата донесува деловник за својата работа. 

г) комисија за претставки и поплаки 

Член 74 
Комисијата за претставки и поплаки: 
- разгледува претставки со кои работните луѓе 

и граѓаните, самоуправните организации и заедници 
и други организации и органи па општествено-по-
литичките заедници подигаат иницијативи за доне-
сување, измени или дополнувања на закон, друг 
пропис и општ акт од надлежноста на Собранието 
на СФРЈ, ако со деловниците на соборите не е опре-
делено, претставките на определени организации, 
заедници и ориши непосредно да ги разгледува над-

лежниот собор, 
разгледува претставки и поплаки што работ-

нине луѓе и граѓани, самоуправните организации и 
заедници и други организации и органи на опште-
ствено-политичките заедници му ги поднесуваат на 
Собранието на СФРЈ, а со кои се укажува на поја-
ви што настануваат во примената на законите, дру-. 
гите прописи и општи акти, и за тоа ги известува 
соодветните работни тела на соборите на Собрание-
то на СФРЈ и им предлага да преземаат определени 

- разгледува согласно со одредбите на овој 
час::, претставки и поплаки што се однесуваат на 
поединечни предмети-, 

-- разгледува претставки и поплаки на работните 
луѓе и граѓаните, па организации, заедници и орга-
ни со кои се подига прашање за одговорноста на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и. по своја оцена, може да им пред^ 
ложи на соборите на Собранието на СФРЈ да пре4" 
земааг соодветни мерки,^ 

Претставките со дои се подига иницијатива за 
донесување, измена или дополнување на закон, друг 
пропис или општ акт од надлежноста на Собрание-
то на СФРЈ. Комисијата им ги доставува на мисле-
ње на работните тела на надлежниот собор. Ако ра-
ботното тело на соборите или Комисијата смета 
дека треба да се прифати иницијативата, Комисија-
та му ја упатува претставката на надлежниот собор 
и за тоа го известува подносителот на претставката. 
Во случај, ниедно од' овие работни тела да не ја 
прифати иницијативата на којашто се однесува 
претставката, Комисијата за тоа ќе го извести под-
носителот. 

Ако со претставката односно со поплавата што 
се однесува на поединечни предмети се подига пра-
шање што е уредено со сојузен пропис, Комисијата 
непосредно ја зема-во работа претставката односно 
поплаката и за резултатот го известува подносите-
лот на претставката односно поплаката. Ако со так-
ва претставка, односно поплака се подига прашање 
уредено со републички односно покраинска пропис, 
Комисијата по правило и ,ја отстапува претставката 
односно поплаката на соодветната комисија на со-
бранието на републиката односно собранието на 
автономната покраина, а за отстапувањето и причи-
ните за отстапувањето го известува подносителот на 
претставката односно поплаката. Комисијата може 
и непосредно или преку соодветните комисии на 
собранијата на републиките односно собранијата на 
покраините да испитува колективни претставки и 
поплаки, како и претставки односно поплаки со кои 
се подигаат прашања од - општо општествено 
значење. 

Член 75 
Комисијата за претставки и поплаки им под-

несува на соборите на Собранието на СФРЈ изве-
штај за својата работа и за своите забелешки, со 
предлози за преземање на потребни мерки. 

Член 76 
Комисијата за претставки и поплаки можеј во 

рамките на својот делокруг, да -врши анализи на 
одделни појави и за таа цел да спроведува анкети 
и да бара од државните органи и од самоуправните 
организации и од други организации потребни из-
вестувања, податоци и исправи. 

Член 77 
Комисијата за Претставки и поплаки има прет-

седател и седум членови што се избираат од редот 
на делегатите. 

Член 78 
Комисијата за претставки и поплаки донесува 

деловник за својата работа. 

VI. РАБОТА НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СО-

- БОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Општи одредби 

Член 79 
Собранието на СФРЈ на заедничка седница на 

соборите го прогласува изборот и го објавува соста-
вот на Претседателството на СФРЈ. 

Член 80 
Заедничка седница на соборите на Собранието 

на СФРЈ свикува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

х Претседателот на Собранието на СФРЈ ќе свика 
заедничка седница и кога тоа го бара Претседателот 
на Републиката, Претседателството на СФРЈ или 
Сојузниот извршен совет. 

Член 81 
Поканата за заедничка седница на соборите на-

Собранието на СФРЈ мора да им биде доставена на 
делегатите десет дена пред денот определен за одр-
жување на седницата. 

На делегатите со поканата им се доставува 
предлог на дневниот ред и соодветен мате-
ријал за прашањата што се предлагаат за дневен 
ред, како и записник од претходната седница, ако 
не им е доставен порано. 

Член 82 
На заедничката седница на соборите на Собра-

нието на СФРЈ претседава претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Право и должност да учествуваат во работата 
на заедничка седница на соборите имаат сите де-
легати. 

Во работата на заедничка седница на соборите 
можат да учествуваат членовите на Претседател-
ството на СФРЈ и претседателот и членовите на 
Сојузниот извршен совет. 

На заедничка седница на соборите можат да 
бидат поканети претставници на општествено-поли-
тичките и на други општествени организации, на 
самоуправните организации и заедници и на други 
организации. 

На заедничка седница на соборите може да при-
суствува и на неа да одржи говор странски држав-
ник како гостин на Собранието на СФРЈ. 

Член 83 
За работата на заедничка седница на соборите 

на Собранието на СФРЈ се води записник. 
. За составувањето на записникот се грижи гене-

ралниот секретар на Собранието на СФРЈ. 

2. Прогласување на изборот и објавување па соста-
вот на Претседателството на СФРЈ 

Член 84 
Собранијата па републиките и собранијата на 

автономните покраини, веднаш по извршениот из-
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бор, го известуваат претседателот на Собранието на 
СФРЈ кого го избрале за член на Претседателство-
то на СФРЈ. 

Кога ќе ги прими известувањата од сите собра-
нија на републиките и од собранијата на автоном-
ните покраини, претседателот на Собранието на 
СФРЈ ги упатува до делегатите и закажува заед-
ничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ. 

Член 85 
На заедничка седница на соборите на Собрание-

то на СФРЈ се покануваат, покрај делегатите, чле-
новите на Претседателството на СФРЈ избрани во 
собранијата ,на републиките и во собранијата на 
автономиите покраини, и претседателот на Сојузот 
на комунистите на Југославија. 

Член 86 
На заедничка седница на соборите на Собрание-

то на СФРЈ претседателот на Собранието на СФРЈ, 
откако ќе утврди кого собранијата на републиките 
и собранијата на автономиите покраини го избрале 
за член на Претседателството на СФРЈ, односно кој 
како претседател на Сојузот на комунистите на Ју-
гославија е член на Претседателството на СФРЈ, го 
прогласува нивниот избор и го објавува составот на 
Претседателството на СФРЈ. 

Член 87 
По објавувањето на составот на Претседател-

ството на СФРЈ, претседателот на Собранието на 
СФРЈ ги повикува членовите на Претседателството 
на СФРЈ да дадат свечена изјава. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ да-
ваат свечена изјава, чијшто текст е утврден со Уста-
вот и го потпишуваат текстот на свечената изјава. 

Член 88 
Составот на Претседателството на СФРЈ се об-

јавува во службеното гласило на СФРЈ. 

Член 89 
Одредбите на овој деловник за прогласувањето 

на изборот и објавувањето на составот на Претсе-
дателството на СФРЈ се применуваат и врз прогла-
сувањето на изборот на нов член на Претседател-
ството на СФРЈ, што е избран на местото од членот 
на Претседателството на СФРЈ кому му престанал 
мандатот лос д истекот на мандатот на Претседател-
ството на СФРЈ. 

VII. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НИВНА СОРАБОТКА 

1. Меѓусебна соработка па соборите на Собранието 
на СФРЈ и на нивните работни тела 

Член 90 
Соборите на Собранието на СФРЈ можат да од-

лучат заедно да одржат седница заради претресу-
вање на прашања од рамноправен делокруг. 

Соборите можат да одлучат заедно да одржат 
седница и заради давање свечена изјава на функ-
ционерите што ги избира Собранието на СФРЈ, за-
ради ислушување експозеа, извештаи и сл., како и 
заради претресување на други прашања од заеднич-
ки интерес. 

Член 91 
Седницата што соборите заедно ја одржуваат ја 

свикуваат претседателите на тие собори, спогодбено 
или врз основа на заклучок на соборите, откако 
претходно ќе се договорат за денот на одржувањето 
и за дневниот ред на таа седница. На овие седници 
претседаваат претседателите на соборите наизме-
нично. 

Член 92 
Ако соборите заклучат на седницата што заед-

но ја одржуваат и да одлучуваат, секој собор гласа 
одделно. 

Член 93 
На седницата што соборите ја одржуваат заед-

но, согласно се применуваат одредбите за деловниот 
ред на седниците на соборите. 

Член 94 
Работните тела на соборите на Собраниетр на 

СФРЈ можат да заклучат заедно да одржат седни-
ца заради разгледување на прашања од интерес за 
двата еобора и за тие прашања можат да поднесат 
заеднички извештај до соборите. 

Седницата што работните тела на соборите заед-
но ја одржуваат ја свикуваат претседателите на тие 
тела, спогодбено или врз основа на заклучок на ра-
ботното тело, откако претходно ќе се договорат за 
денот на одржувањето и за дневниот ред на таа 
седница. На овие седници претседаваат претседате-
лите на работните тела наизменично. 

2. Разгледување во еден собор на прсдлог-акти од 
делокругот на другиот собор 

Член 95 
Надлежниот собор може во текот на постапката 

за донесување акт да бара другиот собор да го 
разгледа предлогот на тој акт и да му даде мисле-
ње за тој предлог. 

Соборот од кого е барано мислење го разгледува 
предлогот на актот и својот став односно мислење 
за тој акт му го доставува на надлежниот собор. 

Член 96 
Секој собор може во текот на постапката за до-

несување акт од делокругот на другиот собор да го 
разгледува предлогот на тој акт, ако со тој акт се 
уредуваат прашања, што се од значење за вршење-
то на работите од делокругот на тој собор. 

Откако ќе го разгледа таквиот акт. соборот мо-
же да му ги достави на надлежниот собор своите 
предлози и мислења. 

Надлежниот собор е должен да ги разгледа огне 
предлози и мислења 

Член В7 
Соборот што на надлежниот собор му дал пред-

лог или мислење за предлог-актот од делокругот на 
тој собор, може да определи свој претставник што 
па седницата на надлежниот собоо ќе го образложи 
предлогот односно мислењето на соборот 

Член 98 
Работното тело на соборот на Собранието на 

СФРЈ може во текот на постапката за донесување 
акт од делокругот на другиот собор да го разгледу-
ва предлогот на тој акт и за своето мислење да го 
извести Соборот чиешто е работно тело. 

3. Постапка за усогласување на ставовите на собо-
рите на Собранието на СФРЈ во донесувањето акти 

од рамноправен делокруг на соборите 

Член 99 
Претседателите на соборите на Собранието на 

СФРЈ меѓусебно се известуваат за текстот на актот 
од рамноправен делокруг на соборите, што соборите 
го усвоиле и за ставовите што соборите ги зазеле 
при претресот на предлогот. 

Актот се смета за донесен, ако во идентичен 
текст е усвоен во двата собора на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 100 
Ако претседателите на соборите на Собранието 

на СФРЈ утврдат дека предлог-актот не е усвоен во 
идентичен текст во двата собора, ќе го известат за 
тоа соборот, 
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Соборите во тој случај повторно го претресуваат 
предложениот акт и, ако, ни по повторениот претрес 
не го усвојат предложениот акт во идентичен текст, 
предлогот се симнува од дневниот ред на седниците 
на соборите. 

Член 101 
На предлог од предлагачот, соборите на Собра-

нието на СФРЈ повторно ќе го стават на дневен ред 
на првата наредна седница предлог-актот што е 
симнат од дневниот ред на седниците на соборите. 

Пред претресот на седницата на соборот, работ-
ните тела на соборот го разгледуваат на заедничка 
седница предлог-актот и им поднесуваат на собори-
те извештаЈ. 

Член 102 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ ни по 

претресот на заедничкиот извештај на работните 
тела на соборите не го усвојат предложениот акт во 
идентичен текст, "соборите можат да одлучат пред-
ложениот акт да се симне од дневниот ред или да 
формираат заедничка -комисија од еднаков број 
членови на едниот и другиот собор, на која и се 
доверува составувањето на предлог за решение на 
спорното прашање. 

Ако во заедничката комисија не се постигне со-
гласност или ако еден од соборите не го прифати 
предлогот за решение на спорното прашање што 
го поднела заедничката комисија, предлогот се сим-
нува од дневниот ред и на предлог од предлагачот 
ќе се. стави на дневен ред уште на една седница на 
соборите.. 

По ваквиот предлог се постапува како и при 
разгледувањето на предлог-актот на претходната 

"седница на соборите. 
Член 103 

Ако соборите на Собранието на СФРЈ на втора-
та седница одржана едноподруго не го усвојат пред-
логот на актот во идентичен текст, се смета дека 
одлука за продолжување на мандатот на делегатите 
не е ни донесена, донесувањето на закон за рати-
фикација на меѓународен договор се одложува за 
три месеци, а до усвојувањето на деловникот на Со-
бранието на СФРЈ ќе се применува деловникот во 
текстот што го усвоил Сојузниот собор. 

Член 104 
Ако соборите на Собранието на СФРЈ не го 

усвојат предлогот на предлагачот за избор односно 
именување или разрешување на сојузни функцио-
нери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ, овластениот предлагач поднесува нов пред-
лог за избор односно именување или разрешување. 

4. Постапка за решавање на спорните прашања што 
се однесуваат на делокругот на соборите на Собра-

нието на СФРЈ 

Член 105 
Кога при подготвувањето на програмите и пла-

новите за работа на соборите, или на предлогот на 
дневниот ред на седница на собор, при упатувањето 
од страна на претседателот на Собранието на СФРЈ 
предлог на закон, друг пропис или општ акт, доста-
вени до Собранието на-СФРЈ, до надлежните собо-
ри и во постапка во соборите, работните тела на 
соборите и заедничките работни тела на соборите, 
ќе Се појави спор за прашање во делокругот на кој 
собор спаѓа донесувањето на законот, друг пропис 
или општ акт, на барање од претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, на претседател на собор, прет-
седател на работно тело на̂  собор односно на заед-
ничко работно тело на соборите, таквото прашање го 
разгледуваат законодавно-правните комисии на два 
та собора на заедничка седница. 

Член 106 
Законодавно-правните комисии на двата собори 

Ѕга Собранието на СФРЈ врз основа на разгледува-, 

њето на спорното прашање заземаат ставови за 
спорното прашање и за своите ставови и мислење го 
известуваат ,претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Ако законодавио-правните комисии на двата 
собора заземат идентичен став за спорното праша-
ње, претседателот на Собранието на СФРЈ го изве-
стува за тој став функционерот односно работното 
тело што ја повело постапката за решавање на 
спорното прашање и претседателите на двата собо-
ра на Собранието на СФРЈ. 

Ако законодавно-правните комисии не зазеле 
идентичен став, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го изнесува спорното прашање пред Претсе-
дателството на Собранието на СФРЈ. кое на собори-
те им предлага решение на спорното прашање. 

До колку соборите не се согласат со предлогот 
на Претседателството на Собранието на СФРЈ, со-
борите спогодбено ќе го утврдат начинот и постап-
ката за усогласување на ставовите за спорното пра-
шање. 

5. Усогласување на програмите за работа на со-
борите 

Член 107 
Секој собор на Собранието на СФРЈ самостојно 

ја утврдува програмата за својата работа. 
Програмата за работа се утврдува за ,период од 

една година, а може да се утврдува и за подолг 
период. 

Врз' основа на програмата за работа соборите 
утврдуваат периодични планови за работа. 

Член 108 
Секој собор на Собранието на СФРЈ му доста-

вува нацрт на својата програма и план за работа 
на другиот собор, што го разгледува нацртот од 
гледиштето на работите и роковите за извршување 
на тие работи и начинот на нивна подготовка и за 
тоа му дава мислење на другиот собор. 

Секој собор го разгледува мислењето на другиот 
собор и за својот став го известува другиот собор. 

Член 109 
Ако при изработката и утврдувањето на про-

грамите и плановите за работа на соборите на Со-
бранието на СФРЈ и при изработката на програ-
мите и плановите за работа на Сојузниот извршен 
совет се појават прашања по кои е потребно да 
се усогласат работите и роковите за нивно извршу-
вање, Претседателството на Собранието на СФРЈ ги 
разгледува предлозите на програмите и плановите 
на соборите и им предлага на соборите ,начин на 
усогласување на тие прашања. 

Член 110 
Ако при изработката и утврдувањето на про-

грамите за работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ и на програмите за работа на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини се појави потреба од усогласување на тие 
програми за прашањата што се од значење за ра-
ботата на соборите, Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ, заедно со претседателите на со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, ги разгледува програмите и 
предлага начин на усогласување на програмите. 

VIII. АКТИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 111 
Соборите на Собранието на СФРЈ донесуваат 

сојузни закони, "општествен план на Југославија, 
буџет на федерацијата и завршна сметка на феде-
рацијата, деклариции,резолуции, препораки и одлу-
ки и даваат автентични толкувања на сојузните 
закони (акти на Собранието на СФРЈ). 

Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните 
работни тела можат да донесуваат и заклучоци. 

Собранието 1Ј8 СФРЈ учествува "склучува-
њето на општествените договора -. 
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-Член 112 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 

рамките на' својот делокруг, донесува сојузни за-
кони, други прописи и општи акти на Собранието 
на СФРЈ самостојно. 

Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ во рамките на својот делокруг, 
кога е тоа предвидено со Уставот на СФРЈ, доне-
сува закони и други прописи и општи акти врз ос-
нова на согласност од собранијата на републиките 
и од собранијата на автономните покраини, а дру-
ги закони и други прописи и општи акти — само-
стојно. 

Законите за ратификација на меѓународните 
договори, во рамките на својот делокруг, секој со-
бор ги донесува самостојно, а законите за ратифи-
кација на меѓународните договори што бараат до-
несување на нови или измена на ' важечките Фе-
лублички и покраински закони, ги донесуваат два-
та собора рамноправно. 

Општествениот план на Југославија Соборот на 
републиките и покраините го донесува врз основа 
на согласност од собранијата на републиките и од 
собранијата на автономните покраини. 

Буџетот на федерацијата и завршната сметка 
на федерацијата ја донесува Сојузниот собор са-
мостојно. 

Автентично толкување на сојузен закон дава 
соборот на Собранието на СФРЈ што го ,донел со-
јузниот закон. 

Автентично толкување на законите за ратифи-
кација на меѓународните договори, што соборите ги 
донеле рамноправно, даваат двата собора рамно-
правно. 

Член 113 
Со декларација се изразува општиот став на 

Собранието на СФРЈ за прашањата од областа на 
внатрешната или надворешната политика. 

Член 114 
Со резолуција се укажува на состојбата, про-

блемите и потребите во определена област на оп-
штествениот живот и се утврдува политиката што 
треба да се спроведува во таа област и се предви-
дуваат мерките за нејзино спроведување. 

'Член 115 
Со препорака се укажува на значењето на опре-

делени прашања што се однесуваат на извршува-
њето на сојузните закони, на други прописи и оп-
шти акти или на развојот на самоуправувањето и 
на самоуправните односи во определена област. 

Со препорака се изразува мислењето на Соб-
ранието на СФРЈ во врска со усогласувањето на 
самоуправните' односи и развивањето на меѓусеб-
ната соработка на организациите , На здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и за-
едници и на другите организации," со насочување 
на дејноста на тие организации и заедници за« пра-
шањата од заеднички интерес -и со поттикнување на 
самоуправното спогодување и општественото дого-
варање. 

'Со препорака се предлагаат мерки што органи-
зациите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници и други организации и 
државните органи треба да ги преземат заради ре-
шавање на тие прашања во согласност со нивните 
задачи и интереси. 

круг, одлучуваат за избор односно именување и 
разрешување, за потврда на соодветни акти на са-
моуправните организации и заедници или за дава-
ње согласност на таквите акти, како к за другите 
Права и должности на Собранието на СФРЈ, кога 
е тоа определено со прописи. 

Одлуката како извршен пропис е општ акт што 
се донесува заради извршување и конкретизира-
ње на одделни одредби на закони, ако е тоа 
предвидено со сојузен закон. 

Одлука како извршен пропис може да донесува и 
Административната комисија. 

Одлуките со кои се уредуваат: внатрешната ор-
ганизација, работата и односите во областа на за-
едничката работа на соборите и работата на заед-
ничките работни тела на соборите, ги донесуваат 
двата собора рамноправно. Соборите на Собранието 
на СФРЈ рамноправно ја донесуваат и одлуката за 
организацијата и работата на службите на Собра-
нието на СФРЈ. 

Одлуките со кои ја.-уредуваат својата внатреш--
,на организација, работата и односите во соборите 
на Собранието на СФРЈ, ги донесува секој собор 
самостојно, а работните тела на соборите, ако се за 
тоа овластени со деловникот за работа на соборот. 

Член 117 
Секој собор на Собранието на СФРЈ може, во 

рамките на својот делокруг, да донесува заклучо-
ци за својата работа и за работата на работното 
тело што го формирал, како и за работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ за потребите на со-
борот и на неговите работни тела. 

Соборите можат, во рамките на својот дело-
круг, со заклучок да ги утврдуваат и обврските на 
Сојузниот извршен совет и на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации во поглед 
на подготвувањето'на предлог-акт или на врше-
њето на другите работи од нивниот делокруг. 

Соборите можат, во рамките на својот делокруг, 
со заклучок да ги утврдуваат обврските на С о б -
ниот извршен совет и на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации и да им даваат 
насоки во врска со извршуваните? на сојузните за-
кони, на други прописи и општи акти и со на-
сочувањето на работата на тие органи. 

Заклучоците на соборите им' се доставуваат на 
органите и организациите на кои се однесуваат и 
се објавуваат во информативниот билтен на Соб-

ранието на СФРЈ. 
Заедничките работни тела на соборите и работ-

ните тела на соборите можат да донесуваат заклу-
чоци само за својата работа. 

Член 118 
Собранието на СФРЈ учествува во склучува-

њето на општествен договор кога е тоа со закон 
определено или кога тоа ќе го одлучи^ соборот на 
Собранието на СФРЈ во чијшто делокруг спаѓа 
прашањето што е предмет на општествениот до-
говор% 

Соборот во чијшто делокруг спаѓа прашањето 
што е предмет на општествениот договор го опре-
делува работното тело на соборот, што ќе учеству-
ва во подготвувањето на општествениот договор и, 
по постигнатата согласност со учесниците на опште-
ствениот договор, ќе му го предложи на соборот 
текстот на општествениот договор на прифаќање. 
Овој собор одлучува за прифаќањето на опште-
ствениот договор, а прифатениот општествен дого-
вор од името на Собранието на СФРЈ го потпишу-
ва претседателот на Собранието на СФРЈ и претсе-
дателот на соборот што го прифатил. 

Член 119 
Текстот на законите не се потпишува. 
Указот за прогласување на закон, на општес-

твениот план на Југославија, на буџетот на феде-
рацијата и на завршната сметка на федерацијата 

Член 116 
Одлука се донесува како акт за вршење на пра-

вата и должностите на. Собранието на СФРЈ, ка- ' 
ко извршен пропис, или како акт за регулирање 
на внатрешната организација и на односите во Со-
бранието на СФРЈ. 

Со одлука како акт 'за вршење на правата и 
должностите на Собранието на СФРЈ соборите на 
Собранието на СФРЈ, во рамките на својот дело,« 
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го епротипотпишува претседателот на Собранието 
на СФРЈ. 

Со указ се прогласува и одлуката за избор на 
Сојузниот извршен совет. 

Актите што се донесени на заедничка седница 
на соборите на Собранието на СФРЈ ги потнишува 
претседателот на Собранието на СФРЈ. 

Актите што ги донесуваат соборите на С9бра-
нието на СФРЈ во рамноправен делокруг, освен за-
коните, ги потпишуваат претседателов на Собранието 
на СФРЈ и претседателите на двата собори на Соб-
ранието на СФРЈ, а актите што ги донесува еден 
собор во самостоен делокруг, освен законите, ги 
потпишуваат претседателот на Собранието на СФРЈ 
и претседателот на тој собор. , 

Заклучокот што го донел соборот на Собра-
нието на СФРЈ во својот делокруг то потпишува 

претседателот на соборот што го донел заклучокот. 
Член 120 

На изворниците на законите се става државен 
лечат, а на изворниците на други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ — печат на Собра-
нието на СФРЈ. 

На оригиналите на автентичните текстови на 
законите, на други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ на јазиците на албанската и унгар-
ската народност се става печат на Собранието на 
СФРЈ. 

Под изворник на закон односно на друг пропис 
и општ акт. на Собранието на СФРЈ се подразбира 
текст на закон односно на друг пропис и општ акт 
на јазиците на сите народи на Југославија усвоен 
на седница на надлежниот собор. 

Изворниците на закони, на други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ, како и ориги-
налите на автентичните текстови на тие акти на 
јазиците на албанската и на унгарската народност 
се чуваат во Собранието на СФРЈ. 

За ставањето државен печат на изворниците на 
законите и за ставањето печат на Собранието на 
СФРЈ на други прописи и општи акти и на ори-
гиналите на автентичните текстови на тие акти на 
јазиците на албанската и на унгарската народност 
и за чувањето на изворниците и оригиналите на 
автентичните текстови и за евиденцијата на тие 
акти, се грижи генералниот секретар ,на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 121 
Законите, други прописи и општи акти на 

Собранието на СФРЈ се донесуваат и се објавуваат 
ЕО службеното гласило на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во автентични тек-
стови на јазиците на народите на Југославија ут-
врдени со републичките устави. 

Законите, други прописи и општи акти на 
Собранието на СФРЈ се објавуваат во службеното 
гласило на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија како автентични т.екстови и на ја-
зиците на албанската и унгарската народност. 

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

Член 122 
Собранието ма СФРЈ ја известува јавноста за 

прашањата што се разгледуваат и за кои Се одлу-
чува во Собранието на СФРЈ и за своите одлуки 
и ставови по тие прашања како и за работата на 
соборите и нивните работни тела и заедничките ра-
ботни тела на соборите. 

Член 123 
9 На работните луѓе и на граѓаните, на организа-

циите на здружениот труд, на другите самоуправни 
организации и заедници и на други организации им 
сѕ достапни, во согласност со одредбите на пропи-
в т е за внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, 

и информативните и документационите материјали 
за прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на СФРЈ. 

Член 124 
На работните луѓе и ца граѓаните им се обез-

,бедува, во согласност со одредбите на прописите за 
внатрешниот ред во Собранието на СФРЈ, слободен 
пристап во Собранието на СФРЈ, на просторот оп-
ределен за таа цел 

На заедничка седница на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на седниците î a секој од ,соборите 
на Собранието на СФРЈ, на седниците на работ-
ните тела на соборите и на седниците на заеднич-
ките работни тела на соборите може да се одлучи 
определено прашање да се претресува без присус-
тво на јавноста, ако тоа го бараат интересите на 
безбедноста, или одбраната на земјата или други 
општествени интереси. 

Работните тела на соборите и заедничките ра-
ботни тела на соборите можат да одлучат, на сед-
ниците на тие тела да не присуствуваат работни 
луѓе и граѓани, ако тоа го бараат општествените 
интереси. 

Член 125 ' 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање имаат право да при-
суствуваат на заедничка седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на седниците на соборите на 
Собранието на СФРЈ, како и на седниците на ра-
ботните тела на соборите и на седниците на заед-
ничките работни тела на соборите и да Ја известу-
ваат јавноста за нивната работа. 

-На заедничка седница на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ и на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ може да се одлучи претставниците 
на печатот и на другите средства за јавно инфор-
мирање да можат да присуствуваат на седницата и 
кога на неа се претресува некое прашање без при-
суство на јавноста. За таквото прашање можат 
овие претставници да даваат за јавноста само из-
вестувања за кои тоа ќе се одлучи на седницата. 
На седницата може да се одлучи известувања за 
таквото прашање да можат да даваат дури по ис-
текот на определено вре^е. 

Работните тела на 'соборите и заедничките ра-
ботни тела на соборите можат да ги определат 
услбвите под кои претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање4 можат да 
ја извеслуваат јавноста за работата на нивните 
седници. 

На седниците на работните тела на соборите и 
на седниците на заедничките работни тела на со-
борите може да се одлзгчи одделно прашање да се 
разгледува без присуство на претставниците на 
печатот и на другите средства за јавно информира-
ње, ако тоа го бараат интересите на- безбедноста 
или одбраната на земјата или други општествени 
интереси. 

Член 126 
На претставниците на печатот и на другите 

средства за јавно информирање им се ставаат на 
располагање предлог-актите што се разгледуваат во 
Собранието на СФРЈ, - информативните и докумен-
тационите материјали за прашањата што се раз-
гледуваат во соборите на Собранието на СФРЈ, во 
нивните работни тела и во заедничките работни 
тела на соборите и известувањата, извештаите за 
работата на работните тела на соборите и на заед-
ничките работни тела на соборите и стенографски-
те белешки од седниците на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ, освен ако соборот односно работното 
тело одлучило одделно прашање да се разгледува 
без присуство на претставниците на печатот и на 
другите средства за јавно информирање. 

Член' 127 
Претставниците на печатот и на другите сред«« 

Ства за јавно информирање, како л лицата што ра-
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ботат врз работите на информирањето на јавно-
ста за работата на Собранието на СФ^Ј, се должни 
во вршењето на оваа дејност да се придржуваат 
кон начелата на професионалната етика и на оп-
штествената одговорност. 

Објавувањето на информации со кои му се на-
несува штета на угледот на Собранието на СФРЈ 
или на интересите на општествената заедница, на\ 
честа, угледот и на правата на делегатите, повле-
кува одговорност. 

Член 128 
Начинот на остварување на правата, должно-

стите и одговорноста на претставниците на печатот 
и на другите средства за јавно информирање во 
Собранието на СФРЈ се уредува со правилникот 
што го донесува претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 129 
Надлежниот собор може да одлучи, предлог-

-законот или другиот општ акт што се претресува 
во Собранието на СФРЈ, а што е од посебен инте-
рес за јавноста, да се објави преку печатот или 
посебна публикација. 

Член 130 
Собранието на СФРЈ издава информативен 

билтен на Собранието на СФРЈ, заради известува-
ње на делегатите и делегациите, како и на заинте-
ресираните државни органи и општествено-поли-
тички и други општествени организации, на само-
управните организации и заедници и на други ор-
ганизации за својата работа. 

Во информативниот билтен на Собранието на 
СФРЈ се објавуваат одлуките и заклучоците на 
Собранието на СФРЈ и на неговите собори што не 
се објавуваат во службеното гласило на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ издава и посебни свесни 
на политичката библиотека, едиција на докумен-
тите од работата на Собранието на СФРЈ, посебен 
билтен за странство и други публикации за рабо-
тата на Собранието на СФРЈ. 

Член 131 
Собранието на СФРЈ издава стенографски бе-

лешки од седниците нѕи соборите. 
Начинот на уредување и издавање на стено-

графските белешки се уредува со посебна одлука, 
што ја донесуваат соборите рамноправно. 

Член 132 
Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-

ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
можат, заради известување на јавноста за работата 
на Собранието на СФРЈ, да одлучат да се даде 
официјално соопштение за печатот и за другите 
средства за јавно информирање. 

Член 133 
Официјално соопштение за печатот и за дру-

гите средства за јавно информирање се дава, осо-
бено, по седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ или на нивните работни тела лли' на заед-
ничките работни тела на соборите што се одржа-
ни без присуство на јавноста, односно без присус-
тво на претставници на печатот и на другите сред-
ства за јавно информирање, како и во други слу-
чаи кога тоа ќе го одлучи соборот или работното 
тело. 

АКО текстот на официјалното соопштение не е 
утврден на седницата 'на соборот односно на него-
вото работно тело или на седницата на заедничко-
то работно тело на соборите, тој текст го утврдува 
претседателот на соборот односно на̂  работното тело. 

Член 134 
Конференција за печатот се одржува кога тоа 

ќе го одлучи ,собор н^ Собранието на СФРЈ, прет-
седателот на Собранието на СФРЈ, претседател на 

собор или Претседателството на Собранието на 
СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ, прет-
седател на собор и Претседателството на Собрани-
ето на СФРЈ можат да определат претставник 
што ќе одржи конференција за печатот. 

Претседателството на Собранието на СФРЈ мо-
же да им предложи и на другите функционери во 
Собранието на СФРЈ да одржат конференција за 
печатот. 

X. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 135 
Секој делегат има право на седниците на собо-

рите на Собранието на СФРЈ, на нивните работни 
тела и на заедничките работни тела на соборите да 
зборува на кој и да е од јазиците на народите на 
Југославија односно на јазикот на народноста на 
која и припаѓа. 

Делегатот и делегацијата имаат право на соборите 
на Собранието на СФРЈ. на нивните работни тела 
и на заедничките работни тела на соборите да им 
поднесуваат нисмени предлози, амандмани и други 
поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата на 
народите на'Југославија, утврдени со републичките 
устави односно на кој и да е од јазиците и писмата 
на народностите. 

Говорот на делегат одржан на седница на со-
бор на Собранието на СФРЈ или на негово работно 
тело, или на заедничко работно тело на соборите на 
еден од јазиците на народите на Југославија се 
преведува на другите јазици на народите на Југо-
славија. 

Говорот на делегат одржан на седница на собор 
на Собранието на СФРЈ или на негово работно те-
ло или на заедничко работно тело на соборите на 
јазик на народностите се преведува на сите јазици 
на народите на Југославија.' 

Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се при 
менуваат и на сите други говорници на седниците 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните 
работни тела. 

Член 136 
Секој делегат има право на соборите на Собра-

нието на СФРЈ и на нивните работни тела да им 
поднесува писмени предлози, амандмани и други 
поднесоци на кој и да е од јазиците и писмата на 
народите на Југославија, утврдени со републичките 
устави односно на народноста на која и припаѓа. 

Поднесоците на делегатите составени на еден 
од јазиците на народите на Југославија и поднесо-
ците составени на јазиците на одделни наоодчости 
се преведуваат на јазиците на народите на Југос-
лавија, утврдени со републичките устави. 

Член 137 
Во Собранието на СФРЈ се изработуваат на 

јазиците на народите на Југославија, утврдени 
со републичките уста ви' 

— предлог-актите на Собранието на СФРЈ и: 
другите предлози што ги разгледуваат соборите на 
Собранието на СФРЈ и н и в и т е работни тела и за-
едничките работни тела на соборите, како и заклу-
чоците и записниците на соборите и на нивните 
работни тела и rfa Заедничките работни тела на со-
борите; 

- информативните и документационите мате-
ријали за прашањата на дневен ред на седниците! 
на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните 
работни тела и на заедничките работни тела на cq-ч 
борите и за другите прашања од делокругот на со« 
борите, односно на нивните работни тела и за здедо 
точките работни тела на соборите што, според од«« 
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редбите на овој деловник, им се упатуваат на деле-
гатите; 

— другите'материјали што им се упатуваат на 
делегатите, како: информативниот билтен на Собра-
нието на СФРЈ, поканите за седница на соборите 
на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела 
и на заедничките работни тела на соборите и дру-
ги известувања. 

Материјалите од став 1 на овој член што на 
Собранието на СФРЈ му ги доставуваат Сојузниот 
извршен совет, сојузните органи на управата и со-
јузните организации мораат да бидат изработени и" 
доставени на јазиците и ниемата на народите на 
Југославија, утврдени со републичките устави. 

Материјалите од став 1 на овој член што на 
Собранието на СФРЈ му ги доставиле други органи 
и организации, како и делегациите и делегатите, 
а не се изработени на' сите јазици на народите на 
Југославија, се преведуваат во Собранието на СФРЈ 
-на јазиците на народите на Југославија, утврдени 
со републичките устави. 

Член 138 
На делегатот му се доставуваат материјалите 

на јазикот на народот на Југославија, утврден со 
републичкиот устав, на кој му припаѓа тој деле-
гат, ако ТОЈ не бара поинаку, а на делегатот што 
и припаѓа на народност — на јазикот на народот 
на Југославија што ќе го определи тој. 

-На собранијата на републиките и на собрани-
јата на автономните покраини, како и на'органите 
и организациите и на одделни граѓани на терито-
ријата на република, односно на автономна покра-
ина им се доставуваат материјалите на оној од ја-
зиците на ртродите на Југославија што се употре-
бува во таа република односно автономна покраина. 

Член 139 
Документите што во Собранието на СФРЈ им се 

издаваат на делегатите, како што се легитимациите 
на делегатите и слични исправи, го содржат тек-
стот на јазиците и писмата на) народите^ на Југос-
лавија, утврдени со републичките уставиГ 

Документите и другите акти што се однесуваат 
само на одделен делегат се издаваат на јазикот на 
народот на Југославија, утврден со републичкиот 
устав, на кој му припаѓа тој делегат, ако тој не 
бара поинаку, а на делегатот што и припаѓа на на-
родност — на јазикот на народот на Југославија 
што ќе го определи тој. 

Член 140 
Собранијата на автономните покраини и дру-

гите органи и организации на подрачјата на кои 
"живеат припадници на народносЈите можат пред-
,лозите односно барањата за донесување акти на 
Собранието на СФРЈ и другите предлози што ги 
разгледуваат соборите на Собранието на СФРЈ и 
нивните работни тела да ги поднесуваат на еден 
од јазиците на народностите од територијата на 
автономната покраина односно од ,тоа подрачје. 

Граѓаните - припадници на ^ народностите мо-
жат на соборите на Собранието на СФРЈ и на нив-
ните работни тела да им поднесуваат барања за, 
донесување акти на Собранието на СФРЈ, предло-
зи и други претставки на јазикот на народноста на 
која и припаѓаат. 

Барањата, предлозите и претставките од ст. 1 
И 2 на ОВОЈ член, составени на јазиците на народно-
стите, што им се доставуваат на делегатите, се пре-
ведуваат на јазиците на народите на Југославија, 
утврдени со републичките устави. 

Одговорите на овие барања, предлози и пре-
ставки се доставуваат на оној од јазиците^ на на-
родите на Југославија што се употребува во репуб-
ликата односно во автономната покраина во која 
подносителот има живеалиште односно (седиште. 

XI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРЕТСЕДАТЕЛ-

СТВОТО НА СФРЈ 

Член 141 
Собранието на СФРЈ, во остварувањето на со-

работката со Претседателството на СФРЈ во праша-
њата од заеднички интерес, го известува Претсе-
дателството на СФРЈ за седниците на соборите и 
на заедничката седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ и му ги доставува информативните и 
другите документациони материјали од интерес за 
работата на Претседателството на СФРЈ. 

Член 142 
Членовите на Претседателството на СФРЈ мо-

жат да присуствуваат и да учествуваат во работата 
на заедничка седница на соборите на Собранието 
на СФРЈ, на седниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на нивните работни тела и на седниците 
на заедничките работни тела на соборите. 

Член 143 
Предлозите на Претседателството на СФРЈ за 

утврдување на внатрешната и на надворешната по-
литика и за донесување закони и други општи акти, 
се разгледуваат во надлежниот собор на Собранието 
на СФРЈ според постапката утврдена со деловникот 
на тој собор. 

Член 144 
Кога надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 

ќе побара од Претседателството на СФРЈ, да ги из-
ложи ставовите за одделни прашања од неговата 
надлежност што се од интерес за работата на Со-
бранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на 
СФРЈ го известува За тоа Претседателството на 
СФРЈ. 

Член 145 
АКО надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 

не го прифати предлогот на Претседателството на' 
СФРЈ за утврдување на внатрешната и на надво-
решната политика или предлогот за донесување 
закон или друг општ акт чиешто донесување Прет-
седателството на СФРЈ го смета за неопходно, или 
ако не го прифати предлогот на Претседателството 
на СФРЈ да се одложи донесувањето на закон 
или на друг општ акт, претседателот на Собранието 
на СФРЈ го известува Претседателството на СФРЈ 
за ставот на надлежниот собор и за причините по-
ради кои го зазел тој став. 

Во случајот од став 1 на овој член, по иници-
јатива од Претседателството на СФРЈ или од над-
лежниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе се пос-
тапи на начинот утврден во член 319 од Уставот 
на СФРЈ. 

Член 146 
Претседателството на СФРЈ го известува Со-

бранието на СФРЈ за состојбата и проблемите на 
внатрешната и надворешната политика, односно за 
други прашања од надлежноста на Собранието на 
СФРЈ на заедничка седница на соборите на Собра-
нието на СФРЈ, а може" тоа да го стори и на сед-
ница на соборот во чијшто делокруг спаѓаат пра-
шањата за кои се известува Собранието на СФРЈ. 

' Член 147 
Кога Претседателството ца СФРЈ ќе задржи 

од извршување пропис на Сојузниот извршен со-
вет, претседателот на Собранието на СФРЈ го из-
вестува за тоа надлежниот собор веднаш откако 
ќе биде известен за одлуката на Претседателство-
то на СФРЈ,. 

Надлежниот собор на Собранието на СФРЈ од-
лучува за тоа дали пронисот на Сојузниот извр-
шен совет останува во сила или се укинува, однос-
но поништува. 
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За ставот на надлежниот собор претседателот 
на Собранието на СФРЈ го известува Претседател-
ството на СФРЈ. 

Член 148 
Прашањето за доверба на Сојузниот извршен 

совет што Претседателството на СФРЈ, во оствару-
вањето на своите права и должности, го поставува 
пред Собранието на СФРЈ, се разгледува на начин 
утврден со овој деловник и со деловниците на со-
борите на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на Собранието на СФРЈ го из-
вестува Претседателството на СФРЈ за одлуката на 
соборите на Собранието на СФРЈ. по повод поста-
вувањето на прашањето за доверба од страна на 
Претседателството на СФРЈ. 

XII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

СПРЕМА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Претставување на Сојузниот извршен совет во 
Собранието на СФРЈ 

Член 149 
Претседателот на Сојузниот извршен совет го 

претставува Сојузниот извршен совет во соборите 
на Собранието на СФРЈ, на заедничка седница на 
соборите и на нивните работни тела и во заеднич-
ките работни тела на соборите. 

Потпретседателот на Сојузниот извршен совет 
го претставува Сојузниот извршен совет во собо-
рите на Собранието на , СФРЈ, на заедничка седни-
ца на соборите и на нивните работни тела и во 
заедничките работни тела на соборите, во соглас- 1 

ност со заклучоците на Сојузниот извршен совет 
или врз основа на овластување од претседателот на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 150 
. Заради остварување на постојана соработка со 

Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет оп-
ределува свои членови како постојани претстав-
ници во одделен собор на Собранието на СФРЈ и во 
работните тела на сбборите. 

За свој постојан претставник во одделни работ-
ни тепа на соборите на Собранието на СФРЈ, Со-
јузниот извршен совет може да определи и фун-
кционер што раководи со сојузен орган на упра-
вата или со сојузна организација, што не е член 
на Сојузниот извршен совет, по прашањата од 
областите што спаѓаат во делокругот на органот, 
односно на организацијата со која раководи тој. 

Член 151 
Сојузниот извршен совет може да определи еден 

свој член да го претставува по определено праша-
ње во одделен собор на Собранието на СФРЈ и во 
работните тела на соборите. 

» Сојузниот извршен совет може да определи и 
функционер што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација, што не е 
член на Сојузниот извршен совет, да го претставува 
во одделен собор на Собранието на СФРЈ или во 
работните тела на соборите по определено праша-
ње од областа што спаѓа во делокругот на органот 
на управата односно на сојузната организација со 
која раководи тој.' 

Член 152 
Кога Сојузниот извршен совет им поднесува на 

соборите на Собранието ria СФРЈ предлог-акт одно-
сно ируг предлог заради'разглегурање. го известува 
соборот за својот претставник што го определил. 

Претставниците на Сојузниот извршен сРвет 
присуствуваат на седниците на соборите на Собра-
нието на СФРЈ и на нивните работни тела и на сед-
ниците на заедничките работни тела на соборите на 

кои се разгледува предлог-актот, што го поднел тој 
совет, и учествуваат во работата на соборите, нив-
ните работни тела и заедничките работни тела на 
соборите, ги изнесуваат ставовите на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет и го известуваат Сојузниот извршен 
совет за ставовите и мислењата на соборите односно 
на работните тела 

Член 153 
Сојузниот извршен совет упатува свои повере-

ници кога на дневен ред на седница на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела и на 
заедничките работни тела на соборите е предлог-акт 
што го поднел тој совета 

Сојузниот извршен совет може да упати свои 
повереници и во други случаи, жога тоа го смета за 
потребно. 

Сојузниот извршен совет упатува повереници и 
кога тоа го бараат соборите на Собранието на СФРЈ, 
нивните работни тела и заедничките работни тела 
на соборите. 

Повереникот на Сојузниот извршен совет при-
суствува на седниците на соборите на Собранието 
на СФРЈ, на нивните работни тела и на седниците 
на заедничките работни тела на соборите, дава из-
вестувања и објасненија за предлог-актот и за дру-
гите прашања што се на дневен ред на седницата 
на соборите, на нивните работни тела и на заеднич-
ките работни тела на соборите. 

Член 154 
Соборите на Собранието на СФРЈ и нивните ра-

ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
го известуваат Сојузниот извршен совет за своите 
седници, а претседателот на Собранието на СФРЈ, 
за заедничка седница на соборите. 

За седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ и нивните работни тела и заедничките работ-
ни тела на соборите на кои ќе се разгледува пред-
лог-акт или друг предлог што го поднел Сојузниот 
извршен совет, се известуваат и претставниците и 
поверениците на тој совет. 

2. Известување на Собранието на СФРЈ за работата 
на Сојузниот извршен совет 

Член 155 
Сојузниот извршен совет, по своја' иницијатива 

или по барање од соборите на Собранието на СФРЈ, 
ги известува соборите на Собранието на СФРЈ за 
својата работа, за спроведувањето на политиката 
што ја утврдило Собранието на СФРЈ во целост или 
за одделни области на општествениот живот, за из-
вршувањето на сојузните закони, на другите про-
писи или општи акти што ги донело Собранието на 
СФРЈ, за состојбата и, развојот во сите или во од-
делни области на општествениот живот и на опште-
ствените односи, како и за други прашања од дело-
кругот на Советот. 

Извештаите на Сојузниот извршен совет им се 
доставуваат на делегатите во надлежниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Извештаите што Сојузниот извотнен совет му ги 
поднесува на Собранието на СФРЈ ги претресува 
надлежниот собор. 

Член 156 
Секој од соборите на Собранието на СФРЈ може 

да бара Сојузниот извршен совет да го извести за 
својата работа во областа што ,спаѓа во делокругот 
на соборите на Собранието на СФРЈ и за други пра^ 
т а њ а од таа област. 

3. Одговорност на Сојузниот извршен еовет 

Член 157 
Во остварувањето на одговорноста на Сојузниот 

извршен совет пред Собранието на СФРЈ, секој од 
соборите на Собранието на СФРЈ може, во рамките 
на својот делокруг, да .поведе претрес на прашања«? 
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та што се однесуваат на работата на Сојузниот из-
вршен совет, а особено во врска со спроведувањето 
на политиката1 што ја утврдило Собранието на 
СФРЈ и за состојбата во одделни области на опште-
ствениот живот, со извршувањето на сојузните за-
кони, на другите прописи и на општите акти на Со-
бранието на СФРЈ и со насочувањето и Усогласува-
њето на работата на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации од страна на Сојузниот 
извршен совет. 

Претрес за овие прашања може да се поведе по 
повод предлог-акт, извештај за работата на Сојуз-
ниот извршен ,совет, поднесена интерпелација, како 
и по повод други прашања што се разгледуваат на 
седница на собор. 

Член/158 
Претресот на прашањата што се ,однесуваат на 

остварувањето на одговорноста на Сојузниот извр-
шен совет може да се-заврши: 

- со заземање став за работата на Сојузниот 
извршен совет и за неговата одговорност; 

- со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет и му се да-
ваат насоки во врска со спроведувањето на полити-
ката и со извршувањето на сојузните? закони, на 
другите прописи и општи акти на Собранието на' 
СФРЈ; 

- со донесување заклучок со кој се утврдуваат 
обврските на Сојузниот извршен совет за презема-
ње на определени мерки, за поднесување извештаи 
или предлог-акти, или за доставување на информа-
тивни и други материјали; 

- со поставување на прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет или на претседателот или 
на одделен член на тој совет; 

- со просто преминување на ,следната точка од 
дневниот ред. 

Член 159 
Во вршењето на политичка контрола над рабо-

тата на Сојузниот извршен ,совет надлежниот собор 
на Собранието на СФРЈ може да го укине или по-
ништи прописот на Сојузниот извршен совет што е 
во спротивност со Уставот на СФРЈ, со сојузен за-
кон и друг пропис или со општ акт што го до-
нел тој. 

Предлог за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет може да подне-
се делегат односно делегација на надлежниот собор 
и работно тело на соборот. 

Предлогот за укинување или поништување на 
пропис на Сојузниот извршен совет му се доставува 
на Сојузниот извршен совет заради изнесување на 
неговиот став. . 

Член 160 
Ако еден од соборите на Собранието на С Ф Р Ј 

му изгласа недоверба на Сојузниот извршен совет 
или на претседателот односно на одделен член на 
ТОЈ совету претседателот на тој собор го известува за 
тоа претседателот на другиот собор. Во својот из-
вештај претседателот на Соборот е должен да ги 
наведе причините поради кои соборот му изгласал 
недоверба на СОЈУЗНИОТ извршен совет или на прет-
седателот односно на одделен член на Сојузниот из-
вршен совет. 

. Претседателот на соборот на Собранието на 
СФРЈ на кого му е доставен извештајот свикува 
веднаш седница на соборот заради заземале став 
за ова прашање. 

Член 161 
Ако другиот собор на Собранието на СФРЈ се 

согласи со ставот на соборот на Собранието на 
СФРЈ што му изгласал недоверба на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет или на претседателот односно на Од-
делен член на Советот, претседателот и сите члено-
ви односно одделен член на Сојузниот извршен со^ 
шех ќе де разрешат рд должноста 

АКО другиот собор не се согласи со одлуката на 
соборот што ја изгласал недовербата, претседателот 
на соборот ќе го извести тој собор за ставот на 
другиот собор и за-причините поради кои не се со-
гласил со изгласаната недоверба. 

Претседателот на соборот што ја изгласал недо-
вербата го известува веднаш тој собор за ставот на 
другиот собор. Тој собор повторно го претресува 
прашањето за доверба на Сојузниот извршен совет, 
или на претседателот односно на одделен член на 
Советот, а ако остане при порано заземениот став, 
двата собора ќе одржат заедно седница заради 
разгледување на ова прашање. 

Ако И на седницата што двата собора ќе ја одр-
жат заедно, соборот што ја изгласал недовербата 
остане при својот поранешен став, претседателот и 
сите членови односно одделен член на Сојузниот: 
извршен совет се разрешуваат од должноста. 

Член 162 
АКО смета дека не е во состојба да обезбеди: 

спроведување на утврдената политика илњ извршу-
вање на актот на Собранието на СФРЈ чиешто до-
несување се предлага, или спроведување на ставо-
вите или на предложените мерки, или дека не може 
да ја преземе одговорноста за вршењето на својата 
функција ако не се донесе актот чиешто донесува-
ње го предлага, како и ако смета дека не може да 
ги спроведе насоките што му ги дал некој од собо-
рите на Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет може да постави прашање за доверба. 

Член 163 
Прашањето за доверба го поставува од името на 

Сојузниот извршен совет претседателот на Советот 
или членот на Советот што од Советот е определен 
за негов претставник, на седница на надлежниот 
собор на Собранието на СФРЈ, пред да ја донесе тој 
собор својата одлука по повод која Сојузниот извр-
шен совет го поставил прашањето за доверба. 

За прашањето за доверба надлежниот собор на 
Собранието на СФРЈ гласа во исто време кога и за 
работата поради која е поставено прашањето за до-
верба. Ако при гласањето за таа работа соборот до-̂  
несе одлука спротивна на мислењето или на пред-
логот на Сојузниот извршен совет, се смета дека 
истовремено му изгласал недоверба на тој совет. 

Ако надлежниот собор на Собранието на СФРЈ 
на тој начин му изгласал недоверба на Сојузниот 
извршен совет, ќе се спроведе постапката утврдена 
во чл. НО и 161 од овој деловник. 

Член 164 
Ако Сојузниот извршен совет поднесува колска 

тивка оставка, претседателот на Советот ја подне-
сува колективната оставка до претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, кој ја упатува дог претседатели-
те на соборите на Собранието на СФРЈ. Претседате-
лот на секој собор на Собранието на СФРЈ ја упа-
тува оваа колективна оставка до сите членови на 
соборот. 

Колективната оставка на Сојузниот извршен 
совет ја разгледуваат двата собора на Собранието 
на СФРЈ и тие можат по повод оваа оставка' да 
отворат претрес. 

Член 165 
Ако претседателот на Сојузниот извршен совет 

или одделен член на тој совет поднесува оставка, 
оставката се поднесува до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, кој ја упатува до претседателите 
на соборите на Собранието на СФРЈ. Претседа-
телот на секој сцбор на Собранието на СФРЈ ја упа-
тува оваа оставка до сите членови на соборот. 

Оставката на претседателот односно на одделев 
член на Сојузниот извршен совет ја разгледуваа! 
двата собора на Собранието на СФРЈ и тие доожаи 
ПО довод оваа оставка да отвор!! претрес, ' 
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Член 166 
Ако Сојузниот извршен совет поднесе колектив-

на оставка, односно ако претседателот-на тој совет' 
поднесе оставка, Сојузниот извршен совет останува 
на должноста до изборот на нов совет. 

XIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СПРЕМА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНР13АЦИИ 

Член 167 
Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-

ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
можат, во рамките на својот делокруг, да бараат од 
сојузните органи на управата и од сојузните орга-
низации: 

— да проучат определено прашање од својот 
делокруг и за тоа да им поднесат извештај; 

— да ти известат за состојбата и појавите од 
областа на својот делокруг; 

— да ги известат за спроведувањето на полити-
ката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и за из-
вршувањето на сојузните закони, други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ, за одделни 
прашања од областа на нивниот делокруг; 

— да изработат предлог на закон, на друг про-
пис или на општ акт од областа на својот делокруг, 
што ги Донесува Собранието на СФРЈ; 

— да им даваат известувања и објасненија за 
прашањата од својот делокруг; 

— да им ги достават податоците со кои распо-
лагаат. или што се должни во својот делокруг да ги 
собираат и евидентираат, како и списи и други ма-
теријали потребни за работата на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, нивните работни тела и на заед-
ничките работни тела на соборите. 

Ако сојузниот орган на управата, односно сојуз-
ната организација смета дека не може, поради дру-
ги свои редовни обврски, да го изврши барањето на 
работното тело на собор што се однесува до изра-
ботката на предлог-закон, друг пропис или општ 
акт, а кој не е предвиден со програмата за" работа 
на соборот или со заклучокот на соборот, ќе го из-
вести за тоа работното тело на соборот и Сојузниот 
извршен совет и ќе ги: изнесе причините поради кои 
не може да го стори тоа. 

Член 168 
Работните'тела на соборите на Собранието на 

СФРЈ можат да се договорат со функционерите што 
раководат со сојузните органи на управата и со со-
јузните организации на управата ЕО работата на ко-
мисија, студиска група или на друга група, што ја 
формирало работното тело, заради проучување на 
определени прашања и подготвување на закони, на 
други прописи и општи акти, да учествуваат струч-
њаци од соодветниот орган на управата односно 
организација. 

Член 169 
Заедничките работни тела на соборите и работ-

ните тела на соборите ги известуваат сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации за сед-
ниците на кои ќе бидат протресуваше прашања што 
се однесуваат на областа од нивниот делокруг, за-
ради учество на нивни претставници на тие седници. 

1 Член 170 
Функционерите што раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации имаат 
право и должност да учествуваат во работата на 
седниците на соборите на Собранието на СФРЈ кога 
на тие седници се претресува предлог на акт со коЗ 
се уредуваат прашањата што се однесуваат на об-
ласта од делокругот на сојузниот орган на управа-
та односно на сојузната организација со кои тие 

раководат или друго прашање што се однесува на4 

областа од делокругот на ТОЈ орган односно органи-
зација. 

На седниците на соборите на Собранието на 
СФРЈ овие функционери им даваат на соборите 
известувања и Објасненија за прашањата што се 
разгледуваат а се должни, на нивно барање, да им 
даваат такви известувања и објасненија и по пис-
мен пат. 

Функционерите од став'1 на овој член, по своја 
иницијатива или на барање од заедничките работни 
тела на соборите и од работните тела на соборите 
на Собранието На СФРЈ, учествуваат во работата на 
седниците на тие работни тела, кога на тие седници 
се разгледува предлог-акт со кој се уредуваат пра-
шања што се однесуваат на областа од делокругот 
на сојузниот орган на управата односно на сојузна-
та организација со кои тие раководат, или друго 
прашање што се однесува на областа од делокругот 
на тој орган односно организација. 

Ако функционерот е спречен да учествува - во 
работата на седницата на / работното тело, може да 
определи во работата на седницата да учествува 
друг одговорен функционер во соодветниот орган 
на управата односно организација. 

Заради редовно известување на соборите на Со-
бранието на СФРЈ, на нивните работни тела и тна 
заедничките работни тела на соборите за работата 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации за состојбата, појавите и проблемите во 
областите од делокругот на тие органи односно ор-
ганизации, како и заради давање на тие тела по-
требни известувања и објасненија за прашањата 
што се разгледуваат, во работата на седниците на 
соборите, на нивните работни тела и на заеднички-
те работни тела на соборете има право да учествува 
како претставник на сојузен орган на управата од-
носно на сојузна организација и друг функционер 
во тој орган односно организација што е за тоа по-
себно определен. 

Член 171 
Функционерите што раководат со сојузните ор-

гани на управата и со сојузните организации изве-
стуваат, на барање од соборите на Собранието на 
СФРЈ, за состојбата во соодветната област, за извр-
шувањето на сојузните закони, на други прописи и 
општи акти на Собранието на СФРЈ и за други пра-
шања од својот делокруг, како и за работата на ор-
ганот односно на организацијата со кои раководат. 

Соборот може со свој заклучок да го определи 
рокот во кој функционерот е должен да поднесе 
извештај. 

Член 172 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на претресот на прашањата " што се однесуваат на 
работата на Сојузниот извршен совет, како и ^на 
поставувањето на прашањето за доверба, разрешу-
вање и оставка на ,претседателот и на сите или на 
одделен член на тој совет, согласно се применуваат 
и врз' претресот на прашањата за работата, поста-
вувањето на прашањето за доверба, разрешување К 
оставка на функционерите што раководат со сојуз-
ните органи на управата и со сојузните организа-
ции и на другите функционери, што ги именува 
Собранието на СФРЈ ( 

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА' 
И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
СПРЕМА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА1, 
СОЈУЗНИОТ СУД. СОЈУЗНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-
ТЕЛСТВО И СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВО-

БРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 173 
Мислењата и предлозите на Уставниот суд на 

Југославија за остварување на заштитата на устава 
поста и законитоста и за преземање мерки заради ј 
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заштита на правата на самоуправувањето и на дру-
ги слободи и права на граѓаните и на самоуправни-
те организации и заедници пред тој суд, извештаите 
на СОЈУЗНИОТ суд и на сојузниот јавен обвинител за 
општите проблеми на правосудството и за работата 
на Сојузниот суд односно на сојузниот јавен обви-
нител^ како и извештаите, мислењата, и предлозите 
на СОЈУЗНИОТ општествен правобранител на самоу-
правувањето што му се поднесуваат на Собранието 
на СФРЈ, се доставуваат до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, кој ги упатува до претседателот на 
СОЈ,УЗНИОТ собор. 

Ако со тие мислења, предлози и извештаи се 
подигаат прашања од делокругот на Соборот на ре-
публиките и покраините, претседателот на Собра-
нието на СФРЈ ќе ги достави на разгледување и до 
претседателот на тој собор. 

Откако Соборот на републиките и покраините 
ќе ги разгледа овие мислења, предлози односно из-
вештаи во делот што се однесува на работите од 
неговиот делокруг, зазема за нив стак Претседате-
лот на Соборот на републиките и покраините го из-
вестува претседателот на Сојузниот собор за ставо-
вите што ги зазел ТОЈ собор. 

Сојузниот собор при претресувањето на овие 
мислења, предлози и извештаи, ги зема предвид и 
ставовите што Соборот на републиките и покраини-
те ги зазел за нив. 

Член 174 
Соборот на републиките и покраините може, и 

По сопствена иницијатива, да ги разгледува праша-
њата за применувањето на сојузните закони што ги 
донесува тој и прашањата за работата на Сојузниот 
суд и на сојузниот јавен обвинител. 

Своите мислења и предлози што за тие праша-
ња ќе ги заземе Соборот на републиките и покраи-
ните, претседателот на тој собор му ги доставува и 
на Сојузниот собор. 

Член 175 
Предлогот за поведување постапка за оценува"' 

ње на уставноста и законитоста на закони, на дру-
ги прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, 
Уставниот суд на Југославија го доставува до прет-
седателот на Собранието на СФРЈ, кој го упатува 
на разгледување до соборот во чијшто делокруг 
спаѓа донесувањето на тој закон, на друг пропис 
односно општ4 акт. 

Во согласност со мислењето и заклучокот на 
надлежниот сооор односно на работното тело на со-
борот на Собранието на СФРЈ, претседателот на со-
борот му доставува на Уставниот суд на Југославија 
одговор на предлогот за оценување ќа уставноста и 
законитоста и го определува лицето што во постап-
ката пред Уставниот суд на Југославија ќе го прет-
ставува Собранието на СФРЈ. 

Секој собор на Собранието на СФРЈ може да 
одлучи пред Уставниот суд на Југославија да пове-
де постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на прописите. . 

Предлогот, за поведување постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста го поднесува, врз 
основа на заклучок од соборот, претседателот на 
соборот преку претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 176 
Барање за давање мислење за тоа дали репуб-

лички устав односно покраински устав е во спро-
тивност со Уставот на СФРЈ поднесува до Устав-
ниот суд на Југославија претседателот на Со5ра-
нието на СФРЈ. врз основа на заклучок од СОЈУЗ-
НИОТ собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 177 
Одлуките на Уставниот суд на Југославија што 

Р0 однесуваат на сојузен закон, Уставниот суд ги 
Доставува До претседателот на Собранието на СФРЈ, 

кој ги упатува до претседателот на надлежниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

Претседателот на надлежниот собор е должен 
да го запознае соборот со одлуката на Уставниот 
суд на првата наредна седница на соборот. 

XV. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО 
СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО СО-

БРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 178 
Собранието на СФРЈ во остварувањето на свои-

те права и должности соработува со собранијата на-
републиките и со собранијата на автономните по-
краини. 

Со оваа соработка се остварува учество на со-
бранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини во изградувањето на поли-
тиката на федерацијата, во донесувањето на сојуз-
ните закони, на други прописи и општи акти на Со-
бранието на СФРЈ, на програмите и плановите за 
работа на соборите, како и нивните права и долж-
ности во работата на соборите и на нивните работни 
тела и заедничките работни тела на соборите, 

Член 179 
Претседателот на Собранието на СФРЈ и прет-

седателите на соборите на Собранието на СФРЈ ги 
известуваат собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини за денот на одржува-
њето на заедничка седница на соборите односно на 
седница на собор и им ги доставуваат предлозите 
на дневниот ред на седниците со соодветните ма-
теријали. 

Заедничките работни тела на соборите ги изве-
стуваат соодветните работни тела на со0ранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини за денот на одржувањето на своите седници 
и им ги доставуваат предлозите на дневниот ред и 
материјалите кон прашањата на дневен ред, како и 
другите материјали што се изработуваат во тие 
тела. ' 

Член 180 
Заедничките работни тела на соборите на Со-

бранието на СФРЈ можат непосредно од соодветни-
те работни тела на собранијата на републиките и на 
собранијата на автономните покраини да бараат 
мислење за одделни прашања што ги разгледуваат. 

Мислењата што работните тела на собранијата 
на републиките и на собранијата на автономните 
покраини ги доставуваат, по сопствена иницијатива 
или по барање од заедничкото работно тело на со-
борите, ова работно тело ги разгледува на својата 
седница и, ако за тоа прашање им поднесува на со-
борите свој извештај, должно е во извештајот да 
ги запознае соборите со мислењето на соодветното 
работно тело на собранието на републиката односно 
на собранието на автономната покраина и да им да-
де на соборите мислење односно да заземе став за 
тоа мислење. 

За заземениот' став за мислењето на работното 
тело на собранието на републиката и на собранието 
на автономната покраина, претседателот на заед-
ничкото работно тело на соборите го известува прет-
седателот на работното тело на собранието на ре-
публиката односно на собранието на автономната 
покраина. 

X V I . С О Р А Б О Т К А Н А С О Б Р А Н И Е Т О Н А С Ф Р Ј 
С О О П Ш Т Е С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И Т Е И Д Р У Г И 
О П Ш Т Е С Т В Е Н И О Р Г А Н И З А Ц И И , С О С А М О У -
П Р А В Н И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И И З А Е Д Н И Ц И И С О 

Д Р У Г И О Р Г А Н И З А Ц И И В О Ф Е Д Е Р А Ц И Ј А Т А 

Член 181 
Соборите на Собранието на СФРЈ остваруваат? 

Соработка со Социјалистичкиот Сојуз на работниот 
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народ на Југославија, со Сојузот на комунистите на 
Југославија, со Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија и со други општествено-политички и други 
општествени организации, со самоуправните органи-
зации и заедници и со други организации во фе-
дерацијата ,особено: со обезбедување на нивното 
учество во разгледувањето на општествено-еко-
еомските и на политичките прашања - од дело-
кругот на соборите, во програмирањето на ра-
ботата на соборите и со учество на претставни-
ци на тие организации во работата на седни-
ците на соборите, на нивните работни тела и на 
заедничките работни тела на соборите, како и со 
организирање јавна дискусија и други облици на 
консултирање на пошироката јавност за прашања-
та за кои одлучуваат соборите. 

За таа цел соборите, работните тела на собори-
те и заедничките работни тела на соборите можат 
да бараат од општествено-политичките и од други 
општествени организации, од самоуправните орга-
низации и заедници и од други организации во фе-
дерацијата мислења и предлози за ,одделни прашаа 
ња од својот делокруг и можат на своите седници 
да покануваат нивни претставници, заради изнесу-
вање на нивните мислења и предлози. 

Кога на седницата на собор, на работно тело на 
собор или на заедничко работно тело на соборите 
се разгледуваат прашања што се од значење или 
од интерес за остварувањето на целите и задачите 
на општествено-политичките и на други општестве-
ни организации, на самоуправните организации и 
заедници и на други организации во. федерацијата, 
тие организации и заедници имаат право од соборот, 
од работното тело на соборот и од заедничкото ра-
ботно тело на соборите да бараат на нивните сед-
ници, преку свои претставници, да изнесуваат мис-
лења и ставови за иле прашања. 

Соборите на Собранието на СФРЈ, нивните ра-
ботни тела и заедничките работни тела на соборите 
за таквото барање се должни да заземат став и за 
овој став да ги известат заинтересираните опште-
ствено-политички и други општествени организации, 
самоуправните организации и зае^шици и други 
организации во федерацијата. 

XVII. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И СЛУЖБИ ПА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 182 
За вршењето на стручните и други работи за 

потребите на Собранието на СФРЈ, на соборите на 
Собранието на СФРЈ, на нивните работни тела, на 
заедничките работни тела на соборите и на делега-
циите и делегатите, постојат служби на Собранието 
на СФРЈ. 

Задачите, организацијата и работата на служ-
бите на Собранието на СФРЈ, нивните меѓусебни 
односи, начинот на именување односно на поставу-
вање и разрешување на функционерите што само-
стојно вршат определени стручни работи и начинот 
на именување односно на поставување и разрешу-
вања на раководителот на службите и на други-
те организациони единици и нивната одговорност 
поблиску се утврдуваат со одлуката за организа-
цијата и работата на службите на Собранието на 
СФРЈ. што рамноправно ја донесуваат соборите на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 183 
Општото раководење со службите на Собра-

нието на СФРЈ го обезбедува генералниот секретар 
на Собранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар Ја организира И усогла-
сува работата на Службите на Собранието на СФРЈ" 

врз извршувањето на задачите и работите за потре-
бите на соборите на Собранието на СФРЈ, на нив-
ните работни тела и на заедничките работни тела 
на соборите и на делегациите и делегатите и се гри-
жи за единствено функ-ционирање на тие служби. 

Генералниот секретар издава упатства за' 
работа на службите на Собранието на СФРЈ, со 
кои се обезбедува успешно вршење на работите за 
потребите на Собранието на СФРЈ и усогласеност 
во нивнава работа. 

Генералниот секретар ги има во поглед на ра-
ботните односи и на самоуправувањето во службите 
на Собранието на СФРЈ правата и должностите 
на функционер што раководи со сојузен орган на 
управата, ако со посебни прописи не е регулирано 
поинаку. 

Генералниот секретар го подгртвува предлогов 
за обезбедување во буџетот на федерацијата сред-
ства за работата на Собранието на СФРЈ и на не-
говите служби. , 

Генералниот секретар е наредбодавец за извр-
шувањето на претсметката на средствата на Собраа 
нието на СФРЈ. 

Член 184 
Генералниот секретар на Собранието па СФРЈ 

го именуваат и разрешуваат рамноправно обата со-
бора на Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања. 

За својата работа и за работата на службите на 
Собранието на СФРЈ генералниот секретар одго-
вара пред соборите на Собранието на СФРЈ, а во 
рабните од делокругот на Претседателството на 
Собранието на СФРЈ и на претседателот на Собра-
нието на СФРЈ, и пред Претседателството на Собра-
нието на СФРЈ, односно пред претседателот на Со-
бранието на СФРЈ. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ 
има заменик, кој го заменува генералниот секретар 
во случај на отсутност или спреченост и врши дру-
ги работи што ќе му ги довери генералниот секре-
тар. Заменикот на генералниот секретар го имену-
ваат и разрешуваат рамноправно обата собора на 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за: 
избор и именувања. 

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 185 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник: престанува да важи Деловникот на Сојузната 
скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/70) и 
Одлуката за привремен деловен ред на Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/74). 

Член 186 ' 
Овој деловник влегува 'во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈС^ 

Собрание на СФРЈ 

к АС бр 83 
29 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Потпретседател на 
Соборот на републиките Претседател 

„ и покраините, ; на Сојузниот собор, : 
Стојан Миленковиќ, С. р, Данило Кекиќ, С. р/. 
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75. 

Врз основа на член 285, точка 16 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 29 јануари 1975 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ПА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

' I. УВОДНИ ОДРЕДБИ , 

Член 1 
Со ОЕОЈ деловник се утврдуваат правилата за 

работата и организацијата на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Со-
борот). 

Деловникот на Соборот содржи одредби за: 
— правата и должностите на делегатот во Со-

борот; 
— делокругот на Соборот; 
— организацијата на Соборот; 
— деловниот ред за седница на Соборот; 
— постапките во Соборот; 
— програмирањето на работата на Соборот и 
— службата на Соборот. 

Член 2 
Правилата за заедничката работа на Соборот и 

на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ (во натамошниот текст: Соборот на 
републиките и покраините) и за работата на нив-
ните заеднички работни тела се утврдуваат со 
Деловникот на Собранието на СФРЈ. 

Член 3 
Начинот на работа на Соборот или на работно-

то тело на Соборот, што не е уреден со овој де-
ловник ниту со Деловникот на Собранието на СФРЈ, , 
го уредува Соборот или неговото работно тело со 
заклучок. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТОТ ВО 
СОБОРОТ 

Член 4 
Делегатот во Соборот (во натамошниот текст: 

делегатот) ги има правата и должностите утврдени 
со Уставот на СФРЈ, со закон, со овој деловник 
и со Деловникот на Собранието на СФРЈ. 

Делегатот се здобива со правата и должностите 
со верификацијата на мандатот^ 

Член 5 
Делегатот има право и должност да присуствува 

на седница на Соборот и на работното тело на Со-
борот чијшто член е и да учествува во нивната 
работа. 

Делегатот има право да присуствува на седница 
на работното тело и кога не е негов член и да уче-
ствува во неговата работа, без право на одлучу-
вање^ 

Член '6 
Делегатот што е спречен да присуствува на 

седница на Соборот и на неговото работно тело 
чијшто член е, должен е за тоа навреме да го из-
вести претседателот на Соборот, односно претсе-
дателот на работното тело на Соборот. 

На делегатот, што од оправдани причини по-
долго време е спречен да присуствува на седници 
ца Соборот или на работното тело на Соборот чиј-
што член е, Соборот може, по негово барање, да 

о,добри отсуствување од седниците. За бара,њето 
214 делегатот Соборот решава без претрес, 

Член 7 
Делегатот, во рамките на делокругот на Собо^ 

рот, има право: 
— да биде редовно известен за сите прашања 

од внатрешната и надворешната политика, заради 
вршење на функцијата делегат во Соборот и во 
делегациите што го делегирале; 

— да ги изнесува предлозите и мислењата на' 
делегациите што го делегирале и да му предлага, 
на Соборот заземање на ставови за тие предлози 
и мислења; 

— да учествува во изработката на програмите 
за работа на Соборот и на работните тела на Со-
борот и да предлага внесување на одделни праша-
ња во тие програми; 

— да поднесува предлози на закони, други про-
писи и општи акти, како и амандмани на предлози 
на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања за 
состојбата во одделни области од општествениот 
живот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на спроведувањето на политиката и 
извршувањето на законите, други прописи и општи 
акти на Собранието на СФРЈ и насочување и усо-
гласување на работата на сојузните, органи на 
управата за кои е одговорен Сојузниот извршен 
совет, како и други прашања што се 'однесуваат на 
остварувањето на политичка контрола над работата 
на Сојузниот извршен совет; 

— да предлага претресување на прашања за 
спроведувањето на политиката и извршувањето на 
законите, други прописи и општи акти на Собра-
нието на СФРЈ, во рамките на делокругот на со-
јузниот орган на управата или на сојузната орга-
низација, и на други прашања што се однесуваат 
на остварувањето на политичка контрола над ра-
ботата на сојузниот орган на'управата и на сојуз-
ната организација; 

— да предлага претресување на прашања за 
општествен надзор и да предлага мерки за оства-
рување на општествениот надзор; 

— да предлага вршење на анкети за прашања 
од делокругот на работата на Соборот. 

Член 8 
Делегатот има право, заедно со девет делегати 

во Соборот, да предлага избор и именување на 
функционери што ги избира односно именува Со-
борот самостојно или рамноправно со Соборот на 
републиките и покраините. 

Член 9 
Најмалку десет делегати можат во Соборот да 

поднесат интерпелација за претресување на опре-
делени политички прашања во врска со работата 
на Сојузниот извршен совет. 

Најмалку десет делегати во Соборот можат да 
предложат да се постави прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет. 

Најмалку десет делегати во Соборот можат да 
поднесат предлог за разрешување или да подигнат 
прашање за утврдување на политичката одговор-
ност на функционерите што' ги избира, односно 
именува Соборот самостојно или рамноправно со 
Соборот на републиките и покраините. 

Член 10 
Во заземањето на ставови за прашањата за кои 

се одлучува во Соборот, делегатот постапува во со-
гласност со насоките на неговите самоуправни ор-
ганизации и заедници и со основните ставови на 
делегациите, односно општествено-политичките ор-
ганизации што го делегирале, како и во согласност 
со заедничките и општите општествени интереси и 
потреби, а е самостоен во определувањето и гла-
сањето. 

Делегатот е должен за работата на Соборот И 
5а својата работа да ги известува делегатите и ос-
новните самоуправни организации и заедници, од-
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носно општествено-политичките организации што 
го делегирале, и е одговорен пред нив за својата 
работа. 

Член 11 
Делегатот може да му предлага на ч Соборот: 
— да му предложи на Соборот на републиките 

и покраините донесување на закони, други пропи-
си и општи акти. или претресување на прашања 
од делокругот на тој собор; 

- да претресе предлог на закон, друг пропис 
или општ акт или друго прашање од делокругот 
на Соборот на републиките и покраините, и врз 
основа на претресот, да му даде на Соборот на ре-
публиките и покраините мислење за тој предлог. 

Член 12 
Делегатот има право, во рамките на делокругот 

па Соборот, да му поставува прашања на Сојузниот 
извршен совет и на функционерите што раково-
дат со сојузните органи на управата и со сојузните 
организации што се однесуваат на нивната работа 
или на работите од нивна надлежност. 

Делегатот има право, во рамките на делокругот 
на Соборот, да му поставува прашања и на фун-
кционер што раководи со организација која врз 
основа на закон врши јавни овластувања во ,ра-
ботите од интерес за федерацијата. 

Член 13 
Делегатот има право да бара од функционер, 

Што раководи со сојузен орган на управата или со 
сојузна организација известувања за прашањата 
што се на дневен ред на седницата или се подгот-
вуваат за седница на Соборот или на друго работно 
тело на Соборот чијшто член е, како и известува-
ња за други прашања што на делегатот му се пот-
ребни за вршење на неговата функција, а се од-
несуваат на работите од надлежноста на органот, 
односно организацијата со која раководи тој фун-
кционер. 

Известување може да се побара на седници на 
Соборот и на работното тело на Соборот или може 
да се побара со писмено или усно барање упате-
но непосредно до функционерот во чијшто делокруг 
спаѓа прашањето за кое се бара известувањето. 

Член 14 
Известувањето го дава функционерот што ра-

ководи со сојузен орган на управата или со сојуз-,, 
на организација, а може да го даде и функционе-
рот што го заменува според важечките' прописи 
или друг функционер што ќе го овласти тој', однос-
но претставникот на организацијата што врз основа 
на сојузен закон врши јавни овластувања. 

Функционерот што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација може да да-
де известување на истата седница на која е по-
барано известувањето, Ако овој функционер не 
може да го даде известувањето на истата седница, 
на која е барано, должен е да то даде, по правило, 
во рок од осум дена од денот кога е барано извес-
тувањето, односно од денот кога е примено барање-
то за давање известување. Ако 'функционерот не 
може во ОВОЈ рок да го даде бараното известување, 
должен е во тој рок да го извести делегатот кога 
ќе му го даде бараното известувања 

Известувањето се дава писмено или усно 
/ 

Член 15 
Делегатот има право во рамките на делокру-

гот на Соборот да бара од организациите на здру-
жениот труд и од другите самоуправни организации 
и заедница, општествените организации, здружени-
јата на граѓаните и од другите организации што 
вршат јавни овластувања врз основа на закон во 
работите од интерес за федерацијата, известување' 
за вршењето на работите во рамките на јавните 
овластувања, 

Организацијата од став 1 на овој член го дава 
бараното известување и, ако тоа го бара Соборот, 
преку својот претставник го изложува својот став 
за прашањето на кое се однесува известувањето. 

Член 16 
Делегатот има право да бара објасненија и из-

вестувања од претседателот на Соборот, потпрет-
седателот на Соборот и од претседателот на работ-
ното тело на Соборот - за прашањата што се од-
несуваат на нивната рабта во Соборат и работата 
на телата на кое тие им претседаваат. 

Делегатот има право да бара објасненија и из-
вестувања и од секретарот на Соборот за прашања-
та што се однесуваат на работата на секретарот и 
работата на службата на Соборот. 

Член 17 
Заради обезбедување услови за вршење на пра-

вата и должностите на делегатите, службата на Со-
борот, односно службите на Собранието на СФРЈ, 
по нивно барање, им даваат стручна помош на де-
легатите во изработката на предлозите што тие 
ги поднесуваат до телата на Соборот и во врше-
њето на други работи што им ги доверило некое 
од телата на Соборот, им обезбедуваат дополнител-
на документација потребна во нивната работа, им 
даваат стручни објасненија заради нивно запозна-
вање со проблемите со кои се среќаваат во рабо-
тата и се. грижат за обезбедување на техничките и 
други услови за нивната работа. Овие свои права 
делегатите ги користат во согласност со одредбите 
на прописите за организацијата и работата на 
службите на Собранието на СФРЈ. 

Член 18 
Мнозинството 'од вкупниот број делегати во Со-

борот од една република, односно автономна по-
краина има право да бара да се спроведе посебна 
постапка за разгледување и одлучување за закон, 
друг пропис% или општ акт, односно прашање што 
е од општ интерес за републиката, односно авто-
номната покраина, и за рамноправноста на народи-
те и народностите. -

Член 19 
Делегатот има право да поднесе оставка и да 

ја образложи. 
Член 20 

Делегатот на Соборот на републиките и покра-
ините има право да присуствува на седници на 
Соборот и на неговите работни тела, а по одобрение 
од Соборот односно од работните тела на Соборот 
и да учествува во нивната работа. 

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 21 
Соборот самостојно: 
1) одлучува за изменување на Уставот на СФРЈ; 
2) ги утврдува основите на внатрешната поли-

тика и надворешната политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

3) ги донесува сојузните закони, освен сојуз-
ните закони што ги донесува Соборот на репуб-
ликите и покраините: дава автентично толкување 
на сојузните закони што ги донесува; 

4) ја утзодува политиката на извршувањето на 
сојузните. закони и други прописи и општи акти-
што ги донесува, како и обврските на сојузните ор-
гани во врска со извршувањето на тие прбписи и 
акти; 

5) ги донесува 'буџетот на федерацијата и за-
вршната сметка на федерацијата; 

6) одлучува за промена на границите на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

7) одлучува за војна и мир; 
8) ги ратификува меѓународните договори 

политичка и воена соработка и меѓународните ДОч 
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говори што бараат донесување на нови или изме-
нување на важечките закони што ги донесува тој; 

9) ги утврдува основите на организацијата на 
сојузните органи и нивната надлежност; 

10) ги претресува, во рамките на својот дело-
круг, извештаите на Сојузниот^извршен совет и на 
сојузните органи на управата, врши политичка 
контрола над работата на овие органи и со свои 
насоки ја насочува нивната работа; 

11) ги претресува мислењата и предлозите на 
Уставниот суд на Југославија за остварувањето на 

,заштитата на уставноста и на законитоста пред тој 
суд; 

- 12) ги претресува извештаите на СОЈУЗНИОТ суд 
и на сојузниот јавен обвинител за применувањето 
на сојузните закони, за општите проблеми на пра-
восудството и за работата на Сојузниот суд и на 
СОЈУЗНИОТ Јавен обвинител; 

13) ги претресува извештаите, мислењата и 
предлозите на сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето; 

14) дава амнестија за кривичните дела опреде-
лени со сојузен закон; 

15) врши верификација на мандатот и одлучу-
ва за мандатно" имунитетните прашања на делега-
тите во Соборот; 

16) донесува деловник за својата работа. 
Соборот, исто така, во рамките на својот де-

локруг: 
1) одлучува за спор помеѓу сојузен орган на 

управата и републички, односно покраински срган 
на управата во поглед на остварувањето на обврс-
ките на органот на управата во 'републиката, од-
носно автоно,мната покраина да изврши сојузен за-
кон, друг пропис или општ акт, ако спорот наста-
нал по повод сојузен закон, друг пропис или општ 
акт, чие донесување спаѓа во делокругот на Собо-
рот; 

2) врши општествен надзор; 
3) избира претседател и потпретседател на Со-

борот, формира работни тела на Соборот и избира 
претседатели и членовите на тие тела; 

4) именува и разрешува секретар на Соборот; 
5) донесува програми и планови за работа на 

Соборот. 
Соборот врши и други работи од надлежноста 

на Собранието на СФРЈ што не се во делокругот 
на Соборот на републиките и покраините или што 
не ги врши рамноправно со тој собор. 

Член 22 
Соборот и Соборот на републиките и покраини-

те рамноправно' 
1) избираат и разрешуваат претседател и пот-

претседател, односно потпретседатели на Собра-
нието на СФРЈ; 

2) избираат и разрешуваат претседател и чле-
нови на Сојузниот извршен совет' именуваат и раз-
решуваат сојузни секретари и други со Уставот 
на СФРЈ и со сојузен закон определени функцио-
нери и членови на колегијалните тела во сојузните 
органи; 

3) избираат и разрешуваат претседател и судии 
на Уставниот суд на Југославија и на Сојузниот 
суд; именуваат и разрешуваат сојузен општествен 
правобранител на самоуправувањето;, именуваат и 
разрешуваат сојузен јавен обвинител; 

4) избираат и разрешуваат членови на Советот 
на федерацијата; 

5) ги ратификуваат меѓународните договори 
што бараат донесување на нови или изменување 
на важечките републички и покраински закони; 

6) донесуваат одлуки за продолжување на ман-
датот на делегатите во Собранието на СФРЈ; 

7) донесуваат деловник за заедничката работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ и за нивните 
заеднички работни тела и одлука за организацијата 
и работата на службите на Собранието на СФРЈ, 

Соборот исто така, рамноправно со С о б о р о т На 
републиките и покраините' добира Џ разрешува 
^претседатели п л е н о в и ЌЅ заедничките работни" ,те-

ла на соборите на Собранието на СФРЈ, именува 
и разрешува генерален секретар и заменик-ге-
нерален секретар на Собранието на СФРЈ, како 
и други функционери определени со сојузен закон 
или со друг општ акт на Собранието на СФРЈ. 

Член 23 
- За прашањата од својот делокруг Соборот до-

несува сојузни закони и дава автентично толкува-
ње на тие закони, буџет на федерацијата, завршна 
сметка на федерацијата, одлуки, декларации, резо-
луции и препораки. 

Соборот, во рамките на 'својот делокруг, доне-
сува заклучоци и одлучува за склучувањето на 
општествени договори и донесува " одлуки за нив-
ното прифаќање. 

I V . О Р Г А Н И З А Ц И Ј А Н А С О Б О Р О Т 

1. Верификација и престанување на мандатот на 
делегатите 

Член 24 
Верификација на мандатот на новоизбраните 

делегати врши Соборот на првата седница на но-
вото свикување. 

Верификацијата се врши по предлог на Вери-
фикационата комисија што, ја избира Соборот. 

Член 25 
Верификационата комисија се состои од претсе-

дател и седум, членови избрани од редот 'на деле-
гатите. 

Член 26 
Верификационата комисија го разгледува из-

вештајот и.другите избориш списи на Комисијата 
за избор и отповикување на делегатите во СОЈУЗ-
НИОТ собор на Собранието на СФРЈ, како и евен-
туално примените зќалби на изборот на одделни де-
легати, ја испитува правилноста на изборот и за 
утврдената состојба му поднесува на Соборот свој 
извештај. 

Извештајот на Верификационата комисија им 
се става на располагање на сите делегати до по-
четокот па седницата на која се врши верифика-
ција на мандатот на делегатите. 

Член 27 
Соборот го претресува ' извештајот на Верифи-

кационата комисија во целост. 
Гласањето се врши за извештајот во целост, ако 

Комисијата не оспорила мандат на ниеден делегат. 
Ако Комисијата оспори некој мандат, прво се гла-
са за сите неоспорени мандати, а потоа за секој 
оспорен мандат поединечно. 

Член 28 
Соборот ги верификува мандатите на делега-

тите што не се оспорени. 
Соборот може на седницата да ја оспори вери-

фикацијата на одделен мандат и да заклучи да се 
изврши потребната проверка на исправноста на 
мандатот. 

За верификацијата на оспорениот мандат мора 
конечно да се одлучи во рок од два месеца. 

Делегатот чијшто мандат е оспорен има право 
7 да присуствува на седниците на Соборот и да учес-

твува во неговата работа, без право на одлучување, 
Член 29 

Верификацијата на мандатот на делегатите из-
брани на повторените или дополнителните избори 
ја врши Соборот по предлог на Мандатно-имунитет-
ната комисија на Соборот, согласно со одредбите 
на овој деловник за верификацијата на мандатот? 
на делегатите. 

Член 30 ( ^ 
. На делегатот му престанува мандатот во слу^ 

Ѕаите утврдени ед Уставот на СФРЈ и со сојузен 
Закон, 
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Член 31 
Ако делегатот поднел оставка, претседателот 

на Соборот за оставката на делегатот го известува 
Соборот, што ја прима оставката на знаење. 

Со денот на примањето на оставката на знаење, 
на делегатот му престанува мандатот. 

Член 32 
За секој случај што по себе повлекува преста-

нување на мандатот, освен оставка, Мандатно-иму-
нитетната комисија го известува Соборот, а Соборот 
прима на -знаење дека на делегатот му престанал 
мандатот 'и го утврдува денот на престанувањето на 
мандатот. 

Член 33 
Делегатот што презел функција односно служба 

кој а,според Уставот на СФРЈ и сојузен закон, е 
неспојлива со функцијата делегат, должен е за тоа 
да го извести претседателот на Соборот. Претседа-
телот на Соборот го известува за тоа Соборот што 
утврдува дали на делегатот му престанал мандатот. 

Ако делегатот во случај од став 1 на овој член 
не го извести претседателот на Соборот, тоа ќе го 

.направи Мандатно-имунитетната комисија на Со-
борот. 

2. Претседател, потпретседател и секретар на Со-
борот 

Член 34 
Соборот има претседател и потпретседател на 

Соборот. 
Претседателот на Соборот го претставува Со-

борот. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот на Соборот во случај на негова отсут-
ност или спреченост и во договор со претседателот 
на Соборот врши одделни работи од ,член 35 на 
овој деловник. 

Член 35 
Претседателот на Соборот: 
— свикува седници на Соборот, предлага дне-

вен ред на седниците и претседава на седниците; 
— предлага разгледување на прашањата од де-

локругот на Соборот на седниците на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— се грижи за извршувањето на заклучоците 
на Соборот и за тоа го известува Соборот; 

— се грижи за спроведувањето на начелото 
на јавност во работата на Соборот и на неговите 
ра.ботни тела; 

се грижи за остварувањето на рамноправно-
ста на јазиците и писмата на народите и народно-
стите на Југославија во работата на Соборот и на 
неговите работни тела; 

— му дава упатства на секретарот на Соборот 
за извршувањето на задачите и работите за потре-
би на Соборот; 

— се грижи за усогласувањето на работата на 
заедничките работни тела на соборите на Собра-
нието на СФРЈ со работата на Соборот за праша-
њата од интерес за работата на Соборот. 

— се договара со претседателот на Соборот на 
републиките и покраините за начинот и роковите 
за претрес на прашањата за кои Соборот одлучу-
ва во рамноправен делокруг со тој собор и за дру-
гите прашања од заеднички интерес за двата ро-
бора; 

— се грижи за соработката на Соборот со собо-
рите на собранијата на републикиве и собранијата 
на автономните покраини; 

— се грижи за соработката на Соборот со оп-
штествено-политичките и општествените -организа-
ции и со другите самоуправни организации, здру-
женија и заедници во федерацијата; 

— се грижи за примената на овој деловник; 
— врши други работи утврдени со овој делов-

ник и со Деловникот на Собранието на СФРЈ, како 
и работи што ќе му ги довери Соборот, 

Член 36 
Претседателот на Соборот упатува одделни пра-

шања од делокругот на Соборот на разгледување до 
соодветните работни тела на Соборот и до заеднич-
ките работни тела на соборите на Собранието - на 
СФРЈ. 

Член 37 
Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 

со претседателот на Собранието на СФРЈ, актите 
на Собранието на СФРЈ што ги донесува Соборот, 
освен закбните. 

Претседателот на Соборот ги потпишува заклу-
чоците што ги донесува Соборот. 

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно 
со претседателот на Собранието на СФРЈ и со прет-
седателот на Соборот на републиките и покраините, 
актите на Собранието на СФРЈ што ги донесува Со-
борот рамноправно со Соборот на, републиките 
и покраините, освен законите. 

Член 38 
Претседателот и потпретседателот на Соборот се 

избираат од редот на делегатите на четири години. 
На претседателот и потпретседателот на Соборот 

им престанува функцијата ако им̂  престане манда-
тот пред истекот на времето на кое се избрани. 

Член 39 
Соборот има секретар. 
Секретарот на Соборот му помага на претседа-

телот на Соборот во подготвувањето на седниците 
на Соборот, раководи со работата на службата на 
Соборот, организира вршење на стручните и други 
работи за потреби на Соборот, неговите работни те-
ла, делегатите и врши други работи што ќе му ги 
довери Соборот или претседателот на Соборот. 

Член 40 
Секретарот на Соборот го. именува и разрешува 

Соборот, до предлог на Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за избор и именувања. 

За својата работа и за работата на службата на 
Соборот, секретарот на Соборот одговара пред Собо-
рот и пред претседателот на Соборот, за работите 
што ќе му ги довери тој. 

3. Работни тела на Соборот 

а) Општи одредби 

Член 41 
- За подготвување/ предлагање и разгледување 

на предлози на закони, други прописи и општи 
акти, за следење на спроведувањето на политиката 
и за извршување на законите, другите прописи и 
општите акти што ги донесува Соборот, за проучу-
вање и претресување на други прашања од дело-
кругот на Соборот, како и за извршување на опре-
делени задачи од интерес за работата на Соборот се 
формираат одбори, комисии и други работни тела. 

Одбор се формира за одделни области на опште-
ствениот живот од делокругот на Соборот. 

Комисија се формине за вршење на определен^ 
работи од интерес за работата на Соборот во целост 

" или за работата на неговите работни тела. 
Според потребата. Соборот може да формира И 

други работни тела (повремени работни тела). 
Член 42 

Работните тела на Соборот се формираат со овоЈ 
деловник, а можат да се формираат и со посебна 
одлука на Соборот. „ ч 

Со деловникот, односно со одлуката за форми-
рање на работно тело на Соборот се утврдуваат не-
говиот делокруг, состав и овластувања. 

Работните тела на Соборот можат да донесат 
деловник за својата работа. 

Член 43 
Секое работно тело на Соборот има претседател 

И определен број ^ленови, 
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Претседателот и членовите на работните тела 
се избираат од редот на делегатите во Соборот. 

Работното тело на Соборот од редот на своите 
членови — делегати избира заменик-претседател 
што го заменува претседателот на работното тело 
на Соборот во случај на негова отсутност или спре-
,ченост. 

За членови на одделни комисии и на повреме-
ните работни тела можат да бидат избрани и јавни, 
научни и-стручни работници, со тоа што нивниот 
број да не може да биде поголем од бројот на, де-
легатите избрани во одделна комисија од-носно по-
времено работно тело. 

I Член 44 
ф При изборот на членови на работните тела на 
Соборот се води сметка за застапеноста на делега-
тите од секоја република и од секоја автономна 
покраина. 

' Претседателот и членовите на работните тела 
на Соборот се избираат на четири години. 

На претседателот и на членовите на работното 
тело на Соборот им престанува функцијата ако им 
престане мандатот пред истекот на времето на кое 

' се избрани. 
Член 45 

Претседателот на работното тело на Соборот ја 
организира работата на работното тело. 

Претседателот на работното тело на Соборот да-
ва иницијатива за разгледување на одделни праша-
ња од делокругот на работното тело, свикува сед-
ници, предлага дневен ред на седниците, им прет-
седава, се грижи за известувањето на членовите на 
работното тело за прашањата Од делокругот на ра-
ботното тело, соработува со претседателите на ра-
ботните тела на Соборот, на заедничките работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ, со прет-
седателот на Соборот, и со функционерите што ра-. 
ководат со сојузни органи на управата и со сојузни 
организации, се грижи за спроведувањето на заклу-
чоците на работното тело и врши други работи 
определени со овот деловник или со одлуката за 
формирање на работното тело. 

Член 46 ^ 
Работното, тело ги Соборот работи на седница. 
Седниците на работното тело на Соборот ги сви-

кува претселателот на работното тело по своја ини-
цијатива или врз основа на заклучок на работното 
тело на Соборот, со предлагање на прашањата што' 
ќе се стават на дневен ред на седницата на работ-
ното тело на Соборот. 

Претседателот на работното тело на СоСорот е 
должен да свика се ти ица и кога тоа ќе го побара 
претседатечот на Собирот или тоа ќе го предложи 
една третата од членовите на работното тело на Со-
борот. 

Ако претседателот на работното тело на Собо-
рот не ќе свика седница на работното тело кога е 
должен тоа да го стори, седница ќе свиќа претсе-
дателот на Соборот. , 

Член 47 
Седница на работното тело на Соборот може да 

се одржи ако на седницата присуствуваат повеќе 
'од половината негови членови. 

Член 48 
Работните тела на Соборот имаат право да ба-

раат на нивните седници да присуствува претстав-
ник и повереник на Сојузниот извршен совет, одно-
сно на друг предлагач на закон, друг пропис, општ 
акт или материјал што му е поднесен на Соборот. 

Работните тела на Соборот имаат право да ба-
раат на нивните седници да присуствува претстав-
ник на сојузен орган на управата или на сојузна 

5 организација кога на седницата се разгледуваат 
прашања од делокругот да тој дрган односно орга-
низација. 

На седница на работно тело на Соборот можат 
да бидат повикани заради изнесување мислења и 
предлози и претставници на органите во федераци-
јата, на општествено-политичките организации, на 
општествените организации и. на други самоуправни 
организации, здруженија и заедници во федераци-
јата, претставници на соодветните работни тела на 
соборите на собранијата на републиките и на собра-
нијата на автономните покраини, како и јавни, 
научни и стручни работници. 

Член 49 
Дневниот ред на седница на работно тело на 

Соборот го предлага претседателот на работното" 
-тело. 

Претседателот е должен да ги внесе во предло-
гот на дневниот ред сите прашања за ' кои тоа' го 
бара Соборот, претседателот на Соборот, член на 
работно тело и друго работно тело на Соборот или: 
заедничко работно тело на соборите на Собранието 
на СФРЈ. 

Предлогот на дневниот ред го доставува претсе-
дателот на работното тело на Соборот до членовите 
на работното тело, по правило, 10 дена пред денот 
на одржувањето на седницата на работното тело. 

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

Дневниот ред на седницата на работното тело 
на Соборот го утврдува работното тело на почетокот 
на седницата. 

Член 50 
Работното тело на Соборот разгледува прашања 

од својот делокруг. 
Работното тело на Соборот разгледува и праша-

ња од делокругот на друго работно тело на Соборот, 
ако станува збор за прашање за кое е заинтереси-
рано тоа, односно ако тоа прашање се однесува и 
на делокругот на тоа работно тело. 

Член 51 
По завршениот претрес на одделно прашање ра-

ботното тело на Соборот му поднесува на Соборот 
извештај. 

х Извештајот на работното тело На Соборот ги 
содржи изнесените мисЈѓеадг за прашањето што е 
разгледувано, како и ставот за разгледаното праша-
ње ако го усвоило работното тело. 

Член на работно тело на Соборот може да из-
двои мислење за заземениот став кое, по негово ба-
рање, се внесува во извештајот на работното тело, 

За заземање став на работното тело на Соборот 
потребно е мнозинство од гласовите на присутните 
членови на работното тело. 

Извештајот на работното тело на Соборот го 
подготвува секретарот на работното тело, доколку 
работното тело не заклучи поинаку. 

Претседателот на работното тело на Соборот е 
сл говорен за веродостојноста на извештајот. 

Член 52 
Кога поднесува извештај до Соборот, работното 

тело на Соборот определува известител од редот на 
своите членови. 

Известителот на работното тело на Соборот, врз 
основа на еаклучоците на работното тело или по 
барање на Соборот, ги образложува мислењата од-
носно ставовите на работното тело. 

Ако во текот на претресот во Соборот се појави 
прашање за коев работното тело на Соборот не газе-
ло став, известителот може да бара Соборот да го 
одложи претресот на тоа прашање додека работно-
то тело не ќе го разгледа. Претресот на таквото пра- -
шање ќе се одложи и ако Соборот бара работното 
тело да заземе свој став за него. 

Член 53 ' ^ 
г Работното тело на Соборот може да формира 
работна група заради проучување на одделно пра-
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шање, вршење консултација, подготвување на пред-
лози и извештаи на работното тело на Соборот. 

Работната група, откако ќе ја изврши доверената 
задача, поднесува до работното тело на Соборот из-
вештај со свои предлози. 

Покрај членовите на работното тело на Соборот, 
членови на работната група можат да бидат прет-
ставници на сојузните органи на -управата и на со-
јузните организации и на други заинтересирани ор-
гани и организации во федерацијата, како и јавни, 
научни и стручни работници. 

Работното тело на Соборот може и на одделни 
членови на работното тело да им стави во задача, 
за определено прашање што го разгледува работно-
то тело, да извршат потребни консултации и да при-
берат мислења од заинтересираните органи и орга-
низации. 

Член 54 
Работните тела на Соборот соработуваат меѓу-

себно. 
Работното тело на Соборот може да одрази заед-

ничка седница со друго работно тело на Соборот, со 
работни тела на Соборот на републиките и покраи-
ните, како и со соодветни работни тела на собрани-
јата на републиките и ца собранијата на автоном-
ните покраини. 

Работните тела на Соборот можат да формираат 
заеднички работни групи, на кои им доверуваат из-
вршување на определена задача од својот делокруг. 

Член 55 
Работните тела на Соборот можат да бараат од 

сојузен орган на управата и од сојузна организаци-
ја известувања и објасненија во врска со прашања-
та што се на дневен ред на седницата на работното 
^ело, а што се однесуваат на делокругот на сојуз-
ниот орган на управата и сојузната организација. 

Член 56 
Работните тела на Соборот можат да вршат 

анкети и да бараат од државните органи и самоу-
правните организации и заедници потребни изве-
стувања, податоци и исправи за прашањата што ги 
разгледува Соборот или за други прашања што се 
потребни за извршување на нивните задачи, кога 
тоа ќе го определи Соборот со посебен заклучок, 
или кога е тоа предвидено во програмата за работа 
на Соборот. 

Работните тела на Соборот не можат да вршат 
истражни и други судски функции. 

Анкетата ја врши работното тело на Соборот во 
чијшто делокруг спаѓа прашањето за кое се врши 
анкета, ако со заклучок на Соборот, односно со про-
грамата за работа на Соборот не е определено дека 
анкетата ќе ја изврши посебно работно тело што 
го формира Соборот. 

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

Член 57 
За работата на седницата на работното тело на 

Соборот се води записник. За водењето на записни-
кот се грижи секретарот на работното тело. 

На седницата на работното тело на Соборот се 
водат стенографски белешки, ако работното тело не 
одлучи поинаку. 

' Записникот може да се користи пред заверката 
од страна на работното тело на Соборот само по 
одобрение од претседателот на работното тело. 

б) Одбори "на Соборот 

Член 58 
Соборот има одбори: 
1) Одбор за ошптествено-економски односи; 
2) Одбор за општествено-политички односи; 
3) Одбор за внатрешна политика; 
4) Одбор за надворешна политика; ) 
5) Одбор за народна одбрана; ) 
6) Одбор за буџетот на федерацијата;! 

^ 7) Одбор за правосудство; 1 ^ ' " 1! 
8) Одбор за труд, здравје и социјална политика; 
9) Одбор за прашања на борците и воените ин-

валиди. 

Член 59 
Во делокругот на Одборот за општествено-еко-

номски односи спаѓаат: 
прашањата од областа на системот на соција-

листичките самоуправни општествено-економски 
односи; 

. — основните права на работниците во здруже-
ниот труд со кои се обезбедува нивната со Уставот 
на СФРЈ утврдена положба во самоуправните и 
општествено-економските односи и основните права 
и обврски на организациите на здружениот труд, 
на самоуправните интересни заедници, на другите 
самоуправни организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници во поглед на средствата 
во општествена сопственост; основите на правната 
положба и на работењето на организациите на здру-
жениот труд и. деловното здружување на единстве-
ното стопанско подрачје на Југославија; 

— основите на облигационите односи (општ дел 
на облигациите) и договорните и други облигациони 
односи во областа на прометот на стоки и услуги; 
основните сопственичкоправни односи; основните 
односи со кои се обезбедува единство на југословен-
скиот пазар; основните имотноправни и другите ма-
терија лноправни односи во областа на поморство^, 
внатрешната и воздушната пловидба; основите на 
режимот на водите од интерес за две или повеќе 
републики односно автономни покраини; авторски-
те права; основите на системот на општественото 
планирање; 

— основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем; меницата и чекот; платниот промет во земјата; 
основите на системот на осигурување имоти и лица; 
положбата и основите на функционирањето на 
Службата на општественото книговодство; 

— системот на мерните единици; заштитата на 
пронајдоците, мострите и моделите, како и стан-
дардите, техничките нормативи и нормите за ква-
литетот на производите и услугите; ^ 

— собирањето, евидентирањето и обработката на 
статистичките и други податоци за состојбата во 
одделни области на општествениот живот од дело-
кругот на Одборот, за состојбата и движењето на 
населението, за економските и други појави и други 
податоци од интерес за целата земја; 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

Член 60 
Во делокругот на Одборот за општествено-поли-

тички односи спаѓаат прашањата од областа на: 
— единствените основи на политичкиот систем; 
— слободите, правата и должностите на човекот 

и граѓаниот; 
— општествениот систем за информирање; 

решавањето на судирот на републички, од-
носно покраински закон со законите на други ре-
публики односно автономни покраини (колизионќ 
норми) и на судирот на надлежностите помеѓу ре-
пуб-ликите, односно покраинските органи од те-
риториите на различни републики; решавање на 
судирот на законите со прописите на други земји; 

— положбата и овластувањата на организациите 
што врз основа на сојузни закони и меѓународни до-
говори вршат јавни овластувања; организацијата, 
надлежноста и начинот на работа на со1узните ор-
гани и на материјалните и други односи на сојуз-
ните органи; изборите' за сојузни органи^ правата л 
должностите на сојузните органи во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост што ги користат 
тие; положбата, правата и должностите да опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето; по-
ложбата, организацијата и начинот на работа на 
теновите и на школите што ги основа федерацијата 
за вршење на работи од интерес за остварување на 
функциите на федерацијата и односите на сојузник 
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те органи спрема тие ^ т а н о в и и школи; правата, 
должностите и одговорностите на работниците од 
трудот и по основ на трудот во сојузните органи и 
во установите и школите што ги основа федераци-
јата; празниците и одликувањата на СФРЈ; химна-
та на СФ^РЈ; употребата на печатот и грбот и знаме-
то на СФРЈ; 

— други прашања од овие области што се во де-
локруг на Соборот. 

Член 61 

Во делокругот на Одборот за внатрешна политика 
спаѓаат прашањата од областа на: 

— основите на системот на заштитата на по-
редокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна без-
бедност); л 

— дејноста на службата на државната безбед-
ност што е неопходна За остварување на со Уставот 
на СФРЈ утврдената одговорност на сојузните органи 
и усогласување на работата на органите што ги вр-
шат работите на државната безбедност; положбата, 
организацијата и начинот на работење на устано-
вите и на школите што ги основа федерацијата за 
остварување на своите функции во областа на др-
жавната безбедност; 

— државјанството на СФРЈ, основните податоци 
за матичните книги и за личните карти; режимот 
на преминување преку државната граница; 

— положбата, престојот и заштитата на стран-
ците' во Југославија; внесувањето, растурањето и 
ширењето на странски печат и други средства за 
јавно информирање и комуницирање; положбата на 
странските информативни установи и претставни-
ците на странските средства за информирање; 

— режимот на крајбрежното море што е од ин-
терес за меѓународните односи на СФРЈ, одбраната 
и безбедноста на земјата како и начинот на корис-
тење на правата што ги има Југославија во епикон-
тштенталниот појас и на отворено море; контролата 
на патничкиот сообраќај преку државната граница; 
прометот и превозот на запални течности и гасови, 
кога е тоа од интерес за целата земја; безбедноста 
на воздушната пловидба; основите на безбедноста 
во другите области на сообраќајот; пловните патиш-
та на водите на кои важи меѓународен и меѓудржа-
вен режим на пловидбата; 

— системот на врските што се од значење за 
безбедноста на земјата и технолошкото единство на 
системот на врските; меѓународните врски и радио-
врските; 

— ограничувањето или забраната на слободата 
за користење на печатот и други видови на и н ф о р -
мирање што се насочени против основите на соци-
јалистичкото демократско уредување утврдено со 
Уставот на СФРЈ или што ги загрозуваат независ-

- носта на земјата, мирот или рамноправната меѓуна-
родна соработка; 

— картографските податоци што се од значење 
За одбраната и безбедноста на земјата и за општата 
употреба на картографските публикации; 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

Член 62 
Во делокругот на Одборот за надворешна поли-

тика спаѓаат: 
— прашањата од областа на надворешната по-

литика на СФРЈ и одржувањето на политички и 
други односи со други држави и со меѓународни ор-
ганизации, како што се: 

— ратификацијата на меѓународни договори за 
-политичка л воена соработка и на меѓународни ,до-
говори што бараат донесување на нови или менува-
ње на важечките закони од делокругот на Соборот, 
како и на меѓународни ,договори што бараат доне-
сување на нови или измена на важечките репуб-
лички и покраински закони од рамноцр авниот дело-
круг на соборите на Собранието на СФРЈ; уредува-
њето на постапката за склучување и извршување 

меѓународни договори што бараат донесување на 

нови или измена на важечките републички односно 
покраински ,закони; 

— правната положба во земјата на претставни-
ците на странски држави, на странски и меѓународ-
ни организации; 

— заштитата на државјаните на СФРЈ и на нив-
ните интереси и интересите на домашните правни 
лица во странство; 

— односите и облиците на соработка на сојузните 
органи со меѓународни организации и институции; 

— организацијата и дејноста на службите за 
надворешни работи на федерацијата; 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

Член 63 
Во делокругот на Одборот за народна одбрана 

спаѓаат: 
— прашањата од областа на основите на систе-

мот на народната одбрана; 
— основните права и должности на работните 

луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и заед-
ници, на општествено-политичките и други опште-
ствени организации во областа на народната од-
брана; основните права и должности на опште-
ствено-политичките заедници во остварувањето на 
системот на народна одбрана; воената обврска на 
граѓаните и заштитата на членовите на семејствата 
на лицата на задолжителна воена служба; 

— посебните права и обврски на организациите 
на здружениот труд и другите самоуцравни органи-
зации Л заедници во поглед на приоритетно произ-
водство и вршењето услуги за потребите на народ-
ната одбрана и производството на оружје и воена 
опрема; основите на подготовките на стопанството 
и општествените служби за функционирање во вој-
на; приспособувањето на просторните и урбанистич-
ките планови и инвестиционата изградба кон потре-
бите на одбраната на земјата; прогласувањето на 
моби л изациј а; 

— уредувањето на раководењето и командува-
њето оо вооружените сили на СФРЈ и остварување-
то на врховно командување со вооружените сили; 
уредувањето и организирањето на Југословенската 
народна армија, уредувањето и раководењето и ко-
мандувањето со неа; управувањето и располагањето 
со општествените средства што еж користат во Ју-
гословенската народна армија и за нејзините по-
треби; 

— статусните и други прашања на лицата на 
служба во Југословенската народна армија и на во-
ените лица; посебните права и должности на вое-
ните лица во врска со службата во вооружените 
сили;' социјалното осигурување и заштита на вое-
ните лица, односно на воените осигуреници и нив-
ните семејства; 

— военото школство и научноистражувачката 
работа за потребите на вооружените сили; воените 
судови и военото обвинителство; 4 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

Член 64 
Во делокругот на Одборот Да буџетот на федера-

цијата спаѓаат прашањата од областа на: 
— буџетот на федерацијата и завршната сметка 

на федерацијата; 
— годишните програми за работа на сојузните 

органа што се финансираат - од буџетот на феде-
рацијата и нивното' извршување; 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

Член 65 
Во делокругот на Одборот за правосудство спа-

ѓаат прашањата од областа на: 
— организацијата, надлежноста ,и работата на 

Сојузниот суд и Сојузното јавно обвинителство; 
— општите услови и начела за изрекување санкх 

ции за кривични дела и за стопански престапи, сисч 
гемот на санкциите, условите за гаснење Ш данкцѓ^ 
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ите и за рехабилитација и општите правила за при-
мена на воспитните мерки и за казнување на ма-
лолетниците (општ дел на кривичниот' закон или 
законот за стопанските престапи); кривичните дела 
против основите на социјалистичкото самоуправно 
општествено уредување на Југославија и безбеднос-
та на земјата, човечноста и меѓународното право, 
против угледот на СФРЈ, нејзините органи и прет-
ставници, против угледот на странска држава и ор-
ганизација и против угледот на нивните шефови, од-
носно претставници, против службената должност 
на службените лица во сојузните, органи, против 
вооружените сили, како и кривичните тела и сто-
панските престапи со кои се нарушува единството 
на југословенскиот пазар или се повредуваат сојуз-
ни прописи: 

— постапката за прекршоците што ја водат со-
јузните органи; општоуправната постапка; кривич-
ната постапка и другите судски постапки, освен по-
себните постапки во областите во кои општествените 
односи ги'уредуваат републиките, односно автоном-
ните покраини: 

— амнестијата и помилувањето за кривичните 
дела предвидени Со сојузен закон; 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на. Соборот. 

Член бб" 
Во делокругот на Одборот за труд, здравје и 

социјална политика спаѓаат прашањата од облас-
та на: 

— основните права на работните луѓе заради 
обезбедување на нивната социјална сигурност и со-
лидарност 

— условите под кои граѓаните можат да зами-
нуваат во странство заради вршење стопански и 
други дејности и вработување и заштита на граѓа-
ните на СФРЈ на работа во странство; 

— заштитата на животот и здравјето на луѓето 
од заразни болести што ја загрозуваат целата земја; 
пуштањето во промет на лекови; прометот на от-

^ рови; прозводството и прометот на опојни дроги; 
— заштитата и унапредувањето на човековата 

средина што с^ од интерес за целата земја и меѓу-
народната заедница; заштитата на животните од за-
разни болести, заштитата на растенијата од болести 
и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуш-
тањето во промет на средства за заштита на живот-
ните и контролата на пренесувањето на животни и 
растенија преку државната граница; 

— положбата и овластувањата на Црвениот крст 
на Југославија; 

— други прашања од овие области што се во де-
локругот на Соборот. 

Член 67 
Во делокругот на Одборот за прашања на бор-

ците и воените инвалиди спаѓаат прашаната од об-
ласта на: 

— основните права на борците, воените инва-
лиди и семејствата на паднатите борци; 

— обележувањето и одржувањето на гробиштата 
и гробовите на нашите борци и жртви на војната во 
странство и гробиштата и гробовите на припадни-
ците на сојузничките армии и на другите странски 
армии на територијата на СФРЈ: 

— други прашања од овие области што се во 
делокругот на Соборот. 

в) Комисии на Соборот 

Член 68 
Соборот има комисии: 
1) Мандатно-имунитетна комисија, 
2) Законодавно-правна комисија. 

, М а н д а т и о - и м у н и т е т н а к о м и с и ј а 

Член 69 
Мандатно-имунитетната комисија: 
— ги разгледува прашањата во врска со при-

менувањето на имунитетот на делегатот; 

— го известува Соборот за случаите што повле-
куваат престанување на мандатот на делегатот; 

— ги врши работите на верификација на манда-
тот на делегатите избрани на повторните и допол-

' нителните избори. 
Врз основа на извештај од Комисијата, Собо-

рот одлучува за примената на имунитетот на деле-
гатот, го утврдува престанувањетб на мандатот на 
делегатот, и вршќ верификација на мандатот на де-
легатите. 

Член 70 
Ако Соборот не е собран, Мандатно-имунитет-

ната комисија може да даде одобрение за притвор 
на делегатот, односно за поведување кривична по-
стапка против него, како и да одлучи дали постап-
ката против делегатот ќе продолжи или ќе се запре, 
односно дали одлуката на државЈшот орган за прит-
вор на делегатот се потврдува или се воспоставува 
примена на имунитетот на делегатот. 

Одлуката на Мандатно-имунитетната комисија 
е извршна. 

. Комисијата е должна за својата одлука да го 
извести Соборот на првата наредна седница на Со-
борот. 

По повод извештајот на Комисијата, Одборот 
одлучува дали одлуката на Комисијата не потврду-
ва или се укинува, 

З а к о н о д а в н о-п р а в н а к о м и с и ј а 

Член 71 
,Законодавно-правната комисија: 
— ги разгледува предлозите за донесување на 

акти и предлозите на акти од делокругот на Собо-
рот во поглед на нивната усогласеност со Уставот 
на СФРЈ и со правниот систем, како и во поглед 
на нивната правна обработка и за тоа му поднесува 
на Соборот извештај со мислење и предлози; 

— го разгледува предлогот за давање автентични 
толкувања на законите од делокругот на Соборот и 
за тоа дава свое мислење: 

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

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

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

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

— ги разгледува предлозите за поведување по-
стапка за оценување на уставноста на законите, 
другите прописи или општите акти; 

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

Член 72 
Законодавно-правната комисија на заедничка 

седница со Законодавно-правната комисија на Собо-
рот на републиките и покраините ја разгледува пред-
логот—програмата за работа на Собранието на СФРЈ 
што се однесува на законодавната дејност на Собо-
рот и ги разгледува прашањата на единствената за-
конодавна методологија и други прашања ор, зна-
чење за единствената правно-техничка обработка на 

' актите што ги донесуваат соборите. 

Член 73 
Законодавно-правната комисија ги разгледува, 

пред претресот во Соборот, предлозите за измени и 
дополненија на актите, односно амандманите што му 
се поднесени на Соборот, и за нив дава свое мисле-
ње и предлози. , 
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Своето мислење и предлози Комисијата истовре-
мено му го доставува на подносителот на предлогот 
за измена или дополнение, односно на подносителот 
на амандманот. 

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

Член 74 
Определен брОЈ членови на Законодавно-прав-

ната комисија се избираат од редот на јавните, на-
учните и стручните работници. 

г) Повремени работни тела па Соборот 

Член 75 
Заради проучување на определено прашање кое 

не спаѓа во делокругот да некој од одборите или 
комисиите на Соборот, како и во Други случаи кога 
ќе се укаже потреба за тоа, Соборот може да фор-
мира повремени работни тела (комисии, анкетни и 
други работни групи и сл.). 

Член 76 
Повремените работни тела Соборот ги формира 

со одлука, 
Со одлуката за формирањето на- повременото 

работно тело се уредуваат задачите, овластувањата 
и составот на работното^ тело. 

Членови на повремените работни тела можат да 
бидат, освен делегатите, и претставници на опште-
ствено-политичките и општествените организации и 
на други самоуправни организации, здруженија и 
заедници во федерацијата, како и јавни, научни и 
стручни работници. 

Член 77 
Заради проучување на прашањата од интерес 

за работата јна Соборот, претседателот на Соборот 
може да формира посебна^ работна трупа, на која 
и става во задача да проучи определено прашање. 

Оваа работна група го проучува ова прашање 
и за своето мислење и предлози го известува прет-
седателот на Соборот. 

Член 78 
Во поглед на задачите, овластувањата и соста-

вот на повремените работни тела на Соборот соглас-
но се применуваат одредбите од овој деловник што 
се однесуваат на работните тела на Соборот ако со 
одлуката за нивното формирање не е определено 
поинаку. 

Член 79 
Повременото работно тело на Соборот преста-

нува да работи кога ќе ја изврши задачата поради 
која е формирано, односно кога ќе одлучи Соборот. 

V. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦА НА СОБОРОТ 
1 

' 1. Свикување на седница 

Член 80 
Првата седница на Соборот по изборот на деле-

гатите ја свикува претседателот на Собранието на 
СЈФРЈ рд поранешното свикување. 

На првата седница — до изборот на претседател 
на Соборот — претседава најстариот делегат во Со-
борот. 

Со денот на верификацијата на мандатот на но-
воизбраните делегати во Соборот им престанува 
функцијата на делегатите чиј мандат истекува. 

Плен 81 
Седница на Соборот свикува претседателот нф 

Соборот по сопствена иницијатива или врз основа нМ 
заклучок ра Соборот. 

Претседателот на! Соборот свикува седница на 
Соборот кога тоа го бараат десет делегати, работно 
тело на Соборот, заедничко работно тело на собо-
рите на Собранието на СФРЈ, или претседателот на 
Собранието на СФРЈ, како и Претседателот на Ре-
публиката, Претседателството на СФРЈ или Сојуз-
ниот извршен совет, наведувајќи ги причините з^ 
свикување на седницата. 

Предлагачите што барале свикување на седни-
ца на Соборот доставуваат, по правило, материјал 
за прашањето поради кое барале свикување на сед-
ница. 

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

Член 82 
Поканата за седница на Соборот со предлогот 

на дневниот ред мора да им биде упатена на деле-
гатите најдоцна десет дена пред денот определен за 
'одржување на седницата. 

Кон поканата за седница претседателот на Со-
борот го доставува и записникот од претходната 
седница, ако порано не им бил доставен. 

По исклучок, претседателот на Соборот може 
да свика седница на Соборот и во рок пократок од 
десет дена, а дневниот ред за таа седница може да 
го предложи и на самата седница. 

За свикувањето и за предлогот на дневниот ред 
на седницава на ОЌборот претседателот на Соборот 
ги известува претседателот на Собранието на СФРЈ, 
претседателот на Соборот на републиките и покра-
ините, Претседателот на Републиката, Претседател-
ството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, како и 
собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

2. Дневен ред на седницата 

Член 83 
Дневниот ред'на седницата на Соборот го'под-

готвува и го предлага претседателот на Соборот. 
При подготвувањето на дневниот ред претседа-

телот'на Соборот, водејќи сметка за задачите и ро-
ковите утврдени со програмата за работа на Собо-
рот, се договара со претседателите на работните тела 
на Соборот за прашањата што треба да се внесат во 
предлогот на дневниот ред. 

Член 84 
Претседателот на Соборот го внесува во предло-

гот на дневниот ред прашањето поради кое е ба-
рано свикување на седница на Соборот (член 81, 
став 2), како и другите прашања што ги доставиле 
предлагачите, кои, според Уставот на СФРЈ и овој 
деловник, се овластени да предлагаат определено 
прашање да се стави на дневен \ ред на седница на 
Соборот, ако на делегатите им се доставени во ро-
ковите определени со овој деловник. 

При составувањето на дневниот.ред претседа-
телот на Соборот може да ги земе предвид иници-
јативите што потекнуваат од општествено-политич-
ките организации, општествените организации и дру-

, ти самоуправни организации, здруженија и заедни-
ци во федерацијата. 

Ако претседателот во предлогот на дневниот ред 
не внесе некое прашање што до денот на свикува-
њето "на седницата му го доставил предлагачот од 
член 81 став 2 на овој деловник, должен е на сед-
ницата да ги изнесе причините поради кои тоа не 
го сторил. 

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

Член 85 
Во "итни случаи претседателот на Соборот, 

фотио зело ,на /Соборот, десет делегати ВЈО Соборот, 
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Претседателот на Републиката, Претседателството 
на СФРЈ ^или Сојузниот извршен совет можат на 
седница на Соборот да предложат определено пра-
шање да с^ стави на дневниот ред на седницата но 
се должни да ја образложат итноста. 

На седницата Соборот прво одлучува за ит-
носта. 

/ 

Член 86 
Дневнион ред на седницата на Соборот го утвр-

дува Соборот на почетокот на седницата. 

3. Претседавање и учество на седницата 

Член 87 
На се,дницата на Соборот претседава претседа-

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

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

Ако е отсутен и потпретседателот, на седницата 
се избира еден од делегатите што ќе претседава на 
седницата. Во ТОЈ случај седницата ја отвора деле-
гатот најстар по години и претседава на неа до из-
борот на делегатот што понатаму ќе претседава на 
седницата. 

Најстариот делегат претседава на седницата и 
кока претседателот и потпретседателот на Соборот 
се разрешени од должноста — до изборот на нов 
претседател. 

Член 88 
Сите делегати имаат право и должност да при-

суствуваат на седницата на Соборот и да учеству-
ваат во работата на таа седница. 

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

Претседателот на Соборот, пред почетокот на 
седницата на Соборот, утврдува дали постои кворум 
потребен за работа на Соборот. 

Кворум постои 'ако на седницата на Соборот 
присуствува мнозинството од делегатите, а ако Со-̂  
борот одлучува за промена на Уставот на СФРЈ, по-
требно е на 'седницата да присуствуваат две третини 
од вкупниот број делегати. 

Член 89 
Во работата на седницата на Соборот можат да 

учествуваат, без право на одлучување: 
— претседателот и членовите на Сојузниот из-

вртен совет; 
— претставници и повереници на Сојузниот из-

вршен совет, кога се претресува предлог на Сојуз-
ниот извршен совет, за кој се тие определени да би- . 
дат претставници и повереници; 

— функционери што раководат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации кога 
се претресува предлог — акт или друго прашање (ТД 
делокругот на органот односно организацијата со 
кои раководат тие: -

— претставници на собранијата на републиките 
и собранијата на автономните покраини кога се 
претресува предлог што го поднело собранието 
на републиката, односно собранието на автономната 
покраина, мислење што го дало тоа, прашање што 
го подигна-ло тоа или кога се повикани на седницата 
заради изнесување на мислење за определено пра-
шање; 

— претставници на органите на федерацијата, 
на општествено-политичките организации, опште-
ствените организации, на другите самоуправни орга-
низации ,здруженија и заедници како и јавни, на-
учни и стручни работници што се повикани н^ сед-
ницата заради изнесување на мислења за опреде-
лено прашање. 

Член 90 
Никој не може да зборува на седница на Со-

' борот пред да побара и да добие збор од претседа-
телот на Соборот, 

Пријави за збор можат да се поднесуваат с^ до 
завршувањето на претресот. 

Говорникот може да го опомене на ред или да 
гв прекине во говорот само претседателот. 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
попречуван во излагањето. 

Член 91" 
Претседателот на Соборот им дава збор на де-

легатите по редот на пријавувањето, односно на 
поднесените пријави. 

На делегатот што сака да зборува за повреда 
на овој деловник или за повреда на утврдениот дне-
вен ред (забелешка на деловниот ред) претседателот 
му дава збор веднаш штом ќе го побара. Говорот на 
тој делегат не може да трае подолго од пет минути. 
Претседателот е должен по тој говор да даде објас-
нение за повредата на овој деловник, односно на 
утврдениот дневен ред. Ако делегатот не биде задо-
волен со објаснението, за прашањето се решава на 
седницата, без претрес, 

Ако делегатот побара збор за да го исправи из-
водот ,што според неговото мислење е неточен и кој 
предизвикал недоразбирање или предизвикал по-
треба од лично објаснување (исправка на наводот), 
претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши 
говорот лицето што ја предизвикало исправката. 
Делегатот во својот говор мора да се ограничи на 
исправката, односно на личното објаснение, и него-
виот говор не може да трае подолго од пет минути. 

Член 92 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

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

е на дневен ред, претседаделот на Соборот ќе го по-
вика да се придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по второто повикување не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот мо^е 
да ^у го одземе зборот, 

Член 93 
Траењето на излагањето на делегатите и други-

те учесници на седницата не е ограничено, освен 
ако. со' овој деловник не е определено поинаку. 

Соборот може, на предлог од претседателот или 
на барање од делегат во Соборот, да одлучи говор-
никот за исто прашање да може да зборува само 
еднаш, а може да го определи и траењ,ето на го-
ворот. 

4. Одржување на редот 

Член 94 
За редот на седницата на Соборот се грижи 

претседателот на Соборот. 

Член 95 
За повреда на редот на седницата на Соборот 

можат да се изречат мерките ^^предупредување, од-
земање на зборот и оддалечување од седницата. 

Член 96 
Мерката предупредување му "се изрекува на 

делегатот што со земање на збор, иако претседате-
лот на Соборот не му го дал, со упаѓање во збо-
рот на говорникот или на друг начин го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник. 

Мерката одземање на зборот му се изрекува цџ 
делегатот што со својот говор на седницата го ,на-
рушува редот и одредбите од фвој деловник, а ве^е 
двапати на таа седница бил предупреден да се при^ 
држава кон редот и одредбите Од овој деловник. 

Мерката предупредување или мерката одземање 
на зборот ја изрекува претседателот на Соборот. 
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% Член 97 
Мерката оддалечување од седницата му се из-

рекува на делегатот што не ќе постапи по барање-
то на претседателот на Соборот кој му ја изрекол 
мерката одземање на зборот или на друг начин ја 
попречува работата на седницата, или на седницата 
го навредува Собранието на СФРЈ или делегатите 
во Собранието на СФРЈ, или во говорот употребува 
изрази што не се во согласност со достоинството на 
Собранието на СФРЈ. 

Делегатот може да биде оддалечен само Од сед-
ницата на која го повредил редот. 

Мерката оддалечување од седницата можат да 
ја предложат претседателот на Соборат или делегат 
чиешто барање ќе го поддржат девет делегат . 

Делегатот спрема кој се предлага изрекување 
на мерката оддалечување од седницата има право 
на збор. Неговото излагање не може да трае подол-
го од пет минути. 

Мерката оддалечување од седницата ја изреку-
ва Соборот, без претрес. 

Делегатот на кој му е изречена мерката оддале-
чување од седницата е должен веднаш да се одда-
лечи од седницата и не може повеќе да присуству-
ва на седницата, од која е оддалечен. 

Член 98 
Ако претседателот на Соборот со редовни мерки 

не може да.-одржи ред на седницата на Соборот, ќе 
определи прекин на седницата. 

Член 99 
Претседателот на Соборот може да нареди секој 

граѓанин што го нарушува редот на седницата на 
Соборот да се оддалечи од салата во која се одржу-
ва седницата и од зградата на 'Собранието на СФРЈ. 

Ако е редот значително нарушен, претседателот 
може да нареди да се оддалечат сите граѓани. 

5. Тек на седницата 

Член 100 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

на Соборот ги дава потребните објасненија во врска 
со работата на седницата и со другите претходни 
прашања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа кој 
е повикан на седницата на Соборот и кои делегати 
го известиле дека се спречени да присуствуваат на 
седницата. ' 

Член 101 
Пред да се премине на утврдување на дневниот 

ред, се усвојува записникот од претходната седница. 

Член 102 
По утврдувањето на дневниот ред, делегатите 

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

Соборот може да го определи времето за поста-
вување на прашања и за давање одговори на од-
делна седница. 

Член 103 
Претресот на одделни точки се врши според ре-

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

измени во редоследот на претресот на одделни точ-
ки од дневниот ред. 

; 1 ' Член 104 
' ^ На почетокот на претресот на секоја точка оној 

Што го предложил разгледувањето на таа точка од 
Дневниот ред може да даде поблиски односно до-
полнителни рбраз л оженија, 

Потоа добиваат збор делегатите и другите учес-
ници на седницата на Соборот џгго -се пријавиле 
за збор.. 

Кога ќе утврди дека повеќе нема говорници, 
претседателот на Соборот го заклучува претресот. 

Член 105 
Претседателот на Соборот може во текот на сед-

ницата да ја прекине работата на Соборот и да го 
определи денот и часот кога ќе продолжи работата. 

Претседателот^ ја прекршува работата на Собо-
рот, кога е тоа предвидено со овој деловник, поради 
недостиг на кворум, поради изминатото време, по-
ради одмор на делегатите, поради потребата да се 
извршат потребни консултации и да се прибават 
потребни мислења, како и во други случаи кога тоа 
ќе го заклучи Соборот. 

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

Член 106 
Ако прашањето што се претресува не бара до-

несување акт, односно заклучок, или ако Ссзборот 
не сака да одлучува за тоа прашање, Соборот го 
заклучува претресот и преминува на наредната точ-
ка од дневниот ред. 

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

Член 107 
Откако се исцрпени сите точки од дневниот ред, 

претседателот на Соборот ја заклучува седницата. 

6. Одлучување 

Член 108 ^ 
За донесување одлука на седницата на Соборот 

е потребен кворум. 
Ако претседателот на Соборот не е сигурен де-

ка постои кворум за одлучување, ќе нареди прози-
вање на делегатите. 

Прозивање ќе се изврши и кога тоа ќе го поба-
ра делегат чиешто барање ќе го поддржат најмалку 
девет делегати/ 

По завршеното прозивање, заради проверка, 
повторно се прозиваат делегатите за кои е забеле-
жано дека не се присутни. 

Прозивањето го 'врши секретарот на Соборот. 

Член 109 
Одлуката на Соборот е полноважна ако е доне-

сена со мнозинство гласови на седницата -на која 
присуствува мнозинството од делегатите. 

Промената на Уставот на СФРЈ е усвоена во 
Соборот ако за неа гласаат две третини од сите де-
легати. 

Член 110 
Делегатот има право по завршениот претрес, 

пред гласањето, да се изјасни за својот став во по-
глед на гласањето и да го образложи својот став.' 
Неговото образложение не може да трае повеќе од 
пет минути. 

Член 111 
Делегатот има право и должност да гласа за 

секој предлог за кој се одлучува на седницата на 
Соборот. 

Гласањето по правило е јавно. 
Делегатот гласа ,така што ,се изјаснува за или 

против предлогот или се воздржува од гласањето. 
Гласањето се врши едновремено — со кревање 

рака, со употреба на техничка средства, или со пое-
динечно изјаснување - дри прозивањето. 
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Член 112 
При гласањето претседателот на Соборот ги по-

викува делегатите да се изјаснат кој е за предло-
гот, потоа кој е против предлогот и на крајот дали 
некој се воздржал од гласањето. 

Член Ш I 
Поединечно изјаснување се врши ако тоа го 

определи претседателот на Соборот доколку шета 
дека тоа е потребно за да се утврди точно резул-
татот од гласањето, или ако тоа го побара еден де-
легат чиешто барање ќе го поддржат најмалку де-
вет делегати. 

Поединечното гласање се врши така што секој 
прозеан делегат се изјаснува „за" или „против" или 
се воздржува од гласањето. 

По завршеното прозивање, заради проверка, 
повторно се прозиваат делегатите за кои во списо-
кот не е забележано дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 114 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

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

7. Записници 

Член 115 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот ги содржи основните податоци за 

работата на седницата, а посебно за предлозите из-
несеш! на седницата, за заклучоците донесени на 
седницата во врска со одделни ^гочки од днев-
ниот ред. 

Во записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето за одделни прашања. 

Делегатот што на ^седницата го издвоил мислеа 
њетб може да бара битните делови од неговата из-
јава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи' се-
кретарот на Соборот. 

Член 116 
Записникот се. составува истиот ден кога е за-

вршена седницата. 
Записникот се упатува до сите делегати најдоц-

на десет дена пред денот определен за одржување 
на седница. 

Член 117 
На почеток на седницата секој делегат има пра-

во да стави забелешка на записникот од претходна-
та седница. 

За основаноста на забелешките на записникот 
се одлучува на седницата, без претрес. Ако забе-
лешките се усвојат, во записникот ќе се извршат 
соодветни измени. 

Претседателот на Соборот утврдува дека е 
усвоен записникот на кој не се ставени забелешки 
односно записникот во кој, според усвоените забе-
лешки, се извршени исправки. 

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

Член 118 
За чувањето на изворникот на записникот од 

седницата на Соборот ̂  се грижи секретарот на Со-
борот. 

Член 119 
На седницата на Соборот се водат стенографски 

белешки. 
Стенографските белешки ^м се с т а в а ј н^ увид 

Ш делегатите веднаш по одржаната Седница Ш 
Соборот 

Секој делегат може во рок од три дена од де-
нот на одржувањето на седницата, да бара во сте-
нографските белешки да се извршат измени на не-
говото излагање што се од редакциска природа. Со 
овие измени не може да се менува смислата и суш-
тината на неговото излагање. 

Ако секретарот на Соборот оспори дека измени-
те, црто делегатот бара да се извршат во стенограф-
ските белешки во кои е неговото излагање, се од 
редакциска природа, за спорното прашање одлучу-
ва претседателот на Соборот. 

Стенографските белешки се приложуваат кон 
изворникот на усвоениот записник. 

VI. ПОСТАПКИ ВО СОБОРОТ 

А. Постапка за донесување на акти 

1. Постапка за донесување на закон -

а) Поведување постапка 

Член 120 
Постапка за донесување на закон се поведува 

со предлог за донесување на закон. 

Член 121 
Предлог за донесување на закон може да под-

несе секој делегат во.Соборот, Сојузниот извршен 
совет, работно тело на Соборот, како и заедничко 
работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на својот делокруг (овластен предлагач на 
закон). 

Член 122 
Секој делегат може на седница на Соборот или 

на "работно тело на Соборот, чиј е член, да предложи 
определено прашање да се регулира со закон. Ако 
Соборот или негово работно тело го прифати овој 
предлог, ќе се определи начинот на кој ќе се изра-
боти и поднесе предлогот за донесување на закон. 

Член 123 
Барањето за донесување на закон, што на Со-

борот ќе му го поднесе Соборот на републиките и 
покраините, собрание на република или собрание 
на автономна покраина, Уставниот суд на Југосла-
вија, Сојузниот суд, Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, Сојузот на синдика-
тите на Југославија, Стопанската комора на Југо-
славија и друга самоуправна организација и заед-
ница што дејствува на територијата на целата зем-
ја, се упатува непосредно до Соборот. На седницата 
на Соборот на која се разгледува тоа барање се по-
викува и претставник на подносителот на барање-
то, кој може да го образложи барањето. 

Ако Соборот го прифати барањето за донесува-
ње на закон, со заклучок ќе го определи начинот 
на к кој во смисла на тоа барање, ќе се изработи и 
поднесе предлогот за донесување на закон. 

За ставот што го зазел по повод барањето, Со-
борот го известува подносителот на барањето. 

Член 124 
Барањето за донесување на закон што не по-

текнува од органите и организациите од член 123 
на овој деловник,' се упатуваат до Комисијата за 
цретставки и поплаки на Собранието на СФРЈ. 

б) Предлог за донесување на закон 

С о д р ж и н а н а п р е д л о г о т з а д о н е -
с у в а њ е н а з а к о н 

Елен 125 
Предлогот ѓза донесување на закон треба да со-

држи! 
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1) уставен основ за донесување на законот; 
2) оцена на состојбата во областа што треба да 

се уреди со законот и причините поради кои треба 
да се донесе законот; 

3) основни начела врз кои треба да бидат уре-
дени односите во соодветната област, целите што се 
шќа желба да се постигнат, како и последиците што 
ќе произлезат од предложените решенија за мате-
ријалната и друга по,ложба на работните луѓе и гра-
ѓаните, на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници; 

4) оцена на потребата од финансиски средства 
од буџетот на федерацијата, со назнака на износот, 
начинот и можноста за нивното намирување^ и 

5) т^екст. на нацрт-законот во кој се формулира-
ни, во вид на правни одредби, решенијата што се 
предлагаат, со образложение кое содржи објаснени-
ја на основните правни институти (нацрт-закон). 

А 
Член 126 

Ако во текот на изработката на предлогот за 
донесување^на закон се консултирани републички-
те и покраинските органи и други органи и органи-
зации, кон предлогот за донесување на закон се 
приложуваат мислењата и ставовите на тие органи 
и организации. 

Кон предлогот за донесување на закон се под-
несува и потребната документација. 

Ако со предлогот за- донесување на закон се 
вршат измени или дополненија на закон, кон пред-
логот за донесување на закон се поднесува и тек-
стот на одредбите на важечкиот закон што се ме-
нуваат односно дополнуваат. 

П о д н е с у в а њ е и у п а т у в а њ е п р е д -
л о г з а д о н е с у в а њ е н а з а к о н 

Член 127 
Предлогот за донесување на закон се доставува 

до претседателот на Собранието, кој го упатува до 
претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува предло-
гот за донесување на законот од сите делегати и тоа 
најдоцна 30 дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата на Соборот на која ќе се претресу-
ва тој предлог. 

Член 128 
Предлогот за донесување на закон што не го 

Поднел Сојузниот извршен совет, претседателот на 
Соборот го доставува и до Сојузниот извршен совет 
заради давање мислење. 

Р а з г л е д у в а њ е н а п р е д л о г з а д о н е -
с у в а њ е н а з а к о н в о о д б о р и т е н а Со-

б о р о т 

Член 129 . 
Пред претресот на предлог за донесување на за-

кон на седница на Соборот, предлогот го разгледува 
надлежното работно тело на Соборот во чиј дело-
круг спаѓа прашањето што се уредува со законот 
(матичен одбор). 

Ако во предлогот за донесување на закон се 
опфатени одделни прашања што спаѓаат и во де-
локругот на другите одбори на Соборот, предлогот 
во поглед на тие прашања го разгледуваат и овие 
одбори. 

Ако предлогот содржи и одредбе со кои се ан-
гажираат финансиски средства од буџетот на фе-
дерацијата, предлогот за донесување на закон го 
разгледува и Одборот на Соборот за буџетот на фе-
дерацијата, 

Одбор не може да стави на дневен ред на 
седница предлог за донесување на закон пред 
истекот на рокот од 15 дена од Денот на доста-
вувањето на тој предлог до делегатите. 

Член 130 
Кога ќе го разгледа предлогот за донесување на 

закон, одборот му поднесува на Соборот свој из^ 
вештај со мислењето и ставовите изнесени во текот, 
на разгледувањето. 

Матичниот одбор е должен да ги разгледа и 
мислењата и ставовите што му ги доставиле други-
те одбори на Соборот што го разгледувале предло-
гот, и во извештајот што му го поднесува на Со-
борот, ч дава свое мислење и за мислењата и ставов 
вите на тие одбори. 

Член 131 
Извештаите на одборот се доставуваат до прет-

седателот на Соборот, кој ги упатува до сите деле-
гати, и тоа најдоцнал 10 дена пред денот опреде-
лен за одржување на седницата на, Соборот на ко-
ја ќе се претресува предлогот за донесување на 
закон. 

Извештаите на одборот се доставуваат и до 
Законодавно-правната комисија и до подносителот 
на предлогот за донесување на закон најдоцна во 
рок од 24 часа по завршувањето на седницата на 
одборот. 

Р а з г л е д у в а њ е н а п р е д л о г з а д о н е -
с у в а њ е ^ н а з а к о н в о З а к о н о д а в н о ^ 

- п р а в н а т а ' к о м и с и ј а н а С о б о р о т 
Л 

Член 132 
Законодавно-правната комисија на Соборот, во 

рамките на својот делокруг, разгледува предлог за 
донесување на закон и поднесува извештај до Со-
борот со свое мислење и предлози. 

Законодавно-правната комисија во својот из-
вештај до Соборот дава мислење и за предлозите 
што на Соборот му ги поднеле одборите кои го 
разгледувале предлогот за донесување на закон. 

Извештајот на Зоконодавно-правната комисија 
се доставува до претседателот на Соборот, кој го 
упатува до сите делегати најдоцна во рок од 24 
часа по завршувањето на седницата на Комисијата. 

Член 133 
Извештајот на Законодавно-правната комисија 

се доставува и до матичниот одбор што го разгле-
дувал предлогот за донесување на закон и до под-
носителот на предлогот за донесување на закон 
најдоцна во рок од 24 часа по завршувањето на 
седницата на Комисијата. 

Ако предлозите на Законодавно-правната, ко-
мисија не се во согласност со предлозите на матич-
ниот одбор, овој одбор, пред претресот на предло-
гот во Соборот, ќе го разгледа извештајот на Ко-
мисијата и за својот став ќе му поднесе извештај 
на Соборот. 

П р е т р е с н а п р е д л о г з а д о н е с у в а њ е 
н а з а к о н в о С о б о р о т 

; Член 134 
Подносителот на предлог за донесување на за-

кон, односно негов претставник, во почетокот на 
претресот може да даде кратко образложение на 
предлогот. Тој има право да учествува во текот на 
целиот претрес, да дава објаснение и да изнесува 
свои мислења. 

Претставник на Сојузниот извршен совет мо-
же да учествува во текот на целиот претрес наѓ 
предлог за донесување на закон и ако тој предлог 
не го поднел Сојузниот извршен совет, ' 1 
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Член 135 
За предлог за донесување закон на седница на 

Соборот се врши, по правило, одделно претрес во 
начело и претрес во поединости. 

Член Г36 
Претресот во начело Л врши на тој^начин што 

делегатите ги изнесуваат своите мислења за устав-
ниот основ, состојбата во областа што треба да се 
регулира со законот, основните начела врз кои тре-
ба да бидат уредени односите или за финансиско-
то дејство на идниот закон. 

По завршувањето на претресот во начело, Со-
борот со заклучок го утврдува СВОЈОТ, став за пред-
логот за донесување на закон. 

За заклучокот на Соборот се известува подно-
сителот на предлогот. 

Член 137 ' 
Ако Соборот со заклучок го прифати предлогот, 

за донесување на закон, се преминува на претрес 
на предлогот за донесување на закон во поедино-
сти. 

Претресот на предлогот во поединости се врши 
на ТОЈ начин што се расправа за текстот на нацрт-
-законот. 

Член 138 
Ако со предлогот за донесување на закон се 

уредуваат прашања на системот, предлагачот или 
работно тело на Соборот може да му предложи на 
Соборот да го разгледува текстот на нацрт-законот 
на посебна седница. 

Член 139 
По завршениот претрес Соборот со заклучок ги 

утврдува своите ставови и забелешки за одделни 
одредби од нацртот и ги упатува до подносителот 
на предлогот за да ги земе предвид при изработ-
ката на предлог-законот. 

1 Ако подносителот на предлогот за донесување 
на закон не се согласува со заклучокот од став 1 
на овој член или во други случаи кога тоа ќе го 
предложи подносителот на предлогот за донесува-
ње, на закон, Соборот со заклучок ќе определи 
предлог-законот да го изработи работното тело на 
Соборот или Сојузниот извршен совет и да го под-
несе до Соборот. 

Ако при разгледувањето на текст на нацрт Со-
борот установи дека во нацртот не се изразени на 
соодветен начин основните начела врз кои треба да 
бидат уредени односите во областа за која се пред-
лага донесувањето на законот, Соборот може со за-
клучок да го обврзе предлагачот да изработи нов 
текст на нацрт-законот и да го поднесе до Соборот 
на усвојување. 

^лен 140 
Со заклучокот за усвојување на предлогот за 

Донесување на закон Соборот може да ги опреде-
л и и органите и организациите што ќе бидат кон-
султирани при - изработката на поедлог-законот 
и облиците на соработка со заинтересираните ор-
ганџи и организации што можат да придонесат за 
подобра изработка на предлог-законот. 

в) Предлог-закон 
гГ С о д р ж и н а н а п р е д л о г - з а к о н о т , н е -
г о в о т о п о д н е с у в а њ е , у п а т у в а њ е и р а з -
г л е д у в а њ е в о о д б о р и т е н а С о б о р о т и 

' В о З а к о н о д а в н о - п р а в н а т а к о м и с и ј а 

Член 141 
Преддог-закон се поднесува во обликот во коЈ 

Ве донесува" закон к мора да биде, образложен, 

Образложението ги опфаќа, особено, уставниот 
основ за донесување на законот, прашањата што 
се решаваат со предлог-законот и објаснението на 
поважните правни институти, податоците за фи-
нансиските средства потребни за спроведување на 
законот и за начинот на' обезбедување на тие сред-
ства, како и "други позначајни околности во врска 
со предложените решенија." 

. Предлагачот е должен во образложението на 
предлог-законот да ги наведе забелешките и пред-
лозите што се дадени на предлогот за донесување 
на закон и што предлагачот не ги усвоил, како и 
причините поради КОРГ не ги усвоил. 

Член 142 
Барањето чија цел е да се измени или дополни 

предлог-законот овластениот предлагач го поднесу-
ва во облик ,на амандман 

Предлог-законот и сите амандмани на предлог-
-законот претседателот на Соборот ги доставува и 
до Комисијата на Собранието на СФРЈ за утврду-
вање на идентичноста на текстовите на јазиците 
на народите на Југославија. 

Член 143 
Во поглед на поднесувањето и упатувањето на 

предлог-законот до Соборот, како и на разгледу-
вањето во одборите и во Законодавно-правната -ко-
мисија, се применуваат одредбите на ОВОЈ деловник 
што се однесуваат на предлогот за. донесување на 
закон. 

П р е т р е с н а п р е д л о г о т в о С о б о р о т 

Член 144 
Подносителот, на предлог-закон. "односно него-

виот претставник, на почетокот на претресот може 
да даде образложение на предлог-законот. ТОЈ игла 
право да учествува во текот на целиот претрес на 
предлог-законот, да дава објасненија и да ги изне-
сува своите мислења. 

Претставник на Сојузниот извршен совет може 
да учествува во текот на целиот претрес на пред-
лог-закон и кога С о б н и о т извршен совет не е 
предлагач. 

Член 145 
Претресот на предлог-закон на седница на Со-

борот опфаќа општ претрес на предлогот и претрес 
на текстот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат ми-
слења, да се бараат објасненија и да се подигаат 
сите прашања во врска со решенијата, дадени во 
предлогот. 

Во текот на претресот на текстот на предлогот 
се расправа за предлогот по делови, глави, односно 
оддели, а ако на седницата се одлучи така — и по 
членови. Во текот на овој претрес се одлучува и 
за амандманите. 

По завршениот претрес иа^ текстот на предло-
гот, и Кога Соборот ќе одлучи за сите амандмани, 

" Соборот одлучува за предлог-законот во целост. 

А м а н д м а н у 

Член 146̂  
Амандман на предлог-закон се поднесува пис-

мено. 
Амандманот мора да биде образложен. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандманот е должен во исто време да предложи 
и начин на обезбедување на тие средства. 

- ' Член 147 I 
Амандман на предлог-закон може да се поднесе 

Најдоцна 10 дена пред денот определен за одржуч . 
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вање седница на Соборот на која ќе се претресува 
предлог-законот, а се доставува до претседателот на 
Соборот. 

Член 148 
Амандманот на предлог-закон претседателот на 

Соборот го упатува веднаш до сите делегати, ма-
тичниот одбор, Законодавно-правната комисија, 
подносителот на предлог-законот и до Сојузниот 
извршен созет. 

Ако амандманот на предлог-закон содржи од-
редби со кои се ангажираат финансиски средства 
од буџетот на федерацијата, претседателот на Со-
борот го доставува амандманот и до Одборот на 
Соборот за буџетот на федерацијата. 

Член 149 
. Ако амандманот на предлог-закон содржи од-

редби со кои се менуваат начелата врз кои се зас-
нова законот, утврдени од Соборот во текот на 
претресот на предлогот за донесување на закон, 
или ако прифаќањето на амандманот би повлеку-
вало по себе псбитна измена на текстот на пред-
лог-законот, за амандманот не може да се одлучува 
на седница на Соборот пред да му поднесат на Со-
борот матичниот одбор и Законодавно-правната ко-
мисија свои извештаи за тот амандман, а за аман-
дманот од член 148. став 2 од овој деловник — ни 
пред да му поднесе Одборот на Соборот за буџетот 
на федерацијата СВОЈ извештај за таквиот аман-
дман. 

Член' 150 
Делегатот чиј предлог ќе го поддржат најмгклу 

десет делегати, може, по исклучок, да поднесе 
амандман на предлог-закон на седница на Соборот 
во текот на- претресот на тој предлог, И ваквиот 
амандман се поднесува писмено и мора да биде 
образложен. 

Подносителот на Предлог-закон може да подне-
сува амандман се до заклучувањето на претресот 
на предлог-законот. 

Сојузниот извршен совет може до заклучува-
њето на претресот на предлог-законот да поднесува 
амандмани и на предлог.-законот што не го под-
нел тој. 4 

Ако амандманот не е поднесен во рокот од член 
147 на ово! деловник, се смета дека е поднесен на 
седница на Соборот. 

Амандманите што се поднесени на седница хгл 
Соборот мораат да им бидјат врачени на сите де-
легати во писмена форма пред одлучувањето за 
нив. 

Член 151 
За да може амандманот подесен на седница на 

Соборот да се проучи, Соборот може, на предлог 
од претседателот на Соборот, од делегат, од работ-
но тело на Соборот, од подносителот на предлогот 
или од Сојузниот извршен совет, да го прекине 
претресот и да го продолжи на истата седница или 
да го обложи претресот за една од наредните сед-
ници на Саборот. 

Член 152 
За амандман на ппедлог-закон. има право дз се 

изјасни подносителот на предлог-законот. 
Сојузниот извршен совет има право да се из-

јасни за амандман и ако тој не е подносител на 
предлог-законот. 

Член 153 
Соборот може да одлучи пред гласањето за под-

несен амандман на предлог-закон претресот да се 
прекине и амандманот да се достави до Законодав-
но-правната комисија заради утврдување на конеч-
ниот текст на одредбите што се менуваат со аман-
дманот и заради усогласување на другите одредби 

на иредлог-законот што се во врска со тие од-
редби. 

'Член 154 
За секој амандман на предлог-закон се гласа 

одделно во текот на претресот на текстот. Аман-
дманот усвоен на седница,,на Соборот станува сос-
тавен дел на предлог-законот. 

За амандман со кој се согласил подносителот 
на предлог" закон, се гласа во текот на претресот 
на текстот само ако тоа го бара делегат чие бара-
ње ќе го поддржат најмалку девет делегати или 
Сојузниот-извршен ,совет, кога тој не е предлагач. 

Член 155 
За амандманите се гласа според редоследот на 

членовите на предлог-законот на кои се однесуваат 
амандманите. 

Ако на еден член од предлог-закон се подне-
сени повеќе амандмани, прво се гласа за амандма-
нот што најмногу отстапува од предложеното ре-
шение, и според тој критериум натаму за другите 
амандмани. 

Ако е поднесен амандман на амандман, ' прво 
се гласа за амандманот што е поднесен на аман-
дман. 

г) Итна постапка за донесува,ње на закон 

Член 156 
Закон, по исклучок, може да се донесе и по 

итна постапка во која не се применуваат одредбите 
на овој деловник за предлогот за донесување на 
закон и роковите што се пропишани за одделни 
дејствија во постапката за донесување на закон. 

По итна постапка може да се донесе закон само 
кога е тоа неопходно заради спречување и отстра-
нување на поголеми нарушувања во стопанството 
или кога тоа го бараат интересите на народната 
одбрана, безбедноста на земјата или поголеми еле-
ментарни непогоди или други, вонредни и неодло-
жни потреби на земјата. 

Член 157 
Предлогот да се донесе закон по итна постапка 

мора да биде посебно образложен. 
Во ,образложението на предлогот законот да се 

донесе по итна постапка, предлагачот е должен да 
ги наведе причините поради, кои се предлага доне-
сување на законот по итна постапка и да укаже 
на последиците што би можеде да настапат ако 
законот н е с е донесе по таа постапка. 

Со предлогот законот да се донесе по итна пос-
тапка се поднесува и предлогот на ТОЈ закон, со 
образложение. 

Член 153 
При утврдувањето на дневниот ред Соборот од-

лучува претходно за предлогот законот да се донесе 
по итна постапка. 

' ,Ако предлогот не го поднел Сојузниот извршен 
совет, Соборот пред одлучувањето ќе побара од 
Сојузниот извршен совет мислење за тој предлог. 

Член 159 
Ако Соборот го усвои предлогот законот да се 

донесе по итна постапка, се пристапува кон претрес 
на предлог-законот на седница на Соборот. 

Пред претресувањето на предлог-законот на 
седница на Соборот, предлог"законот го разгледува 
матичниот собор и Законодавно-правната комисија. 

Член-160 
- Ако Соборот не го усвои предлогот законот да 

се донесе по итна постапка, се применуваат од-
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редбите на овој деловник за предлогот за донесу-
вање на закон. ^ 

Член 161 
На предлог^ закон што се донесува по итна пос-

тапка може да се поднесе амандман до заклучува-
њето на претресот. 

Ако со амандманот се менуваат начелата врз 
кои се заснова предлог-законот, или ако прифаќа-
њето на амандманот би предизвикало битна измена 
на текстот на предлог-законот, или ако со аман-
дманот се ангажираат финансиска средства — со 
него ќе се постапи на начинот определен во член 
149 од овој деловник. 

Матичниот одбор и Законодавно-правната ко-
мисија се должни веднаш да го разгледаат аман-
дманот од став 2 на овој член и да му поднесат 
на Соборот извештај со мислења и предлози. 

д) Јавна дискусија за предлог за донесување на 
. , закон 

Член 162 
Кога Соборот ќе го усвои предлогот за доне-

сување на закон, по исклучок може да одлучи, ко-
га станува збор за регулирање на прашања од об-
ласта на општествено-економските х и политичките 
односи, џгго се од посебно значење за работните 
луѓе и граѓаните, како и кога е неопходно да се 
изврши најширока консултација на заинтересира-
ните органи и организации, на научните и струч-
ните институции, на работните луѓе и граѓаните, 
предлогот за донесување на закон или одделно пра-
шање од ТОЈ предлог да го стави на јавна диску-
сија. 

Член 163 
Ако одлучи предлогот за донесување "на закон . 

или одделно прашање од тој предлог да го стави 
на јавна дискуција, Соборот со заклучок: 

— го определува начинот на организирање и 
спроведување на јавната дискусија и упатува по-
кана до сите заинтересирани органи и организации, 
научни и стручни институции, работни луѓе и гра-
ѓани да учествуваат во јавната дискусија; 

— го определува работното тело на Соборот 
што ќе се грижи за организирањето и спроведува-
њето на јавната дискусија, 

— ги утврдува прашањата што ќе ги стави на 
јавна дискусија и начинот на кој ќе бидат објавени; 

— ги утврдува финансиските средства за орга-
низирање и спроведување на јавната дискусија; 

— го утврдува ,рокот во кој треба да се спро-
реде јавната дискусија; 

— го утврдува начинот на собирање и среду-
вање на мислењата и предлозите од јавната дис-
кусија. 

Предлогот за донесување на закон или одделно 
прашање од тот предлог што се ставаат на јавна 
дискусија се објавуваат на сите јазици на наро-

. дите на Југославија утврдени со републичките ус-
таип, и на јазиците на албанската и унгарската на-
родност. 

Член 164 
За г^т^чтатите од јавната дискусија работното 

тело ^а Собооот му поднесува извештај на Соборот. 
Извештајот за резултатите од јавната дискуси-

ја ги содржи мислењата и предлозите изнесени во 
јавната дискусија и ставот на работното тело на 
Соборот за тие мислења и предлози. 

Член 165 
Кога ќе го прими извештајот за резултатите од 

I Јавната дискусија, Соборот зазема став за мисле-
н,ата и предлозите од јавната дискусија и за тоа 
го известува предлагачов 1 ; 

Член 166 
Во организирањето и спроведувањето на јав-

ната дискусија работното тело на Соборот оства-
рува соработка со органите на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, со органи-
те на другите општествено-политички организации, 
организациите на здружениот труд и со други са-
моуправни организации и заедници и здруженија, 
како и со научните и стрз^чните институции. 

2. Постапка за донесување на буџетот на федера-
цијата и на завршната сметка на федерацијата 

Член 167 
„ Постапка за донесување на 'буџетот на федера-

цијата поведува Сојузниот извршен совет. 

Член 168 
Разгледувањето и усвојувањето на предлогот за 

донесување на буџетот (основите и нацртот) и на 
предлог-буџетот на федерацијата Соборот ги врши 
согласно со одредбите на овој деловник според кои 
се разгледува и усвојува предлог за донесување на 
закон и предлог-закоњ 

Соборот не може да го усвои пфедлог-буџетот 
додека Соборот на републиките и покраините не го 
утврди вкупниот обем на расходите на буџетот на 
федерацијата. 

Член 169 ^ 
Документацијата кон предлогот за донесување 

на буџетот на федерацијата мора, покрај другото, 
да содржи и информација за извршувањето на бу-
џетот во првото полугодие на тековната година и 
процена на извршувањето на буџетот до крајот на 
таа година. 

Член 170 
Сите работни тела на Соборот, во рамките на 

својот делокруг, го разгледуваат предлогот за "до-
несување на буџетот, како и програмите за работа 
на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации што се финансираат од бунтот на фе-
дерацијата. 

Член 171 
Предлогот на завршната сметка на федераци-

јата за претходната година му го поднесува на 
Соборот на усвојување Сојузниот извршен совет, 
во рокот предвиден со закон. 

Предлогот на завршната сметка го поднесува 
^Сојузниот извршен совет заедно со извештајот на 
Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија. 

Сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, што според законот се должни да под-
несуваат годишни извештаи за својата работа до Со-
бранието на СФРЈ. ги поднесуваат овие извештаи 
во рокот што' е пропишан з"а поднесувањето на пред-
логот на^ завршната сметка на федерацијата. 

Сите работни тела на Соборот, во рамките на 
својот делокруг, го разгледуваат предлогот на за-
вршната сметка на федерацијата, со извештајот на 
Службата на општественото книговодство и со 
грдишните извештаи на сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации. 

3. Постапка за ратификација на меѓународни дого-
вори 

Член 172 
Ратификација на меѓународни' договори од сво-

јата надлежност Соборот врши со закон. 

Член 173 
Постапка за донесување на закон за ратифика-

ција на меѓународни договори поведува Сојузниов" 
извршен (5бвет ,со поднесувања !предлог-закон 
ратификација ^ 
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1 Член 174 
Предлог-законот за ратификација на меѓуна-

роден договор содржи и потполн текст на меѓуна-
ррдниот договор чија ратификација се предлага. 

Во образложението на предлог-законот треба да 
се изнесат причините поради кои се предлага ра-
тификација на меѓународниот договор, посебно да 
се укаже на дополненијата и измените на важеч-
ките закони, односно на потребата од донесување 
на нови закони што ги бара меѓународниот дого-
вор чија ратификација се предлага. 

Член 175 
Во текот на претресот на предлог-законот Со-

борот одлучува за потребата од, ратификација на 
меѓународниот договор, за евентуалните резерви 
кон договорот, ако такви резерви се дозволени со 
тој договор, како и за другите начелни прашања. 

Во постапката за ратификација на меѓународен 
договор ќе се применуваат согласно одредбите на 
овој деловник што се однесуваат на постапката 
за донесување на закон. 

4. Постапка за донесување на други прописи и општи 
акти освен закони 

Член 176 
Прописите и општите акти на Собоанието на 

СФРЈ, освен законите, буџетот и завршната сметка 
на федерацијата, се донесуваат според одредбите 
на овој деловник што се однесуваат на предлог-
-закон, ако со овој деловник Не е определено 
поинаку. 

Член 177 
Соборот може да одлучи, на предлог од предла-

гачот, од делегат, од работно тело на Соборот или 
од пветседат?лот ма Соборот, предлогот на пропис 
или на општ акт од член 176 на овој деловник да 
го разгледува според постапката предвидена за до-
несување на закон. 

Член 178 
За предлогот на друг пропис или на општ акт 

од член 176 на овој деловник на седница на Собо-
рот се води единствен претрес. 

Соборот може, на предлог од предлагачот . на 
акотот, од делегат, од работно тело на Соборот или 
од претседателот на Соборот, да одлучи да^ спрове-
де одделно општ претрес на предлогот, а ^одделно 
претрес на текстот на предлогот. 

5. Постапка за донесување па одлука за обврската 
за извршување на солзен закон, друг пропис или 

општ акт 

Член 179 
Известувањето на Сојузниот ИЗВРШЕН совет или 

на извршен совет на република, односно автоном-
на покраина за спор помеѓу сојузен орган на уп-
равата и републички односно покраински орган на 
управата во поглед на остварувањето на обврски-
те на органот во републиката односно во автоном-
ната покраина да изврши сојузен закон, доуг 
пие или општ акт, се доставува до претседателот 
на Соборот кој го упатува до сите делегати, до ма-
тичниот одбор и до Законодавно-правната комисија. 

Член 120 
Матичниот одбор на. Соборот собира податоци 

од' сојузниот орган на управата и од републичкиот 
односно покраинскот орган на управата во спорот, 
и може на своја седница да повика претставници 

на тие органи заради изнесување на нивните мис-
лења и ставови. 

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

Кон извештајот матичниот одбор рриложува 
предлог-одлука за начинот нџ решавање на спор-
ното прашање, 

Член 181 
Кога ќе ги прими извештаите на матичниот од-

бор и на Законодавно-правната комисија на Собо-
рот, претседателот на Соборот ги упатува до сите 
делегати и го внесува спорното прашање во пред-
логот на дневниот ред на првата наредна седница 
на Соборот 

Соборот го претресува известувањето на Сојуз-
ниот извршен совет или на извршен совет на ре-
публика односно автономна покраина и извешта-
ите на матичниот одбор и Законодавно-правната 
комисија на Соборот и донесува одлука за спорно-
то прашање и за обврската за извршување на со-
јузен закон, друг пропис или општ акт. 

в. Донесување на закон за постапката за склучување 
на меѓународни договори 

Член 182 
Закон за постапката за склучување на меѓуна-

родни договори, што бараат донесување на нови 
или измена на важечките републички односно по-
краински закони, или од кои произлегуваат посеб-
ни обврски за една или повеќе републики или 
автономни покраини, Соборот донесува во соглас-
ност со републичките и покраинските собранија. 

Член 183 
Предлогот 'за донесување на закон што го ус-

воил Соборот, претседателот" на Соборот го упату-
ва, заради давање мислење, ,до републичките и 
покраинските собранија. 

Откако ќе го прибави мислењето од републич-
ките и покраинските собранија, предлагачот на за-
кокот подготвува предлог-закон што го усвојува 
Соборот. Претседателот на Соборот го доставува 
пп^лчог-законот до републичките и покраинските 
собранија. 

Член 184 
Законот е усвоен кога со текстот на законот 

што го усвоил Соборот ќе се согласат 'републичките 
и покраинските собранија. 

По добивањето на согласноста од републички-
те и покраинските собранија, Соборот со заклучок: 
утврдува дека е дадена согласност од републичките 
и покраинските собранија и дека законот е усвоен. 

5. П о с т а п к а з а избоп, и м е н у в а њ е и р а з р е -
ш у в а њ е 

1. Избор на функционери па Собранието на СФРЈ 

а) Избор па претседател и потпретседатели па Со-
бранието па СФРЈ 

Член 185 
Предлог-кандидатура за избор на претседател 

на Собранието на СФРЈ поднесува Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избоо и имет/р^чча П о д -
лог може да поднесе и група од нат малку десет 
делегати врз основа ^а предлог од Сојузната кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија. 
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Предлогот од група од најмалку десет деле-
гати во Соборот се- доставува до Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за избор И именувања заради 
давање мислење за тој предлог и заедно" со мис-
лењето на Комисијата се упатува до сите делегати. 

Предлог-кандидатурата мора да биде доставена 
до делегатите до почетокот на седницата на која 
ќе се врши изборот. 

Ако предлог-каидидатурата не е доставена до 
делегатите осум дена пред седницата на која ќе' 
се врши изборот на барање од еден делегат чие ба-
рање ќе го поддржат девет делегати, одлучувањето 
за предлогот ќе се одложи до наредната седница, 
која ќе се одржи најрано по "истекот на осум де-
на од денот кога до делегатите е доставен пред-
логот. 

Известителот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања и еден од предлагачи-
те на кандидатурата што ја предложила група де-
легати имаат право на седницата да го образло-
жат предлогот. 

Член 186 
Гласањето за избор на претседател на Собра-

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

еден делегат чие барање ќе го, поддржат најмалку 
девет делегати, 

Член 187 
Ако изборот на претседател на Собранието на 

СФРЈ се Ерши тајно, гласањето се врши со гласа-
чки ливчиња. 

На секое гласачко ливче мораат да бидат от-
печатени имињата на сите предложени кандидати, 
и тоа според оној ред по кој предлозите му се 
предадени на претседателот на Соборот. Пред име-
то на секој кандидат мора да има реден број. 

Сите гласачки ливчиња се од иста големина, 
облик и боја. На секое гласачко ливче е втиснат 
печатот на Собранието на СФРЈ. 

. Член 188 
Со спроведувањето на изборот раководи прет-

седателот на Соборот кому во работата му пома-
гаат секретарот на Соборот и четири до осум деле-
гати избрани на седницата. 

Член 189 
Секој делегат добива едно гласачко ливче. 
По поделбата на гласачките ливчиња и откако 

ќе утврди дека секој делегат добил гласачко лив-
че, претседателот на Соборот дава објаснение за 
начинот на гласањето и го определува времето за 
пополнување на гласачките ливчиња. 

Делегатот тласа на тој ' начин што - го заокру-
жува редниот број пред името на кандидатот. 

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

Секој делегат лично го пушта превитканото 
гласачко ливче во една од поставените гласачки 
кутии, чиј број го определува претседателот на Со-
борот. 

Ка ј секоја гласачка кутија присуствува еден 
од делегатите што се избрани на седницата да му 
помагаат на претседателот на Соборот во спроведу-
вањето на Р13борот. 

Член 190 
Откако сите присутни делегати ќе гласаат и 

Јвретсед^телот на Соборот ќе објави дека гласањето 
завршено, се пристапува кон утврдување на ре-

јзултатот од гласањето. I 

Резултатот од гл,асањето се утврдува врз основа 
на предадените гласачки ливчиња во салата, во која 
се одржува седницата. 

Претседателот на Собооот ти објавува резулта-
тите од гласањето и соопштува колку вкупно де-
легати гласале и колку од нив за одделен од пред-
ложени те кандидати. 

Член 
За претседател на Собранието на СФРЈ во Со-

борот е избран кандидатот КОЈ го добил мнозинство-
то на гласови од присутните делегати, 

Ако ниеден од кандидатите не го добил опреде-
леното мнозинство, гласањето се повторува. 

Член 192 
Изборот на потпретседатели на Собранието на 

СФРЈ се врши по изборот на претседател на Собра-
нието на СФРЈ. 

Поднесувањето па предлог-капдт натура, како 
џ изборот на потпретседателите на Собранието на 
СФРЈ се врши според одредбите од овој деловник 
за предлагањето на кандидатура и за изборот на 
претседател на Собранието на СФРЈ, 

б) Избор па претседател и потпретседател па 
Соборот 

Член 193 
Поднесувањето на предлог-кандидатура, како 

и изборот на претседател и потпретседател на Со-
борот се врши согласно со одредбите од ОВОЈ делов-
ник за предлагањето на кандидатура и за изборот 
на претседател на Собранието на СФРЈ. 

в) Избор па заеднички работни тела на Собранието 
на СФРЈ и работни тела на Соборот 

-Член 194 -
Изборот на заеднички работни тела на Собра-

нието на СФРЈ и на работните тела на Соборот во 
целост, се врши врз основа на кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа мора да содржи, покрај 
кандидатот, за претседател на работното тело, онолку 
кандидати колку членози се избираат во работното 
тело. 

Изборот на одделни членови на овие работни 
тела се врши врз основа на поединечни предлози. 

Член 195 
Предлог-кандидатура за избор на заеднички 

работни тела на Собранието на СФРЈ и работни тела 
на Соборот поднесува Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. Предлог-канди-
датура мож,е да поднесе и група од најмалку десет 
делегати. 

Известителот па Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања и еден од предлагачи-

те на кандидатурата што ја предложила група деле^ 
гати имаат право на седницата да го образложат 
предлогот. ' 

Предлог-кандидатурата се доставува до претсе-
дателот на Соборот. 

Предлозите се поднесуваат писмено, најдоцна 24 
часа пред почетокот на седницата на која ќе се 
грши изборот. 

Сите предлози мораат да се достават до деле-
гатите до почетокот на седницата на која ќе се ар-
иш изборот. 

АКО одделен предлог не е доставен до делега-
тите осум дена пред седницата, на-која ќе се врши 
изборот, на барање од еден делегат кого ќе го под-
држат девет делегати, одлучувањето за тој предлог 
ќе се одложи до наредната седница, што ќе се одр-
ж и најрано по истекот на осум дена од денот кога в 
доставен предлогот до делегатите. 
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Член 196 1 
Изборот на заедничките работни тела на Со-

бранието на СФРЈ и на работните тела на Сбборот, 
по правило, е јавен. 

Член 197 
Ако Соборот одлучи изборот на заедничките ра-

ботни т.ела на соборите на Собранието на СФРЈ и на 
работните тела на Соборот да се врши тајно, гла-
сањето се врши со едно гласачко ливче. 

, Во гласачкото ливче се внесуваат сите предло-
жени кандидатски листи за избор на работното тело 
во целост, односно имињата на сите кандидати за 
одделен член на работното тело според оној ред 
по кој се предложени. Пред името на кандидатот за 
претседател на секоја кандидатска листа за избор на 
работното тело во целост, односно пред името на 
секој од кандидатите за избор на одделен член на 
работното тело мора да има реден број. 

Член 198 
При изборот на работните тела во целост, се-

гласа за кандидатската листа. Делегатот гласа на 
тој начин што го заокружува бројот пред името на 
"кандидатот за претседател на работното тело. 

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

Член 199 
Ако ниедна кандидатска листа, односно ниеден 

кандидат при гласањето не го добие пропишаното 
мнозинство, се врши повторно гласање. 

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

При повторното гласање се гласа за сите пора-
но4 предложени кандидатски листи, односно пред-
ложени кандидати, ако предлог-кандидатурата не е 
повлечена, како и за новите кандидатски листи, од-
носно новите кандидати — ако бидат дополнително 
предложени. ^ 

Член 200 
Во се друго при изборот на овие работни тела 

согласно се применуваат одредбите од ОВОЈ деловник 
за изборот на претседател на Собранието на СФРЈ. 

ги функционери што раководат со сојузните -органи 
на управата и со сојузните организации — кои се 
членови на Сојузниот извршен совет. 

Член 203 
Изборот на претседател на Сојузниот извршен 

совет се врши согласно со одредбите од овој делов-
ник за изборот на претседател на Собранието на 
СФРЈ, а изборот на членови на Сојузниот извршен 
совет согласно со одредбите од овој деловник за 
изборот на работните тела на Собранието на СФРЈ. 

Ѕ. Именување^на функционери во сојузните органи 
па управата и членови на колегијалиите тела 

Член 204 
Функционерите и членовите на колегијалните 

тела што врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузен 
закон или Деловникот на Собранието на СФРЈ ги 
именува Собранието на СФРЈ, се именуваат на пред-
лог од предлагачите кои се определени со Уставот 
на СФРЈ или со сојузен закон. 

Кон предлогот за именување па овие функци-
онери се доставува и мислењето на Комисијата на 
Собранието на СФРЈ за избор и изменувања доколку 
таа не е подносител на предлогот. 

Члец 205 
Функционерите, односно членовите на колеги-

ј алките тела од член 204 на овој деловник се име-
,.нуваат согласно со одредбите од овој деловник за 

изборот на функционери на Собранието на СФРЈ, 
односно за изборот на работни тела на Соборот. 

4. Избор на претседател и судии на Уставниот суд 
на Југославија и членови на Советот на федера-

цијата 

Член 206' 
Претседателот и судиите на Уставниот суд на 

Југославија и членовите на Советот на федераци-
јата се избираат на предлог од Претседателството 
на СФРЈ. 

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

?) Именување на генерален секретар на Собранието 
па СФРЈ, заменнк-генерален секретар на Собра-

нието на СФРЈ и секретар на Соборот 

Член 201 
Поднесувањето на предлог-кандидатура и име-

нувањето па генерален секретар на Собранието на 
СФРЈ, заменик-генерален секретар на Собранието 
на СФРЈ и секретар на Соборот се врши согласно 
со одредбите од овој деловник за предлагањето на 
кандидатура и изборот на функционери на Собра-
нието на СФРЈ. 

2, Избор па претседател'и членови на Сојузниот из-
вршен севет 

Член 202 
^ Претселателот на Сојузниот извршен совет се 

избира на предлог од Претседателството на СФРЈ, 
а членовите на Сојузниот извршен совет на предлог 
од кандидатот за претседател на Сојузниот извршен 
Совет, вра основа на мислењето на Комисијата на 
Сознанието на СФРЈ за избор и именувања. 4 

По предлог од кандидатот за претседател на Со-
јузниот извршен совет и врз основа на мислењето 
на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и 
именувања се именуваат сојузните секретари и дру-

5. Ивбор на претседател и судии на Сојузниот суд, 
именување на сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, сојузен јавен обвинител, други 
функционери во правосудните органи на федера-
цијата што ги именува Собранието на СФЃЈ, како 
и други функционери и колегијални тела опреде-
лени со сојузен закон или со друг општ акт на Со-

бранието на СФРЈ 

Член 207 
Изборот на претседател и судии на Сојузниот 

суд и именувањето на сојузен општествен правобра-
нител на самоуправувањето, сојузен јавен обвини-
тел, други функционери во правосудните органи на 
федерацијата што ги именува Собранието на СФРЈ, 
како и други функционери и колегијални тела опре-
делени со сојузен закон или со друг општ акт на 
Собранието на СФРЈ се врши на предлог од Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и имену-
вања. 

Пред именувањето на заменици на сојузниот ја-
вен обвинител Соборот го определува бројот на за-
мениците што ќе се именуваат. 

Член 208 , 
Изборот односно именувањето се врши согласно 

со одредбите од овој деловник за изборот на прети 
седател јна Собранието на СФРЈ. 
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6. Постапка за разрешување 

Член 209 
Постапка за разрешување на претседателот и 

членовите на Сојузниот извршен совет и на одделен 
член на Сојузниот извршен совет можат да поведат 
десет делегати со поставување прашање за доверба 
на претседателот и на членовите на СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет, односно на одделен член на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет. 

Прашањето за доверба што е поставено по-
меѓу две седници на Соборот и се доставува до прет-
седателот на Соборот, а може да се постави и усно 
на седница на Соборот. Прашањето за доверба мора 
да биде образложено. 

Прашањето за довередба што е поставено по-
меѓу две седници на Соборот, председателот на Со-
борот веденаш го доставува до сите делегати и го 
става прашањето за доверба во предлогот на днев-
ниот ред на првата наредна седница на Соборот. 

Член 210 
Претседателот на Сојузниот извршен совет мо-

же да предложи да се разреши одделен член на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и функционер што рако-
води со сојузен орган на управата. 

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

Член 211 
Постапка за разрешување на сојузните функци-

онери што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ поведува предлагачот што според одредбите 
од овој деловник или Деловникот на Собранието на 
СФРЈ е овластен да го предлага нивниот избор од-
носно именување, или Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања. 

Предлогот за разрешување на сојузните функ-
ционери што ги избира односно именува Собранието 
на СФРЈ што не потекнува од Комисијата на Со-
бранието па СФРЈ за избор и именувања, го раз-
гледува оваа комисија и доставува до Собирот свое 
образложено мислење за тој предлог. 

Член 212 
При донесувањето одлука за разрешување на 

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

Член 213 
За разрешувањето на претседателот и членови-

те на Сојузниот извршен совет се известува Прет-
седателството на СФРЈ. 

Член 214 -
Во сето друго одредбите од овој деловник што 

се однесуваат на постапката при изборот односно 
именувањето, согласно се применуваат и во постап-
ката за разрешување. 

В. Постапка за претресување други праша-
н,а во Соборот 

Член 215 
Соборот разгледува други прашања од својот де-

локруг согласно со одредбите од овој деловник за 
донесувањето на акти. 

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

' — да донесе заклучок за потребата да се донесе 
нов закон, односно да се изврши измена или до-
полнение на важечки закон, друг др опис или општ 
акт од делокругот на Соборот; 

— да му предложи на Соборот на републиките 
и покраините тој да донесе нов, односно да изврши 
измени или дополненија на важечки закоп, др^гг 
пропис или општ акт од делокругот на ТОЈ собор; 

— да му даде насоки на СОЈУЗНИОТ извршеа со-
вет, односно на сојузен орган на управата и на со-
јузна организација; 

— да донесе препорака со која на државните опс-
тани, организациите на здружениот труд и на дру-
гите самоуправни организации, здруженија и заед-
ници ќе им се укаже на мерките што би требало да 
ги преземат тие заради решавање на определено 
прашање од делокрушт на Соборот; 

— да донесе заклучок по повод разгледаниот из-
вештај и предлог од работните тела на Соборот, како 
и извештаите на сојузните органи па управата и на 
сојузните организации; 

— за прашањето што го разгледува да ја завр,ни 
расправата без заземање на став. 

/ 

Г. Посебна постапка за разгледување и одлу-
чување за предлог на закон, друг пропис ил"1 
општ акт, односно друго прашање од општ 

интерес за република односно автономна 
покраина 

Член 216 
Посебна постапка за разгледување и одлучуЕа-

ње за предлог на закону друг ПРОПИС ИЛИ општ акт, 
односно друго прашање од општ интерес за репуб-
лика односно автономна покраина и за рамноправ-
носта на народите и народностите (во натамошниот 
текст: посебна постапка) се поведува по барање од 
мнозинството на делегатите од една република, од-
носно автономна покраина. 

Член 2x7 
Барањето за спрсгедугоИБО па поссбпа постапка 

може да се поднесе во те хот на претресот па пред-
лог за донссугање на закоп или предлог-закоп, 
на друг пропис или општ акт, односно во текот на 
претресот на друго прашање на седницата па Со-
борот, до заклучувањето па претресот и преминува-
њето на гласање. 

Ако барањето е упатено до претседателот на Со-
борот писмоно пред денот На одржувањето на сед-
ницата, претседателот на Соборот ги запознава де-
легатите со барањето на почетокот на претресот на 
предлог" актот, односно на другото прашање на 
кое се однесува барањето. 

Член 218 
Барањето за спроведување на посебна постапка 

мора да биде образложено. 

Член 219 
Кога е поднесено барање за спроведување на 

посебна постапка, претседателот на Соборот 1а пре-
кинува расправата за предлог-актот Односно за 
другото прашање на кое се однесува барање!о и го 
повикува Соборот да го утврди со заклучок начинот 
на спроведување на посебна постапка ЕО согласност 
со одредбите од ОВОЈ деловник. 

Додека не се спроведе посебна постапка Собо-
рот не може да пријде кон разгледување на спор-
ниот акт, односно на друго прашање. 

Член 220 
Претседателот на Соборот го повикува предла-

гачот да се изјасни за поднесеното барање за пове-
дување на посебна постапка. 

Ако предлагачот на актот, по повод поставеното 
барање за спроведување на посебна постапка, го из-
мени или дополни својот предлог, претседателот на 
Соборот ќе ги повика подносителите на барањето да 
се изјаснат дали остануваат при барањето. , 
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Ако подносителите на барањето се откажат од 
своето барање, посебната постапка ќе се заклучи и 
претресот ќе продолжи. 

АКО подносителиге на барањето останат при сво-
ето 'барање, посебната постапка ќе продолжи. 

Член 221 
Соборот може со заклучок да определи спорното 

прашање х1а кос укажуваат под и о си те л иге па бара-
њето за спроведување па посебна постапка, да му 
се врати на предлагачот па актот на повторно раз-
гледување% или разгледу,вањето на тоа прашање да 
му се довери на матичниот одбор на Соборот или на 
посебно работно тело на Соборот што го формира 
Соборот за таа цел и да го определи рбхот за под-
несување на извештај за спорното ,прашање. 

Соборот може да одлучи спорното прашање да 
го разгледа и Законодавно-правната комисија на 
Соборот. 4 

Соборот со заклучокот го определува и рокот во 
кој ќе го земе повторно во разгледување спорното 
прашање. ОВОЈ рок не може да биде пократок од 24 
часа. 

Член 222 
Предлагачот на актот, матичниот одбор на Со-

борот, однос.!'о посебното работно тело на Соборот 
што е форми:,апо да го разгледа барањето, за спро-
ведување па посебна постапка се должни за праша-
њето на кое се однесува барањето да извршат по-
требни консултации со надлежните органи на ре-
публиките и автономиите покраини и со СОЈУЗНИОТ 
извршен совет, ако ТОЈ не е предлагач на актот, и 
со другите заинтересирани органи и организации, да 
ја соборат потребната документација и да извршат 
потребни анализи и врз основа на тоа да предложат 
начин за решавање на спорното прашање. 

За зазе.мениот став предлагачот на актот, ма-
тичниот одбор на Соборот, односно посебното ра-
ботно тело на Соборот, го известуваат Соборот Из-
вештајот мора да биде образложен и да содржи 
предлози за решавање на спорното прашање. 

Пред разгледувањето на седницата на Соборот 
извештајот се упатува до подносителите на бара-
њето за спроведување на посебна постапка и до пред-
лагачот на актот "ако Соборот не му ставил нему 
во задача да поднесе предлог за решавање на спор-
ното прашање. 

Ако предлагач на актот не 6 Сојузниот извршен 
совет, извештајот се доставува и до Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 223 
Извештајот на предлагачот на актот, на матич-

ниот одбор на Соборот, односно на посебното работ-
но тело на Соборот, го претресува Соборот. 

Во текот на расправата Соборот може со заклу-
чок да утврди дека предлагачот на актот, матич-
ниот одбор на Соборот, односно посебното работно 
тело на Соборот, треба повторно да го разгледа 
спорното прашање заради дополнение на СВОЈОТ из-
вештај и да поднесе извештај во рокот што ќе го 

,определи Соборот. 

Член 224 
АКО подносителите на барањето за спроведува-

ње на посебна постапка го прифатат извештајот за 
решавање на спорното прашање, Соборот со заклу-
чок утврдува дека посебната постапка е завршена 
и го продолжува претресот на предлог-актот, однос-
но на друго прашање. ^ 

Ако подносителите на барањето за спроведување 
на посебна постапка не се согласат ѓо предлогот за 
решавање на спорното прашање, ова прашање се 
симнува од дневниот ред и може да се стави на дне-
вен ред на предлог од предлагачот, најрано еден 
месец од денот на симнувањето од дневниот ред. 

Спорното прашање може да се стави на дневен 
ред на седницата на Соборот и пред истекот на ро-
кот од еден месец ако подносителите на барањето 
за спроведување на посебна постапка се согласат со 

изменетиот предлог за решавање на спорното пра-
шање, или ако се откажат од барањето за спроведу-
вање на посебна постапка. 

Соборот може да одлучи рокот од еден месец од 
став 2 на овој член да не се применува за закон 
што се донесува по итна постапка. 

Ако подносителите на барањето за спроведува-
ње па посебна постапка не се согласат со предлогот 
за решавање на спорното прашање ниту по истекот ^ 
на рокот од еден месец, Соборот може да стави на 
дневен ред и да ја продолжи расправата и одлу-
чувањето за предлогот на закон, друг пропис или 
општ акт, односно на материјалот по повод на кој 
била поведена постапката. 

Д. Постапка за разгледување на интерпела-
ција 

Член 225 
Најмалку десет делегати во Соборот можат да 

поднесат интерпелација за претресување на опреде-
лени политички прашања во врска со работата на 
Сојузниот извршен совет. 

Интерпелацијата се поднесува писмено, а ја пот-
пишуваат сите делегати што је поднесуваат 

Делегатите ја доставуваат интерпелацијата до 
претседателот на Соборот. 

Член 226 
Претседателот на Соборот ја доставува интер-

пелацијата до претседателот на Сојузниот извршен 
совет, до делегатите и до претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

Член 227 
Сојузниот извршен совет ја разгледува интер-

пелацијата и доставува до претседателот на Соборот 
писмен /извештај за своите мислења и ставови по 
повод интерпелацијата. 

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

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

Член 228 1 

Интерпелацијата се става на дневен ред на се-
дница на Соборот како посебна точка. Интерпелаци-
јата се става на дневен ред на првата наредна сед-
ница на Соборот најрано десет дена- од денот на 
доставувањето на извештајот на Сојузниот извршен 
совет до делегатите. 

Ако Сојузниот извршен, совет не поднесе извеш- -
тај во рокот од член 227 од овој деловник, интер-
пелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница на Соборот по истекот на 1ч)ј рок. 

/ 
Член 229 

Еден од делегатите што ја поднеле интерпела-
цијата има право на седницата на Соборот да Ја 
образложи интерпелацијата. 

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

Член 230 
Претресот на интерпелацијата Соборот може да 

го заклучи со заклучок со кој го утврдува својот 
став за прашањата што се поставени со интерпе-
лацијата, а може и да му даде насоки на Сојузниот 
извршен совет за спроведувањето на политиката или 
извршувањето на закон, друг пропис или општ акт 
во врска со интерпелацијата. 

Претресот на интерпелацијата Соборот може да 
го заврши л без донесување на посебен заклучок. 
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По завршениот претрес на интерпелацијата Со-
борот може да постави и прашање за доверба на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 231 
Делегатите што ја поднеле интерпелацијата мо-

жат да ја повлечат до завршувањето на претресот. 

Г. Постапка во врска со прашањата на де-
легати 

Член 232 
Делегатот има право на Сојузниот извршен со-

вет и на функционерите што раководат со сојузни 
органи на управата и со сојузни организации да 
им поставува прашања што се однесуваат на нивна-
та работа иди на работите од нивната надлежност, 
во рамките на делокругот на Соборот (делегатско 
прашање). , 

Член 233 
Прашањата до Сојузниот извршен совет и до 

функционерите што раководат со сојузни органи на 
управата и сојузни организации делегатите можат 
да ги поставуваат усно на седница на Соборот, а во 
време помеѓу две седници на Соборот — писмено 
преку претседателот на Соборот. 

Ако смета дека поставеното прашање е во со-
гласност со одредбите од овој деловник, претседа-
телот на Соборот го доставува до Сојузниот извршен 
совет, односно до функционерот што раководи со 
сојузен орган на управата или со сојузна организа-
ција. 

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

Ако подносителот на прашањето не го усогласи 
своето прашање со одредбите од овој деловник, 
претседателот-на Соборот нема да го упати тоа пра-
шање до Сојузниот извршен совет, односно до 
функционерот што раководи со сојузен орган на 
управата или со сојузна организација, и за тоа ќе 
го извести подносителот на прашањето. По повод 
тоа известување подносителот на прашањето може 
на седница на Соборот да бара неговото прашање да 
се упати до Сојузниот извршен совет, односно до 
функционерот што раководи со сојузен орган на уп-
равата или со сојузна организација. За барањето 
Соборот одлучува без претрес. 

Член 234 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-

носно функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
даде одговор на истата седница на која е поставено 
прашањето. Ако овој претставник, односно функци-
онер не е во можност да даде одговор на седницата 
на која е поставено прашањето, должен е да го да-
де на наредната седница на Соборот. -

На писмено поставено прашање одговор се да-
ва на првата наредна седница на Соборот, ако тоа 
прашање е доставено до Сојузниот извршен совет, 
односно до функционерот што раководи со сојузен 
орган на управата или со сојузна организација нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата. 

Член 235 
Делегатот може да бара да се даде писмен од-; 

говор на прашањето што го поставил. 
Писмен одговор на прашањето поставено усно 

Се дава Во рок од осум дена од денот на поставува-
њето на прашањето, а писмен одговор на прашањето 
поставено писмено — во рок од осум денк Од денот 
кога прашањето е доставено ^о Со јузна? извршеа 
,срв ,̂ односно Дб функционерот што 'раководи ф 
Сојузен фШ ШЏ Управата ШЦ ^ 'Сојузна брѓаниз^ 
даја, а 'се доставува ђрЅтседатело^ јЅа ,Соборот. 

Претседателот на Соборот го доставува одго-
ворот до подносителот на прашањето, а на првата 
наредна седница на Соборот на чиј дневен ред е да-
вањето на одговори на поставените прашања, го из-
вестува и Соборот за поставеното прашање и за да-
дениот одговор. 

Член 236 
По барање од претставникот на Сојузниот из-

вршен совет, односно од функционерот што раково-
ди со сојузен орган на управата или со сојузна ор-
ганизација Соборот може да ги пррдолжи роковите 
за давање одговори определени во чл. 234 и 235 од 
овој деловник. 

Член 237 
На прашале поставено до Сојузниот извршен 

совет одговор дава определен претставник на тој 
совет, а на прашање поставено до функционер што 
раководи со сојузен орган на управата или со сојуз-
на организација, одговор може да даде, освен тој 
функционер, и функционерот што ,според важечки-
те прописи го заменува. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет, од-
носно функционерот што раководи со сојузен орган 
на управата или со сојузна организација може да 
одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако 
тоа прашање не се однесува на нивната работа или 
на работите од нивната надлежност. 

Ако одговорот би се однесувал на прашање што 
претставува државна или службена тајна, Сојуз-
ниот извршен совет односно функционер што'рако-
води со сојузен орган на управата или со сојузна 

организација може да предложи да се даде одго-
вор на седница на Соборот или на одборот на Со-
борот во чиј делокруг спаѓа тоа прашање, без при-
суство на јавноста. За тој предлог одлучува Соборот. 

Член 238 
По примениот одговор делегатот што го поста-

вил прашањето може на седницата на Соборот да 
постави дополнително прашање. 

По ррименќот одговор на поставеното прашање 
и на евентуалното дополнително прашање делега-
тот може, на начин определен со овој деловник, да 
предложи предметот на кој се однесува неговото 
прашања да се стави на дневен ред на таа или на 
една од наредните седници на Соборот. 

' Член 239 
Прашањата што делегатите му ги поставуваат 

на Сојузниот извршен совет и на функционерите 
што раководат со сојузните органи на управата или 
со сојузните организации, како и одговорите на тие 
прашања, мораат да бидат кратки и не смеат да 
имаат обележје на расправање за предметите на 
кои се однесуваат тие прашања. 

- Член 240 
Делегатот има право на функционерите и на ко-

леги Ј алките органи што раководат со организации-
те што врз основа на закон вршат јавни овластува-
ња во работите од интерес за федерацијата, да им 
поставуваат прашања што се однесуваат на нивна-
та работа или на работите од нивната дејност во 
рамките на вршењето на јавните овластувања. 

Во поглед на начинот на поставување праша-
ња на функционерите од став 1 на овој член и да-
вањето на одговори на тие^пдашања, согласно се 
применуваат одредбите од овој деловник за начи-
нот на поставување на прашања на Сојузниот из-
вршен совет ^ на функционерите што раководат со 
сојузните органи на управата или со сојузните ор-
ганизации и давање на одговори ,на тие прашања. 

- Е. Постапка во врска со барањето на извес-
тувања 

: I ' I ' Член 341 ' 
На барањето на известувања од член 13 на овоЈ 

деловник согласно се ^именуваат одредбите За 
постапката шЅ врска ^о делегатските прашања. 
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Ж. Постапка во врска со предлогот за пове-
дување постапка за оценување на уставнос-

та на закони 
Член 242 

Претседателот на Соборот го упатува предлогот 
на Уставниот суд на Југославија за поведување 
постапка за оценување на уставност^ на закон, друг 
пропис или општ акт што му го упатил претседате-
лот на Собранието на СФРЈ, на разгледување до 
Матичниот одбор и до Законодавно-правната коми-
сија на Соборот. 

. Член 243 
Матичниот одбор на Соборот го разгледува пред-

логот и ?а тоа поднесува извештај до Соборот. 
Извештајот на матичниот одбор се' доставува и 

до Законодавно-правната комисија. 
Законодавно-правната комисија на Соборот го 

разгледзчза предлогот за поведување постапка за 
оценување на уставноста на̂  законот заедно со из-
вештајот на матичниот одбор од гледиштето на ус-
тавноста на тој закон 

Ако Законодавно-правната комисија при раз-
гледувањето на предлогот оцени дека постои основ 
за измена или дополнение на законот, другиот про^ 
пие или општиот акт на кој се, однесува предлогот 
или дека е потребно Соборот претходно да заземе 
начелен став за прашањето на кое се однесува пред-
логот, ќе го достави предлогот за оценување на ус-
тавноста до претседателот на Соборот заради изне-
сување на седница на Соборот. 

Член 244 
Соборот го разгледува предлогот на Уставниот 

суд на Југославија заедно со извештајот на матич-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија и, 
ако оцени дека е потребно да се измени или да се 
дополни законот, другиот пропис или општиот акт 
на КОЈ се однесува предлогот, ќе определи орган или 
работно тело на Соборот што ќе поднесе предлог за 
измена или дополнение на законот, другиот пропис 
или општиот акт. 

Ако Соборот оцени дека нема основ за измена 
или дополнение на законот, другиот пропис или 
општиот акт на КОЈ се однесува предлогот, претседа-
телот на Соборот го известува за тоа Уставниот суд 
на Југославкпа. 

Член 245 
При разгледувањето на предлогот за оценување 

на уставноста на закон, друг пропис или општ акт, 
матичниот одбор и Законодавно-правната комисија 
ќе му предложат на претседателот на Соборот 
функционер кого ќе го определи тој да го претста-
вува Собранието на СФРЈ во постапката пред Ус-
тавниот суд на Југославија. 

VII. ПРОГРАМИРАЊЕ'' НА РАБОТАТА НА СО-
БОРОТ 

Член 246 
Заради извршување на задачите од својот дело-

круг, Соборот донесува програми и планови за сво-
јата работа. 

Член 247 
Програмата за работа на Соборот ги содржи: 
1) задачите и работите што треба да се извршат 

во периодот за-кој се донесува програмата; 
2) телата односно органите одговорни за органи-

зирање и извршув.ање на одделни задачи и работи 
утврдени со програмата (носители на работите); 

3) телата, органите, организациите и службите 
што ќе ги вршат стр,учните работи во подготовката 
и изработката на материјалите во врска со задачи-
те и работите утврдени со програмата за работа или 
ќе соработуваат во извршувањето на тие работи; 

I 
4) формите на соработка со заинтересираните 

орга^сл и организации во извршувањето на одделни 
задача утврдени со програмата за работа; 

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

6) роковите во кои одделни работи треба да се 
извршат. 

Член 248 
Програмата за работа на Собзрот се утврдува за 

период од една година. 
Периодот од една година за кој се донесува про-

грамата за работа на Соборот почнува да тече од 5 
септември на тековната година, а завршува на 20 
јули наредната година. 

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

Член 249 
. Основата за изработка на програмата за работа 

на Соборот ја сочинуваат работите што произлегу-
ваат од Уставот на СФРЈ, од сојузните закони, оп-
штествените планови, другите општи акти и утврде-
ната политика на Собранието на СФРЈ, како и од 
програмите и другите документи на општест^ о-
-политичките организации. 

Член 250 
Предло1и за внесување на одделни задачи и ра-

боти во програмата за работа на Соборот можат да 
поднесуваат делегатите, работно тело на Соборот, 
Соборот на републиките и покраините, Претседател-
ството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, со1узни-
те органи на- управата и сојузните организации, со-
бранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини. 

Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во програмата за работа на Соборот можат да да-
дат Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, 
Сојузот на синдикатите на Југославија и други оп-
штееѓвено-политички и општествени организации, 
Сојузната стопанска комора и други самоуправни 
организации, здруженија и заедници во федераци-
јата. 

Член 251 
Врз основа на предлозите и иницијативите од 

член 250 на овој деловник, претседателот на Собо-
рот заедно со претседателите на работните тела на 
Соборот ја утврдува предлог-програмата за работа 
на Соборот. 

Предлог-програмата за работа на Соборот се 
упатува заради давање мислење и предлози до сите 
делегати, до Соборот на републиките и покраините, 
до сите овластени предлагачи на закони (член 121), 
до собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономни-те покраини и до другите органи и органи-
зации што имаат право да даваат иницијатива за 
донесување на закони (член 123). 

Член 252 
Пред претресот на предлог-програмата за работа 

на седница на Соборот, предлогот го разгледуваат 
работните тела на Соборот 

Работните тела на Соборот ги разгледуваат и 
мислењата и предлозите што ги доставиле органите 
и организациите до кои е упатена ггредлог-програ-
мата заради давање мислење и предлози. 

Член 253 
Предлог-програмата за работата'се упатува и 

до Претседателството^^ Собранието на СФРЈ зара-
ди усогласување на. програмата за работа на Собо-
рот со програмата за работа па Соборот па републи-
ките и покраините и со програмата за работа на СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет, 

Член 254 
Соборот ја претресува предлог-програмата за 

работа и мислењата и предлозите што го поднеле 
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органите и организациите до кои бил упатен ,пред-
логот заради давање мислење и предлози. 

Пред почетокот на претресот на предлог-про-
грамата за работа претседателот на Соборот го за-
познава Соборот со извршувањето на програмата за 
работа во претходниот период и со работата врз 
подготовката на предлог-програмата за наредниот 
период. 

Соборот ја усвојува програмата за работа на 
својата прва седница по летниот одмор, ако не од-
лучи поинаку. 

Член 255 
Програмата за работа на Соборот се објавува 

како посебна публикација. 

Член 256 
Врз основа на програмата за работа, Соборот ги 

утврдува периодичните' планови за својата работа. 
Со периодичните планови се утврдуваат зада-

чите и работите што ќе ги изврши Соборот во се-
кое тримесечје од периодот за кој е донесена про-
грамата за работа, како и времето за одржуватве на 
седниците на Соборот на кои ќе се вршат тие ра-
боти. 

Периодичните планови се утврдуваат, по прави-
ло, пред почетокот на тримесечје^ за кое се доне-
суваат. 

Член 257 
Врз основа на програмата и планот за работа на 

Соборот, работните тела на Соборот ги утврдуваат 
своите програми и планови за работа. 

Член 258 
Работните тела на Соборот во својата програма, 

односно план за работа ги внесуваат задачите и ра-
ботите што, согласно со нивниот делокруг, произле-
гуваат за нив од програмата односно од планот за 
работа на Соборот. 

Работните тела на Соборот можат во својата 
програма, односно план за работа, да внесуваат и 
други работи и задачи што тие, по сопствена ини-
цијатива, ќе ги вршат во текот на периодот за кој 
се донесува програмата, односно планот за работа. 

Член 259 
Во поглед на програмите плановите за работа 

на работните тела на Соборот, согласно се примену-
ваат одредбите од овој деловник за програмата за 
работа на Соборот. 

тЈлен 260 
За усвоената програма односно план за работа 

работните, тела на Соборот го известуваат претсе-
дателот на 'Соборот. 

VIII. СОРАБОТКА НА СОБОРОТ СО СООДВЕТ-
НИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ 

ПОКРАИНИ 

Член 261 
Во остварувањето на своите права и должности 

Соборот соработува со соодветните собори на собра-
нијата на републиките и на Собранијата на автоном-

.ните покраини. 
Оваа соработка Соборот и неговите работни тела 

ја остваруваат особено: ^ % 

со доставување на предлози за донесување на 
закони, други прописи и општи акти и предлози на 
тие акти, како и на други материјали за кби рас-
праваат и одлучуваат; 

— со размена на информациони и д6кумента-
циони материјали од работата на Соборот и неговите 
работни тела; 

- со размена на мислења и ставови за праша-
ната од делокругот на Соборот; 

— со одржување заеднички состаноци на прет-
седателите на соборите односно на претставниците 
на соодветните работни тела; 

— преку други облици на меѓусебна соработка. 

Член 262 
Претседателот на Соборот го известува соодвет-

ниот собор на собранијата на републиките и на со-
бранијата на автономните покраини за денот на одр-
жувањето на седниците на Соборот и им го доста-
вува предлогот на дневниот ред на седниците со' 

'соодветните материјали. 
Работните тела на Соборот ги известуваат соод-

ветните работни тела на соборите на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните по-
краини за денот на одржувањето на сите седници и 
им ги доставуваат предлозите на дневните редови и 
соодветните материјали. 

За прашањата од делокругот на Соборот работ-
ните тела на Соборот можат, во спогодба со соодвет-
ните работни тела на соборите на собранијата на ре-
публиките и на собранијата на автономните покра-
ини, да организираат заедничко проучување на оп-
ределено прашање. 

Член 263 
Соборот може да бара мислења од соодветните 

собори на собранијата на републиките и на собра-
нијата на' автономните покраини за одделни пра-
шања што ги претресува ТОЈ. 

Мислењата што соодветните тела на собранијата 
на републиките и на собранијата па автономните 
покраини ги доставуваат до Соборот по свода иници-
јатива или по барање од Соборот, се претресуваат 
на седница на Соборот. 

-Член 264 
Во претресот на прашањата на кои се однесува 

мислењето на соодветните собори на собранијата на 
-републиките и на собранијата на автономните по-
краини, Соборот посебно зазема став за тоа мисле-
ње и за заземениот став го известува претседателот 
на соодветниот собор на собранието на републиката, 
односно на собранието на автономната покраина. 

IX. СЛУЖБА НА СОБОРОТ 

Член 265 
Службата на Соборот врши стручни и други ра-

боти на Соборот, што се однесуваат на: подготвува-
њето на програмите и плановите за работа на Со-
борот и на работните тела на Соборот и следењето 
на нивното извршување; подготвувањето и органи-
зирањето на седниците на Соборот и ,седниците на 
работните тела; обезбедувањето и давањето на 
стручни мислења во врска сонработата на Соборот 
и на работните тела; обезбедувањето и подготвува-
њето на документациони и други материјали и по-
датоци за работа на Соборот и на работните тела; 
подготвувањето на предлози на акти на барање од 
Соборо,т и од работните тела и следењето на извр-
шувањето на заклучоците на. Соборот и на работ-
ните тела. 

Службата на Соборот врши стручни и други ра-
боти за потребите на делегатите во вршењето на 
нивната функција, што се однесуваат на? подготву-
вањето на предлози на акти и амандмани на пред-
лози на акти, остварувањето на иницијативи и пред-
лози на делегатите за претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; подготвувањето на прашања 
и интерпелации на делегатите и барањето на објас-
ненија и известувања; обезбедувањето на дополни-
телна документација; информирањето и давањето 
на објасненија и стручни мислења. 

Член 266 
^ Работните тела на Соборот имаат секретар. 

Секретарот на работното тело на Соборот му по-
лага на претседателот на работното тело во подгот-
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вувањето на седница, подготвува извештаи од сед-
ницата на работното тело, записници и други мате-
ријали од седницата на работното тело, организира 
и врши други стручна работи за потребите на ра-
ботното тело. 
„ . Секретарот на работното тело на Соборот за сво-
јата работа му одговара на работното тело, на прет-
седателот на работното тело и на секретарот на Со-
борот. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 267 
Соборот може на предлог од матичниот одбор и ' 

мислење од Законодавно-правната комисија на Со-
борот за ТОЈ предлог да одлучи дека одделни рокови 
определени со овој деловник за донесување на за-
кони можат да се скратат за законите што^ според 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ треба да се донесат, или ако станува збор за 
донесување на одделни мерки за извршување на Ре-
золуцијата за основите на заедничката политика на 
економскиот и социјалниот развој на Југославија во 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74). 

Член 268 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престанува да важи Одлуката за привремен 
деловен ред на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/74). 

Член 269 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

АС бр 84 
29 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Данило КекиК, с. р. 

76. 

Врз оа.опа на член 195 став 2 од Законот за 
наоодната одбрана (,Службен лист на СФРЈ'', бр. 
22/74), Сојузниот извршеа совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПО-
ДАТОЦШТЧ ЗНАЧАЈНИ ЗА НАРОДНАТА ОДБРА-
НА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ТАКВИТЕ 

ПОДАТОЦИ 
41. Општи одредби 

Член 1 
Податоците од значење за народната одбрана од 

делокругот на државните органи, организациите на 
здружениот труд и други ,организации, што мораат 
да се чуваат како државна или службена таша, ги 
претставуваат документите и нивната содржина, 
борбените и други материјални средства, објектите, 
мерите и другите факти, чие откривање би можело 
да и нанесе штета на народната одбрана и на без-
бедноста на земјата. 

Член 2 
Во смисла на оваа уредба се сметаат: 
1) како документи — сите пишани, печатени, 

Јуртани, снимени и слични материјали; 
2) како борбени и други материјални средства -

сите видови подвижни предмети наменети за потре-
бите на народната одбрана, патенти од значење за 

народната одбрана и средства и уреди во процесот 
на усвојувањето и испитувањето, наменети за на-
родната одбрана; 

3) како објекти — сите видови градежни објек-
ти и други надземни и подземни градби, како и дру-
ги вештачки или природни објекти о,д значење за 
народната одрбана; 

4) како мерки и други факти — сите видови на-
редби, соопштенија, задачи, преземени дејствија и 
постапки во областа на народната одбрана. 

Член 3 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд' и други организации според критериумите 
пропишани со оваа уредба, вршат процена на по-
датоците и за секој таен податок на народната од-
брана ги определуваат видот на ,тајната, степенот 
на тајноста и мерката за заштита. 

Врз^ документите што се определени како Тајни 
податоци на народната одбрана, на видно , место се 
ставаат ознаки на тајноста. 

Пред соопштувањето на тајните податоци на 
службени состаноци, снимања на магнетофонска или 
филмска лента и во други слични случаи, претходно 
се дава предупредување за тајноста, кое има исто 
значење како и писмено определен вид на тајната 
и степен на тајноста. 

Документите што се однесуваат на тајни бор-
бени и други материјални средства или на објекти, 
имаат ознака на тајноста што е определена за ма-
теријалното средство или за објектот на кој се од-
несуваат. 

Ознаки на тајноста на елаборати, планови, сту-
дии. анализи и Слични документи, како и на тех-
ничка и друга документација за борбени и други 
материјални средства и за објекти, имаат и сите 
нивни прилози. 

Член 4 
Определување на татноста на податоците на на-

родната одбрана се врши во моментот на настану-
вањето на податоците 

Определување на видот на тајната и на степе-
нот на тајноста на податоците на народната одбра-
на и на задолжителна мерка за заштита и постап-
ката за заштита на таквите податоци врши, односно 
наредува старешината на државниот орггш, односно 
одговорното липе^ во организацијата на здружениот 
труд или во друга организација од кои" потекнува 
податокот. 

Член 5 
Видот на тајната и степенот на тајноста на по-

датоците на народната одбрана што се определени, 
како и мерките за нивна заштита, се задолжителни 
за секого што располага усо таквите податоци , 

Промена на видот на тајната или на степенот на . 
тајноста што му е определен на одделен податок на 
народната одбрана, како и престанок на неговата 
тајност, може да изврши, односно да нареди само 
државниот орган, организацијата на здружениот 
труд или друга организација од која потекнува по-
датокот, по сопствена оцена или на 'предлог Од ко-
рисникот на податокот, за што го известува имате,-
лот на таквите податоци. 

Член 6 
Располагањето со тајни податоци на народната 

одбрана ги обврзува имателите на чување на тие 
податоци и на извршување на пропишаните и на-
редените мерки за нивна заштита. 

Обврската за чување на тајните податоци на 
народната одбрана трае се додека државниот орган, 
организацијата на здружениот ТРУД или друга 'ор-
ганизација од која потекнува податокот (член 4 
став- 2) не ќе определи дека престанала потребата 
од нивната тајност. 

Ослободување од обврската од став 2 на овој 
член може да се даде само ако тоа не ,им е спротив^ 
но на интересите на народната одбрана. 
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Член 7 
Ако тајниот податок на народната одбрана ис-

чезне или биде откриен, старешината на државниот 
орган, односно надлежниот орган на управувањето 
со организацијата на здружениот труд или со друга 
организација во која тајниот податок исчезнал или 
е откриен, веднаш поведува постапка за утврдува-
ње на околностите под кои дошло до исчезнување-
то, односно до откривањето на тајниот податок, 
обезбедува запазување на трагите и презема мерки 
потребни за отстранување на можните штетни пос-
ледици, и за тоа најитно го известува надлежниот 
орган на народната одбрана, овластениот орган на 
внатрешните работи и државниот оргаф организа-
цијата На здружениот труд или другата организа-
ција од која потекнува податокот. 

Државните органи, организациите на здруже-
ниот труд и други организации водат посебна еви-
денција за исчезнатите или откриените тајни пода-
тоци наѓ народната одбрана. 

Евиденцијата на податоците од став 2 на свој 
член содржи: вид на податокот, околности под кои 
податокот исчезнал, односно е откриен, преземени 
мерки, кои органи се' известени за исчезнувањето 
односно откривањето и кратка процена на после-
диците од исчезнувањето, односно од откривањето 
на податокот. 

Член 8 
Следењето на состојбата и анализите на пробле-

мите од областа на определувањето, чувањето, ис-
чезнувањето и рткривањето на тајните податоци на 
народната одбрана се должни да ги вршат, во рам-
ките на својот делокруг, државните органи, органи-
зациите на здружениот труд л други организации. 

Упатство за начинот и времето за доставување 
на анализите дава сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 9 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд и други организации во, односите со 
странски физички и правни лица применуваат по-
себни мерки за заштита на тајните податоци на на-
родната одбрана. 

Член 10 
Деловна тајна што содржи податок од значење 

за народната одбрана се смета како таен податок на 
народната одбрана и се штити според одредбите на 
оваа уредба. 

II. Критериуми за утврдување на тајните податоци 
на народната одбрана 

Член И 
Тајните податоци на народната одбрана прет-

ставуваат државна, службена или воена тајна. 

Член 12 
Државна тајна, во смисла на оваа уредба, прет-

ставуваат податоци од значење за народната одбра-
на од чие откривање би можеле да настапат тешки 
последици за безбедноста и одбраната на земјата. 

Државна тајна претставуваат податоците што 
се однесуваат особено на: 

1) воени, политички, економски и други процени 
Брз кои се заснова одбранбената политика на фе-
дерацијата, на републиките и на автономните по-
краини; 

2) планови за одбрана, мобилизациски планови 
и систем на воена организација на федерацијата, на 
републиките и на автономните покраини; ж 

3) плаови за приправноста и планови за под-
готвителните мерки на федерацијата, на републи-
ките и на автономните покраини, за случај на не-
посредна воена опасност и други опасности што Л 
се закануваат на земјата; 

4) планови за одбрана и планови и програми за 
развод на организациите на здружениот труд што 
се од посебно значење за народната одбрана; 

5),видови, вкупни количини и разместување на 
стоковните резерви на федерацијата, на републиките 
и на автономните покраини неопходни за случај на 
војна, и на капацитетите и можностите на военото 
производство; 

6) вкупни анализи и оцени на состојбата на под-
готовките за народна одбрана на федерацијата, на 
републиките и на автономните покраини, или под-
готовки на потесните региони што се од посебно зна-
чење за народната одбрана; 

7) планови за, подготовки и уредување на др-
жавната територија за потребите на одбраната на 
земјата; , 

8) објекти од посебно значење за одбрана на 
земјата; 

9) научни и технички пронајдоци од посебно 
значење за народна одбрана; 

10) комплексни процени, анализи и одделни ак-
ции на разузнавачките органи и на органите па без-
бедноста, од посебно значење за безбедноста и од-
браната на земјата; 

11) организацијата, "плановите и средствата за 
криптозашгита, пропишаните норми и постапки за 
спроведување па криптозаштптата. 

Врз документите што претставуваат државна 
ч тајна, во горниот десен агол се става ознака' Н А -

РОДНА ОДБРАНА'', а под неа ознаката: „ДРЖАВ-
НА ТАЈНА". 

Член 13 
Службена тајна, во смисла на оваа уредба, прет-

ставуваат податоците од значење за народната од-
брана од чие откривање на неповикано лице би мо-
желе да настапат штетни последици за безбедноста 
и одбраната на земјата. 

На секој податок што претставува службена 
тајна, зависно од неговото значење, му се определу-
ва еден од следните степени на тајност: „Строго 
поверливо", „ПоЕерливо" или „Интерно". 

Член 14 
Службена тајна со степен „Строго поверливо" 

се оние податоци на народната одбрана од чие от-
кривање би можеле да настапат потешки штетни 
последици за безбедноста и одбраната на земјата. 

Службена тајна со степен „Строго поверливо" 
претставуваат податоци што се однесуваат особе-

н о на: 
1) плановите за одбрана и мобилизиацискше 

планови на општините, на месните заедници, на ор,-
ганизациите на здружениот труд и на други орга-
низации; 

2) плановите за одбрана и за воената организа-
ција на државните органи; 

3) организацијата, плановите, средствата и сис-
темот за воени врски; 

4) плановите на организацијата и функционира-
њето на службата за набљудување, јавување, из-
вестување и тревожење на општествено-политички-
те, заедници; 

5) видовите, вкупните количини и разместу-
вањето на стоковните резерви на општините; 

1 6) истражувањето на геолошкиот состав на зем-
јиштето, геомагнетизмот, хидролошките каракте-
ристики на теренот и параметрите на морето, што е 
од посебно значење за народната одбрана; 

7) научните и техничките пронајдоци од значе-
ње за народната одбрана; 

8) вкупните анализи и оцени на состојбата на 
подготовките за народна одбрана на општините, на 
одделни државни органи, на организациите на здру-
жениот труд и на други организации, што се од по-
себно значење за народната одбрана; 

9) плановите за подготовки и уредување на ̂ те-
риторијата за потребите на народната одбрана; 

' 10) извештаите од инспекциските обиколки за 
состојбата на одбранбените подготовки во опште-
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ствено-политичките заедници, организациите на 
здружениот труд и други организации; 

11) воените прописи и други прописи од значе-
ње за народната одбрана; 

12) планираната евакуација, уривањето или 
онеспособувањето на објектите и на материјално-
-техничките и други средства; 

13) должностите и работните места од посебно 
значење за народната одбрана, што треба да се шти-
тат со примена на посебни мерки за безбедност; 

14) вкупната организација, јачината и структу-
рата на единиците на цивилната заштита во репуб-
ликите и во автономните покраини; 

15) криптозаштитата, освен податоците од член 
12 став 2 точка 11 на оваа уредба. 

Врз документите што претставуваат службена 
тајна со степен „Строго поверливо", во горниот дес-
ен агол се ставаат, една под друга, ознаките: „НА-
РОДНА ОДБРАНА" - ^ „ С Л У Ж Б Е Н А ТАЈНА" -
„СТРОГО ПРОВЕРЛИВО". 

Член 15 
Службена тајна со степен „Поверливо" се оние 

податоци на народната одбрана од чие откривање на 
неповикано лице би можеле да настапат значителни 
штетни последици за безбедноста и одбраната на 
земјата. 

Службена тајна со степен „Поверливо" претста-
вуваат податоците што се однесуваат особено на: 

1) картографски^ публикации што содржат по-
датоци од интерес за народната одбрана; 

2) аерофотосиимките на подрачјата од посебно 
значење за народната одбрана; 

3) објектите од значење за народната одбрана; 
4) вкупната структура и распоредот на кадрите 

на воени должности ЕО општествено-политичките 
заедници; 

5) должностите и работните места од значење 
за народната одбрана; 

6) организацијата, силата и структурата на еди-
ниците на цивилната ,заштита на територијата на 
општината; 

7) в-идовите и капацитетите на природните и 
вештачките засолништа за заштита на населението 
и на материјалните добра во војна. 

Врз документите што претставуваат службена 
тајна со степен „Позерпиво", во горниот десен агол 
се ставаат, една под друга, ознаките: ,.НАРОДНА 
ОДБРАНА" - „СЛУЖБЕНА ТАЈНА4' - „ПОВЕР-
ливр". 

Член 16 
Службена тајна со стелен „Интерно" се опие по-

датоци на народната одбрана наменети за службени 
потреби на државните органи, на организациите на 
здружениот труд и на други организации, што-спо-
ред своето значење не претставуваат таЈни податоци 
од чл 14 и 15 на оваа уредба. 

Врз документите што претставуваат службена 
тајна со степен „Интерно", во горниот десен агол се 
ставаат, една под друга, ознаките: „НАРОДНА ОД-
Б Р А Н А " - „СЛУЖБЕНА ТАЈНА" - „ИНТЕРНО". 

III. Задолжителни мерки за заштита на тајните по-
датоци на пар о ти? ата одбрана 

Член 17 
Задолжителните мерки за заштита на тажите 

податоци на народната одбрана опфаќаат ,општи 
мерки и посебни мерки, како и посебни мерки за 
заштита лзо односите со странски физички и правни 
лица. 

Член 18 
Општите мерки за заштита се применуваат за 

заштита на тајни податоци на народната одбрана од 
сите видови тајни и степени на тајност и опфаќаат: 

1) процена на значењето на податоците, утврду-
вање на видот на тајната и степенот на тајноста и 
определување на мерките за заштита почнувајќи од 
моментот на настанувањето на податоците; 

/ ^ 

2) избор на лица за работа врз тајни податоци и 
определување на простории, услови и начин под кои 
тие лица можат да работат врз тајните ^податоци и 
да ги користат во службата; 

3) определување на кругот лица што можат да 
бидат запознаени со тајните податоци, како и обе-
мот, условите и начинот на запознавањетб; 

4) начин на чување и користење на тајните пог 
датоци, како и определување на условите под кои 
тие податоци можат да се изнесуваат надвор од 
просториите определени за работа и чување; 

5) забрана на неповикани лица на пристап и вле-
гување во објектите од посебно значење за народна-
та одбрана, во просториите за обработка и чување 
на тајни документи, како и забрана на пристап кон 
тајни борбени и други материјални средства; 

6) забрана на снимање на тајни податоци и 
внесување апарати и други технички средства за 
снимање во објектите и просториите во кои се нао-
ѓаат тајни податоци, односно во објектите и прос-
ториите што претставуваат тајни податоци — од 
страна на неповикани лица; 

7) забрана на' излагање и прикажување на тај-
ни борбени и други материјални средства и сооп-
штување на податоци за таквите средства на непо-
викани лица; 

8) определување на начинот и средствава со кои 
може да се врши пренесување на тајни податоци; 

9) организација на физичкото обезбедување и 
применување на техничките и други мерки за заш-
тита на тајните податоци и на просториите за об-
работка и чување на тајните податоци; 

10) забрана на разговори за тајните податоци 
ако не е заштитена нивната ,тајност; 

И) забрана на публикување на тајни податоци; 
12) контрола на спроведувањето на пропишаните 

мерки за заштита. 
Мерките за заштита од став 1 на овој член се 

применуваат зависно од видот на тајната и степе-
нот на тајноста на податоците'и условите под кои 
се Ерши заштитата. 

Под условите и на начинот утврден со посебни 
прописи, овластениот старешина на државниот ор-
ган, односно одговорното лице вр организацијата на 
здружениот труд и во друга организација (член 4 
став 2), може да реши да се отстапи, од одредбите 
на точ. 5, 6, 7 и 10 став 1 од овој член. 

Член 19 
Посебни мерки за^ заштита се применуваат за 

заштита на тајни податоци на народната одбрана, 
што претставуваат државна т а ^ а и службена тајна 
со степен „Строго поверливо" и опфаќаат: 

1) водење посебна евиденција за настанувањето, 
движењето, доставувањето и користењето на тајни-
те документи и на други податоци, ,за лицата што 
се запознаени или што можат да ги користат так-
вите податоци и за изнесувањето на податоците 
надвор од просториите определени за обработка и 
чување; 

2) определување на тајни, (шифрирани) називи 
под кои се води работата и документацијата, што 
претставуваат државна тајна: 

3) чување на податоци во челични каси и во 
престорил посебно определени за тоа; 

4) обезбедување со стража или со други органи 
на внатрешната сл"уж5а и со соодветни технички 
уреди на просториите во кои се чуваат тајни пода-
тоци што претставуваат државна тајна; 

5) определување на точниот број при?героци на 
изработката, ставање нумерација на сегтој примерок 
под ознаката на тајноста и определување на кого 
му се доставуваат податоците: 

6) писмено упатство на документот итн на по-
датокот за дозволената на нивното препишување, 
умножување, фотографирање и правење изводи, и 

,ко ј е надлежен за давање одобренија; 
7) комисиско уништување на работните концеп-

ти, прибелешки, индига, матрици, пресметки, гра-
фикони и други помошни материјали користени при 
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работата — со согорување или на друг начин што 
гарантира неможност за откривање на тајните по-
датоци; 

8) пренесување на податоците преку курир, ка-
ко и пренесување на податоците што претставуваат 
државна тајна преку специјален курир со вооруже-
на придружба или со примена на соодветните тех-
нички средства за заштита; 

9) давање писмена изјава за запознавање на по-
датоците што претставуваат државна тајна; 

10) писмено примопредавање на должноста по-
меѓу лицата што ракуваат со податоците или ги чу-
,ваат; 

11) применување мерки-за криптозаштита при 
пренесување со технички средства за врски на по-
датоци што претставуваат државна тајна или служ-
бена тајна со степен „Строго поверливо". 

Член 20 
Задолжителните мерки за заштита на тајни бор-

бени и други материјални средства и објекти, по-
крај мерките предвидени во чл. 18 и 19 на оваа 
уредба, опфаќаат особено: заштита на тајноста на 
местото каде што се наоѓаат, нивните намени, нив-
ните 'технички и борбени карактеристики, деловите 
на уредите осетливи на разурнување и оган и начин 
на маскирање, водење евиденција за таквите сред-
ства и објекти, посети на тие објекти и средства и 
За тоа кои средства и објекти се покажани — на кого 
и по чија наредба. 

Член 21 
Обврската за заштита^ на тајните податоци за 

борбеното и друго материјално средство настанува 
во моментот на преземањето на овие мерки и пос-
тавувањето на задачите за изработка или усовршу-
вање на таквото средство, односно во моментот на 
неговата набавка, и трае додека тоа средство не го 
загуби својството на таен податок на народната од-
брана. 

Задолжителните мерки за заштита на тајни по-
датоци за борбените и други материјални средства 
ги спроведуваат порачувачот, производителот, на-
бавувачот и корисникот на средствата, односно ли-
цето кај кое се чуваат тие средства. 

л Порачувачот е должен'да ги определи'мерките 
За заштита на тајноста на средството од моментот 
на преземањето на дејствијата од став 1 на овој 
член до предавањето на произведеното или наба-
веното средство на користење и чување. 

Производителот, односно набавувачот е должен 
да ги спроведува мерките за заштита на тајноста на 
средствата што ќе ги определи порачувачот, од мо-
ментот на стапувањето во деловни прег,овори во врс-
ка со производството, односно набавката (став 1) до 
предавањето на средството на порачувачот. 

Корисникот на тајното средство и лицето кај кое 
таквото средство се чува ги спроведуваат пропиша-
ните мерки за заштита и, во согласност со конкрет-
ните услови на користењето и чувањето, определу-
ваат и дополнителни мирки за заштита. 

Член 22 
Дополнителните мерки за заштита на тајни об-

јекти ги спроведуваат инвеститорот, проектантот, 
учесниците на конкурсот, изведувачот на работите 
Л неговите кооперанти, како и корисникот, односно 
лицето на кое ќе му се повери чувањето на таквите 
објекти. 

Инвеститорот е должен да ги определи мерките 
за заштита на тајноста на објектите од моментот на 
преземањето на првите дејствија За градење па до 
предавањето на објектите на користење или чување. 

Проектантот е должен да ги спроведува мерките 
За заштита на тајноста на објектите што ќе ги опре-
дели инвеститорот од моментот на стапувањето во 
Деловен одноб со инвеститорот па до предавањето на 
објектот^ 

Учесниците на конкурсот се должни да ги спро-
ведуваат мерките за заштита на тајноста на објек-
тите што ќе ги определи инвеститорот од моментот 
на учеството до завршетокот на конкурсот. 

Изведувачот на работите и ангажираните коопе-
ранти се должни да ги спроведуваат мерките за 
заштита на тајноста на објектите што ќе ги опреде-
ли инвеститорот од моментот на започнувањето на 
работите па до предавањето на објектите на инвес-
титорот. 

Корисникот на објектите и лицето на кое објек-
тите ќе му се поверат-на чување, ги спроведуваат 
мерките за заштита на тајноста на објектите од мо-
ментот на преземањето на објектите на користење, 
односно на чување. 

Член 23 
Покрај мерките предвидени во чл. 18 до 22 на 

оваа уредба, во односите со странски физички и 
правни лица (странци), се применуваат и следните 
посебни мерки за заштита на тајни податоци на на-
родната одбрана, и тоа: 

1) претходно проучување и процена на целесооб-
разноста за склучување спогодби од. становиштето 

, на безбедноста; 
2) определување на податоците што не смеат да 

се соопштат или на друг Начин да се сторат достап-
ни за странец, односно определување на податоците 
"што, со оглед на карактерот на секоја конкретна 
посета и склучена спогодба, можат да се соопштат; 

3) определување и подготвување на лицата што 
ќе учествуваат во деловните односи со странци; 

4) определување на програмата за движње на 
странци за време на посета на државен орган, на 
организација на здружениот труд и на друга орга-
низација; 

5) забрана на ангажирање на странци во науч-
ноистражувачките работи од значење за народната 
Одбрана и во други облици на научна соработка од 
значење -за народната одбрана (член 91 од Законот 
за народната одбрана), без претходно одобрение од 
надлежниот републички, односно покраински орган 
и согласност од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

6) забрана на непосреден увид во документаци-
јата од значење за народната одбрана, како и за^ 
брана на задржување во службените простории, ос-
вен во службените простории што се определени за 
тоа. 

Заради заштита на тајни податоци на народна-
та одбрана во работите и кооперантските односи со 
странство организацијата на ^здружениот труд од 
член 84 став 1 од Законот за народната одбрана, СО-

ЈУЗНИОТ секретаријат, за народна одбрана може на 
тие организации да им постави посебни услови во 
поглед на мерките за заштита на тајните податоци 
на народната одбрана. Тие организации се должни 
да постапат според барањето на Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 24 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд и други организации се должни, врз ос-
нова на критериумите и задолжителните мерки за 
заштита пропишани со оваа уредба, со своите општи 
ќкти да пропишат кои видови податоци од интерес 
за народната одбрана од нивниот делокруг се сме-
таат како тајни податоци на народната одбрана и 
да ги определат мерките и постапката за нивната 
заштита, како и посебни мерки и постапка за заш-
тита на таквите податоци во односите со странски 
правни и физички лица. 

Член 25 
Лицата на кои им престанала должноста во пог-

лед на спроведувањето на мерките за заштита н% 
тајните податоци на народната одбрала не Се 
болуваат од обврската за чување на тајноста на Кбз 
податоци. 
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IV, Преодни и завршни одредби 

- Члец 26 
Државните органи, организациите на здружениот 

,труд и други организации од член 3 став 1 на оваа 
уредба се должни веднаш, а најдоцна во рок од 
три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, на тајните податоци од својот делокруг да 
им го определат бидот и степенот на тајноста, во со-
гласност со одредбите на оваа уредба. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за критериумите за 
утврдување на тајните податоци на народната од-
брана и за мерките за заштита на таквите податоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/69). 

Член 28 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 59 
23 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

77. 

Врз основа на член 85 став 3 од Законот за на-
родната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ПРИ ЧИЈА 
ИЗГРАДБА МОРА ДА СЕ ИЗВРШИ ПРИСПОСО-
БУВАЊЕ КОН ПОТРЕБИТЕ НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА, ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ИЗГРАДБАТА НА ТИЕ ОБЈЕКТИ И ЗА ПОСТА-
ВУВАЊЕ БАРАЊА ЗА НИВНОТО ПРИСПОСО-

БУВАЊЕ 

1. Инвестициони објекти од значење за народ-
ната одбрана при чија изградба или реконструкција, 
по барање на сојузниот секретар за народна одбрана 
или на воените старешини што ќе ги овласти тој, 
мора да се изврши приспособување кон потребите 
на народната одбрана, се: 

1) во областа на сообраќајот: 
а) автопатишта, сите категорични и нека-

тегорисани патишта и градски магистрални улици; 
б) железнички пруги за јавен сообраќај, инду-

стриски колосеци, метроа и железнички станици; 
в) тунели, мостови, вијадукти и други објекти 

на патишта и на железнички пруги, со должина над 
-10 метра; 

г) аеродроми, со аеродромските -објекти и инста-
лации; ^ 

д) вештачки пловни патишта, луки, пристани-
шта ик пристани'на длабочини поголеми од 2 метра, 
со лакобраните и лучките постројки; 

ѓ) бродови од 100 и повеќе бруто регистарски 
тони, траекти и рибарски бродови; 

2) во областа на телекомуникациите и врските: 
а) меѓумесни и месни 'телекомуникациони по-

стојани жичени водови (воздушни, подземни и под-
водни) и опрема и уреди за работа на нив; 

б) безжични телекомуникациони уреди за сите-
видови врски; 

в) згради и делови од згради, наменети за теле-
комуникации и врски; 

г) објекти и уреди на радиодифузен и телевизи-
ски систем; 

д) навигационџ системи и објекти што служат 
за навигациони цели, во поморскиот, речниот и 
воздушниот сообраќај; 

3) во областа на енергетиката' 
а) хидроелектрани, термоелектрани и нуклеарни 

електрана 
б) далноводи, трансформаторски станици и рас-

клопни постројки во системот на далноводи со сила 
35 кУ и повеќе; 

в) топлани со капацитет 20 милион!! килокало-
рии и поголем; 

г) објекти за производство и преработка на те-
чни горива и гасови, од сите капацитети; 

д) складови и пумпни станици за течни горива 
и гасови, од сите капацитети; 

ѓ) нафтоводи и гасоводи, од сите капацитети; 
е) објекти за производство и употреба на нукле-

арни суровини и нуклеарна енергија; 
4) во областа на водостопанството: 
а) брани над 5 метра височина и брани за аку-

мулација од 30.000 кубни метри вода и повеќе; 
б) регионални водоводни, мелиорациони и регу-

лациони системи и мелиорации и регулации во 
зафатот на населби и комуникации; 

в) водовод и канализација, со капацитет за 
20.000 жители и повеќе; / 

5) складови, силоси и ладилници за прехранбени 
производи и други складови за постојани и пазарни 
стоковни резерви, со капацитет над 2.000 кубни 
метри; 

6) мелници за мелење жито и други објекти з,т 
преработка на прехранбени производи, со дневен 
капацитет од 10 тони и повеќе; 

7) постојани - складови на експлозивни матери-
јали, со капацитет од 1.000 килограми и повеќе; 

8) складови за предмети за вооружување и 
воена опрема, од сите видови; 

9) објекти за производство на предмети за 
вооружување и воена опрема и објекти на организа-
циите на здружениот труд што, врз основа на овла-
стувањето од член 84 на. Законот за народната од-
брана, Сојузниот извршен совет ќе ги определи ка-
ко оспособени за производство на предмети за во-
оружување и воена опрема; 

10) претпријатија за градба и ремонт на бродови 
и бродска опрема; 

11) објекти за производство и ремонт на моторни 
возила во кои се вработени најмалку 200 работници 
и повеќе; 

12) болници, здравствени домови и други сани-
тетски установи, со. капацитет од 100 болеснички 
постели и повеќе; 

13) објекти за производство на лекови и други 
фармацеутски средства, од сите капацитети; 

14) училишта со 4 и поведе училници. 
2. Инвеститорите се должни за -^планираната из-

градба иЛи реконструкција на објекти од точка 1 на 
оваа одлука писмено да го известат Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана, односно воените 
старешини што ќе ги овласти сојузниот секретар за 
народна одбрана во натамошниот текст (воениот 
старешина), и тоа пред да пристапат кон претход-
ните инвестициони работи. 

3. Известувањето од точка 2 на оваа одлука 
инвеститорот е должен да го достави преку репуб-
личкиот, односно покраинскиот орган на управата 
надлежен за работите на народната одбрана, на чија 
територија се наоѓа, односно се подига објектот. Тоа 
известување треба да содржи: основни податоци за 
локацијата, намената, капацитетот, времето на про-
ектирањето и изградбата на објектот^ со потребните 
објасненија. 

Републичкиот односно покраинскиот орган од 
став 1 на оваа точка му го доставува известувањето 
на Сојузниот секретаријат за народна, одбрана, од-
носно на воениот старешина, со свое мислење за 
потребата од приспособување на објектот кон по-
требите на народната одбрана. 



Петок, 7 февруари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 6 - Страна 185 

4. Ако сојузниот секретар за народна одбрана, 
односно воениот старешина најде дека инвестицио-
ниот објект од точка 1 на оваа одлука е приспособен 
кон потребите на народната одбрана, ќе го извести 
За тоа инвеститорот во рок од 30 дена од денот на 
известувањето од точка 3 на оваа одлука. 

5. СОЈУЗНИОТ ' секретар за народна одбрала, од-
носно воениот старешина е должен во рок од 30 
дена од денот на приемот на известувањето од точка 
3 на оваа одлука, да му постави на инвеститорот 
барање за приспособување на објектот кон потре-
бите на народната одбрана, ако најде дека објектот 
не е приспособен кон тие потреби. 

Ако врз основа на податоците од точка 3 став 1 
на оваа одлука не може да се изјасни, сојузниот 
секретар за народна одбрана, односно воениот ста-
решина може да бара инвеститорот да му ја достави 
и потребната документација за да може да се, из-
јасни за потребата од приспособување на објектот 
кон потребите на наредната одбрана. 

Во случајот од став 2 на оваа точка, сојузниот 
секретар за народна одбрана, односно воениот ста-
решина е должен во рок од 30 дена од денот на 
приемот на бараната документација да се изјасни 
за потребата за приспособување на објектот кон 
потребите на народната одбрана. 

Ако сојузниот секретар за народна одбрана, од-
носно воениот старешина не го Постави во рок од 30 
дена барањето од став 1 на оваа точка, односно ако 
не се изјасни во смисла на став 3 од оваа точка, ќе 
се смета Дека нема барање за приспособување. 

6. Сојузниот секретар за народна одбрана, од-
носно воениот старешина тито одлучувал за потре-
бата од приспособување на објектот кон потребите 
на народната одбрана еден примерок од известува-
њето (точка 4), односно од барањето (точка 5) ќе, му 
достави на надлежниот републички, односно покра-
ински орган (точка 3), а еден - на инвеститорот, 
преку надлежниот републички, односно покраински 
,орган. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да валш Одлуката за определува-
ње на објектите при чија изградба мора да се 
изврши приспособување кон потребите на народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 61 
23 јануари 1975 година' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседате % 
Џемал Биедиќ, с. р. 

78. 

Врз основач на член 202 став 1 и член 206 од 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХ, ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА АЕРОФОТОСНИМКИ И ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА СНИМАЊЕ ОД 
ВОЗДУХ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕМЕРОТ И 
ИСТРАЖУВАЊАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Снимање од воздух на југословенската тери-
торија за потребите на премерот на земјиштето, 
истражувањата и просторното уредување и ,за друга 
потреби на стопанството и науката и развивањето и 

умножување^ на аерофотоснимки можат да вршат 
организациите на здружениот труд основани за 
вршење на премерот на земјиштето и државните 
органи надлежни за геодетските работи. 

Организациите на з,дружениот труд и други 
организации, што се занимаваат со снимање на 
филмови и телевизиски продукции, со Новинско-
-издавачка. дејност, со туристичка и друга економ-
ска пропаганда или со воздушна пловидба и орга-
ните надлежни за контрола и регулирање на 
сообраќајот на јавни патишта, снимање од воздух 
на југословенската територија и развивање и умно-
жување на аерофотосшшки можат да вршат само 
за своите потреби. 

- 2. Организациите на здружениот труд, другите 
организации и државни органи од точка 1 на оваа 
одлука, што имаат намера да вршат снимање од 
воздух на југословенската територија (член 202 од 
Законот за народната одбрана), да објават аерофото-
снимки (член 203 став 1 од Законот за народната 
одбрана), да вршат премер и истражувања на земји-
штето во реони на објекти од посебно значење за 
одбраната на земјата (член 204 став 1 од Законот за 
народната одбрана), или да вршат работи на премер 
на земјиштето во граничниот појас и во крајбреж-
ното море, односно работи на поврзување со соод-
ветни премери на соседните земји (член 204 став 2 од 
Законот за народната одбрана), се должни да му 
поднесат на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана барање за добивање одобрение за вршење на 
тие работи. 

3. Барањето за издавање одобрение за снимање 
од воздух на југословенската територија треба да 
содржи: 

1) назив и полна адреса на, подносителот на 
барањето; 

2) точно означување на подрачјето, реоните или 
поединечните објекти што ќе се снимаат од воздух; 

3) податоци за тоа за чии и какви потреби ќе се 
врши снимањето од воздух; 

4). податоци за видот, раз.мерот и времето на 
снимањето; 

5) назив на организацијата на здружениот труд, 
на другата организација, или државниот орган, што 
ќе врши развивање и умножување на аерофото-
снимките; 

6) податоци за тоа кој државен орган, организа-
ција на здружениот труд или друга организација 
ќе ги -чува аерофотоснимките; 

7) согласност од републичкиот, односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
народната одбрана, на чѕија територија се има наме-
ра да се врши снимањето од воздух. 

Ако премерот или истражувањата на земјиште-
то опфаќаат реони на објекти од посебно значење 
за одбраната на земјата (член 204 став 1 од Законот 
за народната одбрана), кон барањето за издавање 
одобрение, се поднесува и согласност од надлеж-
ниот орган од член 200 став 2 на Законот за народ-
ната одбрана. 

За снимање од воздух на одделни енергетски 
или индустриски објекти, кон барањето мора да се 
приложи и согласност од организацијата или орга-
нот, што ги користат тие објекти. 

4. Барањето за издавање одобрение за објаву-
вање на аерофотоснимки на југословенската тери-
торија или на некој нејзин дел треба да содржи: 

1) назив и полна адреса на подносителот на 
барањето; 

2) цел поради која ќе се објават аерофотосним-
ките, и начин на кој се има намера тоа да се стори; 

3) согласност од републичкиот, односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
народната одбрана на чија територија се извршени 
снимања. 

Кон барањето треба да се приложат копии на 
аерофотоснимките што се сака да се објават или 
"ѓочно означени подрачја ца (кои се (однесуваат тие 
аерофотоснимки. 
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Барањето од став 1 на оваа точка може да се 
стави и во барањето за издавање одобрение за сни-
мање од воздух. 

5. Барањето за добивање согласност за премер и 
истражување на земјиштето во реони на објекти од 
посебно значење за одбраната на земјата и барањето 
за издавање одобрение за работите на премерот на 
земјиштето пограничниот појас и во крајбрежното 
море, или за работите на поврзување со соодветните 
премери на соседните земји треба да содржат: 

1) назив и полна адреса на подносителот на 
барањето; 

2) точно означување на подрачјето, односно 
-реонот на кои ќе се врши премер, односно истражу-
вање на земјиштето ,или поврзување со соодвет-
ните премери на соседните земји; 

3) цел на изведувањето на работите и кој и кога 
ќе ги изведува рабатите; 

4) податок за тоа кој' ќе ги поседува и користи 
резултатите од премерот, односно од истражува-
н а н а о на земјиштето; 

5) согласност од републичкиот, односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
народната одбрана на чија територија се има намера 
да се из-ведуваат работите. 

6. Сојузниот секретаријат за народна одбрана е 
должен по поднесеното барање да^донесе решение во 
рок од 14 дена од денот на приемот на барањето и по 
еден прршерок од решението да им достави на подно-
сителот на барањето итна надлежниот републички, 
односно покраински орган (точ. 3, 4 и 5). 

За даденото одобрение за снимање од воздух, 
Сојузниот л секретаријат за народна одбрана ќе ја из-
вести Сојузната управа за цивилна воздушна пло-
видба. 

7. Организациите на здружениот труд, другите 
организации и државни органи, што ќе добијат 
одобрение за снимање од воздух, се должни за 
секое л стење на воздухоплови претходно да приба-
ват одобрение од Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба. 

8 Со денот на влегувањето во сила на 1оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за овласту-
вање на работните организации и државните органи 
за снимање од воздух на југословенска територија 
за потребите на премерот на земјиштето и за по-
стапката за издавање одобрение за снимање од 
воздух и зк постапката за премер и испитување на 
земјиштето на определени подрачја на југословен-
ската територија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/70). 

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

Е. п. бр. 60 
23 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р, 

79. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола На цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ 

ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН 

1. Производителските организации на здружени-
от труд можат спогодбено во рамките на Стопан-
ската комора на Југославија постојните продадени 

цени за ферментиран тутун да ги зголемат во про-
сек до 18,5% според сортите. 

Склучената спогодба е полноважна ако со неа 
се согласи Сојузниот завод за цени, а се применува 
од - денот утврден во спогодбата кој мора да биде 

^ден подоцнежен од денот на нејзиното објавување 
во „Службен лист на СФРЈ". 

2. Оваа одлука влегува, во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 1 

Е. п. бр. 62 
30 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

80. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ранската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/бб, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), и член 1 став 
2 од Законот за посебната такса на увезените стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА ПОМОРСКИ РИБАР-
СКИ БРОДОВИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ЗА ЛОВЕЊЕ РИБИ ВО ОКЕАН-

СКИТЕ ВОДИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа, односно во Решенито за одредува-
ње на пониски царински стапки на увоз на одреде-
ни производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 
и 45/73), ќе се применуваат следните царински 
стапки: 

Тарифен - Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

89.01/2ж-1 Бродови рибарски, поморски Сл. 
89.01/3 Делови, неспоменати Сл. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 став 2 
од Одлуката за одредување на стоките на кои при 
увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/73) на увозот на производите од точка 
1 на ова решение нема да се плаќа посебна увозна 
такса. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

Е п. бр. 58 
30 јануари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 



Петок, 7 февруари 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 6 - Страна 187 

81. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на ст-
рански средства за масовно комуницирање и за ст-
ранската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „POP" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Pop", број 47 од 25 ноември 
1974 година, што излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/183 
2Ф декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

82. . 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на ст-
рански средства за масовно комуницирање и за ст-
ранската информативна дејност во ,Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIЕ WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Welt'', број 278 од 29 
ноември 1974 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/226 
25 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

S3. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на ст-
рански средства за масовно комуницирање и за ст-
ранската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

't Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето ?ѕа ресник^ »Ме Welt", број 266 од 14 

ноември 1974 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Соју,зна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/220 
27 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

84. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 13/73), во врска со од-
редбата на редниот број 38 на одделот Статистика 
на сообраќајот и врските на Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја за 
1975 година, што е составен дел на Одлуката за до-
несување Програма на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1975 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/75), директорот на Сојуз-
ниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА'СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ НА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА СООБРА-

ЌАЈОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ПАТИШТА 

1. Статистичкото истражување на интензитетот 
на сообраќајот на меѓународните патишта на СФРЈ 
во 1975 година ќе се спроведе сукцесивно, според 
распоредот што е составен дел на методологијата за 
организирање и спроведување на тоа статистичко 
истражување. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се присоберат податоци за бројот на возилата 
според видовите (велосипеди, мотоцикли, патнички 
автомобили, камионети, камиони со или без прикол-
ка, трактори со полуприколки, автобуси, трактори 
со приколки, специјални возила и др,) на одделни 
делници на меѓународните патишта. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
се спроведе според упатствата и на обрасците, 

што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во 
соработка со републичките' и покраинските заводи 
за статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точ-
ка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод 
за статистика и републичките и покраинските заво-
ди за статистика. 

5. Податоците присобрано! со истражувањето од 
точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"'. « 

Бр. 0601-393 
21 јануари 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод аф 

статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с, р« 
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85. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од За-
конот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр: 36/72 и 6/74); во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАН-
СИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И. ПО СТРАН-

СКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височинава на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 62/72, 39/73, 5/74, 21/74, 40/74 и 1/75) во точка 10 
на крајот на одредбата под 9 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова одредба 
под 10, која гласи: / 

,ДО) финансиските кредити што овластените 
банки или организациите на здружениот труд ги 
склучуваат во странство заради обезбедување на 
финансирањето ца изградбата или реконструкцијата 
на објектите од приоритетните гранки и дејности од 
областа на стопанството наведени во Резолуцијата за 
основите на заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој на Југославија во 1975 година, 
ако во кредитирањето учествува и Меѓународната 
банка за обнова и развој. 

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба 
не може да биде поголем од износот со кој во кре-
дитирањето на проектите учествува Меѓународната 
банка за обноза и развој. 

Износот на странските финансиски кредити од 
ст. 1 и 2 на оваа одредба што се користат во текот 
на една календарска година, не може да биде пог-
олем од износот на траншата на кредитите догово-
рена со Меѓународната банка за обнова и развој за 
таа година.". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ5', 

О. бр. 1 
30 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

86. 

Врз основа на член 35 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини (,-Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 72 од Законот за4 

банките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 
59/73), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ПА ОДЛУКАТА ЗА ВОДЕЊЕ 
ДЕВИЗНИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ НА СТРАНСКИ 

ПРАВНИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА 

1. Во Одлуката за водење-девизни сметки и де-
позити на странски правни и физички лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 34/74 и 53/74) во точка 3 став 
4 на крајот се додава нова реченица, која гласи: 

„Исто така, трговските и други претставништва на 
странски фирми во Југославија, како и странските 
физички лица - персоналот на иде претставништва, 
можат на девизните сметки на претставништвото во 
конвертибилни валути да ги полагаат непзтроше-
ните ефективни странски валути подигнати од тие 
сметки.". 

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

О. бр. 5 
22 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Бранислав Чоланоѕѓиќ, с. р. 

87. 

Врз основа на член 35 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните болки на републиките и на 
народните банки на автономиите покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ СЕ ВРШИ ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТУВА-

ЊЕ ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА ВАЛУТА' ^ 

1 Во Одлуката за условите под кои се врши 
плаќање и наплатување во ефективна странска ва-
лута („Службен лист на СФРЈ", бр 56/74) во точка 3 
по збор"0Еите: „од консигнациони складишта" се до-
даваат запирка'и зборовите: „со снабдување со гори-
во и мазиво на странски воздухоплови и бродови". 

2. Оваа одлука влегува во сита осмиот ден од 
денот па објавувањето во „Службен лист па СФРЈ1'. 

О. бр. 6 
22 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

88. 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36ЛГ2 и 6/74), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПО ГАРАНЦИИТЕ И СУПЕРГА^ 

ГАНЦИТЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

1. Обврската за полагање депозит според Одлу-
ката за височината на депозитот по гаранциите и 
супергаранциите на овластените банки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/72) престанува со денот на -
влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Депозитите положени според одлуката од точ-
ка 1 на оваа одлука, што втасуваат за враќање во 
текдт на првото полу годините на 1975 година, ќе им 
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се вратат на депонентите во роковите, а другите 
положени депозити ќе им се вратат на депонентите 
на 1 јули 1975 година. 

3. Упатство за примена на оваа одлука дава 
Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 8 
22 јануари 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Бранислав Чолановић с. р. 

По извршеното споредување со, изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за дувани амбалажни садови 
од пластични масќ, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/74, се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ДУВАНИ АМБАЛАЖИ!! САДОВИ ОД 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

Во точка 1 наместо ознаката: „JUS G. Е4. 311" 
треба да стои: „JUS Z. МЗ. 311", а наместо ознаката: 
„JUS G.E4.312" треба да стои: „JUS Z.M3.312". 

- Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 17 јануари 1975 година. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Брз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4. од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ -

Антић Неп ка Мирослав, Босић Николе Јован, 
Циврић Павла Иса, Чобанов Павла Лазар, Ђом-
парић Илије Никола, Ђуран Пере Јово, Гријак-Гри-
јак Миће Мица, Јатић Ђорђа Стеван, Лазић-Радо-
ванов Јована. Катица, Петровић Стевана Зоран, 
Прокић, Радивоја Станко, Станић Мила Милица, 
СТОЈКОВ Рада Тодор, Веселиновић Жике Јордан, 
Влашкалић Петра Владимир, Замуровић Аркадија 
Стојан; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
liery нашите народи и народности, ;како и во соз-

давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Антић Николе Милан, Бабић Панета Костадин, 
Бабић Мила Крстан, Брњашевић Антона Јулка, 

,Чолаковић Радована Драгутин, Ћурчин Исе Мило-
рад, Дотлић Саве Борислав, Ергелашев Стевана 

Нестор, Груборовић Стеве Миле, Јовић Мила То-
дор, Јованић-Суџум Благоја Даринка, Јовановић 

ИлиЈе Коса, Киндерлај Павла Ото, Кнежевић Петра 
Милан, Копреница Мила Михајло, Куртић Радована 
Милован, Лазић-Сганивуковић Симе Јулијана, Ма-
нојловић Живана Иван, Маринковић Пере ВОЈИН, 
Маровић Мила, Мирко, Мартиновић Илије Ристо, 
Миланковић Николе Тривун, Миленовић Николе 
Душан, Мирковић Радоша Петар, Мирковић Марка 
Баса; 

Пилић Ивана Антун, Поповчић Стјепана Јосип, 
Поповић Селимира Бранислав^ Радошевић Луке 
Ђура, Радун Марка Јован, Смољановић Милана 
Стево, Стаморан Андрије Слободан, Степанов Саве 
Здравко, Стојшић Стевана Сава, Шеговић Радомира 
Милош, Шкаричић Јакова Мирослав, Томић Марка 
Новак, Томовић Николе Василије, Bar Шандора 
Шандор, Виловац Војислава Јован, Витасовић Ива-
на Живан, Вукадиновић Милана .Петар, Вуковић 
Живка Драгослав, Зорић-Векић Николе Ваја, Ж и -
вић Марка Спасоје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Глише Васа, Андрић Ђорђа Милу-
тин, Атељевић ,Благоја Душан, Аврамов Николе 
Димитрије, Бабић Луко Ђорђе, Бачић Николе Анто, 
Баришић Ђуре Марко, Бесермењч Јанка Еугон, 
Бешлић Петра. Иван, Богдановић Николе Baja, 
Брашован Ивана Ђорђе, Вранчић Томажа Феликс, 
Цветановски Ангела Миле, Цветичанин Рада Лазо, 
Чачић Мана Бранко, Чупић Јована Љубомир, Ћи-
рић Јована Стеван, Галечић Велимира Зоран, Глу-
шица Ђукана Миле, Герић Василија Милош, Гу-
жвица Симе Стево; 

Хес Фриђеша Ђорђе, Хргић Обрада Љубомир, 
Иванчевић Милоша Бошко, Ивандић Блажа Блаж, 
Ивановић Стојана Селимир, Јањевиђ Тодора Јован, 
Јојић Милоша Родољуб, Јовановић Миливоја Бо-
ривој, Јурковић Матије Петар, Кантар Јована Ос-
тоја, Кобаш Гавре Вукашин, Коларић Рада Бранко, 
Косановић Мана Милан, Ковачевић Јована Свети-
слав, Ковачић Мана Владо, Кривокућа Михаила 
Мирко, Крнајац Милете Иван, Крнета Давида Ни-
кола, Крстић Николе Мирко, Кугић Мила Савка, 
Лукић Бранка Михајло, Максимовић Милана Ми-
лан, Малетин Боривоја Милош, Манин Јована Ђо-
рђе, Маринков-Шандоровић Василија Јулијана, 
Мартиновић Фране Славица, Миленковић Младена 
др Прокопије, Миленковић Гада Чедомир, Мило-? 
сављевић-Брановачки Велимира Аница, Мрђан 
Јована Мита, Нинковић Косте Лазар, Обренчевић 
Петра Бранимир, Павковић-Павковић Андрије t  
Мара, Павлов Младена Милан, Пемац Лазара Ста-
кица, Петковић Антона Јосип, Пфа јл Јохана Јохан, 
Пилиповић Ђукана Раде, Поповић Мирка Радослав, 
Праштало Николе Милутин, Предојевић Васе Симо, 
Пријић Јована Војислав, Продановић Стеве Љубоја; 

Радојчић Милка Миладин, Рајчић Теодора Па-
вле, Рашдћ Јована Никола, Реља Јелене Милош, 
Ружић Милана Иван, Сегединац-Стаиков Јована 
Наталија, Станић Павла дипл. инж. Богдан, Стан-
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ковић Душана Миомир, Страјнић Ђоке Милан, 
Шел Фрање Винко, Шкибола Анте Драго, Шбрмаз 
Луке Владимир, Штајнер Мавра Мирослав, Тадијин 
Зарије Милош, Терзић Васе Миленко, Тодорић 
Клизе ГОЈКО, Торбица Глише Александар, Трбић-
-Ђурковић Благоја- Драгица, Васић Митра Стеван, 
Вукобрат Јована Драган, Вуковић Милутина Ма-
нојло, Вулић Јована ' Божидар, Зорић Јове Мило-
рад, Зубанов Мише Михајло; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анојчић Јована Живан, Бабић Пана Костадин, 
Бајић Николе Никола, Боришев Душана Рада, 
Дамјановић Илије Василије, Дамњановић Петра Љу-
биша, Дражић Јована Веселин, Ђерић Лазара Ду-
шан, Ђорђевић Васе Гавра, Голења Ивана Михајло, 
Гореи Антуна Драгор Јеренић Душана Јела, Јова-
навић-Ненадовић Николе Марија, Качавенда Ла-
зара Милан, Коњевић Ћире'Божа, Козељац Гавре 
Лазар, Кузмановић Боже Стеван; 

-1 Мандић Васе Милорад, Манојловић Душана 
Петар Милинковић Мирка Никола, Милошевић 
Душана Мира, Милутиновић Петра Рада, Миражић 
Мирослава Кузман, Мирковић-Никетић Нестора 
Ангелина, Неговановић Луке Милан, Петрењ Сте-
вана Марко, Петрић Стевана Милосав, Полојац ,Ђоке 
Лука, ПозпановЈЉ Тодора Радивој, Радичић Саве 
Жика, Самарџић Васе Стојан, Скенџић Стојана 
Раде, Сладић 'Спасе Богољуб, Станковић Ирана 
Душан, Шевић -Милана Нада, Штарлеман Петра 
Ђура, Варичек-Васић Ивана Јованка, Жмура Мате 
Пера, Жорж Андрије Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бадњаревић-Калањ Милоша Стана, Бањанин 
Дара, Беркеш Фрање Иштван. Блажић-Богдановић 
Косте Јелица, Богнар Михаља Лајош, Богосављевић 
Глише Радојка, Бошковић-Вукановић Филипа Анђа, 
Брбпклић Живојина Влајко, Бриза Богумила др 
Карло, Булут-Драшко Данила Јелена, Чампраг 
Стевана Душан, Чанак-Сајић Драгољуба Босиљка, 
Чавић Петра Јанко, Чупић Стјепана Стјепан, Ћи-
рић Радисава Драгољуб. Ћупић-Мијатовић Јована 
Анка, Дреновчанин Јована Владимир, Ђурић-Вас-
ков Јосипа Леона, Филиповић Јована Борислав, 
Филиповић Милене Сава, Галовић Драгутина Озрен, 
Голушин Богољуба Миодраг, Гргур-Пештанац Јо-
вана Милица, Грубешић-Кодвањ Орбана - Лирика, 
Грубјешић Павла Божо, Хорватски Јаше Радивој, 
Илић Томе Душан, Ивандић-Говедаровић Илије 
Радмила, Јаношевић Бранка Бора, Јелић-Шарко-
E:I!I Дамјана Мирјана, Јерковић-Марјановић Ми-
г е л а Мара, Јерковић Петра Милкан, Јоцовић Милу-
тина Живомир, Јованов Р^да Богдан, Јовановић 
Милана Василија, Јовић-Крњешевац Стевана Ле-
посава, Јуришић Лазара Љуба; 

Калаба !Рада Шпира, Калепбер Реље Стојадин, 
Клипа Мила Милош, Кнежевић Ристе Јерко, Кне-
жевић Јове Михајло, Комненовић Михаела Комнен, 
Костелник Данила Силвестер, Ковачевић Степана 
Бранислав/ Козомора-Велић Јована Марија, Кра-
вић-Жив ин Вићентија Марија, Крстић Јована 
Стана, Кукић-Штимец Милана Власта, Лаћарац 
Ђуре Сава, Малешевић-Веселинов Милана Марија, 
Мали-Опачић Споменка, Марчак Павла Михајло, 

Марић Милорада Милан, -Марковић Милована Дра-
гован, Марковић Јосифа Лука, Мартић Петра Ми-
лка, Мартинов-Мехтлов Павла Ружица, Мастиловић. 
Васиља Бранко, Матијевић Богића Даринка, Матко 
Ивана Иван, Матковић Стјепана Владислав, Мор-
њак Фрање Фрањо, Мијатовић-Живковић Душана 
Нада, Милић Душана Чедомир, Милић Тоша Ни-
кола, Милошевић Спасоја Миладин, Мишић Жарка 
Бранислав, Мишковић Жарка Мара, Мунћан То-
дора Јован; 

Недић Саве Михајло, Николић Лазара Исидор, 
Новковић Илије Марија, Нонин Марка Никола, 
Обрадовић Светислава Софија, Омаљев Јована Ми-
лорад, Пајић Рада Мирослав, Павловић Славка 
Душан, Пешић Јована прим. др Стеван, Петрењ 
Стојана Никола, Петров-Петровић Рада Смиља, 
Плавшић Паја Душан, Попов Живана Косанка, 
Попов Милорада Војислав, Поробић Петра Миро-
слав, Путанов Стевана Паула, Радановић Ђурађа 
Јованка, Радановић Сретена Милан, Радека Мла-
дена Софија, Ракић Стевана Радован, Ранчић Саве 
Ковиљка, Ранков Теодопа Бранко. Раушки Весе-
лина Данило, Ристановић Бранка Радмило, Секу-
лић-Срнић Адама Зора, Силбашки-Мирон Јована 
Анкица, Сивчев Лазара прим. др Иван, Старовић-
Булат Мила Радосава, Стојшин Стојана Богослав, 
Страхинић Милутина Лазар, Страјнић Ђоке Бранко, 
Суботин Николе Стеван, Сувајџић Марка Стеван, 
Cv-зг^-Шпанор-гћ Николе Ђука, ПТарчевић-Мара-
вић Рада Љубица, Шарања и Андраша Јанош, 
Шилић Жарка Ђока. Шилић Ђуое Вита, Шкорић 
Др чило Миливој, Татић Николе Максим. Телмачев-
-Маџарац Петра Олга, Тонтић Тодора Ђорђе, Тре-
ћаковић Јулка Стјепан, Урошев Емила Паја, Вечеи 
Карла Јожеф, Веселиновић-Апић Дамјана Савета,' 
Вила-Тодорић Мила Драгица, Влаховић Лазара 
Живан, Влатковић Јефта Дам1анка, Возаревић4  

Весе Јелина, Вукмановић Михајла Јосип, Вуксан 
Симе Косана, Живков Станка Трифун; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
т 

Абаза Јована Милован, Аћимовић-Бурић Фрање 
Анка, Аћимовић Живана Јован. Аћимовић Митра 
Срета, Алабешовски Химмета Ибрахим, Антић Јо-
сипа Милан, Дпић-Дивљаковић Милана Добоила, 
Арсенов Севера Милан, Бабић Мила Ђуоо, Бабин 
Кузмана То доп, Бајић Данила Милан, Ва л ок Јо-
жета Елемер, Бањац Стевана Душан, Басара Павла 
Владимир, Бјелић-Влашкалић Милана Мирјана, 
Бјелић Блаже Мигжо, Бокан Саве Раде, Боканић 
Емила Љубомир, Бошковић Јована Војислав, Бо-
тошки Петра - Сава, Боанковић-Начкић Душана 
Душанка, Бркић Војина Милан, Буцић Петра Јели-
савка, Будимировић Јована Стана, Бугарски Че-
домира Милован, Букатков Василија Иван, Цве-
тичанин Стевана Стојан, Цветинчанин Глигорија 
Бранко, Чалић Лазара Владимир, Чанковић Сте-
вана Милан, Чемић Милоша Мирољуб, Чубило 
Петра Сретко, Чуљат Јосипа Дане, Чулић Пера 
Сока; 

Даниловић Душана Раде, Дејановић Стевана 
Боривој, Добриловић Милутина Сима, Дрча-Огње-
новић Гојка Милка, Дрезгић Луке Даринка, 
Дуловић Душана Бранко Ђерманов Тодора Иван, 
Ђокић-Костадиновић Петра Софија, Ђорђевић 
Обрена Драга, Ђукић Милана Гена, Ђурђев Рад0« 
Драгољуб, Ђурић Саве Војислав, Ећимовић Жарка 
Гојко, Ердељан, Николе Тихомир, Ерпиђ-Вукић 
Олга, Фехер Адама Адам, Филиповић Драгића Да-
ница, Гајдош Јаноша Иштван, Гајдош-Нађ Павла 
Јулија, Гарић Василија Стеван Градински Алексан-
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дра Симеон, Гудељ Глиге Брнислав, Гутман Мирка 
Тибор, Хајду Калмана Калман, Ходи Ференца Јо-
жеф, Ходоба Ђуре Иван, Хрчек Стевана Пабле, 
Илић Томе Милица, Илић Владе др Влајко, Ивано-
вић Тихомира Вићентије, Ивић Михајла Јован, 
Ивошевић Милоша Миланко; 

Јањић Филипа Никола, Јазић Благоја Љубомир, 
Јеловац Стојана Ђорђе, Јеремић Илије Душанка, 
Јевтић Николе Александар, Ловановић-ЉубоЈевић 
Илије Љуба, Јовановић Крсте Мира,, Каначки Ва да 
Ђорђе, Касетар Јохана Јоца, Кљајић Средоја^ Ра-
дован, Кодински Лидија, Комадинић Радојице Стант 
ко, Комшић Јована Никола, Кораћ Стевана Душан, 
Корица Винка Ана, Корица, Панте Војин, Костић 
Ђорђа Сретен, Ковачев Димитрија Бранко, Крмар 
Николе Марко, Кулаузов Николе^ Марко, Кузманов 
Цветка Бошко, Кузминац Косте ra ja , Лазаревић 
Спире Александар, Лекић Бранка Дејан, Лешник-
Јефтовић Драгољуба Загорка, Липницки-Бошковић 
Антуна Невенка, Маленчић Милана Спасоје, Ман-
дић Стевана Радован, Манојловић Душана Живан, 
Марић Стевана'Јован, Марјановић Мила Радомир, 
Мартић Аце Марко, Матић Саве Петар Мемише-
вић-Голеш Анте Катица, 'Мића Андрије Катица, 
Мићевић Душана Жарко, Мијић , Лазара Жарко, 
Миланко Јована Илија, Миленовић Станимира 
Драгомир, Милић Станимира Илија, Милић Мирка 
Миленко, Милићевић Миливоја Бранко, Милошевић 
Бранка Јовану Милошевић Живота Војин, Милути-
новић Петра Славко, Миљевић-Купинић Јована 
Десанка, Миљуш Јована Бранко, Миражић Мило-
вана Страхиња, Мирковић Бранка Све^азар, Мрђан 
Јована Мита, Мрђеновић Илије Ђуро; 

Настасић Новака Василије, Настић Ђурђа Дра-
гомир, Недомачки Мирка Димитрије, Новаковић 

.Пере Лазар, Обрадовић Саве Иван, Обрадовић Јели-
сије Никола, Одри Иштвана Балинт, Окановић Јо-
вана Јулка, Олбина Стевана Јован, Оштрика Сте-
вана Богдан, Паклар Шпире Сава, Панић Саве 
Нева, Павичевић Милована Михајло, Павков-Ћурић 
Давида Љубица, Павловић Илије Димтрије, Пејовић 
Симе Михајло, Петров Илије Сава, Петровић Сте-
вана Душан, Пилетић Владимира Мирослав, Плав-
шић Миленка Владимир, Поповић Ш р е Стеван, 
Продановић Милана Вукашин, Пујин Радивоја Вла-
ста, Радаковић Николе Илија, Радочај Миј^ Петар, 
Радојчин-Ердељан Илије Мара, Радуловић Боже 
Ранко, Рафаи Јожефа Рудолф, Раусављевић Симе 
Милић, Родић Јована Драган, Родић Уроша Никола; 

Сабљар Гавре Манојло, СантовацРада Миленко, 
I Савић Љубомира Петар, Сечу јеки Љубомира Је-

врем, Селаковић-Станковић Саве Славица, Сикора 
Стевана Миша, Симић Витомира Александар, Симић 
Живана Радован, Фшић Милорада Жиран, Симо-

; љевић Милорада Ђорђе, Скакавац Живана Ђорђе, 
Славковић Живојина Трифун, Сремац Божидара 
Љубомир, Станишић Милана Богдан, Станојевић 

Цветина Рајко, Старчевић Видоја Будимир, Стојић 
Стевана Љубомир, Стокановић Петра Мирко, Сто-
јановић Витомира Зоран, Стојановски Ристе Живко, 
Стојшић Саве Георгије, Стојшић Бошка Борислав, 
Страјнић Станимира Благоје, Створић Карла Павао, 
Сустран Милорада Миленко, Свирчевић Михајла 
Милорад; 

Шашић Радивоја Ђорђе, Шашић Милана Сте-
ван, Шебез Јосипа Симо, Шешум Лазе Драган, 
Шево Милоша Јово, Шипош-Шипош Карла Матил-
да, Шкобаљ Мирка Воислав, Шугић Милана Петар, 

-Тарноцки Пала Пал, Теофанов Душана Лазар, Те-
,шанкић Николе Аница, Томан Стеве Фрања, То-
мић Симе Милан, Тот Јосипа Јосип, Улић Јована; 
Александар, Урошевић Петра Лазар, Васић Живана 
Тоша, Величковић Тихомира Танкослав, Веселинов 

вић Веселина Бранко, Вјештицв Мила Стеван,. 
Вујичић Мића Бајо, Вукадиновић-Јовановић Иг-
њата Зора, Вукобрад Јове Драго, Зечевић-Алексић 
Исе Невенка, Зечевић Нестора Витослава, Злоко-
лица-Ковчин Станимира Ружица, Зораја Симе Иг-
њат , Жера в ић Мп гина Сава, Живанкић Жарка 
Јован, Живковић Радована Живан, Жмирић Обрада 
Тодор; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андрић Боривоја' Радисав, Авамовић Варшшја 
Симеон, Батало Милоша Светозар, Ђа^инац Лазара 
Данило, Граховац-Ненадић Лазара Јелена, Иванов-
ски Стојана Благоје, Јочић Световида Станимир, 
Кецо Луке Чедомир, Кукић Милана Десанка, Ку-
лашиновић Петра Милан, Ку ваља Саве Остоја, 
Летић Јована Лазар, Луцовић Симе Звонимир, Лу-
кач-Мајер Флоријана Барбара, Михаљев Мите 
Иван, Павић Јгфка Венко, Поповић Исе Божа, 
Радошевић Боже Десанка, Ралић Зорке Ненад, 
Ристић Милорада Стојан, Роксановић Петра Невен-
ка, Савановић Драгутина Милога, Седларевић Ни-
коле Милош, Шљукић Душана Станоје, Тешанкић 
Стевана Милош, Убавић Проке Илија, Ветеха Не-
гована Божа, Вукадиновић Илије Милорад, Вука-
диновић Лазара Радмила, Зарић Павла Лазар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Благоја Здравко, Бандобрански Живка 
Олга, Бертић Луке 'Звонимир, Благојевић Павла 
Миливој, Богнар Шандора Шандор, Бојић Михајла 
Миле, Божин Милана Игњат, Бургин Марина Адам, 
.Челник Иштвана Јожеф, Чомић Гојка Љубомир, 
Ћирић Милана Љубомир, Ћурчић Николе Урош, 
Драганић' Петра Илија, Дронић Стојана Никола, 
Дуратовић Љубе Јефто, Ђокић Младена Вера, 
Еделински Васе Влада, Еустахио-Сунајко Луке Је -
лена, Филиповић Николе Милош; 

Курбајлија Лазара Мирјана, Кузманчев Емила 
Тимошенко, Малић Дољана Миладин, Марков Мак-
сима Смиља, Марковић Стојана Александар, Мерли-
Тир Мије Марија, Мика л ачки Васе Милутин, Ми-
летиќ Саве Радивој, Милић -Славка Недељко, Ми-
лосављевићтТамаш Шимуна Ката, Обрадовић-Руч 
жић Николе Драгица, Пајић Рада Милован, Попо-
вић Павла Милорад, Пргомаља Остоје Никола, 
Радованов Петра Стеван, Радовић-Милетић Миро-
слгГВа Живка, Симић Лазара Милица, Симунић Ан-
дрије Станимир, Штакић Саве Гојко, Веселиновиќ 
Марка Јова, Вукосављевић Стевана Емил, Замуро-
вић Лазара Коста, Заварко Шандора Шандор, Ж а р -
ковачки Славка Ђорђе. 

Бр. 103 
1 август 1974 година 

Белград" 

Претседател! 
;на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 



Страна 192 — Број 6 С Л У Ж Б Е Н О С Т НА СФРЈ Петок, 7 февруари 1975 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на .Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучувала се 
одликуваат: 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и 
во создавањето и развивањето на политичкото и 
и моралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ружић Илије Гојко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блесић Петра Вељко, Ђуровић Васе Радоје, 
Филоресковић Василија Јован, Ицић Василија Вла-
димир. Козић Миломира Раденко, Петровић Љубо-
мира Томислав, Сикимић Лазара Радисав, Стани-
шић Стевана Живорад; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН. ВЕНЕЦ 

Билав Петра Бранко, Босиљчић Милана Радо-
ван, Ћебић Вот ина Гојко, ^Ќаниш Косте Војислав, 
Фогл Славка Владимир, Јеловац Мила Радоица, 
Кобау Радована Петар, Пејовић Михајла Божидар, 
Прстић Боривоја ,Коста, Стевић Стање. Ђура, Сто-
јановић Јована Томислав, Томић Стевана Наод, 

Туфонић Петра Иван, Васић Дамјана Ђорђе, Ву-
чићевић Марка Љубомир, Закошен Матија Виктор, 
Живановић ВоЈина Паун; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ћеранић Николе Богдан, Јовић Војислава Мир-
ко, Кофтун Глигорија Павле, Матић Милорада 
Љубиша. Нешић Милорада Милан, Пеногшћ Але-
ксандра Милорад Рајачић Ђоке Вељко, Сибиновић 
Десимира Светозар, Столић Бранислава - Никола, 
Трифуновић Ђорђа Славко, Вагнер Душана Драгош. 

Бр. 104 
31 јули 1974 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. p.- Одликувања 
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74. Деловник на Собранието на Социјалисти-
чка Федеративна Република Ј у г о с л а в ^ 137 

75. Деловник на Сојузниот собор на Собра-
н и е т о на' Социјалистичка Федеративна 
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76. Уредба за критериумите за утврдување 

на податоците значајни за нарбдната од-
брана и за мерките за заштита на таквите 
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77. Одлука за определување на објектите 
гѓри ЧИЈ а изградба мора да се изврши 
приспособување кон потребите на народ- -
ната одбрана, постапка за известување за 
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78. Одлука за снимање од воздух, за објаву-
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80. Решение за определување на пониски 
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рибарски бродови, резервни делови и спе-

- цифична опрема за ловење риби во океан-
ските води — — — — — — — — 186 

81. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Pop" — — 187 

82. Решение за забрана на внесувањето и ра-
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83. Решение за забрана на внесувањето и ра-
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84. Решение за спроведување , на статисти-
чкото истражување на интензитетот на 
сообраќајот на меѓународните патишта — 187 

85. Одлука за дополнение на Одлуката за ви-
сочината на депозитот по странски фи-
нансиски и банкарски' кредити и по 
странски депозити — — — — — -7- 138, 

86. „Одлука за дополнение на Одлуката за 
водење девизни сметки и депозити на 
странски правни и физички лица — — 188 

87. Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите под кои се врши плаќање и 
наплатување во ефективна странска ва-
лута — — — — — — — — — — 188 

88. Одлука за престанување на обврските за 
полагање депозит по гаранциите и супер-
гаранциите на овластените банки — — 188 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди за дувани амбалажна садови 
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