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87. 
Врз основа на чл. 36 тон. 6 од Уставниот закон 

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

Сојузната народна скупштину на заедничката 
седенка ва Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите одржана на 30 јануари 1954 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЧЛ. 82 СТ. 1 И ЧЛ. 107 СТ. 2 ОД УСТАВНИОТ ЗА-
КОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И 
ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО НА ФЕДЕРАТИВ-
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТА 
Се прогласува и влегува во сила Законот За из-

мени на чл. 82 ст. 1 и чл. 107 ст. 2 од Уставниот 
закон за соновите на општественото и политичкото 
устројство на Фед зрачена 'Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, усвоен 
ОД Сојузниот собор на седмицата од 29 јануари 1954 
година и од Соборот на производителите на седни-
цата од 29 јануари 1954 родена. 

30 јануари 1954 година 
Белград 

Сојузна народна скупштина 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р., 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЧЛ. 82 СТ. 1 И ЧЛ. 107 СТ. 2 ОД 
УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСГОВИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТА 

Член 1 
Ставот 1 на членот 82 се менува и гласи: 
„Членовите на Сојузниот извршен совет се из-

бираат од редот на членовите на Сојузниот собор. 
Врсног ва членовите на Сојузниот извршен совет 
го определува Скупштината гпр-и избирањето, но 
овој број не може да биде помал од петнаесет". 

Член 2 
Ставот 2 на членот 107 се менува и гласи: 
„Членовите на извршниот совет ги избира ре-

публичкото народно собрание од редот на члено-
вите на републичкиот собор". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на про-

гласувањето на заедничката седница на обата дома 
»а Сојузната народна скупштина 

88. 
Врз основа на чл. 43 од Уставниот закон за 

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

Сојузната народна скупштина на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите одржана на 23 јануари 1&54 годиш 
донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

I. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За да се осигураат условите Сојузната народна 

скупштина да ги врши своите права утврдени со 
Уставот и за да се утврдат правилата за работа 
на Скупштиеата се донесуваат правилници за 
работа. 

Правилникот за работа на Сојузната народна 
скупштина содржи одредби за работата на заедни-
чките седници на домовите, за правата и должно-; 
стите на претседателот, потпретседателите и секре-
тарот на Скупштината и за скупштине^ата админи-
страција. 

Секо! дом си донесува сам свој правилните за) 
работа. Правилникот за работа на Сојузниот собор 
содржи и одредби за работниот ред за работу на 
одделните состаноци на Соборот на народите. 

И. 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
Член 2 

Времето од изборите на Сојузната народна 
скупштина до нејзиното распуштање сочинува едно 
нејзино свикување. Скупштанските свикувања ов 
обележуваат со редни броеви. 

Член 3 
Сојузната народна скупштина заседава посто-

јано за сето време на траењето на едно свикување 
и работи во одделни седници на своите собори, во 
заеднички седници на двата дома и во седницу* 
на одборите и комисиите на поодделни собори и 
на Скупштината. 

За време на летните месеци скутшгшнскиот од-
мор траје најповеќе три месеци. 

Член 4 
•Новоизбраните Скупштина се свикува во заеви 

данис најдотлна за триесеттиот ден од денот на из-
вршените избори 

Свикувањето го врши претседателот на Сгсузт-
штиката од минатото свикување, а ако тој не го 
стори тоа во определениот срок, Скупштината ќе 
се состане по покана од дваесет пратеници или по 
покана од Сојузниот извршен совет. 

III. 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ 
И СЕКРЕТАР НА С КУ ШПТИН АТ А 

Член 5 
Сојузната народна скупштина има претсе-

дател, двајца или повеќе потпретседаггелц и сеир©-
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тар, кои се избираат од редот иа народните пра-
теници иа првата заводничка седница иа домовите. 

Претседателот, потпретседателите и секретарот? 
се избрдаиат за целото свиткување иа Саушптинагоа 
и остануваат ка должноста и ио распуштавме иа 
Оку пиланата, до новото избирање на претседател, 
потпретседатели и секретар. 

Член 6 
Претседателот на Скупштината ја претставува 

Скупштината, ги потпишува покрај Претседателот 
на Републиката указите за прогласување на зако-
ните, свикува заеднички седници на домовите и на 
шав претседава, се грижи за извршување На од-
луките она Скупштината и нејзините собори. 

Претседателот се грижи за прошева на пра-
вилникот за работа и го толкува правилникот за 
работа на Сојузната народна скупштина. 

Претседателот се грижи за заштита на прате-
ничкиот имунитет и за другите пратенички права. 

Претседателот составува предлог на претсмет-
ката иа расходате и претходните на Скупштинама, 
се грижи за објавувањето на стенографските беле-
шки и за правата на печатот во Скупиггината. го 
прошишува куќниот ред и правилата за скупштин-
скзага стража и врши други права и должности 
предвидени со овој правилник за работа и со пра-
вилниците за .работа на домовите. 

Член 7 
Претседателот на Скупштинама ги свикува во 

седници и поодделните собери согласно одредбите од 
правилниците за работа на дсомовите. 

Член 8 
Претседателот на Скупштинама не може да би-

де член ниту на еден скупштинску одбор или ко-
мисија. 

Претседателот односно потпретседателот на 
Скупштината, кога претседава на заедничката сед-
ница на домовите, не може да учествува во пре-
тресот и да гласа 

Член 9 
Претседателот на Скушлтината во Случај ва 

спреченост го заменуваат во сите негови права и 
должности потпретседателите по ред ка$ко се из-
брани. Потпретседателите му помагаат на претсе-
дателот во вршењето На работите определени со 
овој правилник За работа и можат*, во договор со 
Претседателот, да претседаваат на заедничката сед-
ница на домовите. 

Секретарот иа Скупштината му помада на прет-
седателот во раководењето со седниците, се грижи 
за работата на скупштин^ката администрација и 
врши други права и должности предвидени со овој 
правилник за работа. 

Член 10 
Седницата на која се врши избор иа претседа-

тел, потпретседатели и секретар а̂ отвора и прет> 
седава на неа до изборот на претседател, претседа-
телот на кот што му истечува должноста. Тој му го 
отстапува претседателското место на новиот прет-
седател штом ќе прогласи дека овој е избран. 

Член 11 
Предлог на кандидатура за претседател, пот-

претседатели и секретар, како и предлог за нивно 
разрешување можат да поднесат дваесет пратеници. 

Член 12 
Изборот на претседател, потпретседатели и се-

кретар се врши со јавно гласање, но Скуп штицата 
по предлог од еден пратеник може да одлучи да се 
врши со тајно гласање. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, ќе се 
избира со ред прво претседател, потоа секој потп-
ирате едател и секретар. 

Ако изборот се врши со тајно гласаше, гласа-
њето за претседател, потпретседатели и секретар 
Се врши на исто гласачко ливче. 

Во поглед на постапката за разрешување на 
претседателот, потпретседателите и секретарот и 
начинот ка гласањето за разрешувањето важат 
соодветните одредби за нивниот избор. 

IV. 
ЗАЕДНИЧКИ СЕДНИЦИ НА ДОМОВИТЕ 

1. Делокруг и начин на работата 
Член 13 

На заедничката седница на домовите учеству-
ваат и одлучуваат сите членови иа Сојузниот со-
бор и на Соборот на производителите. 

Член 14 
Скупштината на заедничката седница на до-

мовите: 
1) ло избира и разрешува Претседателот на 

Републиката; 
2) ти избира и разрешува членовите на Соју-

зниот извршен савет; 
3) го избира и разрешува претседателот, пот-

претседателите и секретарот на Скупштијната; 
4) ги избира и разрешува судиите на Сојузниот 

врховен суд; 
5) ги избира и разрешува членовите на одбо-

рите и комисиите на СкупшТпната и та потврдува 
правилниците за работа на овие одбори и комисии; 

6) ја прогласува измената на Уставот; 
7) ги решава споровите за надлежноста помеѓу 

домовите; 
8) донесува правилник за работа на Скупшта-

ната; 
9) ги претресува извештаите на своите одбори 

и комисии; 
10) врши други работи определени со Уставот 

и со овој правилник за работа. 
Член 15 

Скупштината на заедничка седница на домови-
те може да донесува декларации и резолуции по 
прашањата од надлежноста на федерацијата и за 
другите прашања од интерес за сојузната држава, 
како и препораки за работа на државните органи1, 
самоуправните установи и стопанските организации, 
ако претходно двата дома се согласиле тие акти 
да се стават на дневен ред на заедничката седница. 

Скуп штицата може и без претходна согласност 
на домовите да ш стави на дневен ред на заедни-
чката седница на домовите тие акти ако еден пра-
теник, што ќе го подржат уште девет членови од 
истиот дом, не стави барање за таков акт да се 
решава ота одделните седници н® домовите. 

На заедничката седница на домовите може да 
се сослуша експозе за неодделен законски предлог 
кога претходно тоа ќе го одлучат двата дома. 

Член 16 
Под условите од- ставот 1 и 2 па претходниот 

член на дневниот ред на заедничката седница на 
домовите може да се стави и претрес на извештајот 
на Сојузниот извршен совет или претрес на поод-
делни прашања од општо политичко значење. 

Член 17 
Заедничката седница на домовите ја свикува 

претседателот на Скушптината врз основа на од-
луката на двата дома, по предлог од еден дом, од 
Сојузниот извршен совет или по сопствена иници-
јатива. Предлогот мора да содржи прашања од 
делокругот на заедничката седница на домовите за-
ради чие расправување се предлага свикување на 
седницата. 

Претседателот е должен да свика заедничка 
седница на домовите во сите случаи кога тоа го 
предлагаат цитираните тела на Скупштината,, како 
и во други случаи кога тоа со Уставот е опре-
делено. 

Ако претседателот не ја свика заедничката 
седница на домовите ктча е определено, тоа со овој 
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правилник за работа, седницата ќе се состане по 
покана од дваесет пратеници односно од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 18 
Заедничките седници на домовите се јавни. 
Скушптиеата може да одлучи неодделна сед-

ница во целост или делум да се одржи без при-
суство ва јавноста. 

Работата на таква седница се смета како др-
жавна тајна и од неа може да се објави само она 
што ќе му го стави Скупштиеата во должност на 
претседателот да го објави. 

Член 19 
По покана од Скулштината, На заедничката 

седница на домовите може да одржи говор стран-
ски државник како гостин. 

Член 20 
Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 

секретарот ќе го прочита записникот од претходна-
та седница. 

Секој пратеник има право да стави забелешки 
на записникот. 

Ако секретарот ја прифати забелешката, таа ќе 
се внесе во записникот, а ако секретарот не ја при-
фати, Скупштината одлучува за основаноста на 
забелешката без претрес. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот. 

Член 21 
Пред да се премине на дневниот ред претседа-

телот дава куси соопштенија во врск,а со работата 
на Скупштината и одговара на прашањата од пра-
тениците што му се упатени а се однесуваат до вна-
трешните работи на Скуп штипат а и до повредите на 
пратеничкиот имунитет и другите пратенички права. 

Член 22 
За заедничката седница на домовите се утвр-

дува дневен ред. 
Член 23 

Секој дом, одбор и комисија на домот или на 
Скупштината, Со-узвиот извршен совет, како и 
секој народен пратеник имаат право да предложат 
поодделни прашања за кои Скупштината мо*ж<- да 
решава или да ги претресува на заедничка седни-
ца на домовите да се стават на дневен ред. 

Предлогот за ставање поодделни прашања на 
дневен ред се поднесува пред седницата, но со лри-
стаиок на Скупштината може да се поднесе и на 
самата седница. 

Предлозите се поднесуваат писмено, а на сед-
ницата и усно. 

Претседателот е должен да им го стази на ра-
сполагање на пратениците пред да почне седни-
цата списокот на сите прашања што се предложени 
пред седницата за дневен ред. Во списокот предло-
зите се цитираат по оној ред по кој пристигнале. 

Член 24 
Претседателот ја известува Скупштината за 

сите примени предлози за дневен ред на седницата 
и го предложува дневниот ред. 

Дневниот ред го утврдува Скупштината. 
Член 25 

Секој народен пратеник има право да говори 
На јазикот на народот на кој што му припаѓа. 

Говорите одржани на јазикот на припадниците 
ва национални малцинства се преведуваат. 

Член 26 
Никој не може да говори на седницата пред да 

побара и добие збо;т> од претседателот 
Пријавите за збор се прават штом ќе се от-

вори претресот и можат да се поднесуваат се' до 
завршетокот на претресот. Претседателот дава збор 
по редот на пријавувањето. 

При'алата може Да бнд« писмена или усна. 
Пријавениот говорник има право сво от ред да 

му го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 27 
•На пратеникот што сака да говори за повреда 

на правилникот за работа или за повреда »а утвр-
де1Ниот дневен ред му се дава збор штом тоа ќе 
го побара. Неговиот говор не може да трае надолго 
од пет минути. 

Претседателот е должен да даде објаснение во 
поглед на правилникот за работа односно во поглед 
на утврдениот дневен ред. Ако пратеникот не биде 
задоволен со даденото објаснение, претседателот ја 
повикува Скупшгината без претрес да го реши ова 
прашање. 

Член 28 
Ако пратеникот побара збор за да 14) исправи 

изводот што е погрешно изложен и што да л повод 
за недоразбирање или што предизвикал потреба ОД 
лично објаснение, претседателот ќе му даде збор 
штом ќе го заврши својот говор оној што ја преди-
звикал исправката. 

Пријавениот говорник мора да се ограничи на 
исправката односно на личното објаснение, а не-
говиот говор не може да трае подолго од пет ми-
нути. 

Претседателот може да не му подвали на при-
јавениот говорник да прави исправка односно да 
говори заради лично објаснение ако смета дека го-
ворникот не е предизвикан. Ако со тоа не се сло** 
жи говорникот, за тоа прашање Скупштина^ Од-
лучува без претрес. 

Член 29 
Говорникот може да зборува само за виа пра-

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

претседателот ќе го повика да се прмдожува кон 
дневниот ред. Ако говорникот и по второто нови ку-
вање не се придржува кон дневниот ред, претсе-
дателот ќе му изрекне одземање на зборот согласно 
одредбите од овој правилник за работа. 

Скупштината може да одлучи по предлог од 
десет пратеници говорникот по ист предмет Да мо*-
же да говори саадо еднаш, како и Да го определи 
траењето на говорот. 

Подносителот на предлогот, претставникот на 
Сојузниот извршен со^ет и одборските известители 
за ист предмет можат да говорат повеќе пети и 
прекуред. 

Член 30 
Говорникот може да го прекине или опомене на 

ред само претседателот. 
Претседателот е должен да се грижи говорни-

кот да не биде спречуван во слободата На говорот. 
Член 31 

Скупштината може на заедничката седница на 
домовите да донесува полноважни одлуки ако на 
седницата е присутно мнозинството од членовите на 
едниот и другиот дом. Ако претседателот забележи 
дека на седницата не присуствува доволен број 
народни пратеници ќе на,реди прозивка нп члено-
вите на едниот и другиот дом Прозивката ќе се из-
врши и тогаш ако тоа го предложи едеп пратеник 
поддржан од девет пратеници. 

Одлуката за избирањето или разрешувањето на 
Претседателот на Републиката се донесува ео мно-
зинство гласови од вкупниот број на сите народни 
пратеници. 

Другите одлуки се донесуваат со мнозинство на 
дадените гласови, доколку со одредбите од овој пра-
вилник за работа не е о^епелеио 

Ако бројот на воздржаните гласови е поголем 
од вкупниот бра4 на гласовите „за" и против" та-
ков предлог е отселен, а а«о се работи за изби-
рање се врши повторно т'^б*пање 

Член 32 
Гласањето е јавно, доколку со одредбите ОД 

овој правилник за работа не е определено помпа ку. 
Гласањето се врши со дигање рака или поиме-

нично. 
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Поименичного гласање го определува претсе-
дателот кога смета дека тоа е потребно за да се 
утврди точно резултатот на гласањето или кога тоа 
го бараат десет пратеници. 

Член 33 
Гласањето со дигање рака се врши на тот на-

чин што претседателот ги повикува пратениците 
најпрво да се изјаснат кој е за предлогот, потоа 
кој е против предлогот, и најпосле дали се воздр-
жува некој од гласањето. 

Член 34 
Паимеиичното гласање се врши врз основа про-

зивката на пратениците што гласаат со изјаснува-
ње „за" или „против" или се воздржуваат од гла-
сање. 

Во случај на поименично гласање прозивката 
на пратениците ја врши секретарот иа Скупштинама 
или еден пратеник што ќе то избере Скупштинама. 

Ако врз основа на списокот на пратениците се 
утврди дека неодделен присутен пратеник не гла-
сал на првата прозивка, тој ќе гласа кота ќе се 
прослават пратениците За к ° и во списокот не е за-
бележено дека гласале. 

2. Постапка при изборите 
Член 35 

За сите избори што се вршат на заедничката 
седница на домовите важи следната постапка до-
колку з а поодделни од тие (избори не е определено 
згсикаасу со овој правилник за работа. 

а) Постапка при јавното гласање 
Член 36 

Изборот почнува со предлагање кандидати од-
носно кандидатски листи. 

Предлогот на кандидатурата односно кандидат-
ски листи се поднесува писмено и ги опфаќа по-
крај имињава на кандидатите и потписите на пред-
лагачите. 

Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот 
соопштува кои предлози на кандидатури односно 
кандидатски листи се поднесени, го објавува по-
четокот на гласањето и ги става предлозите на 
гласање по редот по кој се поднесени. 

Пред гласањето подносителите на предлогот 
имаат право да го повлечат својот предлог. 

Откако претседателот ќе објави дека се при-
стапува кон гласање, не може никој да добие збор 
освен ако сака да зборува за повредите на правил-
никот за работа што се однесуваат до изборот што 
се врши. 

Член 37 
Ако постои само еден предлог на кандидатура 

или кандидатска листа, гласањето се врши со ди-
гање рака. 

Член 38 
Поименигчкото гласање се врши на тој начин 

што сакај пратеник се изјаснува за еден од пред-
ложените кандидати односно за една од предложе-
ните кандидатски листи со повикување на името 
на првиот кандидат од листата или на бројот што 
го носи листата, или се воздржува од гласање. 

б) Постапка при тајното гласање 
Член 39 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На одделната маса пред претседателската маса 

ќе се стави кутијата за гласање. 
Член 40 

Постапката околу кандидирање^ почнува со 
тоа што претседателот на Скупштината ги пови-
кува пратениците да поднесат предлози на кан-
дидатура односно кандидатски листи. Предлозите 

кандидатурите односно кандидатските листи се 
поднесуваат писмено и ти опфаќаат покрај имињата 
зла кандидатите и потписите на предлагачите. 

Ко,а ќе се заврши предлагањето, претседателот 
ш објавува сите предлози и дава одмор, за кое 
време сите предлози на кандидатурите односно 
кандидатските листи ќе бидат отпечатени на гла-
сачкото ливче. 

Член 41 
На гласачкото ливче мора да биде означено 

за кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати едно под друго по оној Ред 
по кој биле предложени. Секое име е заградено со 
подебели линии, а покрај, името од десната страна 
на линијата се наоѓа празен квадрат. Ако изборот 
со врши по кандидатски листи, во гласачкото ливче 
се внесуваат сите предложени кандидатски ли-
сти по ре^от како се предложени и за секоја ли-
ста имињата на предложените кандидати. Тие на 
лавчето се обележуваат со реден број. Секоја ли-
ста е заградена со подебели линии, а покрај озна-
ката на листата се наоѓа од десната страна празен 
квадрат. 

За избирање претседател, потпретседатели и се-
кретар на Скупштинама с е назначува во секое гла-
сачко ливче пред името на кандидатот и функци-
јата за која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче е озваничено со печатот 
од Сојузната народна скупштина. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 

Член 42 
Пратеникот што при расподелбата на гласачки-

те ливчиња не добил ливче, има право да го добие 
се' до завршетокот на гласањето. 

По растаделбата на гласачките ливчиња прет-
седателот го определува потребното време За по-
полнување на гласачките ливчиња. По истекот на 
тоа време претседателот го објавува почетокот на 
гласањето. 

Член 43 
Со спроведувањето на изборите раководи прет-

седателот, а во тоа му помагаат секретарот на 
Скупштината и тројца пра,теници што ги избира 
Скулптурата пред почетокот на гласањето. 

Секретарот врши поименична прозивка на пра-
тениците врз основа списокот на сите членови на 
двата дома. Повиканиот пратеник гласа на тој на-
чин што го впушта во една од гласачките кутии 
своето гласачко ливче што е двапати пресвиткано. 

Кога прозивката е завршена претседателот пра- " 
глува дали има пратеник што не. е прозван. Ако 
врз основа на списокот се утврди дека неодделен 
присутен пратеник не гласал ка првата прозивка, 
тој ќе гласа кога ќе се провеваат пратениците за кои 
во списокот не е забележено дека гласале. 

Член 44 
Пратеникот гласа на тој начин што во квадра-

т и покрај името на кандидатот или покрај кан-
дидатската листа за која гласа то запишува зна-
кот „X". 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати, односно само за една 
кандидатска листа. 

Ако е предложен само еден кандидат или една -
листа, пратеникот^ ако гласа против тој кандидат 
односно листа, нема да го стави знакот „X", во 
квадратом 

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои 
знакот „X" е ставен Во квадратне покрај имињата 
на два или повеќе кандидати или покрај ознаката на 
две или повеќе - кандидатски листи, како и оние 
што се пополнети така да не може со сигур-
ност да се тврди за кој кандидат или листа пра-
теникот гласал. 

Член 45 
По завршеното гласање се врши избројување 

на гласовите. 
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Избројувањето на гласовите се врши на ТОЈ 
начин што пратениците кои му помагаат ва прет-
седателот во спроведувањето На изборите земаат 
едно но едно ливче, го одвиткуваат и го прегледу-
ваат на важечкото ливче му го додаваат 1аа секре-
тарот, кој бележи за секој кандидат или кандидат-
ска листа колку гласови добила^ а ако во изборот 
учествува само еден кандидат односно една листа 
и колку гласови имало против. Неважечките лив-
чиња се одвојуваат настрана. Кота избројувањето 
е завршено, секретарот и пратениците што му по-
магаат на претседателот во спроведувањето на из-
борите ќе ги прегледаат заедно сите ливчиња од-
воени како неважечки за да утврдат заедно дали се 
навистина неважечки. 

Ако се јави разлика помеѓу бројот на гласо-
вите дадени по сп^сокогг врз основа на кој се гла-
сало и бројот на гласачките ливчиња, резулатот се 
утврдува врз основа на бројот на предадените гла-
сачки ливчиња, 

Член 46 
Кога се гласа за разрешување, на гласачкото 

лишче под името на избраното лице или члено-
вите на телото за чие разрешување се гласа ќе би-
дат напишани и заградени со подебели линии зборо-
вите „за разрешување* и „против разрешување", а 
покрај зборовите „за разрешување" како и покрај 
зборовите „против разрешување" се наоѓа празен 
квадрат. Пратеникот тласа за разрешување на тој 
начин што по запишува знакот „X" во квадратом 
.покрај зборовше „за разрешување", а против гласа 
на тој начин што го запишува истиот знак во ква-
дратом покрај зборовите „против разрешување". 

Во поглед на постапката и начинот на гласа-
њето за разрешување важат соодветните одредби 
од овој правилник за работа за избирањето. 

е) Утврдување и прогласување резултатот на 
изборите 
Член 47 

Избран е оној кандидат што добил мнозинство 
од дадените гласови, а ако имало двајца или повеќе 
кандидати оној од нив пѓго добил најголем број 
гласови. 

Ќога е предложена само една кандидатска ли-
ста, избрани се сите кандидати од таа листа ако 
листата добила мнозинство од дадените гласови. 

Кога предложениот кандидат односно канди-
датската листа не добила мнозинство гласови, или 
ако двајца или повеќе кандидати или две или по-
веќе кандидатски листи добијат еднаков број гла-
сови, или ако бројот на воздржаните гласови е по-
голем од вкупниот број на гласовите дадени „за" и 
„против", се врши повторно избирање. 

Во повторното избирање учествуваат сите пора-
нешни кандидати односно кандидатски листи, како 
и нови кандидати односно листи ако тие бидат до-
полнително предложени. Подносителите на пора-
нешните предлози можат пред повторното избирање 
да ја повлечат кандидатурата односно кандидатска-
та листа. 

Член 48 
Резултатот на гласањето го објавува претсе-

дателот. 
Ако гласањето било поименично или тајно прет-

седателот ќе објави колку пратеници вкупно гла-
сале, колку гласови добил секој кандидат односно 
секоја кандидатска листа, и колку имало нева-
жечки ливчиња. Ако бил предложен само еден 
кандидат односно една кандидатска листа претсе-
дателот објавува и колку гласови имало против« 

Кога се гласало за разрешување, претседателот 
објавува колку пратеници вкупно гласале, колку 
гласале за разрешување, колаку против и колку 
имало неважечки ливчиња. 

3. Цдетрес на актите п т се донесуваат 
на заедничката седница на доловите 

Член 49 
Предлог на декларација, резолуција, препорака 

или одлука што ги донесува Скупштизната на зае-
дничка седница на домовите можат да поднесат со-
борите, одборите или комисиите на домот или на 
Окупштината, Сојузниот извршен совет како и се-
кој народен пратеник. 

Член 50 
Секој предлог на декларација, резолуција, пре-

порака и одлука мора претходно да биде претресен 
во надлежниот одбор или комисија иа секој дом. 

Само по исклучок и во итни случаи може да 
се одлучи неодделен предлог да се земе во претрес 
на заедничката седница на домовите и ако тој не 
бил претресен во одборите или комисиите. 

Текстот на предлогот мора да им биде поделен 
на пратениците пред да почне претресот. 

Освен подносителот на предлогот што бара 
итна постапка, може да добие збор само уште еде« 
Пратеник што е пропив итноста пред да гласа 
Скупшти,ната за итноста. 

Член 51 
Претресот е единствен и опфаќа расправа за 

предметот во начело и во поединости. 
Секој народен пратеник има црево да учеству-

ва во претресот за с^те прашања за кои се рат-
справува на заедничката седница на домовите и да 
предлага измени и дополненија (амандмани) во 
предлогот. 

Член 52 
Претресот на предлогот на резолуција, декла-

рација, препорака и одлука започнува со извешта-
јот на одборот односно комисијата на едниот и 
другиот дом. По извештајот на одборот односио ко-
мисијата подносителот на предлогот може да даде 
образложение на предлогот, ако подносител не е 
самиот одбор или комисија. 

Член 53 
Амандмани можат да се поднесуваат се' додека 

предлогот не ќе биде ставен на гласање. Тие мораат 
да бидат писмено формулирани. 

Амандманите од подносителот на предлогот се 
сметаат како составен дел на тредлогот. 

Член 54 
За амандманот мораат да се изјаснат извести-

телите на одборите односно комисиите и подноси-
телот еа предлогот. Ако подносителот на предлогот 
се сложи со амандманот овој станува составен дел 
на предлогот, а ако не се сложи, претседателот го 
става амандманот на гласање. 

Прифатениот амандман станува составен дел на 
предлогот на актот. 

Ако подносителот на предлогот се сложува во 
начело со предложениот амандман но предлага но-
ва формулација, за неа нема да се гласа ако со 
новата формулација се сложува предлагачот. Ако 
предлагачот на амандманот не се сложува со но-
вата формулација н а амандманот што ја предло-
жил подносителот на предлогот, прво се гласа за 
амандманот во првобитната формулација. 

Ако има Два или повеќе амандмани на истата 
одредба од предлогот, најпрво се гласа за оној од 
нив што всушност најповеќе се оддалечува од пред-
логот,, и н а т а м у п о ист ред. 

За предложените амандмани се гласа пред 
гласањето за самиот предлог на актот." 

Член 55 
На почетокот на претресот или пред да се 

премине на гласање по заклучениот претрес на 
предлогот претседателот на Скупштината може да 
определи текстот на предлогот да не се чита или 
да се прочитаат само поодделни делови од пред-
логот. Бајка ќе се постапи и кога тоа го бара на-
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роден пратеник чиешто барање ќе го поддржат 
девет пратеници. 

Предлогот го чита секретарот на Скуп штицата 
или претседателот на соодветниот одбор или ко* 
мисија. 

Член 56 
Во текот на претресот за еден предлог Скуп-

гиганата, по предлог од претседателот ИЛИ ОД пра-
теник, може да одлучи претресот да се прекине и 
предлогот да се испрати до одборот или комисијата 
на дополнително проучување. 

Претресот на поодделни прашања кои не ба-
раат донесување одлука или за кои Скупштината 
не сака да донесе одлуку се заклучува со прост 
премии на дневниот ред. Предлогот за прост пре-
мин на дневниот ред може да го направи претседа-
телот или секој пратеник и за него Скупштинама 
одлучува без претрес. 

Член 57 
Претресот на предлогот го заклучува претсе-

дателот откако ќе утврди дека е исцрпена листата 
На пријавените говорници. 

По заклучениот претрес се преминува кон гла-
сање. 

Претседателот ќе определи да се пристапи кон 
гласање за предлогот и во случај да не се вардел 
претрес бидејќи немало пријавени говорници, а 
не е 'барано предлогот да се упати до одбор или 
комисија, ниту е поднесен предлог За прост пре-
мин на дневниот ред. 

Претседателот може да и' предложи на Скуп-
штината заклучување на претресот и преминување 
на гласање и кога листата на пријавените говор-
ници не е исцрпена ако смета дека прашањето од 
дневниот ред доволно е протресено. 

Предлог претресот да се заклучи и да се пре-
мине на гласање може Да поднесе и секој народен 
пратеник. Претседателот го става таквиот предлог 
веднаш на гласање. 

Член 58 
За предлогот на резолуција, декларација, пре-

порака и одлука се гласа во целост. 
Пред гласањето во целост претседателот може 

да ги стави на одделно гласање поодделните делови 
или одредби од предлогот. Гласањето по деловите и 
одредбите на предлогот ќе се врши и ако тоа го 
бара еден нареден пратеник чие барање ќе го подр-
жаг девет пратеници. 

Ако на неодделен дел или одредба од предлогот 
имало амандмани и ако е извршено гласањето за 
нив, нема одделно да се гласа за тој дел односно 
одредба на предлогот. 

Кога гласањето се врши по делови, за амандма-
ните се гласа со соодветен дел на предлогот. 

4. Одржување на редот 
Член 59 

Исклучивото право и должност за одржување 
на редот на заедничката седница на домовите и 
надзорот над внатрешниот ред во зградата на 
Скупштинама му припаѓа на претседателот на 
Скупштината. 

Член 60 
За повреда на редот на заедничката седница на 

домовите можат да се изрежат дисциплински 
мерки: 

опомена; 
оп огнена која се внесува во записник; 
одземање на зборот; 
вперено отстранување од седницата. 
Пратеникот може Да биде отстранет најповеќе 

од две седници, а за повторен случај на потешка 
повреда на редот на'повеќе од три но?и седници. 

Опомената, спомената која се внесува во запи-
сник и одземање на зборот ги изрекну ва претседа-
телот на Скушнтината. 

Временото отстранување од заедничките седни-
ци го порекнува Скушшмната без претрес, по пред-
лог од претседателот или од дваесет пратеници. 

Пратеникот спрема кој претседателот ја изре-
кол таа мерка не може да бара од СЖуингишата да 
ја укине мерката. 

Член 61 
Опомена ќе му се изрекне на пратеник кој со 

својата односна и со говорот на седницата по на-
рушува редот и одредбите од правилникот за ра-
бота. 

Член 62 
Опомената коба се внесува во записник ќе му 

се изрекне на пратеник *што со својот говор или со 
својата обноск.а го повредил редот или одредбата 
на правилникот за работа, или употребува изрази 
што не се во согласност со достоинството на Скуп-
штината, а спрема кој на истата седница веќе еднаш 
е изрекната опомена. 

Изречената мерка веднаш се внесува во запи-
сник. 

Член 63 
Одземање на зборот ќе му се изрекне на пра-

теник што со својот говор го повредил редот на 
седницата а на истата седница е веќе двапати спом-
нат од претседателот или му е изречена опомена 
која се внесува во записникот. 

Член 64 
Времено отстранување од седницата ќе му се 

изрекне на пратеник што упорно и тешко ти на-
вредува народните пратеници - или Скушптината, 
или за кој се утврди дека не ја чувал тајната за 
предметите за кои е изгласана тајност, или кој 
нема да го послуша претседателот што му го из-
рекол одземањето на зборот. 

Истата мерка може да му се изрекле и на прате-
ник што предизвикува и прави неред спречувајќи 
ја работата на седницата. 

Член 65 
Пратеникот спрема кој е изречено отстранува-

ње од седницата е должен веднаш да "а напушти 
салата и не може да присуствува на заедничките 
седници на домовите од кои е отстранет. 

Ако пратеникот не сата да ја напушти сед-
ницата или присуствува на седницата од која е 
отстранет, претседателот може да нареди да се 
отстрани од салата. 

Член бб 
Пратеникот против того се предла&ча времено 

отстранување од седницата има право да добие 
збор и да ја изнесе својата одбрана. Траењето на 
говорот не може да биде подолго од пет минути. 

Член 67 
Изрежувањето на одземање на зборот и вре-

меното отстранување од седницата се внесува во 
записник, 

Член 68 
Ако претседателот со редовни средства на пра-

вилникот за работа не може да го одржи »редот на 
седницата, тој може да определи кус прекин на 
седницата. 

Член 69 
Претседателот на Скупштината може да наре-

ди да се отстрани од салата или од зградата на 
Скупштината секој слушател на галеријата што не 
се однесува пристојно. 

Претседателот може да нареди да се испразнат 
галериите во случај редот во нив да е значително 
нарушен. 

Член 70 
Сите лица што се наоѓаат по службена работа 

во салата за време на седницата се под надзор на 
претседателот и должни се да ги извршуваат не-
говите налози. 
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Член 71 
Никој не смее вооружен да влезе во заградата 

на Скушшдаата освен припадниците на скулштин-
ската стража. 

V. 
ИЗБОРИ НА ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА СОЈУ-
ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА И НА СОЈУ-

ЗНИОТ ВРХОВЕН СУД 

1. Избирање Претседател на Републиката 
Член 72 

Новаизбраната Скупштина врши на првата 
заедн&гчкза седница на домовите избирање на Прет-
седател на Републиката, по избирањето на прет-
седател, потпретседатели и секретар на Скушпти-
ната. 

Член 73 
Предлог на кандидатурата за избирање Прет-

седател на Републиката можат да поднесат дваесет 
народни пратеници. 

Член 74 
Секој народен пратеник може да биде предло-

жен и избиран за Претседател на Републиката. 
Член 75 

По завршеното предлагање на кандидатите 
претседателот на Скупштината ги објавува имиња-
ва на сите предложени кандидати по оној ред како 
Се предложени Претседателот ги објавува и ими-
њата на предлагачите за секој кандидат. 

Член 76 
Гласањето за избирање Претседател на Репу-

бликата е тајно. 
Член 77 

За избројување на гласовите и за утврдување 
резултатот на гласањето се води одделен записник. 

Во записникот за гласање се внесува особено: 
»олку пратеници гласале, имињата на сите предло-
жени кандидати, колку гласови добил секој кани-
даг, колку имало неважечки гласачки ливчиња, 
односно колку гласови имало против, и кој од кан-
дидатите добил мнозинство на гласовите од вкуп-
ниот број на сите пратеници. 

Записникот то потпишуваат претседателот и 
секретарот на Скупштината и пратениците што му 
помагале на претседателот во спроведувањето на 
изборите. 

Член 78 
Врз основа резултатот на изборите претседа-

телот на Скупштината го прогласува за Претсе-
дател на Републиката кандидатот што е избран. 

Член 79 
(Избраниот Претседател на Републиката полага 

усно пред Скупштинама заклетва. 
Заклетвата на Претседателот на (Републиката 

гласи:1 

„Свечено изјавувам пред Сојузната народна 
скупштина и пред народот дека должноста на Прет« 
седат ел на Републиката ќе ја извршувам предано 
и верно, дека ќе се придржувам кон Уставот и за-
коните и другите одлуки на Народната скупштина, 
дека ќе го чувам и бранам суверенитетот и достоин-
ството на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и дека сите свои сили ќе ги заложувам за на-
тамошен напредок и цутење на слободната соци-
јалистичка заедница на рамноправните народи на 
Југославија". 

Претседателот на Републиката го потпишува 
текстот на прочитаната заклетва. 

Член 80 
Предлог за разрешување на Претседателот на 

Републиката може да поднесе најмалку една тре-
тина од вкупниот број народни пратеници 

За разрешувањето на Претседателот на Репу-
бликата важат соодветните одредби од овој правил-
ник за работа за избирање на Претседателот на 
Републиката 

Ако Скушптината изгласала разрешување, не-
посредно по разрешувањето се пристапува кон 
избирање нов Претседател на Републиката. 

Ако Претседателот на Републиката поднесе 
оставка, му преставува должноста кога ќе биде из-
бран новиот Претседател на Републиката, 

2. Избирање на Сојузниот извршен совет 
Член 81 

Новоизбраната Сојузна народна скупштина го 
избира Сојузниот извршен совет на истата седни-
ца на којд е извршено избирањето на Претседате-
лот иа Републиката. 

Секој член на Сојузниот собор може да биде 
предложен и избиран за член на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 82 
Предлог за избирање на Сојузниот извршен со-

вет во целост или поодделен негов член можат да 
поднесат дваесет народни пратеници. 

Член 83 
Избирањето на Сојузниот извршен соѕег во 

целост се врши врз основа на кандидатските листи,, 
а избирањето на поодделни членови на тој Совет 
врз основа на поединечни предлози. Предлогот за 
избирање неодделен член на Сојузниот извршен со-
вет може да го поднесе и самиот Совет. 

Член 84 
Секоја кандидатска листа за избирање члено-

ви на Сојузниот извршен совет мора да содржи 
најмалку онолкав број кандидати колку што из-
несува најмалиот број членови на тој Совет, 

Дваесет пратеници можат пред кандидирѕње-
то да предложат да се утврди бројот на членовите 
што се избира за Сојузниот извршен совет. Скуп-
штинама одлучува за овој предлог како за прет-
ходното прашање. 

Член 85 
Кога за избирањето на Сојузниот извршен совет 

се предложени две или повеќе кандидатски листи, 
избрани се сите кандидати од онаа листа што до-
била најголем број гласови. 

Член 86 
Предлог за разрешување на Сојузниот извршен 

совет во целост како и предлог за разрешување 
неодделен член на тој Совет можат да поднесат 
дваесет народни пратеници. Предлог за разрешу-
вање неодделен член на Сојузниот извршен совет 
може да поднесе и Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на постапката за разрешување на 
Сојузниот извршен совет или поодделен негов член 
и начинот на гласањето за разрешување важат 
соодветните одредби од овој правилник за работа 
за избирање Сојузниот извршен совет, но Скуп-
штијвата може да одлучи гласањето за разрешува-
ње да биде тајно. 

Член 87 
Во случај на разрешување на Сојузниот из-

вршен совет во целост или поодделен негов член, на 
истата заедничка седница на домовите на која е 
донесена одлуката за разрешувањето се избира нов 
Сојузен извршен совет, односно нов член. 

Ако Сојузниот извршен совет или поодделен 
негов член поднесе оставка, Скупштината избира 
нов Сојузен извршен совет односно нов член на 
тој Совет место членот што поднел оставка. 

На Сојузниот извршен совет што поднел 
оставка или е разрешен од должност му престанува 
должноста кога ќе биде избран нов Сојузен извршен 
совет. 

3. Избирање судии на Сојузниот врховен. Суд 
Член 88 

Предлог за избирање или разрешување прет-
седател и судии на Сојузниот врховен суд можат 
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да поднесат десет пратеници, како и Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 89 
Предлозите за избирање или разрешување 

претседател и судии на Сојузниот врховен суд се 
испраќаат преку претседателот на Скуиштината до 
Одборот за избори, кој ќе и* поднесе на Скупшти-
ната свој извештај. 

Претседателот и судиите на Сојузниот врхо-
вен суд се избиваат врз основа на поединечни пред-
лози. 

Ако предлогот од Одборот за избори не се сло-
жува со предлогот од пратениците или од Сојузниот 
извршен совет, претходно се гласа за предлогот од 
Одборот за избори. 

Ако предлогот на Одборот за избори ве ќе биде 
прифатен, се пристапува кон гласање за првобит-
ниот предлог. 

VI. 
ПРЕТРЕС НА ИЗВЕШТАЈОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
В1 ГТГ-Н СОВЕТ И ДАВАЊЕ ОДГОВОРИ НА ПРА-

;Г1^1ИЧКИТЕ ПРАШАЊА НА ЗАЕДНИЧКА 
СЕДНИЦА НА ДОМОВИТЕ 

1. Извештај на Сојузниот извршен совет 
Член 90 

Кога на дневниот ред на заедничка седница на 
домовите се наоѓа извештај на Сојузниот извршен 
совет, претресот почнува со експозе, со говор или 
издава од претставникот на тој Совет, 

Во текот на претресот на извештајот или по 
завршениот претрес Сојузниот извршен совет и се-
кој пратеник можат да предложат Скуп штип ата 
да донесе резолуција или препорака за работа на 
државните органи, самоуправните установи или 
стопанските организации. 

Претресот може да се заклучи со прост или 
мотивиран премин на дневниот ред. 

Член 91 
Скупштината е должна да го стави на дневен 

ред предлогот од Претседателот на Републиката 
Скупштината на заедничка седница на домовите да 
донесе одлука за актот на Сојузниот извршен совет 
што Претседателот на Републиката Го задржал од 
извршување затоа што не се сложил со тој акт. 

Мнозинството членови на Сојузниот извршен 
совет што усвоило таков акт може преку еден член 
од тоа мнозинство да се изјасни за барањето на 
Претседателот на Републиката. 

Скупштината донесува своја одлука врз основа 
На претрес, но по предлог од пет пратеници може 
да одлучи и да се премине на гласање за предлогот 
без претрес. 
2. Пратенички прашања и давање известувања за 

работата на сојузната управа 
Член 92 

Народниот пратеник упатува прашање до Со-
јузниот извршен совет преку претседателот на 
Скуиштината или му ги поставува на Сојузниот 
извршен совет на седницата на домот. 

Народниот пратеник може да бара писмен одго-
вор или Сојузниот извршен совет да одговори усно 
на седницата на домот. 

Претседателот на Скупштината е должен за 
прашањето што е упатено преку него до Сојузниот 
извршен совет да го извести соодветниот дом пре-
ку претседателот на домот. 

Скупштината на заедничка седница на доловите 
може да одлучи по предлог од Сојузниот извршен 
совет или од народниот пратеник што го упатил 
прашањето, Сојузниот извршен совет Да даде свој 
одговор на заедничка седница. 

Претставникот од Сојузниот извршен совет мо-
же да го даде одговорот на истата седница на која 
Скупиггината ја донела својата одлука, а може 
да побара да се определи срок во кој ќе го даде 
одговорот. Тој срок ќе го определи Скупштинама. 

Усниот одговор Сојузниот извршеа* совет гр 
поднесува преку еден од своите членов**. 

Член 93 
Откако ќе биде одговорот од Сојузнава! извршен 

совет поднесен на седницата, народниот пратеник: 
што го поставил прашањето ќе се изјасни дали е 
задоволен со одговорот. 

Ако е пратеникот задоволен со- одговорот, се 
преминува на дневниот ред. 

Ако не е задоволен со одговорот," народниот 
пратеник може да побара да се отвор« претрес за 
поставеното прашање и одговорот. 

За овој предлог има право да се изгасни прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет. Потоа Скуп-
шталата одлучува дали ќе го отвора* претресот за 
поставеното прашање и одговорот 

Претставникот на Сојузниот извршен совет мо-
же да бара претресот да се одложи за една од 
следните седници за што ќе се из'асни и пратени-
кот што го поставил прашањето. Ако постои несо-
гласност одлучува Скупштината. 

Член 94 
По претресот што се води за поставеното пра-

шање и одговорот од Сојузниот извршен совет 
Скупштината може да го заклучи претресот со мен 
тивиран или прост премин на дневниот ред, или да 
донесе резолуција или препорака за работа на др-; 
жааните органи, самоуправните установи или стен 
ланските организации. 

Член 95 
Секој пратеник има право преку домот чиј 

член е да бара известување од државниот секретар 
или од службеникот што ја раководи работата на 
сојузниот самостоен орган на управата. Државниот 
секретар односно друг раководен службеник е дол-
жен да ги даде бараните известувања писмено, освен 
ако Скупштината на заедничка седница на домо-
вите не одлучи Да ги соопштат лично на седницата. 

Член 96 
Кога Скугтштината на заедничка седница на 

домовите ќе одлучи да се повика државен секретар 
или друг раководен службеник за да даде усно из-
вестување по барање од народниот пратеник, др* 
жавниот секретар односно другиот раководен слу-: 
жбеник има право да земе збор во претресот заради 
давање дополнителни известувања или мислења 

Скупштината може да одлучи прашањето ст-
ворено со одговорот од државниот секретар да се 
упати до Сојузниот извршен совет со. нредлог Со-
ветот да поднесе извештај. 

VII. 
ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СКУШИТИНАТА 

Член 97 
Сојузната народна скупштина има следни гто* 

стој ани одбори и комисии: 
Административен одбор, 
Одбор за избори, 
Комисија за толкување на законите, 
Комисии .за утврдување автентични текстови 

на законите и другите акти на Скугшгшката. 
Член 98 

Скупштината може на заедничка седница на 
домовите да оснива со одлука и други постојани 
или повремени одбори и комисии за проучување 
прашања и подготвување акти што спаѓаат во де-
локруг на заедничката седница на домовите или 
во надлежност на обата дома. Со одлуката за осно-
вањето се определуваат делокругот и овластеше а-! 
та на одборите и комисиите. 

Член 99 
Административниот одбор и' поднесува на Скуп-* 

штицата извештај за извршувањето на претсметката 
на расходите и приходите на Скупштната, се гри-
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жи за извршувањето на прописите за наградите, 
Надокнадите и платите за постојаните функции 
на пратениците на Сојузната народна скупштина и 
донесува правилник За устројство на администра-
цијата на Скулштината и за нејзините службеници. 

Административниот одбор се состои од 11 члена, 

Член 100 
Одборот за избори ш претресува предлозите за 

избирање и разрешување судии на Сојузниот вр-
ховен суд, испитува дали постојат законски услови 
За избирањето и разрешувањето и поднесува за 
тоа извештај до Скушптината. 

Одборот за избори се состои од пет члена. 

Член 101 
Комисијата за толкување на законите дава 

задолжителни толкувања на сојузните закони. 
Предлог за толкување на законите можат да 

поднесат: секој народен пратеник, одбор на домот, 
Сојузниот извршен совет, Сојузниот врховен суд и 
извршниот совет на народната република. 

Комисијата ги поднесува задолжителните тол-
кувања »а дополнителна потврда до надлежните 
домови. 

Комисијата ш проучува предлозите поднесени 
до Скупштинама за оценка на согласноста на со-
јузен и републички закон со сојузниот -Устав и со 
своето мислење поднесува извештај до домовите. 

Комисијата за толкувањето на законите оста-
нува на должност и по распуштањето на Скуп-
штината до избирањето нова комисија. 

Комисијата за толкување на законите се состои 
од девет члена. 

Член 102 
Комисиите за утврдувале автентични текстови 

го утврдуваат текстот на предлогот или на веќе 
изгласан закоп или некаков друг акт на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик, ако 
предлогот не бил составен или актот не бил до-
несен на еден од тие јазици, 

Секоја од овие комисии се состои од три до 
пет члена. 

Член 103 
Предлог за избирање одбор или комисија на 

Скупштината, како и предлог за разрешување по-
одделни членови на овие тела можат да поднесат 
десет пратеници. 

Избирањето и разрешувањето на одборите и 
комисиите во целост се врши врз основа на кан-
дидатски листи, а избирањето и разрешувањето на 
поодделни нивни членови врз основа на поединечни 
предлози. 

- Скупштината по предлог од еден пратеник може 
да одлучи избирањето како и разрешувањето на од-
борите и комисиите или поодделни нивни членови 
да се врши со тајно гласање. 

Член 104 
Ако се предложени две или повеќе кандидат-

ски листи за членови на одборите или комисиите 
избрани се по ред кандидатите од тие листи сра-
змерно бројот на гласовите што го добила секоја 
Листа. 

Бројот на гласовите што го добила секоја листа 
се дели со 1, 2, 3 итн. и најпосле со бројот што му 
одговара на бројот на членовите кој се избира во 
одборот или комисијата. Од броевите (количник (те) 
добивени со вакво делење се земаат онолку најго-
леми колку што се избираат членови на одборите 
или комисиите. Од секоја листа се избрани онолку 
кандидати колку што има најголеми броеви врз 
основа на кои се доделуваат мандатите. Ак0 две 
Или повеќе кандидатски листи имаат еднакви брое-
ви врз основа на кои се доделува последниот ман-
дат, мандатот ќе го добие оној кандидат од листата 
што има најголем број гласови 

Член 105 
За член на одбор и комисија на Скупштина^ 

може да биде избиран секој народен пратеник. 
Член на Сојузниот извршен совет не може да 

биде член на одбор или комисија на Скупштината. 
Членовите на Сојузниот извршен совет мЛжат 

да присуствуваат на седниците на одборите и ко-
мисиите и да учествуваат на претресот, но без 
право на одлучување 

Член 106 
Секој одбор и комисија има претседател и 

секретар, што ги избира од редот на своите чле-
нови. По потреба одборот или комисијата може да 
си избере и еден потпретседател. 

Одборите и комисиите работат по правилникот 
за работа што го донесуваат самите. 

Член 107 
Скупштинските мисии или делегации за службе* 

ни посети на странски држави ги избира- Скупч 
штината по предлог од Претседателот на Надворе-ѕ 
шно-политичкиот одбор или од десет народни прес, 
теници. 

Ако Скупштината не заседава изборот ќе го 
изврши претседателот во согласност со Надвор©-
шио-политичкиот одбор. 

VIII. 
ЗАПИСНИК, СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

И БИЛТЕН 
Член 108 

За работата на Скушптината на заедничка сед-
ница на домовите се води записник. Записникот го 
води секретарот на Скупштинама. 

Записникот содржи основни податоци за ра- 4 

ботата на седницата. 

Член 109 
За работата на заедничка седница на домовите 

се водат стенографски белешки што го содржат 
целосниот тек на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат го-
ворите, изјавите и извештаите онакви како што се 
одржани илџ поднесени 

Говорникот има право да го прегледа текстот 
на својот говор и да изврши измени што се одне-
суваат до редакцијата не внесувајќи битни измени 
во текстот ни изо-ставајќи ги изразените мисли и, 
разлози. 

Претседателот на Скупштината се грижи за 
извршувањето на ова. право на пратеникот. 

По барање од народниот пратеник ќе му се 
дадат на увид стенографските белешки. 

Стенографските белешки се објавуваат ре-
довно. 

Член НО 
Сојузната народна скупштина има свој повре-

мен билтен во кој се внесуваат насловите и брое-
вите од сите документи на Скугпптината, потоа 
известувањата од претседателот и други слични, ма-
теријали. 

IX. 
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ЧУВАЊЕ 

НА НИВНИТЕ ОРИГИНАЛИ 
Член 111 

Законите и другите акти се донесуваат и обја-
вуваат во „Службениот лист на ФНРЈ" на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик. 

Член 112 
Одлуките и другите акти што ги донесува Скуп-

штината на заедничка седница на домовите се обја-
вуваат со потпис од претседателот На Сојузната на-
родна скупштина. 
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Член ИЗ 
: Оригиналите на законите на српски, хрватски, 

словенечки и македонски јазик што ги донесува 
Сојузната народна скупштина се чуваат во Соју-
зниот извршен совет и на нив се става државниот 
печат.' 

Државниот печат го чува секретарот на Соју-
зниот извршен совет. 

X. 
ПРАВА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕЧАТОТ 

Член 114 
Претставниците на печатот имаат право да при-

суствуваат на сите јавни седници на Скулштината 
и на домовите како и на седниците на оборите и 

комисиите кота работат во присуство на јавноста. 

Член 115 
За влегувањето и движењето во Скупштината 

претставниците на печатот добиваат одделни леги-
тимации, 

ЧЛен 116 
Врска помеѓу печатот и Скупштината одржува 

скупштинскиот службеник определен од претсе-
дателот. 

Претставник на печатот што ќе ги злоупотреби 
своите права или грубо ги наруши прописите за 
внатрешниот ред и работа во Скупштината може 
да го изгуби правото на легитимација. Одлука за 
тоа донесува претседателот на Скупштината. 

XI, 
ПРАВЕН СОВЕТНИК НА СКУПШТИНАТА 

Член 117 
Скупштината има правен советник. Правниот 

советник го назначува претседате лот на Ску пих то-
ната. 

Правниот советник му помага на претседателот 
на Скуппгшната со давање мислења по сите правни 
прашања од работата на Скушптината, а особено 
по прашањата за примена и толкување на правил-
никот за работа на СкуттшТпната и на домовите. 

Правниот советник има статус на (приштински 
службеник. 

Со решението за назначување се определува и 
платата на правниот советник. 

ХИ. 
СЛУЖБЕНИЦИ И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 118 
Советите, одборите и комисиите и м т секре-

тари — службеници што работат под надзорот на 
секретарот на Скутнтивата, претседателите на 
домовите односно претседателите и секретарите на 
одборите и комисиите. 

Член 119 
За вршење стручни, канцелариски, технички и 

други работи Скупштината има соодветни службе-
ници. 

За работата На службениците Се грижи начал-
никот на администрацијата. Тој одговара за пра-
вилното вршење работите на администрацијата, 

Началникот на администрацијата и другите 
службеници ги назначува претседателот н,а Скуп-
или ната, кој може за определени службеници тоа 
право да го пренесе на секретарот на Скутнтината. 

Член 120 
Администрацијата на домовите и на сите тела 

на Скупштината сочинува единствена администра-
ција и стои под надзорот на претседателот. 

Член 121 
Сметководството на Окупштината е единствено. 
Претседателот на Скупштинама е наредбодавец 

за извршување на претсметката на расходите и 
приходите на Скупштината. Тој може своето наг-
редбодавно право да го пренесе во поглед на по* 
мали износи и на секретарот на Скупштината. 

Административниот одбор е должен да ги пре-
гледа сметките секои три месеци и да поднесе из-, 
вештај до Скупштината. 

Член 122 
Скупштијната има своја библиотека и архива. 

Член 123 
Сојузната народна скупштина има печат кој 

го содржи грбот на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија околу кој е урезан натшгсог на 
српски, хрватски, словенечки и македонски јазик: 
„Федеративна Народна Република Југославија — 
Сојузна народна скупштина". 

Печатот на Скупштината го чува секретарот на 
Скупштината. 

XIII. 
ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ОВОЈ 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 

Член 124 
Овој правилник за работа се донесува но иста-

та постапка по која се донесуваат одлуките на 
Скупштината. 

Правилникот за работа влегува во сила К | 0 г а ќе 
го усвои Скупштината. 

Измените и дополненијата на ОВОЈ правилник 
за работа се донесуваат по истата постапка како и 
самиот правилник за работа. 

Член 125 
Правилникот за работа на Сојузната народна 

скупштина се објавува во ^Службениот лист на 
ФНРЈ". 
28 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина^ 

Моша Пијаде, е. р. 

89. 
Врз основа на чл. 43 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој* 
ство на Федеративна Народна Република Југо-
славија и за сојузните органи на власта, 

Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина на седницата одржана на 29 јануари 1954 
година донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

I. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сојузниот собор како еден од двата дома на 

Сојузната народна скупштина работи по одредбите 
од овој правилник за работа, а неговите одбори и 
комисии по одредбите од своите правилници за 
работа, 

Одборите и комисиите донесуваат сами свои 
правилници за работа кои мораат да бидат во со-
гласност со одредбите од овој правилник за ра-' 
бота и потврдени од Сојузниот .собор. 
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Член 2 
Сојузниот собор е единствен дом, но неговите 

членови избрани од надлежните домови на прег-
ставшетѕдае тела на народните републики и авто-
номните единици имаат одделни права кога работат 
одвоен® како Собор на народите во случаите пред-
видени со Уставот. 

Член 3 
Сојузниот собор заседава одвоено од Соборот 

на производителите освен во случаи кога по Уста-
вот и правшшикот за работа на Сојузната на-
родна скупштина се состанува и работи заедно со 
Соборот на производителите. 

Член 4 
Сојузниот собор ги врши сам, како Сојузна 

народна скупштина, сите работи од надлежноста на 
Скулишената во чие решавање спрема Уставот не 
учествуваат рамноправно или заеднички обата дома, 
или за кои ве решава само Соборот на производи-
телите. 

Член 5 
Сојузниот собор работи во свои седници, во 

седници на своите постојани и други одбори и ко-
мисии, како и во заеднички седници со Соборот 
на пр оизводитеЈЕите. 

И. 
СОСТАНОК НА НОВОИЗБРАНИОТ СОЈУЗЕН 
СОБОР И ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ 

Член 6 
Новоизбраниот Сојузен собор го свикува во за-

седание претседателот на Сојузната народна скуп-
штина од минатото свикување. Тој го известува 
писмено Сојузниот собор за тоа кој народен пра-
теник во него е најстар по годините. Овој акт го 
соопштува на првиот претходен состанок на Домот 
секретарот на Сојузната народна скупштина од ми-
натото свикување. 

Првиот претходен состанок на Домот го отвора 
и му претседава по годините најстариот член на 
Домот. Тој става на дневен ред на состанокот како 
едина точка избирање Верификационен одбор и 
предлага да се изберат двајца записничари кои се 
избираат пред да се премине на дневниот ред. 

Откога присутните народни пратеници ќе им 
ги предадат на записничарите своите пратенички 
уверени,] а, Домот избира Верификационен одбор од 
единаесет члена. 

Верифелкациониот одбор се избира врз основа 
на кандидатски листи. Предлог на кандидатска ли-
ста можат да поднесат секои десет члена на Домот. 

Штом ќе биде избран Верифика ци они от одбор, 
претседавачот го заклучува состанокот. 

На членовите на Домот ќе им се подели на 
овој состанок извештајот од Сојузната изборна 
комисија. 

Член 7 
Веднаш по избирањето Верификациониот од-

бор се состанува и си избира претседател и се-
кретар. 

Верификационо! одбор ги испитува пратенич-
ките уверенија, изборните акти и пристигнатите 
жалби против изборите, 

Врз основа на овој материјал и претресот Ве-
рификациониот одбор составува извештај за Домот. 

Напечатениот извештај од Верификациониот 
одбор се испраќа до сите членови на Домот нај-
малку 24 часа пред да почне вториот претходен 
состанок на Домот што го закажал претседателот 
на В е г мфик авиони от одбор со дневен ред претрес 
на извештајот од Верификациониот одбор, 

Член 8 
Претседателот на Верификационот одбор му 

претседава на вториот претходен состанок. 

Врз основа на извештајот од Верификацио-
нист одбор и претресот Домот го оснажува или по-
ништува изборот на народниот пратеник. 

Гласањето се врши за извештајот во целост 
ако Верификациониот одбор не оспорил ниеден 
мандат. Ако Верификациониот одбор оспорил не-
кои избори, се гласа прво во целост за сите нео-
спорени мандати, а потоа одвоено за секој оспорен 
мандат. 

Домот може да ја одложи одлуката за вери-
фикација на неодделен мандат и да нареди прет-
ходно да се извршат потребни извиди. Одлагањето 
на одлуката за верификација на неодделен мандат 
не може да биде подолго од два месеца. 

Секој пратеник за чиј избор не е донесена од-
лука има право да присуствува и решава' на сед-
ниците на Домот, но не може да гласа за вери-
фикацијата на својот мандат. 

Член 9 
По верификацијата на мандатите народните 

пратеници се здобиваат со сите свои права и дол-
жности. 

Член 10 
По одлуката на Домот за верификацијата на 

мандатите, народните пратеници чиј мандат е ве-
рификуван полагаат усно заклетва, која гласи: 

„Свечено изјавувам дека должностите на со-
јузен народен пратеник ќе ги вршам совесно и пре-
дано, дека ќе се придржувам кон Уставот и зако-
ните и дека сите свои сили ќе ги вложувам за на-
тамошната изградба на социјализмот, за чувањето 
на независноста и за цутење на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

По прочитаната заклетва пратениците го пот-
пишуваат нејзиниот текст во одделен протокол. 

Член И 
Народниот пратеник што не присуствувал на 

седницата на која пратениците положиле заклетва, 
ќе положи заклетва на една од следните седници 
пред да се премине на дневниот ред. 

Член 12 
По полагањето на заклетвата на народните 

пратеници претседателот на Верификационо^ од-
бор става на дневен ред избирање претседател, 
потпретседател и записничари на Сојузниот собор. 

Член 13 
По избирањето на претседателот, потпретседа-

телот и записничарите новоизбраниот претседател 
го заклучува вториот претходен состанок, и ја 
отвора првата редовна седница, ставајќи на дневен 
ред одлучување на Домот да му се предложи на 
Соборот на производителите одржување заедничка 
седница заради избирање претседател, потпретсе-
датели и секретар на Сојузната народна скупштина, 
Претседател на Републиката и членови на Сојуз-
ниот извршен совет. 

III. 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ЗАПИСНИЧАРИ 

Член 14 
Сојузниот собор има претседател, еден потпрет-

седател и тројца записничари. 
Претседателот, потпретседателот и записнича-

рите се избираат од редот на членовите на Домот 
да една година. 

Член 15 
Претседателот го претставува Домот. 
Претседателот ги закажува, отвора и ги за* 

клучува седниците на Домот, ја раководи работата 
на седниците, се грижи за примена на правилни-
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кот за работа и за извршување на одлуките на 
Домот, и ги врши другите права и должности пред-
видени со овој правилни«: за работа. 

Член 16 
Ако е претседателот спречен го заменува во 

»ите негови права и должности потпретседателот. 
Претседателот на Домот односно потпретсе-

дателот, кога претседава, не може да учествува во 
претресот нити да гласа. 

Член 17 
Записничарот води записник на седницата, 

чита предлози и други акти, врши прозивка на 
пратениците, и ги врши другите права и должно-
сти предвидени со овој правилник за работа. 

Записничарите ги вршат должностите наиз-
менично. 

Член 18 
Предлог за избирање претседател, потпретсе-

дател и записничари, како и предлог за нивното 
разрешување можат да поднесат десет пратеници. 

Прво се избира претседателот, потоа потпрет-
седателот и најпосле секој записничар. Избраниот 
претседател го раководи .избирањето на потпретсе-
дателот и на записничарите. 

IV. 
СЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

1. Свикување и јавност на седницата 
Член 19 

Кога Домот ги заклучил седниците и за из-
весно време ја прекинал работата, новата седница 
ја свикува претседателот на Сојузната народна 
скупштина. 

Претседателот на Скупштината е должен да ја 
свика седницата врз основа на самата одлука од 
Домот, или по предлог од претседателот на Домот, 
од еден од постојаните одбори, од петина членови 
»а Домот или од Сојузниот извршен совет, како и 
во други случаи кога е тоа определено со овој пра-
вилник за работа. 

Ако претседателот на Скупштината не го сви-
ка Домот кога бил должен за тоа. Домот ќе се со-
стане по покана од претседателот на Домот, од 
дваесет пратеници односно од Сојузниот извр-
шен совет, 

Член 20 
Во текот на работата на Домот седниците ги 

закажува претседателот на Домот со писмена по-
кана или усно. Претседателот писмено ќе закаже 
седница кога денот и часот на наредната седница 
не е определен. 

И кога седницата ја закажува усно, претседа-
телот ќе го објави на огласна табла во простори-
ите на Дожзт денот и часот на закажаната седница 

Член 21 
Седниците на Домот се јавни. 
Домот може по предлог од Сојузниот извршен 

совет или од дваесет пратеници да одлучи сед-
ницата да се одржи или за поодделни прашања да 
се расправува без присуство на јавноста. За ваков 
предлог одлуката се донесува без претрес. 

Член 22 
Ако Домот одлучил да се расправува за поод-

делни пра итања без присуство на јавноста, за тие 
прашања ќе се раеправува без присуство на јав-
носта и во одборите. 

Работата на таква седница се смета како др-
жавна тајна и не смее да се објавува. 

Домот може да одлучи да се објави кус изве-
штај за работата на седницата или одлуката до-
несена на седницата. 

2. Почеток на седницата и утврдување на 
дневниот ред 

Член 23 
Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 

Записничарот ќе го прочита записникот од прет-
ходната седница. 

Секој член на Домот има право да стави забе-
лешки на записникот. 

Ако записничарот ја прифати забелешката ќе 
се внесе во записникот, а ако записничарот не ја 
прифати забелешката Домот одлучува без претрес 
за основаноста на забелешката. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на Домот и записничарот. 

Член 24 
Пред да се премине на дневниот ред претсе-

дателот дава куси соопштенија во врска со рабо-
тата на Домот (отсуства, извршување одлуките на 
Домот и ел.), известува за пратеничките прашања 
упатени до Сојузниот извршен совет и за пристиг-
натите претставки и жалби и одговара на куси 
прашања од членовите на Домот што му се упатени. 

Потоа претседателот го известува Домот за 
примените предмети, како што се предлози на за-
кани и други акти, извештаи на одборите и коми-
сиите, извештај и одговори од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 25 
Откога ги решил претходните прашања и се 

запознал со примените предмети, Домот го утвр-
дува дневниот ред. 

Дневниот ред се утврдува на почетокот на сед-
ницата или на крајот на седницата за наредната 
седница. Во текот на седницата може да се измени 
утврдениот дневен ред. 

Ако дневниот ред е утврден на крајот на сед-
ницата, тој ќе се објави на определено место во 
просториите на Домот, со назначување кога ќе се 
одржи наредната седница. 

Член 26 
Прашањата по кои не можел претресот да се 

доврши во тек на една седница ќе се стават на 
дневен ред на идната седница. 

Ако прашањата ставени на дневниот ред не 
можеле да бидат решени затоа што не бил прису-
тен доволен број пратеници, претседателот ќе об-
јави дека како дневен ред на следната седница ќе 
важи порано утврдениот дневен ред со додаток на 
ание точки што по правилникот за работа треба да 
се стават на дневен ред или за кои Домот порано 
решил да се стават на дзевен ред тој ден. 

Член 27 
Дневниот ред го утврдува Домот по предлог 

од претседателот. 
Предлогот за ставање поодделни прашања на 

дневен ред имаат право да подадат секој народен 
пратеник, одборите и комисиите на Домот и на 
Скупштината, како и Сојузниот извршен совет. 

Предлогот за ставање поодделни правања на 
дневен ред се поднесува пред седницата, но, по 
престанок од Домот, ваков предлог може да се 
поднесе и на самата седница. 

Предлозите се поднесуваат писмено, а на са-» 
мата седница усно. 

Претседателот е должен да им стави на ра-
сполагање на пратениците список на сите пред-
мети што се предложени за дневен ред пред сед-
ницата. Во списокот предметите се цитираат па 
оној ред по кој се испратени до Домот. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 7 — Серава 177 

Член 28 
Во предлогот на дневниот ред претседателот 

на Домот ќе занесе по предлог од народен пра-
теник, поднесување извештај од народни от пра-
теник за неговите забелешки при вршењето пра-
вата и должностите во изборната единица, како и 
извештај за предлозите и мислењата на народниот 
одбор во кој пратеникот ги врши правата на на-
роден одборник. 

Домот може да определи одделна седница за 
поднесување овие извештаи. 

Член 29 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

се бара итно да се расправи поодделно праша-
ње или се предлага измена на веќе утврдениот 
дневен ред, претседателот може да определи да се 
отвори претрес за потребата од итноста односно 
за предлогот за измена на дневниот ред. 

3. Говори на пратениците 

Член 30 
На седницата на Домот има право да говори 

секој член да Домот. 
Домот може да одлучи на седницата да се со-

слуша државен секретар, потсекретар или друг 
државен службеник или претседателот на Сојуз-
ниот врховен суд. 

На седница на Домот може да одржи говор 
странски државник како гостин. 

Член 31 
Секој народен пратеник има .право да говори 

на јазикот на народот на кој што му припаѓа. 
Говорите одржани на јазикот на припадниците 

ва националните малцинства се преведуваат. 

Член 32 
Никој не може да говори на седницата пред да 

барал и да добил збор од претседателот. 
Пријавите за збор се подаваат штом ќе се отво-

ри претресот и можат да се поднесуваат се' до за-
вршетокот на претресот. Претседателот дава збор 
по редот на пријавувањето. Пријавата може да 
биде писмена или усна. 

Пријавениот говорник има право својот ред да 
му го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 33 
На пратеник што сака да говори за повреда 

на правилникот за работа или за повреда на утвр-
дениот дневен ред му се дава збор штом ќе го по-
бара. Неговиот говор не може да трае повеќе од 
пет минути. 

Претседателот е должен да даде објаснение во 
поглед на повредата на правилникот за работа од-
носно во поглед на утврдениот дневен ред. Ако 
пратеникот не биде задоволен со даденото обја-
снение, претседателот то поканува До^лот да то реши 
ова прашање без претрес. 

Член 34 
Ако пратеникот побара збор за да исправи на-

вод што е погрешно изложен и што дал повод за 
недоразбирање или што предизвикал потреба од 
лично објаснение, претседателот ќе му даде збор 
штом ќе го заврши сводот говор говорникот што ја 
предизвикал исправката. 

Пријавениот говорник мора да се ограничи на 
исправката односно на личното објаснение, а не-
говиот говор не може да трае повеќе од пет минути. 

Претседателот може да не му позволи на прија-
вениот говорник да прави исправка односно да го-
вори заради лично објаснение ако смета дека го-
ворникот не е предизвикан. Ако говорникот не се 
сложи, за тоа прашање одлучува Домет без прелее 

Член 35 
Говорникот може да говори само за прашања-

та што се »а дневен ред на седницата. 
Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, 

претседателот ќе го повика да се придржува кон 
дневниот ред. Ако говорникот и по втора покана 
не се придржува кон дневниот ред, претседателот 
ќе му изрече одземање збор согласно одредбите од 
овој правилник за работа. 

Домот може да одлучи по предлог ед десет пра-
теници говорникот да може по истиот предмет да 
говори само еднаш, како и да го определи трае-
њето на говорот. 

Член 36 
Подносителот на предлогот, претставникот на 

Сојузниот извршен совет, и одборскиот известител 
можат за' истиот предмет да говорат повеќе пати и 
прекуред 

Член 37 
Говорникот може да го прекине или опомене 

на ред само претседателот на Домот, кој е должеа« 
да ј1а обезбеди слободата на говорот. 

4. Донесување одлуки и заклучување седници 

Член 38 
За полноважно решавање потребно е на сед-

ницата да присуствуваат повеќе од половина од 
вкупниот број членови на Домот. 

Ако претседателот забележи дека на седни-
цата не присуствува доволен број членови, ќе на-
реди прозивка или избро(јување. 

Прозивка и избројување ќе се изврши и тогаш 
ако го предложи тоа еден пратеник: поддржан од 
девет пратеници. 

Кога ќе се отвори прашање дали на седницата 
присуствува доволен број пратеници, присутните 
пратеници се должни да останат во салата додека 
не ќе се изврши прозивката односно избројувањето. 

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот. 

Член 39 
Полноважни одлуки се донесуваат со мнозин-

ство дадени гласови од присутните пратеници, 
освен ако со овој правилник за работа не е опре-
делено поинаку. Ј 

Ако бројот на пратениците што се воздржеле 
од гласањето е поголем од вкупниот број на оние 
што го дале гласот „за" или „против", предлогот 
што бил предмет на гласањето е одбивен, а ако е 
во прашање гласање за избирање се врши повтор-
но избирање. 

Член 40 
Ако во избирањето учествувале двајца или по-

веќе кандидати избран е оној ед нив што добил 
најголем број гласови. 

Кога е предложена само една кандидатска ли-
ста, избрани се сите кандидати од таа листа ако 
листата добила мнозинство гласови. 

Кога се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се по ред кандидатите од тие 
листи сразмерно бројот на гласовите што го добила 
секоја листа. 

Ако предложената кандидатска листа односно 
предложениот кандидат не добиле мнозинство од 
дадените гласови, или ако двајца или повеќе кан-
дидати односно две или повеќе кандидатски листи 
добиле еднаков број гласови, или ако бројот на 
воздржаните гласови е поголем од вкупниот број 
на гласовите дадени „за" или „против" се врши 
повторно избирање. Во повторното избирање имаат 
право да учествуваат и нови кандидатски листи 
односно нови кандидати ако бидат дополнително 
предложени. Подносителите на поранешните пред-
лози југожат да се откажат од кандидатската листе, 
односно од кандидатурата 
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Член 41 
Пред да се донесат одлуките на Домот на сед-

ници ш е претходно се претресуваат освен во слу-
чаи кога со овој правилник за работа е опреде-
лено одлуката да се донесува без претрес. 

Член 42 
На седница на Домот се одлучува за прифа-

ќањето или одбивањето на предлогот. 
Домот може да одлучи пред, во текот или по 

претресувањето поодделно прашање да се симне 
од дневниот ред воопшто или заради испраќање 
до одбор шш комисија на натамошно проучување. 

Член 43 
Подносителот на предлогот може да го повле-

че предлогот во текот на претресот се' додека не 
се стави на гласање. 

Член 44 
Претресот на поодделни прашања кои не ба-

раат да се донесат одлуки или за кои Домот не 
сака да донесе одлука се довршува со прост пре-
мин на дневниот ред. Предлог за прост премин на 
дневниот ред може да даде претседателот или се-
кој пратеник поддржан од други четири пратени-
ци. Преминот на дневниот ред може да биде и 
образложен. 

Член 45 
Кога Домот врши избирање, избирањето поч-

нува со предлагање кандидати односно кандидат-
ски листи. 

Предлозите на кандидатури односно кандидат-
ски листи се поднесуваат писмено и ги опфаќаат, 
покрај имињата на кандидатите, и потписите на 
предлагачите. 

Кога ќе се заврши предлагањето, претседате-
лот соопштува кои предлози на кандидатури од-
носно кандидатски листи се поднесени, го објавува 
почетокот на гласањето и ги става предлозите на 
гласање по редот по кој се поднесени. 

Пред гласањето подносителите на предлогот 
имаат право да го повлечат својот предлог. 

Откога ќе објави претседателот дека се приста-
пува кон гласањето, никој не може да добие збор 
освен ако сака да говори за повредите на правил-
никот за работа кои се однесуваат до избирањето 
што се врши. 

Член 46 
Домот донесува акти во форма на закони, де-

кларации, резолуции, препораки или одлуки. 
За формата на актот одлучува Домот со обѕир 

на природата на предлогот што е ставен на дневен 
ред без обѕир во која форма бил предложен актот. 

Член 47 
Претресот за еден предлог го заклучува прет-

седателот откопа ќе утврди дека е исцрпена листата 
на пријавените говорници. 

По заклучениот претрес се преминува кон гла-
сање. 

Претседателот ќе определи да се пристапи кон 
гласањето за предлогот и во случај да не се водел 
претресот бидејќи пеглало пријавени говорници, а 
не е ни барано предлогот да се упати до одбор или 
комисија ниту е поднесен предлог за прост премин 
на дневниот ред. : 

Претседателот може да му предложи на Домот 
да се заклучи претресот и да се премине на гла-
сана и кош не е исцрпена листата н а пријавените 
говорници, ако смета дека прашањето на дневниот 
ред е доволно претресен«. За тој предлог Домот од-
лучува без претрес. 

Предлог да се заклучи претресот и да Се пре-
мине на гласање може да поднесе и секој народен 
пратеник. Претседателот таквиот предлог го става 
веднаш на гласање. 

Член 48 
Секоја седница на Домот ја заклучува претсе-

дателот определувајќи го денот и часот на идната 
седница ши соопштувајќи дека ќе ја закаже пи-
смено. 

Член 49 
Кога е исцрпен дневниот ред, Домот донесува, 

по предлог од претседателот одлука за прекин на 
работата за извесно (време и за заклучување сед-
ниците за тоа време. 

5. Гласање 

Член 50 
Пратеникот гласа лично и јавио. 
Домот може, по предлог од еден пратеник, да 

одлучи изборот како и разрешувањето да се врши 
со тајно гласање. 

Пратеникот има право да го образложи пред 
гласањето својот глас. Говорот не може да трае 
повеќе од пет минути. 

Член 51 
Пратениците гласаат на тој начин што се из-

јаснуват „за" или „против" предлогот, или се воздр-
жуваат од гласање, доколку за тајното гласање не 
е определено поинаку со овој правилник за работа. 

Член 52 
Се гласа со дигање рака или поименично. 

Член 53 
При гласањето со дигање рака претседателот 

најпрво ги повикува да дигнат рака пратениците 
што гласаат „за", потоа оние што гласаат „против" 
и потем прашува дали има пратеници што се воздр-
жуваат од гласање. 

Откога го утврдил бројот па оние што гласале 
за предлогот и бројот на оние што гласале против 
предлогот, претседателот прашува дали има прате-
ници што се воздржале од гласање. 

Член 54 
Поименично се гласа за предлог за измена на 

Уставот. 
Поименично се гласа и за изборите кога се 

предложени двајца или повеќе кандидати или две 
или повеќе кандидатски листи. 

Претседателот на Домот може да определи пои-
менично да се гласа и за друг предлог или за по-
одделни негов дел. Поименично ќе се гласа и ако 
го бара тоа еден пратеник поддрж<ан од девет пра-
теници. 

Член 55 
Поименично гласање се врши врз основа на 

прозивка на пратениците, што гласаат со изјасну-
вање „за" или „против", или се воздржуваат од 
гласање. 

Прозивката на пратениците ја врши еден од за-
писничарите врз основа на описокат на членовите 
на Домот. 

Кога се предложени двајца или повеќе канди-
дати или две или повеќе кандидатски листи,, пра-
тениците се изјаснуваат за еден од предложените 
кандидати, односно за една од предложените кан-
дидатски листи со повикување на името на првиот 
кандидат од листата или на бројот што го носи ли-
стата, или се воздржуваат од гласањето. 

Кога е прозивката завршена, прет е ед ате лот 
прашува дали има некој пратеник што не е про-
зван. Ако врз основа на списокот се утврди дека 
неодделен присутен пратеник не гласал на првата 
прозивка, тој ќе гласа кога ќе се прозоват прате-
ниците за кои не е забележеш во списокот дека 
гласале. 
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Член 56 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На одделна маса пред претседателската маса ќе 

се стави кутија за гласање. 
Кога изборот се врши со тајно гласање, по за-

вршеното предлагање на кандидатите претседате-
лот дава одмор, за кое време сите предлози на кан-
дидатурите односно кандидатските листи ќе бидат 
»»печатени. 

Член 57 
На гласачкото ливче мора да биде означено за 

кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата од 

предложените кандидати едно под друго по оној ред 
по кој биле предложени, Секое име е заградено со 
подебели лишил, а покрај името од десната страна 
се наоѓа празен квадрат. 

Ако изборот се врши по кандидатски листи во 
гласачкото ливче се внесуваат сите предложени 
кандидатски листи по оној ред како ©е предложени 
и за секоја листа имињата на предложен,ите кан-
дидати. Листите Се обележуваат на ливчето со ре-
ден бро& Секоја листа е заградена Со подебели ли-
нии, а покрај ознаката на листата од десната стра-
на се наога празен квадрат. 

Ако изборот на претседателот, потпретседателот 
и записничарите се врши со тајно гласаш?, гласа-
њето се врши на истото гласачко ливче, на кое 
пред името на кандидатот се означува функци-
јата за која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче се ограничува со печатот. 
на Домот. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 

Член 58 
Пратеникот што при расподелбата на гласачки-

те ливчиња не добил ливче, има право да го добие 
се* до завршетокот ва гласањето. 

По расподелбата на гласачките ливчиња прет-
седателот определува потребно време за пополну-
вање на гласачките ливчиња. По истекот на тоа 
време претседателот го објавува почетокот на гла-
сањето. 

Член 59 
Спроведувањето на изборот што се врши со тај-

но гласање го раководи претседателот, во што му 
помагаат записничарите. 

Записничарот определен од претседателот врши 
поименично прозивка на пратениците врз основа «а 
списокот на сите членови на Домот. Пробаниот 
пратеник гласа на тој начин што го впушта во ед-
на од гласачките кутии двапати пресвиткано гла-
сачкото ливче. 

Ќога е прозивката завршена, претседателот пра-
шува дали има пратеник што не е прозван. Ако врз 
основа на списокот се утврди дека неодделен при-
сутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој 
ќе гласа кога ќе се прогонат пратениците за кои не 
е забележено во списокот дока гласале. 

Член 60 
Пратеникот гласа на тој начин што во квадра-

н т покрај името на кандидатот односно покрај кан-
дидатската листа за која гласа запишува знак „X". 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати односно само за една °Д 
предложените кандидатски листи. 

Ако е предложен само еден кандидат или една 
листа, пратеникот, ако гласа против тој кандидат 
односно листа нема да го запише знакот „X" во 
Квадратом 

'Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои 
знакот „X" е ставен во квадратне покрај имињата 
Иа двајца или повеќе кандидати или покрај озна-
ката н!а две или повеќе кандидатски листи, како и 

оние ливчиња игно се пополнети така што да не мо-
же со сигурност Да се утврди за кој кандидат од-
носио листа гласал пратеникот. 

.Член 61 
По завршеното гласање се врши избројување 

на гласовите. 
Избројувањето на гласовите се врши на тој на-

чин што двајца записничари земаат «Дно по едно 
ливче, го одвиткуваат и прегледуваат , па важечкото 
ливче му по додаваат на записничарот што ќе го 
определи претседателот, а овој бележи за секој 
кандидат односно кандидатска листа колку гласови 
добила, а ако во изборот учествува само еден кан-
дидат односно листа и колку гласови помало против. 
Неважечките ливчиња се одвојуваат настрана. Ко-
га е завршено избројувањето, заЈписничарите ќе ги 
прегледаат заедно сите ливчиња одвоени како не-
важечки за да утврдат заедно дали се навистина 
неважечки. 

Ако се јави разлика помеѓу бројот на гласовите 
дадени по списокот врз основа на ка ј се гласало и 
бројот ш гласачките ливчиња, резултатот се утвр-
дува врз основа на бројот на предадените гласачки 
ливчиња. 

Член 62 
Кога за разрешувањето се одлучува со тајно 

гласање, на гласачкото ливче под името на из-
браното лице или членови на телото за чие разре-
шување се гласа ќе бидат испишани и заградени со 
подебели линии зборовите „за разрешување" и 
„против разрешување", а покрај зборовите „за разре-
шување", како и покрај зборовите „против разре-
шување", се наоѓа празен квадрат. Пратеникот 
гласа за разрешување на тој начин што го запи-
шува знакот „X" во квадратног покрај зборовите 
„за разрешување' \ а против разрешување гласа 
на тој начин што го запишува истиот знак во 
квадратот покра ј зборовите „против разрешува ше". 

Во поглед на начинот на гласањето за разре-
шување важат соодветните одредби од свој правил-
ник за работа за избирањето. 

Член 63 
По извршеното гласање претседателот ги утвр-

дува резултатите на гласањето и врз основа иа тие 
резултати објавува дали соодветниот предлог е 
прифатен, или отфрлен односно кои кандидати се 
избрани или кои лица се разрешени од должност. 

Ако гласањето било поименично или тајно, 
претседателот ќе објави колку пратеници вкупно 
гласале, колку гласови добил секој кандидат одно-
сно секоја кандидатска листа, и колку имало не-
важечки ливчиња. Ако бил предложен само еден 
кандидат односно една кандидатска листа, претсе-
дателот објавува и колку гласови имало против. 

Кога за разрешување се гласало поименично 
или тајно, претседателот објавува колку пратеници 
вкупно гласале, колку гласале за разрешување, 
колку против и колку имало неважечки ливчиња. 

Резултатите на гласањето се внесуваат во за-
писник. 

- 6. Одржување ред на седницата 
Член 64 

Исклучиво право и должност за одржува,ње ред 
на седницата на Домот му припаѓа на претседате-
лот на Домот. 

Член 65 
За повреда на редот на седницата можат да им 

се изречат на народните пратеници дисциплински 
мерки: 

спомена; 
опомена која се внесува во записник; 
одземање збор, и 
времено отстранување од седниците. 
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Пратеник може да биде времено отстранет нај-
повеќе од три седници а за повторен случај на по-
тешка повреда ва редот најповеќе од пет нови сед-
ници. 

Опомената, опоменал^ која се внесува во запи-
ши« и одземаното збор ги порекнува претседателот. 

Временото отстранување сд седници го изрекну-
ва Домот без претрес по предлог од претседателот 
или од дваесет пратеници. 

Пратеникот спрема кој претседателот изрекол 
дисциплинска мерка не може да бара од Домот да 
ја укине таа мерка. 

Член бб 
Опомената ќе му се изрече на пратеник што со 

својата обноока и говор на седницата го нарушува 
редот и одредбите на правилникот за работа. 

Член 67 
Опомената која се внесува во записник ќе му 

се изрече на пратеник што во својот говор или со 
својата обноска го повреди редот или одредбите ОД 
правилникот за работа, или се служи Со изгази 
ЕШ не се во согласност со достоинството на Домот, 
а на кој што на истата седница веќе еднаш му е из-
речена опомена. 

Изреченана мерка се внесува веднаш во запи-
сникот. 

Член 68 
Одземање збор ќе му се изрече на пратеник 

што во својот говор го повредил редот на седни-
цата а на истата седница бил веќе двапати опом^цт 
од претседателот или му е изречена опомена која 
се внесува во записникот, 

Член 69 
Времено отстранување од седници ќе му се из-

рече на пратеник што упорно и тешко ги навредува 
народните пратеници или Скушптината, или за ко-
го се утврди дека не ја чувал та ната за предме-
тите за кои е изгласана тајност, или кој нејќе да 
го послуша претседателот што му го изрекол од-
земањето на зборот. 

Истата мерка може да му се изрече на прате-
ник што предизвикува и прави неред спречувајќи 
ја работата на седницата. 

Член 70 
Пратеникот спрема кого е изречено отстрану-

вање од седници е должен да ја напушти веднаш 
салата и не може да присуствува на седниците од 
кои е отстранет. 

Ако пратеникот се противи да је напушти сед-
ницата, претседателот може да нареди да се от-
страни од салата. 

Член 71 
Пратеник против кото се предлага времено от-

странување од седници има драво да добие збор и 
да ја изнесе својата одбрана. Траењето на говорот 
не може да биде подолго од десет минути. -

Ако повеќе пратеници поради заеднички извр-
шена повреда на редот се предложени за времено 
отстранување од седниците, само еден од името на 
сите има право да говори. Неговиот говор не може 
да трае подолго од петнаесет минути. 

Член 72 
Израмнувањето на одземање на збор и време-

ното отстранување од седниците се внесува во за-
писникот. 

Член 73 
Ако претседателот со редовните средства на 

правилникот за работа не може да го одржи редот 

на седницата, може да определи кус прекин на сед-
ницата. 

Член 74 
Ако некој ОД слушателите на галеријата се од-

несува непристојно или не го почитува редот, прет-
седателот на Домот може да нареди веднаш да се 
отстрани од галеријата. 

Ако на галеријата е потешко повреден редот 
и мирот, претседателот може да нареди галериите 
да се испразнат. 

Член 75 
Сите лица што се наоѓаат во салата по службе 

на работа за време на седницата се под надао® 
од претседателот и должни се да ги шнршуваат 
неговите налози. 

V. 
ОДБОРИ И КОМИСИИ 

1. Одбори и нивниот состав 
Член 76 

Сојузниот собор има следни постојани одбора 
1) Одбор за надворешни работи, 
2) Одбор за организација на власта и за управа, 
3) Одбор за народно стопанство, 
4) Одбор за социјална политика и народно 

здравје, 
5) Одбор за просвета, 
6) Одбор за буџет. 
7) Законодавен одбор, 
8) Мандатно-имунитетен одбор, 
9) Одбор за претставки и жалби. 

Член 77 
Со одлука за дополнение на овој правилник за 

работа Домот може да формира и други постојани 
одбери. 

Со посебна одлука Домот може да формира и 
времени одбори, и комисии за проучување опреде-
лено прашање и вршење одделни задачи. 

Со одлуката за формирање нов постојан или 
времен одбор, како и комисија се определуваат со-
ставот, делокругот и овластени јата на одборот или 
на комисијата. 

За проучување поодделни прашања и поднесу-
вање извештај Домот може да формира одделни 
комисии од стручњаци или комисии составени од 
пратеници и други граѓани. 

Член 78 
Одборот за надворешни работи има 35 члена, 

Одборот за организација на власта и за управа, 
Одборот за народно стопанство и Одборот за со-
цијална политика и за народно здравје имаат по 31' 
член, Одборот за просвета, Одборот за буџет и За-
конодавниот одбор имаат по 21 член, а Мандатно-
имунЈитетниот одбор и Одборот за претставки и 
жалби по 7 члена. 

Член 79 
Секој одбор има претседател и секретар, што 

ги избира од редот на своите членови. 
Поодделен одбор може да има и потпретседател. 
Потпретседателот му помага на претседателот 

во работата и го заменува кога е тој спречен. 
Секретарот води записник за работата на сед-

ницата на одборот и врши други работи што ќ е ти 
определи правилникот за работа на одборот. 

Предлог за избирање претседател, потпретсе-
дател, како и секретар може да поднесе секој члеи 
на одборот. Избирањето се врши со јавно гласање. 
За избирањето согласно важат одредбите од овој 
правилник за работа за избирање претседател, пот-
претседател и записничари на Домот. 
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8. Избирање и разрешување »а одборите 

Член 80 
Предлог За избирање одбор во целост, како и 

предлог за избирање мити разрешување поодделни 
негови членови можат да поднесат десет пратеници. 

Член 81 
Избирањето на одборот во целост се врши врз 

основа на кандидатски листи. 
Избирањето и разрешувањето на поодделни чле-

нови на одборот се врши врз основа на поединечни 
предлози. Ако избирањето на двајца или повеќе 
членови на Одборот се врши со тајао гласање, глас-
еа љето се врши со едно гласачко ливче. 

Член 82 
Секова кандидатска листа мора да содржи онол-

ку кандидати колку членови се избираат во од-
боров. 

Член 83 
Претседателот на Скупштината, претседателот 

на Домот и членовите на Сојузниот извршен совет 
не можат да бидат избирани за членови на одборите. 

Еден народен пратеник може да биде член 
најповеќе на два постојани одбори. 

Член 84 
Кога се предложени две или повеќе кандидатски 

листи, резултатот на изборот се утврдува на /тој 
начин што бројот на гласовите кои ги добила секо-
ја листа се дели со 1» 2, 3 ити. и најпосле со бројот 
што му одговара на бројот на членовите што се из-
бираат во одборот. Од броевите (количините) до-
бивени со вакво делење со зема онолку најголеми 
колку што се избираат членови на одборот. Од се-
која листа се избрани онолку кандидати колку има 
најголеми броеви врз основа на кои се доделуваат 
мандатите. Ако две или пове ќе кандидатски листи 
имаат еднакви броеви врз основа на кои се доде-
лува последниот мандат, мандатот ќе го добие кан-
дидатот од листата која има најголем број гласови.1 

3. Делокруг и овластела на постојаните одбори 

Член 85 
Одборот за надворешни работи: 
ги следи, проучува и ги претресува прашањата 

па надворешната политика и развојот на меѓуна-
родните и дипломатските односи на Федеративна 
Народна Република Југославија; 

ги претресува меѓународните договори за по-
литичкава и воената соработка, меѓународните до-
говори што бараат донесување нови или измена на 
законите што постојат, како и прашањата што се 
однесуваат до нивната примена; 

ш претресува прашањата во врска со работата 
на Државниот секретаријат за надворешни работи, 
дипломатските и други претставништва во странство 
и на установите во земјата чија дејност се одне-
сува до странство; дава, од гледиштето на надворе-
шните работи и надворешната политика, мислење 
за предлогот на претсметката на приходите и ра-
сходите на тие државни органи и установи; 

ги претресува предлозите на закони, деклара-
циирезолуции, препораки и на одлуку што му се 
поднесени или самиот составува такви предлози. 

Член 86 
Одборот за организацијата на власта и за 

управа: 
ги претресува и приготвува предлозите на сите 

сојузни закони освен оние што спаѓаат во делокру-
гот на Одборот за народно стопанство, Одборот за 

социјална политика и народно здравје и Одборот 
за просвета1); 

ги претресува прашањата за системот на самоу-
правувањето на производителите во стопанство-
то; самоуправувањето на работниов народ Во оп-
штината, градот и околината и &о установите; за 
слободата и заштитата на демократските здрава на 
граѓаните и на законитоста; единството на соција-
листичкиот општествен строј и правниот систем, 
заштитата на националната рамнсшраеност, опште-
ствениот и политичкиот строј, одбраната на зем-
јата, системот на организацијата на власта,, судо-
вите и управата, правецот на внатрешната политика 
во рамките на правата на федерацијата; 

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата за работата на народните Од-
бори, органите за внатрешни работи* судовите, јав-
ното обвинителство и самоуправните установи до-
колку самоуправните установи не спаѓаат во дело-, 
круг на одборите за стопанство, за социјална поли-
тика и народно здравче, за просвета, за буџет, дава 
од гледиштето на организацијата на власта и упра-
вата мислење за предлогот на пресметките на 
приходите и расходите на тие органи и установи; 

им дава со своја резолуција согласност на Дру-
гите одбори на казнените одредби во предлозите 
на заканите што ги претресуваат тие одбори; 

ја следи примената на законите во чие донесу-
вање учествува и ги претресува прашањата во 
врска со примената на тие закони или со полити-
чката состојба во поодделни изборни околии врз 
основа на извештаите од членовите на одборот или 
членовите на Домот. 

Член 87 
Одборот за народно стопанство: 
ги претресува и приготвува предлозите на сите 

сојузни закони од областа на народното стопанство 
и на финансискиот систем-); 

ги претресува предлозите на сојузниот опште-
ствен план и билансот за неговото извршување; 

го претресува прашањето на стопанскиот си-
стем и планскиот развиток на народното стопан-
ство како целост, како и другите прашања на сто-: 
ланската политика во рамките на правата на фет 
дерацијата; 

1) Спрема чл. 15 ст. 1 од Уставниот закон тука спаѓаат: 
а) исклучиво законодавство: за личните слободи и дру-
гите основни права на човекот и граѓанинот; за сојузното 
државјанство; за личната состојба на граѓаните; криви-
чен законик; за судската и општата управна постапка; за 
управните спорови; за извршувањето на казните и мер-
ките за безбедност; за устројството на судовите и арби-
тражата; за јавното обвинителство; за адвокатурата; за 
прашањата на народната одбрана; за избирањето на'на-
родните пратеници за Сојузната народна скупштина и за 
нивното отповикување; б) основно законодавство: за 
здруженијата, собирот и договорот; за фамилијата, бракот 
и старателството; за службениците на државната админи-
страција; за јавното правобранителство; за прекршоците; 
в) општо законодавство: во областа на организацијата на 
власта и во други области освен оние што спаѓаат во де-
локруг на одборите за народно стопанство, буџет, народно 
здравје и социјална политика, просвета, кога е тоа од 
општ интерес за сите народни републики; г) предлог за 
измена на граница помеѓу народните републики што к'е 
ги предложат тие спогодбено и предлог за решавање на 
споровите околу нивното разграничение; д) предлог на 
амнестија за кривичните дела определени со сојузниот 
закон. 

2) Спрема чл. 15 ст. 1 од Уставниот закон тука спа-
ѓаат: а) исклучиво законодавство: имотен законик; за па-
тентите, жиговите, урнеците и моделите; за установување 
општествениот придонес и даноците; за царините; за па-
рите, кредитниот систем, банките и финансиското п о п у -
вање; за девизите, за јавните заеми; за меницата, чекот и 
другите начини за плаќање; поморски законик; за оси-
гурувањето; за мерките; за стандардите; б) основно зако-
нодавство: за планското управување со народното сто-
панство; за стопанските организации; за сообраќајот, вр-
ските, патиштата и за добрата во општа употреба; за бу-
џетите и општествениот придонес, даноците и другите да-
вачки; за искористување на природните богатства и сили. 



Страна 182 — Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ вредеа, 17 февруари 1954 

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашаната во врска со вршењето на сто-
пански работи од страна на народните одбори и 
стопанските управни органи, како и прашањата во 
врска со вршењето на стопанските дејности на 
стопанските организации и самоуправните установи; 

ги претресува прашањата во врска со приме-
ната на сојузниот општествен план, сојузните сто-
пански закони и законите за стопанскиот систем. 

Член 88 
Одборот за социјална политика и народно 

здравје: 
ги претресува и приготвува предлозите ва со-

јузните закони во областа на народното здравје, 
трудот, социјалното осигурување и социјалните 
грижи1); 

ги претресува прашањата на здравствената и 
социјалната политика и начелата на управувањето 
со установите за заштита на народното здравје^ 
социјалното осигурување и социјалните грижи; 

ги претресува во рамните она правата На фе-
дерацијата прашањата во врска Оо работата на 
установите за заштита на народното здравје, соци-
јалното осигурување и социјалните грижи, народ-
ните одбори и органите на државната управа што 
вршат работи на заштитата на народното здравје, 
социјалното осигурување и социјалните хрижи, да-
ва од гледиштето на заштитата на народното здрав-
је и социјалната политика мислења за предлозите 
на пресметките на приходите и расходите на са* 
моупЈравните, здравствените и ооцијалнгит^ уста-
нови што се финансираат или дотраат од соју-
зниот буџет, односно дава мислење за обемот и 
употребата на финансиските средства за заштита 
на народното -здравје, социјалното осигурување и 
социјалните грижи; 

ја следи примената на сојузните закони во 
областа на заштитата На народното здравје, соци-
јалното осигурување и социјалните грижи. 

Член 89 
Одборот за просвета: 
ги претресува и приготвува предлозите на со-

јузните општи закони од областа на просветете и 
културата; 

ги претресува прашањата за школскиот систем 
и основните принципи на управувањето со научни-
те!, просветните и културните установи, како и пра-
шањата на просветната и културната политика, во 
рамките на правата на федерацијата; 

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата во врска со дејноста на про-
светните, научните и културните установи, дава 
од гледиштето на просветната и културната поли-
тика мислење за предлогот На пресметките на при-
ходите и расходите на самоуправните просветни и 
научни установи што се финансираат или средства 
им се дотираат од сојузниот буџет, односно дава 
мислење за обемот и употребата на финансиските 
средства за просветат^ и културната дејност. 

Член 90 
Одборот за буџет: 
го претресува предлогот на сојузниот буџет и 

на сојузната завршна сметка; 
»дава со своја резолуција согласност на одред-

бите на сите законски предлози што повлекуваат 
парични издатоци кси не се предвидени со буџетот, 
како и на паричните издатоци во предлозите на 

») Спрема чл. 15 от. 1 од Уставниот закон тука спа-
ѓаат: а) исклучиво законодевство: за социјалното осигу-
рување; за воените инвалиди од војните; б) основно за-
конодавство: за трудот; за мерките за сузбивањето на за-* 
разните болести и за заштита на народното здравје и жи-
вотот на грабаните што се од општ интерес за целата 
држава; в) општо законодавство: во областа на народното 
здравје и социјалната политика кога е тоа од општ ин-
терес за сите народни републики. 

решенијата за претставки и жалби, и ти опреде-
лува изворите од кои ќе се покријат тие издатоци; 

дава со резолуција согласност на прописите од 
Сојузниот извршен совет за оснивање сојузни ор-
гани на управата и за организациони измени во со-
јузната управа, ако тие прописи повлекуваат из-
датоци кои не се предвидени со буџетот или треба 
да се вршат од буџетските резерви, и ти опреде-
лува изворите од кои ќе се покријат издатоците 
што не се предвидени со буџетот; 

ги претресува прашањата во врска со извршу-
вањето виа сојузниот буџет и со примената на фи-
нансиските закони. 

Член 91 
Законодавниот одбор: 
ги претресува од законодавео-правното гледи-

ште предлозите на сите закони освен предлозите 
на законите за сојузниот општествен план, за со-
јузниот буџет, за завршниот биланс, за извршува-
њето на општествениот план и за сојузната завршна 
сметка, и ја утврдува законската форма на текстот 
кога е тоа потребно; 

има право да предлага измена на законскиот 
предлог во суштина; 

ги проучува прашањата за натамошна изградба 
на правниот систем и согласувањето на законите 
што постојат; 

ги следи прашањата на процедурата на Домот 
и ана заедничките седници на домовите, ги соста-
вува и ги претресува предлозите за измена и до-
полнение на правилникот за работа на Домот и на 
правилникот за работа на Сојузната народна скуп-
штина. 

Законодавниот одбор ќе го проучи прашањето 
за согласување сојузните закони што постојат со 
Уставниот закон и ќе му поднесе извештај ка До-
мот за начинот и постапката за пречистување на 
сојузното законодавство. 

Член 92 
Мандатно- имунитетниот одбор: 
ш претресува сите случаи во врска со имуни-

тетните права; 
му поднесува на Домот извештај за случаи на 

престанок на мандатот и распишување дополни-
телни избори; 

дава во согласност со претседателот на Скуп-* 
штитната одобрение За лишение од слобода и за за-
почнување односно продолжување кривична по-
стапка против член на Домот во случај кога Домот! 
не е собран, со обврска својата одлука да му ја 
поднесе на Домот на првата негова наредна сед-
ница заради донесување конечна одлука на Домот; 

ги претресува приговорите што поодделни др-
жавни органи, установи и организации му ги упа-
туваат на Домот спрема членот 18 ставот 3 од За-
конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници, и му под-« 
несува на Домот извештај и свои предлози. 

Член 93 
Одборот за претставки и жалби: 
ги проучува и претресува претставките и жал-: 

бите што ги упатуваат до Скуоштината граѓаните, 
организациите и установите освен оние претставки 
и жалби што спаѓаат во делокруг на Одборот за 
претставки и жалби на Соборот на производите-
лите; 

постапува по претставките и жалбите согласно 
одредбите од овој правилник за работа за постапка,-
та при решавањето на жалбите и претставките. 

Член 94 
Постојаните одбори во рамките на својот де* 

локруг приготвуваат и ги претресуваат предлозите 
на декларации, резолуции, препораки и одлуки, и 
за тоа му поднесуваат извештај на Домот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции во 
кои јавно заземаат став по определени прашања од 
својот делокруг, кадсо и препораки со кои ј а ш а Ш 
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изразуваат оаветодаашто мислење во поглед на 
работата ада народните одбори, органите на држав-
ната управа, самоуправните установи и стопанските 
организации. 

Член 95 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

одборите мораат да бидат во согласност со закани-
те и со други одлуки на Сојузната народна скуп-
штина. 

Ако резолуцијата или црепораката се однесува 
до прашања игно спаѓаат и во делокруг на соодвет-
ниот одбор од Соборот на производителите, резо-
луцијата и препораката се донесени кога ќе ш 

усвојат во истиот теист одборите на обата дома. 
Член 96 

Одборот е должен, пред да го заклучи претре-
сот за поодделни предлог на закон или на ДРУ1га од-
лука што ги донесува Домот, д а побара мислење 
рд другиот одбор на Домот ако определените пра-
шања од тој предлог спаѓаат во делокруг и на тој 
одбор. Овој одбор има право да бара такви прашања 
да му се испратат на мислење. 

Член 97 
Ако одборите не се сложат за тоа во чиј де-

локруг спаѓа приготвувањето и претресувањето на 
поодделни предлог ка закон или на друг акт на 
Домот, односио поодделни прашања од таков пред-
лог, ќе побара мислење од претседателот на Соју-
зната народна скупштина. 

Претседателот на Сојузната народна скупштина 
со толкувањето на правилникот за работа го опре-
делува делокругот на соодветниот одбор за пригот-
вување и претресување поодделен предлог односно 
за давање мислење по определено прашања од 
предлогот. 

Мислењето од претседателот на Ску пипаната, 
што ќе го одобри Домот, станува задолжително пра-
вило на с у ш т и н с к а т а постапка. Одборот што не 
е задоволен со мислењето од претседателот на 
СкунштЈшата може да бара одлука од Домот од-
носно од Скупштината. 

Член 98 
Одборите можат да вршат анкети и сослушу-

вања во рамките на работите од својот делокруг 
или заради исполнување задачите што им се до-
верени. 

Во рамките на преземената анкета Сите државши 
органи, самоуправни установи и стопански орга-
низации се должни да му поднесат на одборот по-
требни податоци, списи и документи. 

Со цел за анкета или извршување други свои 
работи одборите можат да повикуваат граѓани и 
да бараат од нив известувања, мислења и одговори!, 
во рамките на правата и слободите на граѓаните за-
гарантирани со Уставот и со закон. 

Член 99 
Претседателот и секретарот на одборите се дол-

жни резолуциите и препораките што ќе ги донесат 
одборите на Домот да ги објавуваат во „Службениот 
лист на ФНРЈ". 

Одборите да испраќаат свие акти на објавување 
преку претседателот на Сојузната народна скуп-
штина. 

Член 100 
Домот може да побара од одборот да му под-

несе извештај за својата работа. 
Домот може да му упати барање на одборот да 

проучи и приготви поодделни предлози на закони 
или на други акти, како и барање соодветната за-
дача да ја изврши во определено време. 

Член 101 
Одборите се должни да му поднесат на Домот 

извештај за резолуцијата и препораката што ја 
донеле, како и за анкетата што ја извршиле. 

Домот може да ги одобри овие извештаи без 
претресување, а може, по предлог од пет пратени-
ци, и да отвори претрес за нив. 

Врз основа на претресот Домот може да до-
несе конечна одлука за актите и мерките што ги 
донел одборот. 

Член 102 
Домот може да одлучи претрес на неодделен 

законски предлог или прашање, што отпочнал во 
одборот, да се продолжи на седница на Домот или 
претресот да се изврши и во целост на седница на 

Седници на одборите и прала на членовите на 
одборите и членовите на Д^мот 

Член 103 
Постојаните одбори работат постојано и одр-

жуваат седници и кога Домот не е собран. 

Член 104 
Седниците на одборите ги закажува претседа-

телот. 
Претседателот на одборот е должен да закаже 

седница кога ќе го предложат тоа три члена од од-
борот, претседателот на Сојузната народна скуп-
штина или претседателот на Домот. 

Член 105 
Одборот може полноважно да решава ако на 

седницата присуствуваат две третини од неговите 
членови. 

Одборот решава со мнозинство гласови од при-
сутните членови. 

Член 106 
Седниците на одборите се јавни. 
Одборот може да одлучи поодделни седници да 

се одржат без присуство на јавноста. 
Седниците на Мандатно-имуеитетниот одбор и 

на Одборот за претставки и жалби не се јавни, 

Член 107 
Член на одбор има право да предлага да се 

стави на дневен ред на одборот секое прани а рве што 
спаѓа во делокруг На одборот, да поднесува пред-
лози на акти што ги претресува одборот и да уче-
ствува во претресувањето и гласањето во одборот,-

Член на одбор е должен да присуствува на сед-
ници и да ги врши должностите што ќе му ги до-
вери одборот. 

За повреда на редот на седниците на одборот, 
како и за неисполнување должноста во одборот 
претседателот може на член на одборот да му из-
рече усна опомена и писмена опомена која се вне-
сува во записникот. 

На членот на одборот што ќе го повреди до-
стоинството на Скупштината или озбилно го на-
рушува редот на седницата одборот може да изрече 
дисциплинска мерка отстранување од таа сед-
ница. Против одлуката од одборот пратеникот може 
Да му се жали на Домот. 

Член 108 
Членовите на одборот што издвоиле мислење • 

имаат право да поднесат одделен извештај до До-
мот, а и одборот може по миено барање да то вне-
се нивното одвоено мислење во својот извештај.. 

Член 109 
Секој член на Домот има право да присуствува 

на садници на секој постојан одбор и да говори за 
прашањето што е*на дневен ред. 

Секој член на Домот има право Да предлага 
да се стави на дневен ред на одборот кое и да е 
прашање од делокругот на одборот што се однесува 
до примена на закон,, до работата на државните 
органи, самоуправните установи и стопанските орг-
анизации или до други предмети од опшг интерес 
или од т гит ере е за изборната единица во која е из* 
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бран. Одборот одлучува дали таквото прашање ќе 
се стави на дневен ред. 

Член на Домот може да предложи за овие пра-
шања одборот да донесе резолуција или препорака 
или одборот да му поднесе предлог на Домот за до-
несување резолуција или препорака. 

Член 110 
Членот на Домот е должен по барање од одбо-

рот да поднесе извештај за определено прашање 
кое се однесува до состојбата во околијата или тра^ 
дот во кој е избран. 

Одборот ќе го стави на дневен ред извештајот 
што пратеникот е должен по закон да го поднесе за 
вабележувањата до кои дошол во вршењето на 
своите права и должности во изборната околија. 

& Заеднички седници на одборите НА СОЈУЗНИОТ 
собор и заеднички седници на соодветните одбори 

на обата дома 
Член 111 

Два или повеќе одбори на Домот можат да одр-
жат заеднички седници кога на нивниот дневен ред 
се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокруг на 
секој од тие одбори, како и заради сослушување 
извештај или образложение од претставникот на 
Сојузниот извршен совет. 

На заедничка седница може да се води само 
претрес, но не може и да се гласа. 

Заеднички седници на одборите можат да сви-
каат и претседателите на одборите, претседателот 
на Сојузната народна скупштина и претседателот 
ва Домот. 

Член 112 
Одборот на Сојузниот собор може да одржи 

заеднина седница со соодветниот одбор на Соборот 
производителите кога на нивниот дневен ред се 
наоѓаат исти прашања или заради сослушување 
извештај или образложение од претставникот на 
Сојузниот извршен совет. 

На заедничката седница може да се води само 
претрес, но не може и да се гласа. 

Заедничка седница можат да свикаат претсе-
дателите на одборите и претседателот на Сојузната 
народна скупштина. 

Член 113 
Секој одбор може да одлучи да му предложи 

на друг одбор на Домот или на соодветниот одбор 
па Соборот на производителите да одржат заедни-
чка седница. Во случај на согласност на одборот 
на кој што му е ставен таков предлог, претседате-
лите се должни да свикаа^ заедничка седница. 

Предлог за одржување заеднички седници на 
одбори може да даде и Сојузниот извршен совет. 

На заедничките седници претседаваат наизме-
нично претседателите на одборите. 

Член 114 
Секој одбор на Домот може по потреба да фор-

мира редакциски комисија заради согласување тек., 
стог на законскиот предлог или предлог на друг 
акт со текстот на другиот одбор. 

Предлогот на редакционата комисија го потвр-
дува одборот. 

6, Одборите и Сојузниот извртен совет 
Член 115 

Одборите имаат право да бараат од Сојузниот 
извршен совет да им одговори писмено, или усно 
Преку свој претставник, на поставените прашања 
или да ги извести за прашањето од делокругот на 
одборите. 

Одборите можат да го повикаат Сојузниот из-
вршен савет да упати свој претставник или повере-
ник што ќе присуствува на седниците и учествува 

во претресот на одборите, а Сојузниот извршен со-
вет мозке и самиот да упатува свои претставници во 
одборите. 

Секој член на Сојузниот извршен совет има 
право да присуствува на седниците на одборите и 
Да учествува во претресот. 

Членовите на Сојузниот извршен совет не мог 
жат да учествуваат во одлучувањето на одборите. 
Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право да бара одборот да се изјасни со гласање 
или да го одложи решавањето за предлогот што то 
поднел Сојузниот извршен совет. Ако предлогот 
не то поднел Сојузниот извршен совет, неговиот 
претставник ^ може да бара да се одложи решава-
њето, но за тоа одлучува одборот. 

Сојузниот извршен совет има право да бара од 
одборот да го извести за дневниот ред на закажа-
ната седница. 

Член 116 
Сојузниот извршен совет има право да бара 

од одборот во дневниот ред на седницата што го 
приготвува да внесе поодделни прашања од дело-
кругот на одборот. 

Претставникот од Сојузниот извршен совет мо-
же да предложи, пред да почне седницата на од-
борот, дневниот ред да се дополни со поодделни 
прашања што ќе ги предложи тој. Но одборот и 
во тој случај одлучува за дневниот ред. 

Сојузниот извршен совет може да бара од 
претседателот на одборот да го свика одборот но 
седница заради претресување определено прашање 
за кое треба Сојузниот извршен совет да го изнесе 
својот став 

Ако претседателот ва одборот не ја свика сед-
ницата, Сојузниот извршен совет може да бара од 
претседателот на Сојузната народна скупштина да 
ја свика седницата на одборот. 

При претресот на овие прашања претставникот 
рд Сојузниот извршен совет може да предложи од-
борот да донесе резолуција или препорака. 

Член 117 
Одборите имаат право да бараат од државните 

секретари, потсекретари и други службеници на 
сојузната управа да присуствуваат на седниците 
на одборите и да даваат одговори на поставените 
прашања или да им дадат известувања и објасне-
нија за прашањата што се на дневен ред ва сед-
ницата на одборот. 

Одборите можат да бараат и писмени одговори 
и известувања од државните секретари, потсекрета-
ри и од други службеници. 

Член 118 
Кога бараат усни одговори или усно давање 

известувања и објасненија од претставник или пове-
реник на Сојузниот извршен совет, од државни сек-
ретари и службеници, одборите се должни да ги 
известат на време за содржината на прашањата 
по кои се бара одговор, известување или објаснение. 

Член 119 
Сојузниот извршен совет може да упати во од-

борот поодделни стручњаци како свои повереници. 
Повереникот му дава на одборот известува а и 

објасненија и има право да добие збор кога ќе го 
бара. 

Повереникот може да предложи одборот да од-
ложи решение на поодделно прашање за опреде-
лено време. 

Сојузниот извршен совет може да определи по-
стојани повереници во Законодавниот одбор. 

Член 120 
Секој одбор, во рамките на својот делокруг, има 

право да бара стручна помош од Секретаријатот 
за законодавство и организација и од други стру-
чни служби на Сојузниот извршен совет, како и 
тоа секретарот на Сојузниот извршен совет да му 
стави на располагање стручни службеници од тој 
Совет или од сојузната управа. 
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7. Пододбори и комисии на стручњаци 
Член 121 

Одборите можат да формираат пододбори од 
редот на своите членови. 

Пододборите проучуваат поодделни прашања од 
делокругот еа одборот и составуваат нацрти и за 
тоа му поднесуваат извештај на одборот. 

Пододборигге не можат да донесуваат резолу-
ции и препораки и не можат место одборот да пре-
тресуваат предлози на закони и други акти што се 
испраќаат до Домот. 

Пододбори^ можат да вршат поодделни деј-
ствија во рамките на анкета и сослушување. 

Пододбори^ се оснишат со правилникот за 
работа или со посебна одлука од одборот. 

Член 122 
Одборите можат да формираат и комисија од 

стручњаци на која и* доверуваат да приготви нацрти 
ва закони или на други акти. Членови на оваа ко-
мисија можат да бидат и членовите на одборите. 

VI. 
ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ 

И ДРУГИ АКТИ 
1. Поднесување законски предлози 

Член 123 
Секој член на Домот и секој одбор можат да 

му поднесуваат на Домот законски предлози. Член 
на Домот може и усно на седница на Домот да 
предложи донесување нов закон или измена и до-
полнување на закон што постои. 

Сојузниот извршен совет може да му поднесува 
»а Домот законски предлози или да му предложи 
да приготви и состави предлог на неодделен закон. 

Членовите на Соборот на производителите имаат 
право преку својот дом или преку претседателот на 
Скупштината да му предлагаат на Сојузниот собор 
измени во законските предлози за кои решава само 
Сојузниот собор, како и да поднесуваат предлози 
за измена на важечките закони што ги донел са-
мо Сојузниот собор. 

Ако се согласи со предлогот од пратениците или 
од Сојузниот извршен совет да приготви и состави 
предлог, на поодделни закон, Домот на истата сед-
ница определува на кој одбор ќе му го довери 
проучувањето и составувањето на законскиот пред-
лог. 

Член 124 
Законекигге предлози' што не ќе се предложат 

на седница на Домот се испраќаат до претседателот 
»а Сојузната народна скупштина, и тоа по правило 
писмено и во форма во која се донесува законот. 

Сите законски предлози мораат да бидат обра-
зложени, а по потреба кон предлогот треба да биде 
приложен и материјалот врз основа на кој е со-
ставен предлогот. 

Член 125 
Претседателот на Сојузната народна скупшти-

на го упатува преку претседателот на Домот секој 
примен законски предлог до оној одбор во чи(ј де-
локруг спаѓа предлогот. 

Член 126 
Законскиот предлог што му е поднесен на До-

мот мора да се испрати до сите членови на Домот 
пред да почне неговиот претрес во одборот. 

За законскиот предлог што то приготвува сам 
одборот ќе ги извести сиге членови на Домот преку 
претседателот на Домот. 

2. Работа во одбор 
Член 127 

Одборот го претресува поднесениот законски 
предлог или тој сам составува и го претресува за-
конскиот предлог, 

Начинот за работата на составување законски 
предлог се определува со правилникот за работ на 
одборот согласам одредбите од овој правилник за 
работа 

Член 128 
Поднесениот законски предлог може да се ста-

ви на дневен ред ада седница на одборот само ако 
е упатен (навремено до членовите на одборот, а нај-
доцна три дена пред седницата. 

По исклучок, законскиот предлог може да биде 
ставен ва дневен ред ва седницата на одборот и 
кога на членовите на одборот им е упатен на по-
малу од три дена пред седницата, ако Сојузниот 
извршен совет го поднел со образложен предлог 
да се стави веднаш на дневен ред, или ако Домот 
донесе заклучок за неговата итност и како итен го 
упати до одборот на претрес. Во овие случаи за-
конскиот предлог мора да биде упатен до члено-
вите на одборот на денот спроти седницата, доколку 
Домот не донесе одлука предлогот да се претресува 
во одборот истиот ден кога е упатен до членовите 
на одборот. 

Ако Сојузниот извршен совет поднел обра-
зложено барање неговиот законски предлог да се 
стави веднаш ма дневен ред или ако Домот, по 
предлог од пратеникот, заклучил дека законскиот 
предлог, што го поднел пратеникот, да се стави 
веднаш на дневен ред, одборот ќе ти стави таквите 
законски предлози на дневен ред пред сите други 
прашања. 

Член 129 
На почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог може да даде образложение на 
предлогот. 

Образложението на законскиот предлог кое го 
поднел Сојузниот извршен совет може Да го даде 
претставникот на Сојузниот извртен совет. 

Ако законскиот предлог го поднеле повеќе 
пратеници, образложение можа да даде еден од нив. 

Член ЛЗО 
За законскиот предлог се претресува најпрво 

начелно. Во текот на ова распрашување пратени-
ците го изнесуваат своето начелно мислење за пред-
логот, а подносителот на предлогот или неговиот 
повереник даваат погребни одговори и објасненија 
по повод начелните прашања што му ти упатуваат 
народните пратеници. 

Ќе се гласа во начело за законскиот предлог 
само ако то одлучи тоа одборот. 

Ако законскиот предлог не се усвои во начело, 
нема да се премине на распрашување во поедино-
сти. Одборот поднесува за тоа извештај до Домот 
На првата наредна седница на Домот, доколку До-
мот не ќе определи поинаку. 

Член 131 
По завршениот претрес во начело се преминува 

' н а претрес во поединости. 
Претрес се врши на тој начин што се распра-

вува за секој -неодделен член на законскиот пред-
лог ако предлогот е поднесен или утврден во форма 
на закон. 

Во текот на поединечниот претрес во одборот 
се чита секој предложен член од законскиот 
предлог. 

Член 132 
Во текот на претресот подносителот на пред-

логот и членовите на Домот можат Да поднесуваат 
писмено формулирани амандмани се' додека пред-
логот не ќе биде изгласан во целост, а усно можат 
да предлагаат амандмани само додека се претресу-
ва во поединости 

За амандманите се раскравува со членот до 
кој се однесуваат. Ако има два или повеќе аманд-
мани на ист член на законскиот предлог, најпрво 
се гласа за оној од нив што суштински најмногу 
се оддалечува од законскиот предлог, и натаму по 
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ист ред. Иид^чл^ч^от на законскиот предлог е дол-
жен да се изјасни за секој пратенички амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот иа 
законскиот предлог, како и амандманот со кој ќе 
сс согласи тој се смета како составен дел од пред-
логот. 

Подносителот на амандманот може да се от-
каже сд него додека не ќе се изгласа. 

Член 133 
Подносителот на законскиот предлог може Д^ 

се откаже од предлогот додека не ќе се пристати 
кон гласањево во целост. 

Ако таков предлог поднел Сојузниот изврше« 
совет, одборот ќе го симне предлогот од дневен ред 
и за тоа ќе тч> извести Домот. 

Ако предлогот го поднел пратеник, одборот 
може да одлучи да го преземе предлогот »ако свој. 

Член 134 
Одборот гласа зе секој член на законскиот 

предлог откога ќе го заврши претресот за (него. 
При претресот на буџетот во поединости се 

гласа по раздели. 
За предложените амандмани се гласа пред да 

се гласа за самиот член на законскиот предлог до 
КОЈ се однесува 

Кога претресот во поединости е завршен, се 
гласа за законскиот предлог во целост. 

Член 135 
По извршеното гласаше за законскиот предлог 

во целост одборот определува свој известител за 
да му поднесе извештај на Домот. Членовите на 
одборот што го издвоиле мислењето можат да му 
поднесат одделен извештај »а Домот преку својот 
известител, а и одборот може по нивно барање да 
го внесе шишето одвоено мислење во својот из-
вештај. 

Член 136 
Па Законодавниот одбор му се испраќаат за-

должително сите законски предлози што се прет-
рес еки во надлежниот одбор а пред нивното усво-
јување во целост. 

Предлогот на сојузниот општествен план и на 
завршниот биланс за неговото извршување, како 
и предлогот на сојузниот буџет и на сојузната за-
вршна сметка не се испраќаат до Законодавниот 
одбор, 

Член 137 
Законодавниот одбор го претресува предлогот 

и му го враќа на одборот од кој истекнал со своите 
забелешки, предлози и образложение. 

Член 138 
Ако одборот од кој потекнал предлогот не се 

сложи со измените што ги предложил Законодав-
ниот одбор, обата одбори ќе побараат заедничко ре-
шение. Ако не се најде заедничко решение, обата' 
одбори ќе го известат за тоа Домот при претресот 
на законскиот предлог. 

За својата работа на законскиот предлог Зако-
нодавниот одбор поднесува свој извештај на сед-
ница на Домот по извештајот од надлежниот одбор. 

Член 139 
Ако одборот на Сојузниот собор зел иниција-

тива да ("приготви и состави предлог на закон или 
составил законски предлог чија изработка му била 
предложена, а за чие донесување е надлежен и 
Соборот на производителите, ќе го упати преку 
претседателот на До АТОТ до соодветниот одбор на 
Соборот на производителите составениот нацрт на 
законот пред да го изгласа во целост. 

3. Претрес во Домот 
Член 140 

Законскиот предлог со извештајот од одборот 
мор** да биде упатен до членовите на Домот навре-
мено, а најдоцна на три дена пред седницата на 
Домот на која ќе се претресува. 

По исклучок, може да се земе, по пристанак 
од Домот, во претрес и оној законски предлог што 
со извештајот од одборот е упатен до членовите на 
Домот на денот на седницата. 

Член 141 
Претресот на законскиот предлог во Домот по-

чнува со извештајот ед известителот на одборот. 
Ако еден од одборите е и предлагач на законскиот 
предлог, претресот почнува со неговиот извештај 
кој содржи и образложение за законскиот предлог. 
Ако е предлагач Сојузниот извршен совет или пра« 
таниќ, по извештајот на одборскиот известител 
претставникот на Сојузниот извршен совет одно-
сно пратеникот можат да дадат образложение на 
предлогот. 

Ако одборите нашле дека законскиот предлог 
треба да се отфрли во начело, пред да се гласа за 
предлогот од одборите" Домот ќе го сослуша подно-
сителот на предлогот. Ако не го прифати ваквиот 
предлог од изборот, Домот може повторно да го 
упати законскиот предлог до одборот или непо-
средно да отвори претрес за него. 

Член 142 
Ако предлогот на законот од надлежниот од-

бор битно се разликува од текстот утврден во За-
конодавниот одбор, Домот ќе одлучи кој од нив ќе 
биде предмет на претресот. 

Формулации^ на поодделни одредби што ги 
предлага Законодавниот одбор се сметаат како 
амандмани кон текстот на надлежниот одбор. 

Член 143 
По извештајот и образложението се пристапу-

ва кон претресот. 
Претресот е единствен и го опфаќа расправу-

вањето за законскиот предлог во начело и во пое-
диности. 

Секој член на Домот има право да учествува во 
претресот на законскиот предлог и Да предлага 
амандман. 

Член на Домот може да учествува во претресот 
и од името на повеќе пратеници што го овластиле 
за тоа. 

Членовите на Сојузниот извршен совет можат 
да учествуваат во претресот и да предлагаат аманд-
мани и од името на Сојузниот извршен совет. 

Во претресот можат да земаат збор, со цел да 
дадат објасненија, и поверениците од Сојузниот 
извршен совет. Тие даваат објасненија по покана 
од претседателот или по предлог од пратениците), а 
можат и самите да побараат збор за таа цел. 

Член 144 
Амандманите можат да се поднесуваат се' до-

дека законскиот предлог не ќе биде ставен на гла-
сање. Тие се поднесуваат писмено. 

Амандманот од подносителот на законскиот 
предлог се смета како составен дел на гредлогот. 

Член 145 
Пред да се гласа за амандманот известителот 

на одборот и подносителот на законскиот предлог 
имаат право да се изјаснат за амандманот. Ако 
подносителот се сложи со амандманот, то] станува 
составен дел на законскиот предлог, а ако н е се 
сложи, претседателот го става амандманот на гла-
сање. 

Ако подносителот на законскиот предлог се 
сложува во начело со предложениот амандман но 
предлага нова формулација, за неа нема да се гла-
са ако се сложува со ковата формулација подноси-
телот на амандманот. Ако подносителот на аманд-
манот не се сложува со новата формулација на 
амандманот што ја предложил подносителот на за-
конскиот предлог, Домот прво гласа за амандманот 
во првобитната формулација. 
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Ако има два или повеќе амандмани на и с т 

член на законскиот предлог, зѕа&рво се гласа за 
овој од нив што суштински најмногу се оддалечува 
од законскиот предлог, и натаму по кет ред. 

Прифатениот амандман станува составен дел 
на законскиот предлог. 

Член 146 
Кога претресот на законскиот предлог е за-

вршен и кога е извршено гласаше за амандманите, 
со преминува на гласање за законскиот предлог во 
целост. 

Член 147 
На почетокот на претресот или пред да се пре-

мине на гласање по заклучениот претрес на пред-
логот претседателот на Домот може да определи 
текстот ед предлогот да не се чита или да се про-
читаат само поодделни делови од предлогот. Вака ќе 
се постапи и кога го бара тоа еден народен пратеник 
поддржан од девет пратеници. 

Предлогот го чита записничарот или претстав-
никот на соодветниот одбор. 

Член 148 
Пред да се гласа з а законскиот предлог во це-

лост претседателот може да стави на гласање по-
одделни делови или одредби на законскиот пред-
лог. Тој ќе го стори ова особено ако имало повеќе 
амандмани на поодделни одредби »а законскиот 
предлог. 

Гласањето по делови или одредби на законскиот 
предлог ќе се врши и кога го бара тоа еден прате-
ник поддржан од девет цратешеди. 

Ако на неодделен дел или одредба на предло-
гот имало амандмани и ако е извршено гласање за 
нив, нема одделно да се гласа за тој дел односио 
одредба на предлогот. 

Кога се врши гласање по делови или одредби 
на предлогот, за предложените амандмани се гла-
са со соодветниот дел односно одредба на пред-
логот. 

Член 149 
Предлогот на сојузниот буџет се претресува 

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

Гласањето за предлогот на сојузниот буџет се 
врши нај прво по партии а потоа во целост. 

За амандманите се гласа пред да се гласа за 
соодветната партија на предлогот на буџетот и до 
која се однесува амандманот. 

Член 150 
Законскиот предлог е усвоен во Домот кота го 

изгласал Домот во целост. 

Член 151 
Ако за донесување закон е надлежен само Со-

јузниот собор, законот е донесен кога го усвоил Со-
јузниот собор. 

4. Донесување закони по итна постапка 
Член 152 

Народен пратеник и Сојузниот извршен совет 
можат да поднесат образложено барање законот 
што го предлагаат да се донесе по итна постапка. 
Тие можат да го поднесат ова барање пред седни-
цата или на седницата на Домот. За предлогот за 
донесување закони по итна постапка Домот решава 
како за претходно прашање. Пред да се гласа 
за тоа Домот ќе го сослуша образложението од 
предлагачот. 

Ако Домот го прифати предлогот за донесува-
ње на законот по итна постапка, непосредно .со 
пристапува кен претресот на законскз:от прелл-ог 
на седницата на Домот, но Домет може пред или 
во те*от па претресот да побара итно мислење од 
одборите. 

Домот не ноже да пристапи кон претрес ако 
на членовите на Домот не им бил доставен закон-
скиот предлог истиот ден или порано. 

Член 153 
Постапката за претрес и гласање за итен за-

конски предлог во Домот е иста како и з а другите 
законски предлози. 

5. Утврдување согласноста на текстот од законскиот 
предлог усвоен во Сојузниот собор и текстот усвоен 

во Соборот на производителите 
Член 154 

Кога ќе прими од Соборот на производителите 
предлог на закон што е усвоен и во Сојузниот со-
бор, претседателот ла Домот испитува дали усвое-
ните текстови се истоветни. Ако претседателот 
утврди дека овие текстови се истоветни, му подне-
сува на Домот извештај за тоа и објавува дека 
законскиот предлог е усвоен во обата дома 

Вака усвоен закон претседателот на Домот го 
упатува до претседателот на Сојузната народна 
скупштина заради прогласување и објавување. 

Член 155 
Ако текстот усвоен во Домот не се сложува со 

текстот усвоен во Соборот на производителите, прет-
седателот ќе му ги изнесе на Домот спорните пра-
шања. Домот може без претрес да го усвои текстот 
на законскиот предлог како е изгласан во Соборот 
на производителите, и со тоа законскиот предлог е 
усвоен во обата дома. 

Ако Домот не го прифати истоветниот текст на 
законскиот предлог или во овој текст ќе внесе из-
мени или дополненија, законскиот предлог ќе го 
упати до Соборот на производителите со свое обра-
зложено мислење во поглед на прашањата во кои 
постои несогласност помеѓу текстови^ 

Ако Соборот на производителите го усвои тек-
стот каков е изгласан во Сојузниот собор, со тоа 
законскиот предлог е усвоен во обата дома. 

Член 156 
Ако Домот во вториот претрес ќе усвои текст 

што се разликува од текстот на Соборот на про-
изводителите, претседателот на Домот објавува 
дека не е постигната согласност на домовите за 
законскиот предлог и стварта се упатува до ко-
мисијата за решавање на етерот. 

Претседателот на Домот го известува тоа 
претседателот на Соборот На производителите, а 
Домот веднаш избира ист број членови на комиси-
јата за решавање на спорот како и Соборот ва 
производите лите. 

Член 157 
Домот избира во комисијата за решавање на 

спорот пет члена. 
Членовите на комисијата се избираат на начи-

нот на кој се избираат одборите на Домот, 
Член 158 

Веднаш по формирањето, комисијата за реша-
вање на спорот се состанува, си избира претседа-
вач и прлета пува кон изнајдување решение на 
спорот. 

Ре шо: пиете на комисијата е само она што го 
прифатило најмалку по три члена на комисијата 
од секој До,!.:. 

Членовите на комисијата го известуваат Домот 
за работата и со заклучоците на комисијата. 

Член 159 
Ако предлогот од комисијата ^а решавање на 

спорот се прифати од свата дома., претседателот 
врз основа на размената на текстовите ќе го утврди 
тоа и ќе објави дека законскиот предлог е усвоен 
во обата дома, 
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Ако во комисијата за решавање на спорот не 
се постише согласност во поглед на решението на 
спорните прашања или ако обата дома не го усво-
јат предлогот од комисијата и остане и натаму не-
согласност помеѓу текстовите, претресот на спорно-
то прашање се одлага за седум дена. 

По истекот на тоа време Домот повторно ги 
претресува прашањата за кои не е постигната 
согласност. 

Ако по две размени едноподруто на текстовите, 
Домот и по вториот претрес не го усвои истоветног 
текст со текстот од Соборот на производителите, 
претседателот на Домот ќе го утврди тоа и за т о а 

ќе го извести Соборот на производителите. 
Потоа Домот утврдува дека настанал случајот 

од чл. 38 ст. 5 од Уставниот закон и за тоа го из-
вестува Сојузниот извршен совет заради донесу-
вање одлука. 

6. Постапка за донесување измена на Уставот 
Член 160 

Правото да поднесет предлог за измена на 
Уставот го имаат дваесет членови на Домот, Со-
борот на народите и Сојузниот извршен совет. 

Соборот на народите го утврдува предлогот за 
измена на Уставот на свој одделен состанок и го 
упатува до Сојузниот собор. 

Член 161 
Предлогот за измена на Уставот се упатува 

преку претседателот на Сојузната народна скуп-
штина до Домот или се поднесува на седницата на 
Домот. 

Домот прво решава за тоа дали е оправдано да 
се пристапи кон решавање за измена на Уставот. 

Ако Домот одлучи да се пристапи кои реша-
вање за измена на Уставот предлогот се упатува на 
претрес до Законодавниот одбор, доколку Домот не 
реши претресот да се води веднаш на седницата на 
Домот 

Член 162 
Претресот на предлогот за измена на Уставот 

почнува во Домот со читање на предлогот. 
Гласањето се врши член по член, а на крај се 

гласа за предлогот во целост. 

Член 163 
Предлогот за измена на Уставот е усвоен ако 

гласале за него три летини од вкупниот број чле-
нови на Домот. 

Доколку со одредбите од овој оддел не е опре-
делено поинаку, за претресот на предлогот за из-
мена на Уставот важат соодветните одредби од овој 
правилник за работа за претресување и донесување 
закони. 

Кога претседателот на Домот ќе утврди дека и 
Соборот на производителите го усвоил предлогот за 
измена на Уставот во истоветен тексту ќе то упати 
усвоениот текст до претседателот на Скупштината 
заради прогласување измената на Уставот на 
заедничка седница на домовите. 

7. Постапка за донесување декларации, резолуции, 
препораки и одлуки 

Член 164 
Предлозите на декларации, резолуции, препо-

раки и на одлуки можат да му поднесуваат на До-
мот членовите на Домот, одборите и Сојузниот из-
вршен совет 

Предлогот се испраќа до претседателот на Скуп-
штина та. кој го упатува до надлежниот одбор ако 
самиот одбор не е подносител на предлогот. 

Ако донесувањето на овие акти е предложено 
на седница на Домот, Домот ќе го упати предлогот 
до надлежниот одбор. 

Член 165 
Домот може да одлучи декларацијата, резолу 

цијата, препораката или одлуката да се донесе по 
итна постапка. 

Член 166 
Домот донесува декларации и резолуции за 

прашањата од надлежноста на федерацијата што 
по Уставот и по својата природа не се решаваат со 
закони и за други прашања од интерес за сојузната 
држава. 

Со препораките Домот им дава, во рамките на 
правата на федерацијата, мислење и советодавно 
упатства на државните органи, самоуправните уста-
нови и на стопанските организации. 

Домот донесува одлуки кога е тоа изрично 
предвидено со Уставот или за решавање прашања 
од својата внатрешна работа, како и кога решава 
за поединечни случаи во прашањата што се уреду-
ваат со закон. 

Со одлука можат само времено да се уредуваат 
прашања што по Уставот се предмет на закон. 

Член 167 
Ако декларацијата, резолуцијата, препораката 

или одлуката што ја усвоил Домот се однесува до 
прашања во чие одлучување, спрема Уставот, ра-
мноправно учествуваат обата дома, овие акти се 
донесени кога ќе ги усвојат во ист текст обата дема. 

Член 168 
Во поглед на претресување предлози на дек-

ларации. резолуции, препораки и одлуки и гласање 
за овие предлози во одборите и на седниците на 
Домот важат одредбите од овој правилник за ра-
бота за претресување и гласање на законски псед-
лози односно за донесување закони по итна по-
стапка. 

VII. 
ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

И ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

1. Извештаи од Сојузниот извршен совет 
Член 169 

Домот може, по предлог од еден пратеник под-
држан од девет пратеници, да одлучи да се упати 
барање до Сојузниот извршен совет да поднесе 
извештај за својата работа, како и за извршување 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Домот. 

Член 170 
Домот, по предлог од Сојузниот извршен севет, 

ќе го стави на дневен ред на својата седница пре-
тресот на извештајот што ќе му го* поднесе Соју-
зниот извршен совет. 

Член 171 
Претресот на извештајот од Сојузниот извршен 

совет почнува со говор или со изјава од претстав-
никот од овот Совет. 

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

Претресот на извештаите може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневниот ред. 

Член 172 
Ако во текот на претресот на извештајот од 

Сојузниот извршен совет се постави прашање дали 
некој акт од Сојузниот извршен совет е во согла-
сност со сојузниот закон или не, Домот ќе отвори, 
по предлог од еден пратеник поддржан од девет 
пратеници, претрес заради решавање на тоа пра-
шање. 
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Кога ќе го заврши претресот, Домот гласа за 
согласноста или несогласноста на актот со законот. 
Ако Домот изгласа дека актот од Сојузниот из-
вршен севет не е во согласност со закон, таквиот 
акт е укинат, 

Во текот на претресот а пред гласањето прет-
ставникот од Сојузниот извршен совет може да 
изјави дека Сојузниот извршен совет го повлекува 
актот што е предмет на претресот, 

Член ПЗ 
Домот е должен да го стави на својот дневен 

ред предлогот од Претседателот на Републиката 
Домот да донесе одлука за актот на Сојузниот из-
вршен совет што Претседателот на »Републиката го 
задржал од извршување затоа што не се сложува 
со тој акт. 

Мнозинството членови на Сојузниот извршен 
совет што го усвоило таквиот акт може преку сво-
јот претставник да се изјасни За актот од Претсе-
дателот на Републиката, 

Домот донесува своја одлука без претрес, но 
може да одлучи и претходно да се води претрес. 

Член 174 
Домот е должен, по предлог од републичкиот 

извршен совет, да стави на дневен ред претрес на 
одлука од Сојузниот извршен совет со која е за-
прено извршувањето на уредба или на Друг акт 
од републичкиот извршен совет како спротивни на 
сојузниот закон или уредба. 

Во почетокот на претресот претседателот го 
повикува претставникот на Сојузниот извршен со-
вет да го изложи мислењето од тој Совет. Домот 
може да го повика и претставникот на републич-
киот извршен совет да го образложи на седницата 
предлогот од тој совет. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
се сложи со предлогот од републичкиот извршен 
совет да се укине актот по кој е запрено извршу-
вањето на уредбата или на друг акт, Домот го 
прима тоа до знаење 

Ако претставникот на Сојузниот извршен со-
вет се изјасни против предлогот од републичкиот 
извршен совет, Домот може да води претрес за 
предлогот и донесува своја одлука. 

Домот со своја одлука или го укинува актот 
од републичкиот извршен совет како незаконит, 
или го укинува актот од Сојузниот извршен совет 
со кој е засирено извршувањето на уредбата или на 
Друг акт од републичкиот извршен совет. 

Член 175 
Ако, спрема Уставот, во одлучувањето за пра-

шањата од чл. 172—174 од овој правилник за ра-
бота рамноправно учествуваат обата дома, со ••.лет-
а т е одлуки се донесени кога ќе ги усвојат обата 
дома во ист текст. 

2. Пратенички прашања 
Член 176 

Член на Домот има право од Сојузниот извршен 
совет да бара и да добие одговор на прашањето што 
ќе му го постави тој. Тој може Да бара да му се 
одговори писмено, или усно на седницата на Домот 
или на заедничка седница на домовите 

Член на Домот своето прашање го упатува до 
Сојузниот извршен совет преку претседателот на 
Скугтштииата или го поставува на седница на До-
мот, во кој случај претседателот на Домот ќе го 
упати веднаш прашањето до претседателот на 
Скупштината. Примените пратенички прашања 
претседателот на Скупштината ги упатува веднаш 
до Сојузниот извршен совет по ред како ги добил. 
За прашањето што го добил непосредно од член 
на Домот, претседателот на Скупштинама ќе го 
извести веднаш и претседателот на Домот. 

Член 177 
Ако член на Домот барал писмен одговор, Со-

јузниот извршен совет е должен да одговори нај-
доцна за десет дена. За одговорот Домот ќе биде 
известен од претседателот на Домот при давањето 
на неговите соопштенија на почетокот на седни-
цата. Членот на Домот може да изјави дали е за-
доволен со одговорот или не. 

Член 178 
Усниот одговор на седницата на Домот го дава 

од името на Сојузниот извршен совет неговиот 
претставник Сојузниот извршен совет е должев да 
одговори на првата наредна седница ако му било 
прашањето упатено најмалу 48 часа порано. Ако 
за давањето на одговорот е потребен подолг срок, 
Домот ќе одлучи за тој срок по предлог од прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет 

Ако пратеничкото прашање е поставено на сед-
ница на Домот и претставникот на Сојузниот из-
вршен совет може на него да одговори веднаш, тој 
и ќе го стори тоа. 

Член 179 
Откога одговорот на Сојузниот извршен совет 

ќе биде поднесен, народниот пратеник што го по-
ставил прашањето се изјаснува дали е задоволен 
со одговорот 

Ако пратеникот е задоволен со одговорот, се 
прекинува на дневниот ред, 

Ако не е задоволен со одговорот, народниот 
пратеник може да бара да се поведе претрес за 
поставеното прашање и за добивениот одговор 

За овој предлог има право да се изјасни прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет. Потоа До-
мот одлучува дали ќе отвори претрес. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет мо-
же да предложи претресот да се одложи за една 
од следните седници. Врз основа на таков предлог 
претресот се одлага, но ако еден пратеник поддр-
жан од девет пратеници, предложи да се продолжи 
претрес. Домот одлучува дали ќе се продолжи или 
одложи претресот. 

Член 180 
По претресот за поставеното прашање. Домот 

може да го заклучи претресот со преминување на 
дневниот ред или да донесе резолуција или пре-
порака. 

Предлог за донесување резолуција или препо-
рака може да поднесе член на Домот или прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет 

Член 181 
Пратеничките прашања се поставуваат и одго-

ворот на нив се дава на почетокот на седницата 
пред да се премине на дневниот ред. Ова не може 
да тпае повеќе од еден час. 

Ако има многу прашања или некои прашања 
бараат подолг претрес, Домот ќе определи одделна 
седница за нивното претресување. Такви седници 
не може да има повеќе од две во тек на една не-
дела. 

Член 182 
Сите пратенички прашања и одговори ќе се 

објават во повремениот билтен на Окутптината. 

3. Известувања за работата на сојузната управа 

Член 183 
Член на Домот може да бана и-^ве^ттвануа од др-

жавните секретари иии од други - рак плотни слу-
жбеници за работата на уста гордата со кои раково-
дат или за извршувањето на рпго-"ито ол надлежно-
ста на тие установи 

Член на Домот поднесува вакво барање писмено 
до претседателот на Домот, кој го известува Дом * 
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за тоа. Пратеникот може да поднесе вакво барање 
и усно на седница на Домот во времето определено 
за пратенички прашања. 

Член 184 
Државниот секретар или друг раководен слу-

жбеник е должен бараното известување да му го 
соопшти на пратеникот писмено или да го соопшти 
усно на седница на Домот, ако Домот одлучил така 
при барањето на известувањето. За писменото и3" 
»ветување или за неговата содржина претседателот 
го известува Домот на седница при давањето иа 
осоп'штени ј ата. 

Ако пратеникот не е задоволен со добиваното 
известување, може по таа работа Да му постави 
прашање на Сојузниот извршен совет. 

VIII. 
ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ 

НА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ 

1. Поднесување претставки и жалби 

Член 185 
Претставките и жалбите се упатуваат до Соју-

зната народна скупштина преку претседателот на 
Скупштината. 

Член 186 
Претставките и жалбите се поднесуваат пи-

смено и мораат да бидат снабдени со потписи од 
лицата односно претставниците на установите и ор-
ганизациите што ги поднесуваат. 

Потписите на претставките и молбите мораат 
да бидат заверени од околискиот суд или од народ-
ниот одбор на општината* околината или градот. 

Заверувањето на смее, да се одбие нити за ова 
смее да се наплати такса. 

Ако претставката или жалбата не Ги испол-
нува условите од овој член, одборот нема да ја 
земе во разгледување. 

Член 187 
Сите претставки и жалби се упатуваат преку 

Домот до Одборот за претставки и жалби, освен 
оние што се однесуваат до работата на стопанските 
организации и До прашањата на работните односи 
и социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците во стопанските организации. 

Претседателот на Домот накусо го известува До-
мот за поднесените претставки и жалби, 

2. Работа на Одборот 

Член 188 
Во Одборот претставките и жалбите се заведу-

ваат во одделна книга, и тоа по ред по кој се 
примени. 

Секој член на Домот има право да ја прегледа 
оваа книга и да се запознае со содржината на по-
одделна претставка или жалба. 

Член 189 
За пристигнатите претставки и жалби рефе-

рира на седница на Одборот секретарот на Од-
борот. 

Одборот може да ја земе претставката и жал-
бата веднаш во претрес или да ја предаде на по-
одделни член на Одборот на претходно проучување 
и извештај на седницата. 

Член 190 
Претставки или жалби што се однесуваат де 

некаков предлог иа закон или на друг акт што се 
претресува во даут одбор, Одборот за претставки и 
жалби ги упатува до тоа одбор. 

Ако претставката или жалбата спаѓа во над-
лежност на суд, на орган на управата или на не-

кој друг државен орган, Одборот ќе ја упати до 
органот надлежен за решавање. 

Член 191 
Врз основа на претресот Одборот може да утвр-

ди дека поодделни претставки и жалби не се 
предмет на решавањето на Домот и за тоа ќе го 
извести подносителот. 

Одборот може врз основа на претрес да одлучи 
за поодделни претставка и жалба да се извести 
Домот и во својот извештај ќе поднесе предлог • за 
решение. 

Одборот е долж«« секои три месеци да му под-
несува извештај на Домот за својата работа по 
претставките и жалбдае. 

Извештајот мора да се напечати и да им се ра-
здели на пратениците. 

Член 192 
Домот може да го овласти Одборот за претстав-

ки и жалби да донесе конечно решение за неоддел-
на претставка или жалба од исклучива надлежност 
на Домот, а ако претставката или жалбата спаѓа 
во надлежност на обата дома, потребно е такво 
овластени© и од Соборот на производителите. 

3. Претрес во Домот 

Член 193 
Домот може, по предлог од Одборот или ОД 

пратеници да одлучи за извештајот на Одборот и 
за определени претставки и жалби да се поведе 
претрес. 

Домот може да го заклучи претресот со прост 
премин на дневен ред или со донесување одлука, 
резолуција или препорака, а може определени прет-
ставки и жалби да ги врати на проучување и под-
готвување соодветни предлози до Одборот за 
претставки и жалби, или да ги упати До друг од-
бор во чиј делокруг спаѓа тој предмет. 

Во поглед на донесувањето на одлуки, резо-
луции и препораки по претставките и жалбите ва-
жи одредбата на чл. 166 од овој правилник за 
работа. 

Член 194 
Во врска со извештајот што му го поднесува 

на Домот одборот може да поднесе и предлог на 
одлука, резолуција или препорака. 

Член 195 
Секој народен пратеник има право Да предло-

жи определени претставки и молби да се протресат 
на седница на Домот без обѕир дали и каква одлука 
донел за нив Одборот за претставки и жалби. 

Кога ќе истече еден месец од денот на подне-
сувањето на печатениот извештај од Одборот за 
Претставки и жалби, народниот пратеник не може 
да бара во Домот да се води претрес за оние прет-
ставки и жалби што ги решил Одборот. 

Член 196 
Сојузниот извршен совет може Да бара пред да 

се утврди дневниот ред или во текот на претресот; 
за поодделни претставки и жалби да не се води 
претрес, односно претресот да не се заклучи за 
да може Сојузниот извршен совет да го проучи 
предметот и да го изнесе своето мислење пред До-
мот. Срокот што ќе му се остави за тоа на Соју-
зниот извршен совет не може да биде подолг од 
еден месец. 

Член 197 
Домот може да определи одделна седница или 

дел од седница за претрес на претставките и жал-
би*^ 
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IX. 
ДОЛЖНОСТ НА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБОТАТА 

НА ДОМОТ, ИМУНИТЕТ И ПОВЛАСТИЦИ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

Член 198 
Членовите на Домот се должни д а присуству-

ваат на седници на Домот а членовите на одборите 
и комисиите на седници на одборите и комисиите. 

Пратеник што е спречен да присуствува на 
сед:^гца на Домет е должен да бара од Домот да 
му се одобри отсуство. Домот решава за бараното 
отсуство без претрес. 

Ако претседателот најде дека во Домот нема 
доволен број пратеници за одлучуваше, може да 
објави дека се укинуваат сите ошбчееи отсуства, 
освета оние што се дадени поради болест. 

Домот може да упати до Манд атно-имунит ети пот 
одбор случај на пратеник што без одобрено отсу-
ство не доаѓа повеќе пати на седници. Одборот ќе 
ге проучи овој случај и ќе му поднесе на Домот 
извештај, како и свој предлог за тоа како треба 
да се постапи спрема таков пратеник. 

Член 199 
За сите изјави и постапки во Домот народниот 

пратеник му одговара само на Домот и на изби-
рачкото тело што го избрала 

Тој не може да биде повикан на одговорност, 
лишен од слобода ниту казнет за изразеното ми-
слен^ или дадениот глас во Домот на заедничка 
седница на домовите, како и во одборите и коми-
сиите на Домот и на Скупштината. 

Член 200 
Пратеникот ги ужива имунитетните права од 

денот на издавањето на уверението за изборот. 

Член 201 
Државниот орган што пратеникот го лишил од 

слобода или против него започнал кривична по-
стапка е должен за тоа веднаш да го извести прет-
седателот на Сојузната народна. скупштина. 

Предлогот од надлежниот државен оргг.н за ли-
шевме од слобода или за започнување кривична 
постапка спрема пратеник или извештајот од овие 
органи за лишевме од слобода односно за започну-
вање кривична постапка во случај да се ној де 
пратеникот во вршење на кривичното дело за кое 
е пропишана казната строг затвор во траење по-
долго од пет години, ги соопштува претседателот 
на Домот на почетокот на седницата. 

( Домот ги испраќа овие предлози на проучу-
вање и извештај до Мандатно-имунмтетниот одбор. 

Врз основа на извештајот од Мандатно-имуни-
тетниот одбор Домот одлучува дали ќе даде одо-
брение за започнување кривична постапка или за 
лишевме од слобода на народен пратеник, односно 
дали ќе ја потврди одлуката од надлежниот држа-
вен орган за започнување постапка или за лише-
ние од слобода или таквата одлуката ќе ја стави 
вон сила. 

Ако Домот таквата одлука од надлежниот др-
жавен орган ја стави вон сила постапката веднаш 
ќе се прекине, односно народниот пратеник ќе биде 
пуштен на слобода. 

Член 202 
Ако Домот не е собран, одобрението за лишение 

од слобода и за започнување односно продолжу-
вање на кривичната постапка против пратеник мо-
же да даде Мандатно-имунттетниот одбор во согла-
сност со претседателот на Скуп штипат а 

Мандат но-имунитетни от одбор му поднесува 
извештај за тоа на Домот на првата негова на-
редна седница. 

Домот може да донесе одлука со која се потвр-
дува или укинува решението на Мандатно-имуни-
*етниот одбор. 

Член 203 
Кривичната постапка против пратеник може да 

се води само за она кривично дело за чие гонења 
е дадено одобрение од Домот, односно од Мандатно-
имунитетниот одбор. 

Член 204 
За оставка на мандатот на народен пратеник 

претходно решава Мандатно-имунитетниот одбор, 
кој му поднесува на Домот свој извештај за тоа. 

Мандатот му престанува на пратеникот ,од мо-
ментот на прифаќањето на оставката. 

Оставката дадена пред де е мандатот вери-
фикуван не го спречува испитувањето дали изборот 
бил правилен или не. 

Член 205 
За сите случаи на престанок на мандатот се 

известува и изгаснува Домот. 
Домот ја потврдува или поништува секоја од-

лука за отповик на народен пратеник. 
Одлуката за отповик се претресува спрема од-

редбите од ово|ј правилник за работа за верифика-
ција на мандатите. 

Член 206 
Членовите на Домот имаат право на постојана 

месечна награда и на социјалното осигурување. 
Член 207 

Членовите на Сојузниот собот> имаат право на 
бесплатно возење со јавните сообраќајни средства. 

Поблиски прописи за начинот на користењето 
на оваа повластица донесува Адмиестгзтиениот 
одбор. 

Член 208 
На народните пратеници им се издаваат одделни 

пратенички легитимации. 
Во легитимацијата на народниот пратеник се 

истакнува имунитетното право, правото на соци-
јално осигурување и правото на бесплатно возење, 

Член 209 
По барање од секој пратеник секретарот на 

Скупштиеата е должен да му ја обезбеди сора-
ботката од службениците на Скупштииата во вр-
шењето на работите врзани за неговата пратеничка 
должност. 

Членот на Домот има право Да ја користи 
Библиотеката на Скупштината, како и заради проу-
чување или документирање да ја прогледа Ар-
хивата 

Член 210 
Членот на Домот има право да биде во зградата 

на Скупштината и кога Соборот не е собран. 
Тој има право да ги користи сите простории 

на Скупштината што им стојат на располагање ка 
пратениците за сабота, состаноци, одмота и слично. 

Членот на Домот има право да одржува во 
скупштинските простории определени за тоа со-
станоци и разговори со избирачите и со други 
граѓани. 

Народниот пратеник ги ужива оние повласти-
ци согласно одредбите од куќниот ред на Скуп-
штипат а. 

X. 
ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 211 
За работата на Домот на седница се води за-

писник. 
Записникот содржи основни податоци за ра-

ботата на седницата 
Член 212 

За работата на Домот на се дница се всуат и 
стенографски белешки, кои го ссдг-жот неловниот 
тек на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат гово-
рите, изјавите и извештаите онакви ка гео што се 
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одржани или поднесени, како и предлози на закони 
и ва Дру™ акти што се прегресуиаии иа седницата 
на Домот. 

Стенографските белешки се објавуваат редовно. 
Член 213 

Пратеникот има право да го прегледа текстот 
на својот говор и да изврши измени што се однесу-
ваат до редакцијата. Притоа тој не може да внесува 
небитни измени во текстот ниту да испушта изра-
зени мисли и разлози. 

Претседателот на Домот се грижи за вршењето 
на ова право на пратениците. 

Ако настане спор помеѓу пратеник и претсе-
дателот во поглед на внесувањето на исправки во 
стенографските белешки,, пратеникот или претсе-
дателот можат да Ја изнесат стварта пред Домот 
и да бараат негова одлука. 

Член 214 
За .работата иа одборите можат да се водат сте-

нографски белешки. 
За обемот и објавувањето на стенографските 

белешки се грижи претседателот на одборот во 
согласност со претседателот ма Скупштинама. 

XI. 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

Члан 215 
Домот има своја администрација која е соста-

вен дел од адшшистршцијата на Скупштината. 
Во вршењето на стручни, канцелариски, те-

хнички и други работи во врска со работата на 
Домот, неговите одбори и комисии службениците 
работат и по налог од претседателот на Домот и 
претседателите на одборите или иа комисиите 

Домот и постојаните одбори имаат свои секре-
тари — службеници. 

Член 216 
Архивана »а Домот е составен дел од охуп-

1итишката Архива. 

Член 217 
Сојузниот собор има свој печат што го содржи 

грбот на Федеративна Народна Република Југосла-
вија , околу кој е урезан натписот па српски, хр-
ватски, словенечки и македонски јазик: ,,Сојузна 
народна скупштина — Сојузен собор". 

Печатот на Сојузниот собор го чува претседа-
телот на Соборот. 

Соборот на народите има свој печат кој го чува 
секретарот на Сојузната народна скупштина. 

XII. 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБОРОТ 

НА НАРОДИТЕ 
1. Делокруг на Соборот на народите 

Член 218 
Пратениците избрани од републичките собори, 

Покраинскиот и Обласниот собор решаваат одвое-
но како Собор на народите во случаите и под 
условите што ги предвидува Уставот а согласно 
одредбите од овој правилник за работа. 

Член 219 
Кога Сојузниот собор ставил на дневен ред на 

Своите седници предлог за измена на Уставот или 
предлог за сојузниот општествен план, претседате-
лот на Скупштината ќе свика состанок на Соборот 
на народите пред да го отпочнал претресот на 
овие предлози Сојузниот собор. 

Ако тој не г^ стори тоа, состанокот на Соборот 
на народите •може да го свика и пратеникот што 
аду претседавал на претходниот состанок на Со-
борот на народите (претседател на состанокот). 

Член 220 
Ако на дневен ред на седницата на Сојузниот 

собор се наоѓа предлог на закон, декларација, ро* 
залупила, препорака или на одлука што се однесу-
ваат до односите на федерацијата и народните ре-
публики што се определени со Уставот, мнозинство-
то пратеници избрани од републичкиот собор на 
една народна република има право да пред ложи 
Соборот на народите да решава за тој предлог 
одвоено. 

Народните пратеници можат да поднесат пред-
лог од моментот кога е ставан предлогот на закон 
или на друг акт на дневен ред на Сојузниот со-
бор до почетокот на гласањето за него. Овој пред-
лог пратениците можат да го поднесат усно или 
пишемо. 

Штом е сторен ваков предлог, се смета дека 
Соборот на народите е снажан на состанок. 

Додека Соборот на народите не го заврши пре-
тресот на предлогот на закон или на друг акт, СО-
ЈУЗНИОТ собор не може да води претрес за овие 
акти, односно ја прекинува веќе започнатата сед-
ница. 

Член 221 
Кога е свикан во сменела на претходниот член. 

Соборат на народите, пред да по утврди дневниот 
ред, претресува како претходно прашање дали ќе 
пристапи кон одвоено решавање. 

Брз основа на претресот што се води за оправ-
даноста на одвоеното решавање, Соборот на на-
родите одлучува дали ќе решава одвоено за соод-
ветниот предлог на закон или на друг акт. 

Ако одлучи да решава одвоено, Соборот на 
народите го става на дневен ред предлогот на за-
кон или на друг акт и пристапува кон претрес 

Соборот на народите ги претресува прашањата 
што се однесуваат до рамноправноста на народни-
те републики и воопшто односите на федерацијата 
и народните републики, и во тие рамки може да 
врши измени и дополненија во законскиот предлог. 

Другите предлози за измена и дополнение ги 
поднесуваат членовите на Соборот на народите ш 
седница на Домот. 

Член 222 
Претседателот на Сојузната народна скупшти-

на, кота му е упатен предлог на сојузен општ за-
кон, закажува состанок на Соборот на народите. 

Соборот на народите не решава за содржината 
на предложениот општ закон, туку врз основа на 
претрес одлучува за потребата од неговото доне-
сување. 

Ако Соборот на народите се сложи со потре-
бата од донесувањето на општиот закон, претседа-
телот на состанокот ќе го извести за тоа претсе-
дателот на Сојузната народна скупштина, а ако 
Соборот на народите не се сложи со потребата од 
донесувањето на општ закон претседателот на со-
станокот ќе то извести за тоа претседателот на 
Скупштинама и подносителот на законскиот предлог.. 

Предлагачот на законскиот предлог не може 
повторно да предлага истоветен текст што го од-
бил Соборот иза народите. 

Соборот на народите може да даде и свои за-
белешки на предлогот на општ закон со чие до-
несување не се сложил. 

2. Работа на состанокот 
Член 223 

За раководење на работата на својот состанок 
Соборот на народите избира претседател, негов за-
меник и записничар. 

Претседателот на претходниот состанок го 
отвора новиот состанок и му претседава додека не 
се избере нов претседател, негов заменик и запи-
сничар. 

Претседателот, неговиот заменик и записничар 
рог можат да бедат повторно избирани. 
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За избираше цретседатед, негов заменик и за-
писничар важат одредбите од овој правилник за 
работа за избирање претседател, потпретседател и 
записничари на Сојузниот собор. 

Член 224 
Соборот на народите може полноважно да ре-

шава ако се присутни на состанокот повеќе од по-
ловината членови на овој Собор. 

Член 225 
Подносителот на предлог на закон и на друг 

акт односно неговиот претставник има право да го 
Образложи предлогот на состанокот на Соборот на 
народите. 

Известителот на одборот на Домот ги има на 
состанокот на Соборот на народите ИСТИТЕ© права 
што спрема свод правилник за работа ги има на 
седницата Домот. 

Член 226 
Сите други права и должност што ти имаат 

како членови та Сојузниот собор ги вршат чле-
новите на Соборот на народите на седница »а Со-
јузниот собор. 

Член 227 
Доколку со одредбите од оваа глава не е опре-

делено поинаку, за начинот на работата на со-
станок на Соборот на наредете, за претресување 
закони и даути акти и за начинот на гласањето 
важат соодветните одредби од овој правилник за 
работа за работата, претресувањето и гласањето 
на седници на Сојузниот собор. 

3. Утврдување согласноста на текст на закон и на 
друг акт усвоен во Сојузниот собор и Соборот 

на народите * 
Член 228 

Ако Соборот на народите ме се сложил со 
предлогот да решава одвоено, претседателот на со-
станокот ќе го извести за тоа писмено или усно 
Сојузниот собор веднаш на почетокот на седницата 
на чиј дневен ред се наоѓа препресот на предлогот 
на закон или на друг акт поради кој било предло-
жено одвоено решавање во Соборот на народите. 

Ако Соборот на народите решавал одвоено 
претседателот на состанокот, или друг народен 
пратеник определен за тоа ОД Соборот, то соопшту-
ва усно или писмено пред да почне седницата на 
Сојузниот собор, мислењето на Соборот на наро-
дите, како и евентуални измени и дополненија 
ШТО ги извршил Соборот на народите во текстот 
на »предлогот за измена на Уставот, на предлогот на 
сојузниот општествен план, на закон или предлогот 
на друг акт за кој р&справувал. 

Ако тие измени или дополненија се пообемни, 
Соборот на народите е должен да ги отпечати и 
да ги упати до сите членови на Сојузниот собор. 

Член 229 
Кога е запознаен со мислењето односно текстот 

што е усвоен во Соборот на народите,, Сојузниот 
собор започнува претрес како единствен дом. 

Член 230 
Ако текстот усвоен во Со 1 умниот собор се сло-

жува со текстот усвоен во Соборот на народите, 
претседателот на Сојузниот собор, по завршеното 
гласање, ќе то утврди и ќе го објави тоа, и со тоа 
Предлогот за измена на Уставот, предлогот на со-
јузниот општествен план, иза закон или предлогот 
на друг акт, е конечно усвоен во Сојузниот собор. 

Ако при сравнувањето на овие текстови прет-
седателот на Сојузниот собор утврди несогласност 
помеѓу нив, ќе го повика Соборот на народите да 
Пристапи кон одвоен претрес и решавање на спор-
ните прашања. 

Член 231 
На првиот дополнителен претрес Соборот на 

народите, врз основ« ка претрес, одлучува за спор-
нине прашам. 

Ако по овој претрес повеќе не постои несогла-
сност помеѓу текстовите, претседателот на Соју-
зниот собор ќе го утврди тоа, и со тоа предлогот е 

конечно усвоен во Сојузниот собор. 
Ако Соборот на народите остане при порано 

усвоениот текст или ако неговиот нов текст се ра-
зликува од текстот усвоен во Сојузниот собор, се 
пристапува кон првиот дополнителен претрес и во 
Сојузниот собор. 

Ако и по овој претрес остане несогласност по-
меѓу текстовите, претседателот на Сојузниот собор 
ќе го повика Соборот на народите да избере ис« 
број членови На комисијата за решавање на спорот 
колку што ќе изберат и членовите на Сојузниот 
собор-што не се членови на Соборот на народите. 

Член 232 
Комисијата за решавање на спорот се состои 

од десет народни пратеници, и тоа од пет од редов 
на членовите на Соборот на народите и од пет од 
редот на другите членови на Сојузниот собор. 

Комисијава се избира на начинот на кој се из-
бираат одборите на Домот. 

- Член 233 
Веднаш по формирањето, комисијата за ре-

шавање на спорот се состанува, си избира претсе-
давач и пристапува кон изнајдување на решението 
на спорот. 

•Решение од комисијата е она што го прифатиле 
најмалку три члена на комисијата од редот на 
членовите на Соборот на наредете и три члена од 
редот на другите членови на Сојузниот собор. 

Комисијата го известува за својата работа и 
донесените заклучоци Сојузниот собор. 

Член 234 
По извештајот од комисијата за решавање на 

спорот Соборот на народите се состанува одвоено 
и води втор дополнителен претрес врз основа на 
кој ја донесува својата конечна одлука. 

Потоа Сојузниот собор на своја седница води 
втор дополнителен претрес по повод извештајот од 
комисијата 

Ако Сојузниот собор усвои истоветен текст со 
текстот усвоен во Соборот на народите, претседа-
телот на Сојузниот собор го утврдува тоа, и со тоа 
предлогот конечно е усвоен во Сојузниот собор. 

Член 235 
Ако во комисијата за решавање на спорот не 

се постигне согласност во поглед на решавањето на 
спорните прашања или ако по вториот дополнителен 
претрес во Соборот на народите и Сојузниот собор 
остане и натаму несогласност помеѓу текстовите' 
претседателот на Сојузниот собор ќе го утврди тоа 
и потоа ќе објави дека се запира натамошниот 
претрес на предлогот. 

Спорното прашање не може да се стави на 
дневен ред на Скуппгшната пред да истече една 
година од запирањето на претресот. 

Член 236 
Ако прашањето по кое не можела да биде по-

стигната согласност се однесува до некаква одредба 
во предлогот на сојузниот општествен план, пре-
тресот на спорното прашање се одложува само за 
два месеца од денот на запирањето на претресот. 

По истекот на ова време претседателот на Со-
јузната народна скупштина го свикува Соборот на 
народите, а потоа и Сојузниот собор. 

Претресот се врши најпрво ЕО Соборот на на-
родите и се однесува само до спорното прашање. 

Ако текстот усвоен во Сојузниот собор се ра-
зликува од текстот усвоен во Ссб^рст на народите, 
Сојузниот собор ќе утврди дека настапил случај од 
членот 47 став 3 од Уставниот закон и за тоа ќе го 
извести Сојузниот извршен совет заради донесу-
вање одлука. 
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Член 237 
Новоизбраниот Сојузен собор то става претре-

сот на општествениот план на дневен ред на пр-
вата седница по одржаниот прв состанок. 

Сојузниот собор го претресува порано поднесе-
ниот предлог на општествениот план, 

4. Важност и измена на одредбите од оваа глава 

Член 238 
Одредбите ед оваа глава влегуваат во сила ко-

га ќе ги усвои Соборот на народите на одвоен со-
станок. 

Ако Соборот на народите изврши измени и 
дополненија во одредбите од сеза глава, за нив ќе 
се претресува и ќе се одлучи на седница на Соју-
зниот собор. 

Ако Сојузниот собор ни по овој претрес не ги 
усвои во целост измените и дополненијата што ги 
искршил Соборот на народите, Соборот на народите 
повт срео ќе то претресе спорното прашање. 

Ако и по ова текстот усвоен во Соборот на на-
родите се разликува од текстот што го усвоел Со-
јузниот собор, текстот усвоен во Соборот на наро-
дите станува составен дел од овој правилник за 
работа. 

На ист начин ќе се постапи во случај на пред-
лог за измена и дополнение на одредбите, од оваа 
гласа 

XIII. 
ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА РАБОТА 
Член 239 

Овој правилник за работа влегува во сила кога 
ќе го усвои Сојузниот собор. 

Измените и догголненијата на овој правилник 
за работа се донесуваат по истата постапка како и 
самитот правилник За работа. 

Член 240 
Правилникот за работ на Сојузниот собор се 

објавува во „Службениот лист на ФНРЈ". 
29 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен собор 

на Сојузната народна скупштина 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, е. р. 

80. 
Врз основа на Одлуката од Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до донесу-
вањето на општествените планови за 1954 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА НАДОКНА ДА-
ТА НА РАБОТНИЦИТЕ РД ГРАДРЖПГ'43 ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗА ИЗГУБЕНИТЕ ЗАРАБОТЕНИ ПО-
РАДИ ПРЕКИНОТ НА РАБОТАТА ВО ЗИМСКИОТ 

ПЕРИОД ПА 1954 ГОДИНА 

1. — Градежните претпријатија За време на пре-
кинот на работата подади временските незгоди во 
зимскиот период на 1954 година можат, со цел да 
го татвазат постојаниот состав на работната сила, 
да вршат исплата на надокна дата на своите ра-
ботници и кота немаат рта^изаттита, и тоа та "по-
неко до 75% од износот на тарифниот став од та-
рифниот правилник на претпријатието за 1953 го-
дина. Исплатата на свие надокнади се врши на 
товар на платниот Фонд што треба да го остварат 
градежните претпријатија во 1954 година. 

2. — Согласноста за периодот во »од по прет-
ходната точка градежното претпријатие има право 
да ги исплати надокнадите, ја дава со решение 
секретарот на советот за стопанство иа народниот 
одбор на окошијата (1радот) на чие подрачје е се-
диштето на претпријатието односно каде п^о се 
наоѓа градилиштето. 

Против решението од претходниот став може 
да се подаде жалба до соборот на производителите 
на односниот народен одбор. 

3. — На градежните претпријатија со цел за 
исплата на надокнадите по точ. 1 од ова решение, 
Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува кратко-
рочни кредити со каматна стона од 2°/а годишно. 
Градежните претпријатија се должна Да ги вратат 
искористените кредити примени за оваа цел на 
товар на платниот фонд во 1954 година. Народниот 
одбор на околината (градот) на чие подрачје се 
наоѓа градежното претпријатие што ги користи 
одделните кредити од оваа точка, по бараше од 
Народната банка на ФНРЈ ќе даде гаранција за 
овие кредити. 

4. — Ова решение влегува во сила со Долот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 61 
27 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вел»ко Зенови«, е, р. Едвард Кардељ, е. р. 

91. 
Врз основа на чл. 45 ст. 4 од Уредбата за да-

нокот на доход (,,Службен лист на ФНРЈ", број 
56/53), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ СТОПИ РА АМОРТИЗА-
ЦИЈАТА ШТО КЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ 

УТВРДУВАЊЕТО ДАНОЧНИТЕ ОСНОВИЦИ 
НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1) Максималните стопи на амортизацијата по кои 
Ќе се врши пресметувањето на амортизацијава која 
ќе се одбива од бруто приходите во смисла на од-
редбите од чл. 45 од Уредбата за данокот на деспод, 
изнесуваат, и тоа: 

а) за згради што непосредно служат За стопан-
ска дејност-најповеќе 3% од вредноста на зградата; 

б) за машините што ги употребава Даночниот 
обврзник при вршењето на текови скат« дејност, 
најповеќе 9% од вредноста на машините; 

в) за алатот што го употребува даночниот 
обврзник при вршењето на текозгееката дејност — 
најповеќе 12% од вредноста на алатот. 

2) Износите на а-мс^ти? апи та т а на згра дите ма-
шините и алатот, што ќе се одбиваат од бруто при-
ходите при утврдувањето на чистиот приход, не 
можат да бидат поголеми од износите што им одго-
вараат на стоките од претходната точка. Прм утвр-
дувањето износите на амортизацијата ќе се води 
вметка за вредноста и за С Р О К О Т на траењето на 
зградите, машините и алатот. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист иа ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 650 
22 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на наводното стопанство^ 
Хасан Бркиќ, е. & 
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92. 
Врз основа ма чл. 12 од Уредбата за кадворе-

шно-трговекото поодување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО КБ СЕ ВНЕСУВААТ ВО 
КОНТРОЛНИКОТ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ РАБОТИ СО 
СТРАНСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 

НА КОНТРОЛНИКОТ 
1) Стопанските организации што вршат извоз и 

увоз на стоки должни се да водат контролише за 
склучените работи со странство, одделно за рабо-
тите на извозот (контролник за склучените работи 
со странство по извозот), а одделно за работите иа 
увозот (контролних за склучените работи со стран-
ство по увозот). 

2) Во контролникот за склучените работи со 
странство по извозот, задолжително се внесуваат 
следните податоци: 

а) број, датум и вредност на заклучокот; 
б) број и датум на царинската пријава, како 

и вредност на извезената стока во странска валута; 
в) број и датум на извештајот на Народната 

банка иа ФНРЈ за наплатата, како и вредноста на 
фактичната наплата во странска валута. 

Како фактична наплата се омега вредноста на 
наплатата по одбивана евентуално станатите ра-
злики на провизиите, боешфикациите, работите 
и ел., а не и по одбивање редовните банкарски тро-
шоци. 

3) Во контролникот за склучените работи со 
странство по увозот, задолжително се внесуваат 
следните податоци: 

а) број, датум и вредност на заклучокот; 
б) датум и срок на акредитивот,, како и датум 

ва продолжувањето и исплатата на акредитивот, а 
ако е исплатата со дознака — тогаш и датум на из-
вршената дознака; 

в) брод и датум на царинската пријава, како и 

вредност на увезената стока во странска валута; 
т) износ ка евентуалните примања во странска 

валута и објаснение* на овој износ (посредничка 
провизија, бонификација, рабати и ел.). 

4) Стопанските организации шио вршат друг 
вид надворешно*-трговски работи, како застапување 
странски фирми, меѓународно-трговско посредува-
вме, контрола на квалитетот и квантитетот на сто-
ките по договорот, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки (патен, речен, поморски, 
воздушен), изведба на градежни работи во стран-
ство и вршење други услуги во прометот на стока 
Се странство, должни се да водат контролише (еви-
денција) за склучешрре работи со странство. 

Контролникот (евиденцијата) за склучените ра-
бош со странство, се води одделно за секој вид 
н*здвореш1н!0-трговЈски работи; контјролнијк за ра-
ботите на застапништво на странски фирми, кон-
тролних за работите на ме ѓународно -трговско по-
средување, контролних за работите на контролата 
(На квалитеотот и квантитетот на стоките по дого-
ворот,, контрол ник за работите на меѓународната 
шпедиција, контролише за работите на меѓуна-
родниот транспорт на стоки, контролних за работи-
те на изведба на градежни работи во странство и 
контролних за работите на вршење други услуги 
во прометот на стоки со странство. 

5) Во контролникот (евиденцијата) за склуче-
ните работи со странство задолжително се внесу-
ваат податоците за видот и бројот на склучените 
и извршените работи со странство, датум на здо-
бивањето и остварувањето на правата и обврските 
Спрема странството, како и вредноста на овие пра-
ва и обврски. 

6) Покрај податоците цитирани во точ. 2, 3 и 5 
Од ова упатство; стопанските организации можат 

да внесуваат во контролникот за склучените работи 
со странство и други податоци што им се потребни 
за нивното поодување. 

Документацијата од која се внесуваат подато-
ците во контролникот мара да биде средена на ед но 
место и по редот на внесувањето во контролникот, 

7) Контролникот за склучените работи со стран-
ство има значење на работна книга. 

Одредбите од Уредбата за книговодството на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
б р 53/53), што се однесуваат до работните книги 
важат во сето и за контролникот за склучените 
работи со странство. 

8) Стопанските организации се должни кон-
тре линиите предвидени со ова упатство да ги во-
ведат и ажурираат до 1 април 1954 година. 

9) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува она работите склучени по 1 јануари 
1954 година, како и на работите што се склучени 
пред 1 јануари 1954 година, но до тој срок не се 
извршени. 

Бр. 735 
23 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство. 
Хасан Бркиќ, е. р. 

93. 
Врз основа На чл. 6 од Уредбата за данокот на 

добивката од девизното иселување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НА-

ПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА 
ОД ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ 

1) Данок на добивката од девизното посл ување 
плаќаат сите стопански организации што оствару-
ваат девизни средства со извоз на стоки и со услу-
жно школување (во натамошниот текст: извозник). 

Од обврската за плаќање на данокот на добив-
ката од девизното школување се изземаат стопан-
ските организации што се занимаваат со превоз на 
стоки и патници во меѓународниот сообраќај, и тоа 
за девизите остварени со превоз на стоки и патни-
ци со железнички, поморски, речни, воздушни или 
со патни сообраќајни средства. 

2) За пресметување на даночната основица на 
данокот на добивката од девизното посетување се 
зема во обѕир износот на остварените девизи што 
преостанува по одбиток на делот што и* е останел 
на Народната банка на ФНРЈ во корист на Цен-
тралниот девизен фонд. 

Даночната основица ја сочинува позитивната 
разлика помеѓу вредноста на износот на девизите 
од претходниот став по званичен курс и вредноста 
на истите девизи пресметани по курсот на девизно-
то пресметковно место на начинот определен во тач. 
3—6 од ова упатство. 

3) Девизите што се продадени на девизното 
пресметковно место пред донесувањето на пресмет-
ката се пресметуваат по фактичкиот курс по кој се 
продадени. 

По кој курс се девизите продадени извозникот 
докажува со заклучницата на девизи,ото пресмет-
ковно место што ја поднесува до Народната банка 
на ФНРЈ со пресметката. 

Ако извозникот дал налог за продажба на де-
визи преку Народната банка на ФНРЈ и не распо-
лага со заклучница еа девизното пресметковно 
место, курсот по кој се девизите продадени се 
кажува со извештајот од Народната банка ма 
ФНРЈ за извршената продажба на девизи. 
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4) Девизите што др денот Ка поднесената пре-
сметка се употребени за сопствени плаќања во 
странство, се пресметуваат по средниот курс на 
ФНРЈ на девизното пресметковно место оној ден 
кош на Народната банка на ФНРЈ и' е издаден 
налогот за дознака. Ако тој ден немало курс за од-
носната девиза, ќе се примени претходниот среде« 
курс на ФНРЈ н,а девизното пресметковно место. 

5) Девизите што до денот на поднесената пре-
сметка не се продадени па девизното пресметковно 
место ниту употребени за сопствени плаќања во 
странство, се пресметуваат по средниот курс на 
ФНРЈ она девизното пресметковно место што важел 
за односниот вид девизи еден ден пред поднесу-
вањето на пресметката. Ако тој ден немало курс 
за тој вид девиза, ќе се примени последниот среден 
курс .на ФНРЈ на девизното пресметковно место. На 
ист начин ќе се постапи и во случај кота извозни-
кот ги вирманисал девизите на девизната сметка 
на производителот. 

6) Ако пресметката на данокот на добивката од 
девизното пословање се поднесе ненавремено, т.е. 
по определениот срок од 30 дена даночната осно-
вица ќе се пресмета по истите курсеви по кои би 
била пресметана да била пресметката на данокот 
навремено поднесена, и тоа: 

— за девизите продадени на девизното пре-
сметковно место пред истекот н а срокот за подне-
сување на пресметката, по фактичкиот курс на 
продажбата; 

— за девизите што се користени за сопствени 
плаќања во странство пред да истече срокот за 
поднесување на пресметката од 30 дена,, — по сред-
ниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно меч-
ето оној ден кота Народната банка на ФНРЈ при-
мила од извозникот исправен налог за плаќање; 

— за девизите што пред истекот на пресметка-
та од 30 дека не се продадени на девизното пре-
сметковно место ниту употребени за сопствени пла-
ќања ЕО странство, ќе се примени последниот среден 
курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место 
што важел пред истекот на срокот определен за 
поднесување на пресметката. 

7) Данокот на добивката од девизното послу*-
вање се пресметува и наплатува преку филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ при која извозникот 
има своја редовна динарска текушта сметка, и тоа 
истовремено со пресметката на разликите по из-
возе*. 

Пресметката на данокот, како и пресметката 
на разликите во цената по извозот извозникот ја 
поднесува до Народната банка на ФНРЈ без обѕир 
дали го извршил извозот за своја или за туѓа 
сметка. 

Кај деломично наплата на противредкоста на 
извезената стока,, пресметката на данокот се врши 
како и пресметката на разликите во цената, т.е. 
врз базата на наплатениот износ на девизите. 

Ако наплатата на противвредноста на извозе-
ните стоки е извршена однапред, т.е. пред изводот, 
пресметката на данокот се врши како и пресметка-
та на разликите во цената, т.е. во срок од 30 дена 
од ден-тг на извинувањето на извозното царинење. 

8) Пресметката и наплатата на данокот се в е т и 
во срок од 30 дона од д°'нот на известувањето на 
На?.едната банка на ФНРЈ за дефинитивната гр~е-
светка на приливот на девизите, т.е. во истиот 
срок во кој се вр/ед пресу,тетката и ликвидацијата 
на разликите во цената по извозот. 

9) Износот на ненасите папратен во смисла 
чл. 4 ст. 2 од Уредбата за данокот на доб ив ка тп од 
девизното пос дување, Нар: дната банка па ФНРЈ 
ќе го одобри на сметката „Данок на добивката од 

девизното послување", а за наплатама на свој из-* 
пос се води одделна евиденција. 

10) Ова упатство влегува во сила Со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува на сите девизен средства остваре-
ни (наплатени) почнувајќи сд 1 јануари 1954 година. 
Како датум на остварените (неплатени) докази се 
смета датумот на извештајот на Наредната банка 
на ФНРЈ за дефинитивната пресметка на приливот 
на девизите. 

Бр. 419 
16 јануари 1964 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

04. 
Врз основа на одредбата од тар. бр. 08 делот 

А од Тарифата на данокот на промет кое Уредбата 
за данокот на промет („Службен лио? ка ФНРЈ", 
55^53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТОПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1) На прометот на моторни возила се плаќа 
данок по следните стопи, и тоа: 

по стоката од 
е) на прометот на патнички авггомсби ли 400%, 
б) на прометот на други моторни возила 

(камиони, автобуси, моторцикли и сл.) 
и нивните приколици 200%' 

2) Ова решение ќе се применува сд 1 јануари 
1954 година. 

Бр. 788 
25 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на наводното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 
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