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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, 

Соборот на производителите на Сојузната на -
родна скупштина на седницата одржана на 29 ј а -
нуари 1954 година донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУ-

ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

X. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Соборот на производителите како еден од доата 

дома на Сојузната народна скупштина работи оо од-
редбите од овој правилник за работа, а неговите 
собори и комисии по одредбите од своите правил-
ници за рабоша. 

Одборите и комисиите донесуваат сами свои 
правилници за работа, кои мораат да бидат во сог-
ласност со одредбите од овој правилник за работа 
и потврдени од Соборот на производителите. 

Член 2 
Соборот на производителите заседава одвоено 

од Сојузниот собор освен во случаи кота по Уста-
вот и правилникот за работа на Сојузната народна 
скупштина се состанува и работи заедно со Соју-
зниот собор. 

Член 3 
Соборот на прсизводателите ги врши сам, ка-

ко Сојузна народна скупштина, оние работи што 
со Уставот и со закон се ставени во негова исклу-
чива надлежност. 

Член 4 
Соборот на производителите работу во свои 

седници, во седници на своите постојани и други 
одбори и комисии, како и во заеднички седници со 
Сојузниот собор. 

И 
СОСТАНОК НА НОВОИЗБРАНИОТ СОБОР НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА 
НА МАНДАТИТЕ 

Член 5 
Новоизбраниот Собор на производителите го 

Свикува во заседание претседателот на Соју зната 
народна скупштина од минатото свикување!. Тој 
го известува писмено Соборот на производителите 
за тоа кој народен пратеник во него е на јстар по 
г о р н и т е . Овој акт го соопштува на првиот прет-
ходен состанок на Домот секретарот на Сојузната 
народна скупштина од минатото 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 Верифик ационен одбор и 
предлага да се изберат два јца записничари кои се 
избираат пред да се премине на дневниот ред. 

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

В ер и ф и к а циони от одбор се избира врз основа 
на кандидатски листи. Предлог на кандидатска л и -
ста можат да поднесат секои десет члена на Домот. 

Штом ќе биде избран Верификациониот одбор, 
претседавачот го заклучува состанокот. 

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

Член 6 
Веднаш по избирањето Верифик ациониот од-

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

Верификациониот одбор ги испитува пратенич-
ките уверенија, изборните акти и жалбите против 
изборите. 

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

Напечатениот извешта ј од Верификационо^? 
одбор се испраќа до сите членови на Домот н а ј -
малку 24 часа пред да почне вториот претходен 
состанок на Домот што го з а к а ж а л претседателот 
на Верификацио1киот одбор со дневен ред: претрес 
на извештајот од Верификациониот одбор 

Претседател екг на Вермфикаоиониот одбор му 
претседава на овој состанок. 

Член 7 
Врз основа на извештајот од Верификацио-

ниот 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 Верификационо«^ 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-
фикаци ја на поодделен мандат и да нареди прет-
ходно да се извршат потребни извиди. Одлагањето 
на одлуката за верификација на поодделен 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 8 
По верификацијата на мандатите народните 

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

Член 9 
По одлуката на Домот за верификацијата на 

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

„Свечено из јавувам дека должностите на со-
јузен народен пратеник ќе ги вршам совесно и пре« 
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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 ггрочитаната заклетва пратениците го пот-
пишуваат нејзиниот текст во одделен протокол 

Член 10 
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 11 
По полагањето на заклетвата на народните 

пратеници претседателот на Верифсжациониот од-
бор става на дневен ред избирање претседател, 
потпретседател и записничари на Соборот на про-
изводителите. 

Член 12 
По избирањето на претседателот, потпретседа-

телот и записничарите новоизбраниот претседател 
го заклучува вториот претходен состанок и ја 
•отвора првата редовна седница, ставајќи г 1 лчевен 
ред одлучување на Домот да му се предлог:-1 на 
Сојузниот собор одржување заедничка седница за-
ради избирање претседател, потпретседатели и се-
кретар на Сојузната народна скупштина, Претсе-
дател на Републиката и членови на Сојузниот из-
вршен совет. 

III. 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ЗАПИСНИЧАРИ 

Член 13 
Соборот на производителиге има претседател, 

•еден потпретседател и тројца записничари. 
Претседателот, потпретседателот и записнича-

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

Член 14 
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-
кот за работа и за извршување на одлуките на 
Домот, и ги врши другите права и должности пред-
видени со овој правилник за работа. 

Член 15 
Ако е претседателот спречен го заменува во 

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

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

Член 16 
Записничарот води записник на седницата, 

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

Записничарите ги вршат должностите наиз-
менично. 

Член 17 
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 СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1. Свикување и јавност на седницата 
Член 18 

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 постој аните одбори, од петина членови 
на Домот или од Сотузнмот извршен совет, како И 
во други случаи кога е тоа определено со овој пра-
вилник за работа. 

Ако претседателот на Скупштината не̂  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 19 
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 се "жицата ја закажува усно, гтрегседа-
телот ќе го објави на огласна табла во простори-
ите на Домот денот и часот на закажаната седница. 

Член 20 
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 р а с т а в у в а без присуство на јавноста. За вагон 
предлог одлуката се донесува без претрес. 

Член 21 
Ако Домот одлучил да се расправува за поод-

делни прашања без присуство на јавноста за тие 
прашања ќе се раскравува без присуство на јав-
носта и во одборите. 

Работата на таква седница се смета како др-
жавга 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 иа * 
дневниот ред 

Член 22 
Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 

еден од записничарите ќе го прочита записнику 
од претходната 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 23 
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 кусч 
прашања од членовите на Домот што му се упатени. 

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



ПеФси<, 19 февруари 1954 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 8 — Страва 199 

Член 24 
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 25 
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 
оние точки што по правилникот за работа треба Да 

се стават на дневен ред или за кои Домот порано 
решил да се стават на дневен ред тој ден, 

Член 26 
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 
Скуширината, 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 по 
оној ред по кој се испратени до Домот. 

Член 27 
Во предлогот .на дневниот ред претседателот 

на Домот ќе внесе по предлог од народен пра-
теник, поднесување извештај од народниот 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 28 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

Се бара итно да се расправи поодделно праша-
ње иличев 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 29 

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 30 
Секој народен пратеник има право да говори 

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

ва националните малцинства се преведуваат. 

Член 31 
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 прибавувањето. Пријавата може да 
биде писмена или усна. 

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

Член 32 
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 го поканува Домот да го реши 
ова прашање без претрес. 

Член 33 
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 својот 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 тгозволи 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 Домот без претрес 

Член 34 
Говорникот може да говори само за прашања-

та што се на 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. 

Член 35 
Домот може да одлучи по предлог од досег пра-

теници говорникот да може по истиот предмет да 
говори само еднаш, како и да го определи трае-
њето на говорот. 

Подносителот на предлогот, претставникот на 
Сојузниот извршен совет и одворскиот известител 
можат за истиот предмет да говорат повеќе ггат*.Ј и 
прекуред 

Член 36 
Говорникот може да го прекине или опомене 

на ред само претседателот на Домот, кој е должен 
да ј>а обезбеди слободата на говорот. 

4. Донесување одлуки и заклучување седница 
Член 37 

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 избројување. 

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. 
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Член 38 
Полноважни одлуки се донесуваат со мнозин-

ство дадеш гласови, освен ако со овој правилник 
За (Работа не е определено поинаку. 

Ако бројот на пратениците што се воздржале 
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 39 
Ако во избирањето учествувале двајца или по-

веќе кандидати избран е оној од 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 
секова 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 „проти©" 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 можат да се откажат од кандидатската листа, 
односно од кандидатурата. 

Член 40 
Пред да се донесат одлуките на Домот на сед-

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

Член 41 
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 дневниов ред воопшто или заради испраќање 
до одбор или комисија на натамошно проучување. 

Член 42 
Подносителот на предлогот може да го повле-

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

Член 43 
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 44 
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 тон се однесуваат до избирањето 
што се врши. 

Член 45 
Домот донесува акти во форма на закони, де-

кларации, револуции, препораки или одлуки. 
За формата на актот одлучува Домот со об^ир 

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

Член 46 
Претресот за еден предлог го заклучува прет-

седателот откога 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 немало 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.-
сан>е и кола не е исцрпена листата на 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 гтава 
веднаш на гласање 

Член 47 
Секоја седница на Домот ја заклучува претсе-

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

Член 48 
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 49 

Пратеникот гласа лично и јавно. 
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 50 
Пратениците гласаат на тој начин што се из-

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

Член 51 
Се гласа со дигање рака или поименично. 

Член 52 
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 на оние што гласале 
за предлогот и бројот на оние што гласале против 
предлогот, претседателот прашува дали има прате-
ници што се воздржеле од гласање. 

Член 53 
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 
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$0 бара тоа еден пратеник поддржан од девет пра-
теници. 

Член 54 
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 списокат 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, претседателот 
прашува дали има некој пратеник што не е про-
зван. Адсо 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 забележено во списокот дека 
гласале. 

Член 55 
Тајното гласање се врши ср 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 
на печатени. 

Член 56 
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 линии, 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 се предложени 
и за секоја листа имињата на предложените кан-
дидати. Листите се обележуваат на ливчето со ре-
ден број. Секоја листа е заградена со подебели ли-
нии, а покрај ознаката на листата од десната стра-
на се наоѓа празен квадрат. 

Ако изборот на претседателот, потпретседателот 
и записничарите се врши со тајно гласање, 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 озвабичува со печатот 
н а ДОШУГ 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 
Член 57 

Пратеникот што при расподелбата на гласачки-
те ливчиња не добил ливче, има право да го добие 
се' до завршетокот на гласањето. 

По раслоделбата 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 58 
Спроведувањето на изборот што се врши со тај -

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

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

Кога 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 прозоват пратениците за кои не 
е забележено во списокот дека гласале. 

Член 59 
Пратеникот гласа на тој начин што во квадоа-

тот 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 к в а д р а т н е покрај имињата 
на двајца или повеќе кандидати или покрај озна-
ката на две или повеќе кандидатски листи, "к^ко и 
оние ливчиња што се пополнети така што да не мо-
же со сигурност да се утврди за кој кандидат од-
носно листа гласал пратеникот. 

Член 60 
По завршеното гласање се (врши избројување 

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

чин што двајца записничари земаат едно по едно 
ливче, го одвиткуваат и прегледуваат па важечкото 
ливче му го 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 имало против. 
(Неважечките ливчиња се одвојуваат настрана. Ко-
га е завршено избројувањето, записничарите 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 кој се гласало и 
бројот на гласачките ливчиња, резултатот се утвр-
дува врз основа на бројот на предадените гласачки 
ливчиња. 

Член 61 
Кога за разрешувањето е© одлучува со тајно 

гласање, на гласачкото ливче под името на и®* 
©раното 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 квадратом покрај зборовите 
„за р а з р е ш у в а њ е ' а против разрешување гласа 
на тој начин што го запишува истиот знак во 
квадратот покрај зборовите „против разрешување". 

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

Член 62 
По извршеното гласање претседателот ги утвр-

дува резултатите на гласањето и врз основа на 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. 
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Кога за разрешување се гласало поименично 
клџ тајно, претседателот објавува колку пратеници 
вкупно гласале, колку гласале за разрешување, 
колку против и колку имало нев!ажечки ливчиња. 

Резултатите на гласањето се внесуваат во за-
писник. 

6. Одржување ред на седницата 
Член 63 

Исклучиво право и должност за одржување ред 
на седницата на Домот му припаѓа на претседате-
лот на Домот. 

Член 64 
За повреда на редот на седницата можат да Ш. 

се изречат на народните пратеници дисциплински 
мерки: 

спомена; 
опомена која се внесува во записник; 
одземање збор, и 
времено отстранување од седниците. 
Пратеник може да биде времено отстранет нај-

повеќе од три седници а за повторен случај на по-
тешка повреда на редот најповеќе од пет нови сед-
мици 

Опомената, опомената која се внесува во запи-
сник и одземањето збор ги изрекнува претседателот. 

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

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

Член 65 
Опомената ќе му се изрече на пратеник што со 

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

Член бб 
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 изрази 
кои не се во согласност со достоинството на Домот, 
а на кој што на истата седница веќе еднаш му е из-
речена опомена. 

Изречената мерка се внесува веднаш во запи-
сникот. 

Член 67 
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 спомнат 
од претседателот или му е изречена опомена која 
се внесува во записникот. 

Член 68 
Времено отстранување од седници ќе му се из-

рече" на пратеник што упорно и тешко ги навредува 
народните пратеници или Скупштината, или за ко-
го се утврди дека не ја чувал тажната за предме-
тите за кои е изгласана тајност, или код 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 69 
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 70 
Пратеник против кого 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 искр-
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-
ла трае подолго од петнаесет минути. 

Член 71 
Изрежувањето на одземање на збор и време-

ното отстранување од седниците се внесува во за-
писникот. 

Член 72 
Ако претседателот со редовните средства на 

правилникот за работа не може да го одржи редот 
ца седницата, може да определи кус прекин на сед-
ницата. 

Член 73 
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 74 
Сите лица што се наоѓаат во салата по службе-

на работа за време на седницата се под надзор 
од претседателот и должни се да ги извршуваат 
неговите налози. 

V. 
ОДБОРИ И КОМИСИИ 

1. Одбори и нивниот состав 
Член 75 

Соборот на производителите има следни посто-
јани одбори: 

1) Одбор за народно стопанство, 
2) Одбор за стопански организации, 
3) Одбор за прашања на трудот и социјалното 

осигурување, 
4) Одбор за буџет, 
5) Законодавен одбор, 
6) Мандатно-имунитетен одбор, 
7) Одбор за претставки и жалби. 

Член 76 
Со одлука за дополнение на овој правилник за 

работа Домот може д а формира и други постојани: 
Одбори. 

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 77 
Одборот за народно стопанство има 21 член,, 

Одборот за стопански организации и Одборот за. 
прашања на трудот и социјалното осигурување но 
15 члена, Законодавниот одбор 11 члена, Одборот 
за буџет 9 члена, а Мандатно имунитетниот одбор 
и Одборот за претставки и жалби по 7 члена. 

Член 78 
Секој одбор има претседател и секретар, што 

ги избира од редот на своите ^членови. 
Поодделен одбор може да ш^а и потпретседател,. 
Потпретседателот му помага на претседателот 

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

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

Предлог за избирање претседател, потпретсе-
дател, како и секретар може да поднесе секој член 
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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, 

2. Избирање и разрешување на одборите 
Член 79 

Предлог за избирање одбор во целост, како и 
предлог за избирана или разрешување поодделни 
негови членови можат да поднесат десет пратеници. 

Член 80 
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 тајно гласање, гла-
сањето се врши со едно гласачко ливче 

Член 81 
Секова кандидатска листа мора да содржи онол-

ку кандидати колку членови се избираат во од-
борот. 

Член 82 
Претседателот на Скупштината и претседателот 

на Домот не можат да бидат избирани за членови 
на одборите. 

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

Член 83 
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 (количниците) до-
бивени со вакво делење се 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 повеќе 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. 

3. Делокруг и о в л а с т е т е на постојаните одбори 
Член 84 

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

сојузни закони од областа на народното стопан-
ство и на финансискиот систем, освен оние што 
спаѓаат во делокруг на Одборот за стопански ор-
ганизации и Одборот за прашања на трудот и 
социјалното осигурување;1) 

го претресува предлогот на сојузниот опште-
ствен план и завршниот биланс за неговото из-
вршување; 

ш претресува прашањата на стопанскиот си-
стем и планскиот развиток на народното стопан-
ство како целост, како и другите прашања на сто-
панската политика во рамките на правата на фе-
дерацијата. 

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

1) Спрема чл. 34 тон. 3—4 од Уставниот закон тука 
спаѓаат: а) исклучиво законодавство: за парите, кре-
дитниот систем, банките и финансиското поодување, за 
социјалното осигурување, имотен законик; за патентите, 
жиговите, урнеците и моделите; за установување опште-
ствениот придонес и даноците; за царините; за девизите; 
за меницата, чекот и други начини за плакање; за оси-
гурувањето; б) основно законодавство: за планското упра-
вување со народното стопанство; за стопанските органи-
зации; за сообраќајот и врските; за буџетите; за опште-
ствениот придонес, даноците и други давачки; за искори-
стувањето на природните богатства и сили; за трудот. 

ти претресува прашањата во врска со пример-
ната на сојузниот општествен елан, сојузните сто-
пански закони и законите за стопанскиот систем. 

Член 85 
Одборот за стопански организации: 
ги претресува и приготвува предлозите на со-

јузните закони за организацијата и правата и за 
обврските на стопанските организации, за здру-
жувањето на тие организации и за самоуправува-
њето на производителите во стопанството; 

ги претресува прашањата во врска со врше-
њето на дејноста на стопанските организации; 

ги проучува и приготвува предлозите на пре*« 
пораки и одлуки за работа на стопанските срѓа« 
низ-ации; 

ја следи примената на законите во чие доне-
сување учествува и ги претресува прашањата во 
врска со приманата на тие закони и со состојбата 
вз стопанските организации врз основа на изве*» 
штаите од членовите на одборот или членовите на* 
Домот, 

Член 86 
Одборот за прашања на трудот и социјалното 

осигурување: 
ги претресува и проучува предлозите на соју-

зните закони од областа на трудот и социјалното 
осигурување; 

ги претресува начелата на управувањето со 
установите на социјалното осигурување; 

ги претресува во рамките на правата на фе-
дерацијата прашањата во врска со работата на 
уетажните на социјалното осигурување како и со 
работата на народните одбори и органите на Др-
жавната управа во работите од областа на трудот 
и социјалното осигурување; дава мислења за пред-
лозите на пресметките на расходите и приходите 
на самоуправните установи од областа на трудот 
што се финансираат или дотираат од сојузниот 
буџет, односно дава мислење за обемот и употре-
бата на финансиските Средства за заштита на тру-
дот и социјалното осигурување; 

ја следи примената на сојузните закони во об-
ласта на заштитата на трудот и социјалното оси-
гурувани. 

Член 87 
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 што не се предвидени со буџе-
тот, како и на паричните издатоци во предлозите 
на решенијата за претставки и жалби што ги при-
готвува Одборот за претставки и жалби на Домот, 
и ги определува 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, и ги опре-
делува изворите од кои ќе се покријат тие изда-
тоци; 

ги претресува во рамките на правата на фе-, 
дерацијата прашањата во врска со работата на фи-
нансиските управни органи, ги проучува и претре-
сува прашањата во врска со трошењето на јавните 
финансиски средства; 

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

Член 88 
Законодавниот одбор: 
ги претресува од законодавно-правното гледи-

ште предлозите на сите закони освен пред-
лозите на законите за сојузниот општествен 
план, за сојузниот буџет, за завршниот биланс, за 
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извршувањето н!а општесТвокиот план и за соју-
зната завршна сметка., и ја утврдува законската 
фф!Ш на текстот кош е тоа истребио; 

има право да подава предлози за измена на 
законскиот предлог во суштина; 

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

ш следи прашањата на процедурата на Домот 
иј на заедничките седници на домовите, составува и 
ги претресува предлозите за измена и дополнение 
Ш правилникот за работа на Домот и на Сојузна-
та наредна скупштина. 

Законодавниот одбор ќе го проучи прашањето 
ва согласување сојузните закони што постојат во 
.чие донесување учествува спрема Уставот и Собо-
рот на производителите со Уставниот закон и ќе 
му поднесе извештај на До№г за начинот и постап-
ката за пречистување на сојузното законодавство. 

Член 89 
Ма в.датно-имунитетниот одбор: 
ги 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 Скул-
птурата одобрение за лишени^ од слобода и за 
започнување односно продолжување кривична по-
стапка против член на Домот, во случај кога Домрт 
не е собран, со обврска својата одлука да му ја под-
несе на Домот на првата негова наредна седница 
заради донесување конечна одлука на Домот; 

ги претресува приговорите што поодделни др-
жавни органи, установи и организации му ги Упа-
туваат на Домот, според членот 18 ст. 3 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
зна -сојузните народни пратеници, и му поднесува на 
Де мет извештај и свои предлози. 

Член 90 
Одборот за претставки и жалби: 
ги проучува и претресува претставките и жал-

бите што ти упатуваат до Скупштинама граѓаните, 
организациите и установите а се однесуваат до 
работата на стопанските организации или до пра-
шањата на работните односи и на социјалното оси-
гурување на работниците и службениците во сто-
панските организации; 

постапува по претставките и жалбите согласно 
одредбите од ској правилник за работа за постап-
ката при решавањето на жалбите и претставките 

Член 91 
Постојаните одбори во вршењето на работите 

Од својот делокруг донесуваат резолуции како и 
препораки за работата на стопанските организации, 
државните органи и самоуправните установи во 
областа на стопанството, трудот и социјалното оси-
гурување. По овие прашања тие можат да даваат 
и мислења по своја иницијатива или по барање од 
друг одбор или од стопански организации. 

Постојаните одбори во рамките на својот дело-
круг приготвуваат и ги претресуваат одредбите од 
предлозите за донесување декларации, резолуции, 
препораки и одлуки и за тоа му поднесуваат изве-
штај на Домот. 

Покрај резолуциите што се упатуваат до друг 
одбор или како предлог до Домот одборите можат 
да донесуваат и резолуции во кои јавно заземаат 
став по определени прашања од својот делокруг. 

Покрај предлозите на препораките што му ги 
испраќаат на Домот одборите можат во рамките на 
школувањето од својот делокруг да донесуваат пре-
пораки со кои јавно го изразуваат советодавното 
мислење во поглед на работата на народните од-
бори,, органите на државната управа, самоуправни-
те установи и стопанските организации, 

Член 92 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

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

Ако резолуцијата или препораката се однесува 
до прашања што спаѓаат и во делокруг на соодвет-
ниот одбор од Сојузниот ссбср, резолуцијата и пре-
пораката се донесени! кога ќе ги усвојат во истиот 
текст одборите на обат^ дома. 

.Член 93 
Одборот е должен, пред да го заклучи претре-

сот за неодделен предлог на закон или на друга од-
лука што ги донесува Домот, д а побара мислење 
од 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 94 
Ако одборите не се сложат за тоа во чиј де-

локруг спаѓа приготвувањето и претресувањето на 
поодделен предлог на закон или на друг акт па 
Домот, односно 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 садбер за пригот-
вување и претресување неодделен предлог односно 
за давање мислење по определено прашање од 
предлогот. 

Мислењето од претседателот на Скуп штип ата,, 
што ќе го одобри Домот, станува задолжително пра-
вило на скупштинската постапка. Одборот што не 
е задоволен со мислењето од претседателот на, 
Скупштиката може да бара одлука од Домот од-
носно од Окупштината. 

Член 95 
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 државни 
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 96 
Претседателот и секретарот на одборите се дол-

жни резолуциите и препораките што ќе ги донесат1 

одборите на Домот да ги објавуваат во „Службениот 
лист на ФНРЈ". 

Одборите ги испраќаат сите акти на објавување 
преку претседателот на Сојузната народна скуп-
штина. 

Член 97 
Домот може да побара ед 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 98 
Одборите се должни да му поднесат на Домот 

извештај з а 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 нип. 

Врз основа на претресот Домот може да до-
несе :км;счиа одлука за актите и нормите што ги 
донел одборот. 
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Член 99 
Дождот може да одлучи претрес на неодделен 

законски предлог или прашање, што отпочнал во 
одборот, да се продолжи на седница На Довдт или 
гпретресот да се изврши и во целост на седница на 
Домот. 

4. Седници на одборите и права на членовите на 
одборите и членов иге на Домот 

Член 100 
Постојаните одбори работат постојано и одр-

жуваат седници и кога Домот не е собран. 

Член 101 
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 102 
Одборот може полноважно да решава ако на 

седницата присуствуваат две третини од неговите 
членови. 

Одборот решава со мнозинство гласови од при-
сутните членови. 

Член 103 
Седниците на одборите се јавни. 
Одборот може да одлучи поодделни седници да 

се одржат без присуство на јавноста. 
Седниците н а Мандатно-имунитетниот одбор и 

на Одборот за претставки и жалби не се јавни. 

Член 104 
Член ка одбор има право да предлага да се 

стави на дневен ред на одборот секое прашање 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 105 
Членовите на одборот што издвоиле мислење 

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

Член 106 
Секој член на Домот има право да присуствува 

на седници 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 ор-
ганизации или до други предмети од општ интерес 
или од интерес за изборната единица во која е из-
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 му поднесе предлог на Домот за до-
ДОсувцда резолутан* или препорака. 

Член 107 
Членот на Домот е должен по барање од одбо-

рот да поднесе извештај за определено прашање 
кое се однесува до состојбата во околната или "гра-
дот во кој е избран. 

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

5. Заеднички седници на одборите на Соборот на 
производителите и заеднички седници на соодветни-

те одбори на обата дома 
Член 108 

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 образложени« 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 
на Домот. 

Член 109 
Одборот на Соборот на производителите може 

да одржи заедничка седница со соодветниот одбор 
на Сојузниот собор кога иза 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 НО 
Секој одбор може да одлучи да му предложи 

на друг одбор на Домот или на соодветниот одбор 
на Сојузниот собор да одржат заедничка сед-
ница. Во случај на согласност на одборот 
на кој што му е ставен таков предлог, претседате-
лите се должни да свикаат 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 111 
Секој одбор на Домот може по потреба да фор-

мира р е д а к ц и ј а комисија заради согласување тек-
стот на законскиот предлог или предлог на друг 
акт со текстот на другиот одбор. 

Предлогот на ред акциската комисија го потвр-
дува одборот. 

в. Одборите и Сојузниот изврше« совет 
Член 112 

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

Одборите можат да го повикаат Сојузниот из-
вршен совет да упати свој претставник или повере-
ник што ќе присуствува на седница® и учествува 
во претресот на одборите, а Сојузниот извршен со-
вет може 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 сои ет не мо-
жат да учествуваат в© одлучувањето на одборите. 
Претставникот иа Сојузниот извршен совет има 
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право да бара одборот да се изјасни со гласање 
или да го одложи решавањето за предлогот што го 
поднел Сојузниот извршен совет. 

Ако предлогот не го поднел Сојузниот извршен 
совет, неговиот претставник може да бара да се 
одложи решавањето, 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 113 
Сојузниот извршен совет има право да бара 

од одборот во дневниот ред на седницата што го 
при I отнува да Е ное е поодделни прашања од дело-
кругот на одборот. 

Претставникот од Сојузниот извршен совет мо-
же да предложи, пред д а 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 совет1 може да бара од 
претседателот на одборот да го свика одборот во 
седница заради претресување определено прашање 
за кое треба Сојузниот извршен совет да го изнесе 
својот став 

Ако претседателот на одборот не ја свика сед-
ницата; Сојузниот извршен совет може да бара °Д 
претседателот на Сојузната народна скупштина да 
ја свика седницата на одборот. 

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

Член 114 
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 на сед-
ницата на одборот. 

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

Член 115 
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 116 
Сојузниот извршен совет може да упати во од-

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

објасненија и има право да добие збор кота 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 117 
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. 

7. Пододбори и комисии на стручњаци 
Член 118 

Одборите можат да формираат пододбори од 
редот на своите членови. 

И од од борите проучуваат поодделни прашања од 
делокругот на одборот и составуваат нацрти и за 
то^ лг/ поднесуваат извештај на одборот 

Пододборите не можат да донесуваат резе лу-; 
цин и препораки и не можат место одборот да пре-, 
тргуваат предлози на закони и други акти што со 
испраќаат до Домот. 

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

Подаде ерите се оснива ат со правилникот за 
работа или со посебна одлука од одборот. 

Член 119 
Одборите можат да формираат и комисија од 

стручњаци на тео ја и' доверуваат да приготви нацрти 
на закони или на други акти. Членови на оваа хо-, 
мисија можат да бидат и членовите на одборите. 

VI. 
ПОСТАПКА ЗА ГСНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ 

И ДРУГИ АКТИ 
1. Поднесување законски предлози 

Член .120 
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-
но лг ување на закон што постои. 

Сојузниот извршен совет може да му поднесува 
на Доодат законски предлози или да му предложи 
да приготви и состави предлог на поодделен закон. 

Членов и те на Соборот на производителите имаат 
право преку својот Дом или преку претседателот на 
Спуштаната да му предлагаат на Сојузниот собор 
измени во законските предложи за кси решава Со-, 
јужниот собор сам, како и да поднесуваат предлози 
за измена ка важечките закони што ги донел Со-
јузниот собор сам. 

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

Член 121 
Законските предлози ипо не ќе се предложат 

на седница на Домот се испраќаат до претседателот 
на 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 122 
Претседателот на Сојузната народна скупшти-

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

Член 123 
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 го приготвува сам 
одборот ќе ги извести сите членови на Домот преку 
претседателот на Домот, 

2. Работа во одбор 
Член 124 

Одборот го претресува поднесениот законски 
предлог или то] сам составува и го претресува за-
конскиот предлог. 

Начинот на работата на составување закон ски 
предлог се определува со правилникот за работа на 
одборот согласно одредбите од овој правилник за 
работа. 

Член 125 
Поднесениот законски предлог може да се ста« 

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

По исклучок, законскиот предлог може да би де 
ставен на дневен ред на седницата на одборот и 
кога на членовите на одборот им е упатен иа по-
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малу од три дела 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 с п р о т 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 на 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 ги стави таквите 
законски предлози на дневен ред пред сите други 
прашања. 

Член 126 
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 извршен совет. 

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

Член 127 
За законскиот предлог се претресува најпрво 

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

Ке се гласа во начело за законскиот предлог 
само ако го одлучи тоа одборот. 

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

Член 128 
По завршениот претрес во начело се преминува 

на претрес во поединости. 
Претрес се врши на тој начин што се раскра-

вува за секој поодделни 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 129 
Во текот на претресот подносителот на пред-

логот и членовите на Домот можат д а поднесуваат 
писмено формулирани амандмани се1 додека пред-
логот не ќе биде изгласа« во целост, а усно можат 
да предлагаат амандмани само додека се претресу-
ва во поединости. 

За амандманите се расиравува 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 
ист ред. Подносителот на законскиот предлог е дол-
жен да се изјасни за секој пратенички амандман. 

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

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

Член 130 
Подносителот на законскиот предлог може Д& 

се откаже од предлогот додека ве ќе се пристапи 
кон гласањето во целост. 

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

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

Член 131 
Во текот на поединечниот претрес се гласа за 

секо(ј член иа законскиот предлог. 
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 132 
По извршеното гласање 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 на Домот преку својот 
известител, а и одборот може по шгано барање да 
го внесе нивното одвоено мислење во својот из-
вештај. 

Член 133 
На Законодавниот одбор му се испраќаат за-

должително сите законски предлози што се прет-
ресаш! во надлежниот одбор а пред нивното уесо-
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 134 
Законодавниот одбор го претресува предлогот, 

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

Член 135 
Ако одборот од кој поте кн ал 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 Заке-, 
нодавниот одбор поднесува свој извештај на сед-* 
ница на Домот по извештајот од надлежниот одбор. 

Член 136 
Ако одборот на Соборот на производителите зел 

иницијатива да приготви и состави предлог на за-, 
кон или составил законски предлог чија изработка 
му била предложена, а за чие донесувана е надле-
жен и Сојузниот собор, ќе го упати преку претек 
дателот на Домот до соодветниот одбор на Соју-
зните собор составениот нацрт ма законот пред да 
го изгласа во целост. 

3. Претрес во Домот 
Член 137 

Законскиот предлог со извештајот од одборов 
мора 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 пристанаа 
од Домот, во претрес и оној законски предлог пгЛ} 
со извештајот од одборот е упатен до членовите на 
Домот на денот на седницата. 

Член 138 
Претресот на законскиот предлог во Домот по-

чнува со извештајот од 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-
теник, по извештајот на одборските известител 
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претставникот на Сојузниот извршен совет однош-
ено 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 одборот, Домот може повторно да го 
упати законскиот предлог до одборот или непо-
средно да отвори претрес за него. 

Член 139 
Ако предлогот на законот од надлежниот Од-

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

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

Член 140 
По извештајот и образложението се пристапу-

ва кон претресот. 
Претресот е единствен и го опфаќа р а з л а з у -

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 дел. 

Член 141 
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 предлогот. 

Член 142 
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, тој станува 
составен дел на законскиот предлог, а ако н е се 
СЛОЈНИ, претседателот го става амандманот на г л а " 
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 новата формулација подноси-
телот на амандманот Ако подносителот на аманд-
манот не се сл ол? ув а со новата формулација на 
амандманот што ја предложил подносителот н а за-
конскиот предлог, Домот прво гласа за амандманот 
во првобитната формулација 

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

Прифатениот амандман станува составен дел 
ка за понеки от предлог. 

Член 143 
Кога претресот на законскиот предлог е за-

вршен и кога е извршено гласање за амандманите, 
се преминува на гласање з2 законскиот предлог во 
целост. 

Член 144 
На почетокот и во текот на претресот на закон-

скиот предлог, претседателот може да определи 
текстот од законскиот предлог да се чита во це-

лост или делум. 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 145 
Пред да се гласа за 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 н а поодделни одредби ка законе-пот 
предлог. 

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

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

кога се врши гласање по делови или одредби 
на предлогот, з а предложените амандмани се гла-
са со соодветниот дел односно одредба на пред-
логот, 

Член 146 
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 најпрво по партии а потоа во целост. 

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

Член 147 
Законскиот предлог е усвоен во Домот кога го 

изгласал Домот во целост. 

4. Донесување закони по итна постапка 
Член 148 

Народен пратеник и Сојузниот извршен совет 
можат да поднесат образложено барање законот1 

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 зв 
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 се 
пристапува кон претресот на законскиот предлог1 

на седницата на Домот, но Домот може пред или 
во текот на претресот да побара итно мислење од 
одборите, 

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

Член 149 
Постапката за претрес и гласање за итен за-

конски предлог во Домот е иста како и за другите 
законски предлози 

5. Утврдување согласноста на текстот од законскиот 
предлог усвоен во Соборот на п р ок I в одите лит е и 

текстот усвоен во Сојузниот собор 
Член 150 

Кота ќе прими од Сојузниот собор предлог на 
закон што е усвоен и во Соборот на производи-
телите, претседателот на Домот испитува дали 
усвоените текстови се истоветни, Ак 0 претседате-
лот утврди дека овие текстови се истоветни, му 
поднесува на Домот извештај за тоа и објавува де-
ка 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. 
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Член 151 
Ако текстот усвоен во Домот не се сложува, со 

текстот усвоен во Сојузниот собор, претседателот 
ќе му ги изнесе на Домот спорните прашања. Дел-
мот може без претрес да го усвои текстот на закон-
скиот предлог како е изгласан во Сојузниот сабор, 
и со тоа законскиот предлог е усвоен во обата дома. 

Ако Домот не го прифати истоветни от текст на 
законскиот предлог или во овој текст ќе внесе из-
мени и дополненија, законскиот предлог ќе то 
упати до Сојузниот собор со свое образложено 
мислење во поглед на прашањата во кои постои 
несогласност помеѓу текстовите. 

Ако Сојузниот собор го усвои текстот каков е 
изгласан во Соборот на производителите, со тоа за -
конскиот предлог е усвоен во обата дома. 

Член 152 
Ако Домот во вториот претрес ќе усвои текст 

што се разликува од текстот на Сојузниот собор, 
претседатела? на Домот објавува дека не е постиг-
ната согласност на домовите за законскиот пред-
лог и стварта се упатува до комисијата за реша-
вање на спорот. 

Претседателот на Домот го известува за тоа 
претседателот на Сојузниот собор, а Домот веднаш 
избира ист број членови на комисијата за реша-
вање на спорот како и Сојузниот собор. 

Член 153 
Домот избира Бо комисијата за решавање на 

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

нот на кој се избираат одборите на Домот. 

Член 154 
Веднаш по формирањето, комисијата за реша-

вање на спорот се состанува, си избира претседа-
вач и пристапува кон изнајдување решение на 
спорот. 

Решението на комисијата е само она што го 
прифатиле најмалку по три члена на комисијата 
од секој Дом. 

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

Член 155 
Ако предлогот од комисијата за решавање на 

спорот се прифати од обата дома, претседателот 
врз основа на размената на текстовите ќе го утврди 
Тоа и ќе објави дека законскиот предлог е усвоен 
во обата дома. 

Ако во комисијата за решавање на спорот не 
се постигне сагласност 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 истоеетниот 
Фекст со текстот од Сојузниот собор, претседателот 
На Домот ќе то утврди тоа и з а тоа ќ е го извести 
Сојузниот собор. 

Потоа Домот утврдува дека настанал случајот 
од чл, 38 ст. 5 од Уставниот закон ц за тоа го из-
вестува Сојузниот извршен совет заради донесу-
вање одлука. 

в. Постапка за донесување измена на Уставот 
Член 156 

Правото да поднесат предлог за измена на 
Уставот го имаат дваесет членови н а Домот и Со-
јузниот извршен совет. 

Член 157 
Предлогот за измена на Уставот се упатува 

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

Долгот прво решава за тоа дали е оправдано да 
се пристали кол решавање за измена на Уставот. 

Ако Домот одлучил да се пристапи кон реша-
вање за измена на Уставот предлогот се упатува на 
претрес до Законодавниот одбор, доколку Домет 11е 

реши претресот да се води веднаш на седницата на 
Домот 

Член 158 
Претресот на предлогот за измена на Уставот 

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

гласа за предлогот во целост. 

Член 159 
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 
Сојузниот собар го усвоил предлогот за избегна на 
Уставот во истоветен текст, ќе го упати усвоениот 
текст до претседателот на Скупштинама заради про-
гласување измената на Уставот на заедничка сед-
ница на домовите. 

7. Постапка за донесување декларации, резол* пт?и» 
препораки и одлуки 

Член 160 
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 н$ С' ;п-
штината, 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 одбо^ 

Член 161 
Домот може да одлучи декларацијата, резолу-

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

Член 162 
Домот донесува декларации и резолуции за 

прашањата од областа На стопанството, трудот и 
социјалното осигурување што се во надлежност 
на федерацијата а по Уставот и ло својата природа 
не се решаваат со закони, како и за други праша-
ња од цитираните области што се од интерес за со-
јузната државе. 

Со препораките Домот дава »мислење и созето-
давни упатства за работата на стопанските органи-
зации, како и за работата на државните органи и 
самоуправните установи во прашањата од областа 
на стопанството, трудот и социјалното осигурување. 

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 163 
Ако декларацијата, резолуцијата,, препораката 

или одлуката што ја усвоил Дамо* се однесува до 
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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 164 
Бо рамките на правата определени со законот 

Домот може кгако Сојузната народна скупштина да 
донесува и одлуки за работата на стопанските ор-
ганизации, како и за работата на државните орга-
ни и саЈмостојиите установи во прашањата од обла-
ста на стопанството, трудот и социјалното осигу-
рување. 

Член 165 
Во поглед на претресување предлози на дек-

ларации, резолуции, препораки №#4 одлуки и гласање 
за овие предлози во одборите и на седниците па 
Домот важат одредбите од овој правилник за Ра-
бота за претресување и гласање на законски пред-
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 166 
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 167 
Домот, по предлог од Сојузниот извршен совет, 

ќе го стави на дневен ред на својата седница пре-
тресот на извештајот од Сојузниот извршен совет. 

Член 168 
Претресот на извештаите од Сојузниот извршен 

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

Претресот на извештаите може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневниот ред 
или со донесување резолуција или препорака за 
работава на државните органи* самоуправните 
установи и стопанските организации. 

Предлогот за донесување резолуција или пре-
порака може да го поднесе во текот или по завр-
шетокот на претресот, секој член на Домот и Со-
јузниот извршен совет. 

Член 169 
Ако во текот на претресот на извештаите од 

Сојузниот извршен совет се постави прашање дали 
некој акт од Сојузниот извршен совет е во согла-
сност со законот во чие донесување учествува и 
Соборот на производителите, Домот по предлог од 
еден пратеник, поддржан од девет пратеници, ќе 
отвори претрес заради решавање на ова прашање. 

Коха ќе го заврши претресот, Домот глас« за 
согласноста или несогласност^ на актот со законот, 
Ако Домот изгласа дека актот од Сојузниот из-
вршен совет 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 пов лекува 
актот што е предмет на претресот. 

Член 170 
Домот е дол лс ен да го стави на својот дневен 

ред предлогот од Претседателот на Републиката 
Домот да донесе одлука за актот ма 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 е« изјасни за актот од Претсе-
дателот на Републиката 

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

Член 171 
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 то 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 запрено извршувањето на уредбата или на 
друг акт од републичкиот извршен совет. 

Член 172 
Одлуките за прашањата од чл. 169—171 ед овој 

правилник за работа донесени се кога ќе ги усво-
јат обата дома во ист текст. 

2. Пратенички прашања 
Член 173 

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 уско на седницата на Домот 
или на заедничка седница на домовите 

^ Член на Домет своето прашање го упатува до 
Сојузниот извршен совет1 преку претседателот на 
Скупштината 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 Скупштината ќе го 
извести веднаш и претседателот на Домот. 

Член 174 
Ако член не Домот барал писмен одговор, Со« 

јузниот извршен совет е должен да одговори на ј -
доцна за десет дена. За одговорот Домот ќе биде 
известен од претседателот н а 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 175 
Усниот одговор на седницата на Домот го лава 

од името на Сојузниот извршен совет неговиот 
претставник. Сојузниот извршен совет е должен 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 пратеничко^ прашаше 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. 
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Член 176 
Откога одговорот н:а 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 
прелажува 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 сооет 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 177 
По претресот за поставеното прашање, Домот 

може да го заклучи претресот со преминување на 
дневниот ред ил и да донесе резолуција или пре-
порака за работата на државните органи, само-
управите установи или стопанските организации. 

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

Член 178 
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 трае 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 179 
Сите пратенички прашања и одговори ќе се 

објават во повремениот билтен на Скупштината. 

3. Известувања за работата на сојузната управа 
Член 180 

Член на Домот може да бара известувања од др-
жавните секретари или од други раководни слу-
жбеници за работата на установите со кои раково-
дат или за извршувањето на работите од надлежно-
ста на тие установи. 

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

Член 181 
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 из-
вестување или за неговата содржина претседателот 
го известува Домот на седница при давањето на 
соопштенијата. 

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 182 
Претставките и жалбите од граѓаните, органисф-

$(ште и установите, што ое однесуваат до работата 

на стопански© организации^! или до прашањата на 
работните односи и социјалното осигурување на 
работниците и службениците во стопанските орга-
низации, се упатуваат до Соборот на производи-
телите преку претседателот на Скупиш1 инат а. 

Член 183 
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 184 
Претседателот на Домот накусо г ^ известува 

Домот за поднесените претставки и жалби и ги 
упатува до Одборот за претставки и жалби. 

2. Работа на Одборот 
Член 185 

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 не-
одделна претставка или жалба. 

Член 186 
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 187 
Претставки или жалби што се однесуваат до 

некаков предлог на закон или на друг акт што се 
претресува во Друг одбор, Одборот за претставки и 
жалби ги упатува до тој 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 188 
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 д а одлучи 
за поодделни претставка и жалба да се извести 
Домот и во својот извештај ќе поднесе предлог за 
решение. 

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

Извештајот мора да се папе ч ати и да им се ра-
здели на пратениците. 

Член 189 
Домот може да го овласти Одборот за претстав-

ки и жалби да донесе конечно решение за пооддел-
на претставка или жалба од исклучива надлежност 
на Домот, а ако претставката или жалбата спаѓа 
во надлежност на обата дома, потребно е такво 
овластениве и ед Сојузниот собор. 

3. Претрес во Домот 
Член 190 

Домот може, по предлог од Одборот или од 
пратеници да одлу%* за извештајот на Одборот и 
з$ определеа«! претставки и жалби да се Поведе 
1$рет$>е& 
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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 з а 
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-
ж и одредбата на чл. 163 од овој правилник за 
работа. 

Член 191 
Во врска со извештајот што му го поднесува 

на Домот одборот може да поднесе и предлог на 
од '1уг: а, реѓо лу ција или препорака. 

Член 192 
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 
донеп за нив Одборот за претставки и жалби. 

Кота 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 193 
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 194 
Дом1от може да определи одделна седница или 

дел од седница за претрес на претставките и ж а л -
бите 

ГХ. 
ДОЛЖНОСТ НА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБОТАТА 

НА ДОМОТ, ИМУНИТЕТ И ПОВЛАСТИЦИ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

Член 195 
Членовите на До .мот се должни да присуству-

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

Пратеник што е спречен да присуствува на 
седница на Деспот е должен да бара од Домот да 
му се одобри отсуство. Домот решава за бараното 
отсуство без претрес. 

Ако претседателот на јде дека во Домот нема 
доволен број пратеници за одлучување, може да 
објави дека се укинуваат сите одобрени отсуства, 
освен оние што се дадени поради болест. 

Долтот може да упати до Мандатно-имунитетниот 
одбор случај на пратеник што без одобрено отсу-
ство не доаѓа повеќе пати на седници. Одборот ќе 
го проучи овој случај и ќе му поднесе на. Домот 
извештај, како и свој предлог за тоа како треба 
да се постапи сирома такев пратеник. 

Член 196 
За сите изјави и постапки во Домот народниот 

пратеник му одговара само на Домот и на изби-
рачкото тело што го •избрало. 

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

Член 197 
Пратеникот ги ужива имунитетните права од 

денот на изд л вашето на уверението за изборот 

Член 198 
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 орган за ли-
шаине од слобода или за започну вање кривична 
постапка спрема пратеник или извештајот од оние 
органи за лишени© од слобода односно за започну-
вање кривична постапка во случај да Се н^ јде 
пратеникот во вршење на кривичното дело за кое 
е пропишана казната строг затр оп во траење по-
долго од пет години, ги соопштува претседателот 
на Д ж с т на почетокот на седни дат а. 

Домот ги испраќа овие предлози на проучу-
вање и извешта ј др Мандатно-имунитетниот одбор. 

Врз основа на извештајот од Мандатно-имуин-
терниот одбор Домот одлучува дали ќе даде одо-
брение за започнување кривична постапка или за 
лишение од слобода на народен пратеник, односно 
дали ќе ја потврди одлуката од надлежниот д р ж а -
вен орган за започнување постапка или за лишен-
ине од слобода и л и таквата одлуката ќе ја стави 
вон сила. 

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

Член 199 
Ако Домот не е собран, одобрението за лишение 

од слобода и за започнување односно продолжу-
вање на кривичната постапка против пратеник мо-
ж е да даде Мандатно-имунитетниот одбор во согла-
сност со претседателот на Скупштина! а. 

Мандатно-имунитетниот 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-
тетниот одбор. 

Член 200 
Кривичната постапка против пратеник може да 

се вода само за она кривично дело за чие гонење 
е дадено одобрение ед Домот, односно од Мандатно-
имунитетниот одбор. 

Член 201 
За оставка на мандатот на народен пратеник 

претходно решава Манд атно- имунитеткиот одбор, 
кој му поднесува на Домот свој извешта ј за тоа. 

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

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

Член 202 
За сите случаи на престанок на мандатот се 

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

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

редбите од овој правилник за работа за в е р и ф и к а -
ција на мандатите. 

Член 203 
Членовите на Домот имаат право на надокнада 

на изгубените заработен за време на вршењето на 
пратеничката должност. 

Член 204 
Членовите на Соборот на производителите имаат 

право на бесплатно возење со јавните сообраќајни 
средства. 

Поблиски прописи за начинот на користењето 
на оваа повластица донесува АдминистратмЕНиог 
одбор 

Член 205 
На народните пратеници ш се издаваат одделни, 

пратенички легитимации. 
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Во легитимацијата еа народниот пратеник се 
истакнува имунитетното право и правото на бе-
сплатно возење. 

Член 206 
По барање од секој пратеник секретарот на 

Скупштината е должен да му ја обезбеди сора-
ботката од службениците на Скупштината 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 прегледа Ар-
хивата 

Член 207 
Членот на Домот има прапо д а биде во зградата 

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

на Скупштината што им стојат на располагање на 
пратениците За работа, состаноци, одмор и слично. 

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

Народниот пратеник ги ужива овие повласти-
ци согласно одредбите од куќниот ред на Скухт-
шТината. 

X. 
ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 208 
За работата на Домот на седница се вода за-

писник. 
Записникот содржи основни податоци За ра-

ботата на седницата. 
Член 209 

За работата на Домот на седница се водат и 
стенографски белешки, кои го содржат целосниот 
тек на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат гово-
рите, изјавите и извештаите онакви како што се 
одржани или поднесени, како и предлози на закони 
и на други акти што се претресуваат на седницата 
на Домот. 

Стенографските белешки се објавуваат редовно. 

Член 210 
Пратеникот има право да го прегледа текстот 

на сводот говор и да изврши измени што се однесу-
ваат до редакцијата. Притоа тој не може да внесува 
побитни 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 211 
За работата на одборите можат да се водат сте-

нографски белешки. 
За обемот и објавувањето на стенографските 

белешки се грижи претседателот На одборот во 
согласност со претседателот на Скупштиката. 

XI. 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 212 
Домот има своја администрација која е соста-

вен дел од администрацијата 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 и иа комисиите. 

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

Член 213 
Архивата на Домот е составен дел од скуп-

плинската Архива. 

Член 214 
Соборот на производителите има свој печат што 

го содржи грбот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, околу кој е урезан натписот на 
српски, хрватски, словенечки и македонски јаз РИК: 
„Сојузна народна скупштина — Собор на произво-
дителите". 

Печатот на Соборот на производителите го 
чува претседателот на Соборот. 

XII. 
ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА РАБОТА 
Член 215 

Овој правилник за работа влегува во сила ко.а 
ќе го усвои Соборот на производителите. 

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

Член 21Ѕ 
Правилникот за работа на Соборот на произво-

дителите се објавува во „Служениот лист на 
ФНРЈ". 
29 јануари 1954 година 

Белград 
Собор на производителите 

на Сојузната народна скупштина 
Претседател 

на Соборот на производител:- те, 
Иван Божичевиќ, е. р. 

96. 
Врз основа на чл. 38 ст. 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта а во врска со 
чл. 20 од Законот за спроведување на У"тешкиот 
закон, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузнит собор одржана на 29 јануари 1954 година 
и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 29 јануари 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАТАМОШНАТА РАБО-
ТА НА ПРИГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ ЗА СТОПАН-

СКИОТ СИСТЕМ 
I. Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојуз-

ниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 
од Законот за спроведување на Уставниот закон, 
и тоа: 

1) Уредбата за издавање работни простории во 
закуп („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53); 

2) Уредбата за рашоделба на разликата помеѓу 
остварената и пресметаната акумулација и фондо-
вите за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/53); 

3) Уредбата за катастарот на земјиштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 

4) Уредбата за финансиската инспекција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 

5) Уредбата за инспекцијата на пѕлзариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 
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6) Уредбата за измена и дополнение на Уред-
бата за контрола на прометот со неподБРИЖНОСТИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 

7) Уредбата за вкупниот приход на- стопанска-
та организација и за неговата распределба („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

8) Уредбата за расподелбата на добивката и да-
нокот на добивката на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

9) Уредбата за оснивање претпријатија,, и дуќа-
ни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

10) Уредбата з.а престанок на претпријатијата и 
дуќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

11) Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53); 

12) Уредбата за управување со станбените згра-
ди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53); 

13) Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53); 

14) Уредбата за девизното поодување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53); 

15) Уредбата за организацијата, послувањето и 
управувањето со југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53); 

16) Уредбата за книговодството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53); 

17) Уредбата за земјарината („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53); 

18) Уредбата за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53); 

19) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на разликата помеѓу остваре-
ната и пресметаната акумулација и фондови за 1952 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53); 

20) Уредбата за здружување на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53); 

21) Уредбата за организацијата, послувањето и 
управувањето со југословенските железници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53); 

22) Уредбата за надворешно-трговското поодува-
ње („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53); 

23) Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53); 

24) Уредбата за донесување републички прописи 
за организацијата, управувањето и финансирањето 
на социјалните установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53); 

25) Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/53); 

26) Уредбата за данокот на добивката од деви-
зното иселување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/53); 

27) Уредбата за данокот на доход („Службен 
лис/ па ФНРЈ", бр. 56/53); 

28) Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53): 

29) Уредбата за платите на работниците и служ-
бениците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/53); 

30) Уредбата за банките и штедилниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

31) Уредбата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54); 

32) Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

33) Уредбата за градежните претпријатија 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

34) Уредбата за заедниците на електростопан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/54); 

35) Уредбата за данокот на промет на неподвиж-
н о с т и права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

36) Уредбата за измени и дополненија на так-
сената тарифа од Законот за таксите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

37) Уредбата за дополнение на Уредбата за из-
давање работни простории во закуп („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/54); 

38) Уредбата за укинување на Уредбата за бу-
џетско-административната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 

39) Уредбата за земјоделските задруги („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

40) Уредбата за продуктните берзи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

41) Уредбата за занаетчиските дуќани и занает-
чиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54); 

42) Уредбата за изработка и одобрување на ин-
вестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54); 

43) Уредбата за измени и дополненија на Уредба-
та за градење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

44) Уредбата за употреба на средствата од ре-
зервниот фонд на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

45) Уредбата за гарантирање платниот фонд на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54); 

46) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за финансирање на социјалното осигурува-
ње („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54); 

47) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за финансиската инспекција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54); 

48) Уредбата за измени и дополненија на оддел-
ните одредби за прекршоците во сојузните зако-
ни и другите пропиел со кои се пропишани адми-
нистративни казни за стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

49) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за надокнадите на работниците и службени-
ците на стопанските организации за време на отсу-
ствување од работа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54); 

50) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за градежното проектирање („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54); 

51) Уредбата за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54); 

52) Уредбата за пресметување на вкупниот при-
ход во погоните на рударските претпријатија за 
истражување и експлоатација на нафта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54); 

53) Уредбата за стопанските организации за тр-
говски услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54); 

П. Додека Сојузната народна скупштина не ќе 
донесе закони за стопанскиот систем, се овластува 
Сојузниот извршен совет со свои прописи да врши 
измени и дополненија во поодделни одредби од 
уредбите донесени врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 
од Законот за спроведување на Уставниот закон 
што ги потврдила Народната скупштина и да до-
несува поблиски прописи за извршување на тие 
уредби. 

III. Законодавните одбори ќе утврдат со свои ре-
золуции кои закони што постојат односно поодделни 
нивни одредби престанале да важат со влегува-
њето во сила на уредбите од тон. II ед оваа одлука. 

IV. Сојузниот извршен совет ќе утврди со своја 
одлука кои уредби и други прописи што ги донел 
тој Совет, неговите органи или сојузните органи на 
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управата, односно поодделни одредби од тие пропи-
си, престанале да важат со влегувањето во сила на 
уредбите од тон. II. од оваа одлука. 

V. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
29 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зачевиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божиневи«, е. р. 

97. 
Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на влаета и чл. 4 
од Правилникот за работа на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина, а во врска со чл. 20 
од Законот за спроведување на Уставниот закон, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор одржана на 29 јануари 1954 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАТАМОШНАТА РАБОТА 

НА ПРИГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ ЗА 
СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ 

I. Се потврдуваат уредбите што ги донесе Со-
јузниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ. 
1 и 2 Законот за спроведување на Уставниот закон, 
и тоа: 

1) Уредбата за измена и дополнение на Уредба-
та за управување со здравствените установи (.,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 

2) Уредбата за јодирана на солта за прехрана 
на луѓето и домашните животни („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 43/53); 

3) Уредбата за лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53). 

П. Додека Сојузната народна скупштина не ќе 
донесе закони за стопанскиот систем, се овластува 
Сојузниот извршен совет со свои прописи да врши 
измени и дополненија во поодделни одредби од 
уредбите донесени врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 
од Законот за спроведување на Уставниот закон 
што ги потврдила Народната скупштина и да до-
несува поблиски прописи За извршуваше на тие 
уредби. 

Ш. Законодавниот одбор ќе утврди со своја ре-
золуција кои закони што постојат односно пооддел-
ни нивни одредби престанале да важат со влегу-
вањето во сила на уредбите од точ. П на оваа 
одлука. 

IV. Сојузниот извршен совет ќе утврди со своја 
одлука кои уредби и други прописи што ги донел 
тој Совет, неговите органи или сојузните органи 
на управата, односно поодделни одредби од тие про-
писи, престанале да важат со влегувањето во 'сила 
на уредбите од тон. П па оваа одлука. 

V. Оваа одлука влегува во сипа веднаш. 
29 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зечеви«, е. р-

98. 
Врз основа на чл. 34 точ. 9 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи; на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор одржана на 29 јануари 1954 година 
и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 29 јануари 1954 године донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАГРАДИТЕ, НАДОКНАДИТЕ И ПЛАТИТЕ ЗА 
ПОСТОЈАНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
1. Членовите на Сојузниот собор имаат право 

на постојана месечна пратеничка награда. 
Членовите на Соборот на производителите имаат 

право на надокнада за изгубената заработка кога 
заради вршење пратеничката должност се отсутни 
од својата редовна работа. 

Член на Сојузниот собор што е член и на ре-
публичкиот, Покраинскиот или Обласниот собор 
прима пратеничка награда само во Сојузната на-
родна скупштина. 

2. На Претседателот на Републиката, на прет-
седателот, потпретседателите и секретарот на Скуп-
штината, на претседателот и потпретседателот на 
Сојузниот собор, на потпретседателите и членовите 
на Сојузниот извршен совет, освен постојана ме-
сечна пратеничка награда, им припаѓа и месечна 
плата за постојана функција. 

Член на Сојузниот собор што истовремено врши 
постојана функција во Сојузната народна скупшти-
на или во Сојузниот извршен совет и во републич-
ката или Покраинската скупштина или во нивните 
извршни совети, односно во Обласниот народен од-
бор, прима плата за постојаната функција само во 
Сојузната народна скупштина или Сојузниот из-
вршен совет. 

Месечните плати за постојаните функции се 
утврдуваат со сојузниот буџет по предлог од Адми-
нистративниот одбор. 

3. Членовите на одборите и комисиите на Скуп-
штината и на нејзините домови имаат право на од-
делна дневна награда за секој ден работа во од-
борот односно комисијата. 

Пратениците што вршат во определени посто-
јани одбори должност на претседател или секре-
тар чија постојана работа во одборот е нужно по-
требна, примаат за работата во одборот постојана 
месечна награда во износ од десет до триесет дневни 
награди. Овие награди се утврдуваат со сојузниот 
буџет по предлог од А д мини стр а тивкиот одбор. 

Пратеник што истовремено врши должност на 
претседател или секретар на одбори во Сојузната 
и републичката скупштина има право на месечна 
награда за таа должност само во Сојузната скуп-
штина. 

4. Пратениците што се постојано наста ноти БОН 
Белград примаат на име надокнада на трошоците 
дневници кога учествуваат во работата на Оку Та-
ШТИН а та и нејзините одбери и комисии. 

5. Месечната награда на секој член на Сојузниот 
собор изнесува 30.000 динари. 

- Член на Сојузниот собор што прима постојана 
месечна плата за службата или функцијата Е он 
Окупштината или пензија, прима помала месечна 
пратеничка награда, ио не помала од едра нејзина 
третина. За големината на оваа награда одлучува 
А дм; гнистративниог одбор. 

Надежи ад ата за изгубената заработка ка член на 
Соборот на производителите изнесува 700 динари за 
секој ден работа во Скупштината, нејзините одбери 
и комисии или на службена работа по од тука ед 
Скупштината, одборот или комисијата. Ако е оваа 
заработка поголема, надокнадата се определува спо-
ред просечната дневна заработка во минатата го-
дина. 
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6. Одделната награда ва членовите на одборите 
односно комисиите за време на работата изнесува 
700 динари на ден. 

Наградата на претседателот на Соборот на про-
изводителите, односно потпретседателот кога го за-
менува претседателот, изнесува 1.200 динари, а на 
претседателите и секретарите на одборите и ко-
мисиите на Соборот на производителите изнесува 
1.00"> динари на ден за време на работата. 

7. Дневницата на народниот пратеник за надок-
нади на трошоците на престојот во Белград изне-
сува 1.300 динари на ден. Дневницата припаѓа и за 
време па работата на Скулштината, одборите и ко-
мисиите, сметајќи го и времето потребно за доаѓање 
и зачинување. 

8. На пратеникот што не живее на подрачјето 
ка спој ата изборна околија му припаѓа на име на-
докнада на трошоците во изборната околија 5.000 
динари месечно. На пратеникот што е постојано на-
станат на подрачјето на својата околија му припа-
ѓа 2.000 динари месечно, а ако изборната околија 
опфаќа повеќе од две административни околии 5.000 
динари месечно. 

Член на Соборот на производителите за врше-
ње на пратеничките должности во својата изборна 
околија прима и 3.000 динари месечно на име из-
губена заработка. 

9. Административниот одбор на Сојузната народ-
на скупштина ќе се грижи за примена на оваа 
одлука. 

Правото на награди и надокнади по оваа од-
лука тече од 1 јануари 1954 година. 

10. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 
усвои Сојузната народна скупштина. 

29 јануари 1954 година 
Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна. скупштпна> 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божичевиќ, е. р. 

99. 
Врз основа на чл. 69 ст. 3 од Уставниот закон за 

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

Сојузната народна скупштина на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите одржана на 28 јануари 1954 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2-* ОД ЗАКОНОТ ЗА НА-

ЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ СТО-
ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРСКА 

СО ЧЛЕНОТ 2 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗАНАЕТСТВОТО 

Се потврдува Задолжителното тол ку ваше на 
членот 2-а од Законот за национализација на при-
ватните стопански претпријатија во врска со чле-
нот 2 од Општиот закон за заплетете ото, што го 
донесе Комисијата за толку вашето на законите на 
Народната скупштина на ФНРЈ ша 4 јули 1953 
год тита. 
28 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Маша Пијаде, е. р. 

Петок, 19 февруари 1954 

100. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведува-

ње на Уставниот закон, а во врска со чл. 51 од За-
конот за буџетите, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПООДУВАЊЕТО ПО БУ-
ЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ЗА 1953 ГОДИНА И ЗА 

ПРЕМИН ВО 1954 ГОДИНА 
1) Точката 1 од одделот V од Одлуката За заклу-

чување на поодувањето по буџетите и фондовите за 
1953 година и за п р е ж и во 1954 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52^53) се менува и гласи: 

„1. Стопанските организации кси по прописите 
што постојат имаат право па регрес ед 1953 година 
можат барањата за регрес да ти поднесат и остварат 
при надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ најдоцна до 25 февруари 1954 година". 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" 

Р. п. бр. 85 
16 февруари 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

101. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определуваше делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ ДАНОКОТ НА БИВШИТЕ 

СОПСТВЕНИЦИ НА АПОТЕКИ 
1) Од бистите состетвенш^и на »патеки од кои 

апотекѕите се откупени по Законот »а откуп на при-
ватните апотека, нема да се наплатува данокот на 
доход и данокот на промет со кој се т е задолжени 
до денот на извршениот откуп иа апотехата, до-
колку овие даноци же се веќе платеше 

2) Ако бизвшшт сопственик на апотека е за-
должен со данок и на приходите од други извори 
и со данок на промет на други производи и вршење 
други услуги, ќе се изврши отпис само оној 
дел на неуплатениот данок што сразмерно паѓа на 
приходот и прометот од водењето на апотеката. 

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавуваното во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11454 
30 јануари 1954 година 

Белград 
Го застапува Претседателов 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Мијал«* Т*а<ни>аиќ, е, р. 
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102. 
Врз основа на чл. 31 и 38 од Уредбата за откло-

нување и спречување на з а р а з и л а добитокот („Слу-
жбен лист ма ФНРЈ",, бр. 4848 и 10/49), а во врска 
со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување 
делокругот иа одборите и комисиите н,а Сојузниот 
изврше« совет и за организација на неговата адми-
нистрација („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 21/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОПИСНА ВЕТЕРИНАРНА 113-
ВЕСТИТЕЛНА СЛУЖБА ЗА СТОЧНИТЕ БОЛЕСТИ 
И ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ВО СТОЧАРСТВОТО 

1) Од јануари 1954 година се воведува на це-
лата територија на Југославија редовна дописна 
ветеринарна и з в е с т и т е л а служба за сточните бо-
лести и за заштитните мерки во сточарството. 

2) Организацијата на службата од претходната 
точка ќе ја раководи Сојузниот завод за статисти-
ка и евиденција кој ќе пропише и обрасци и упат-
ства потребни за редовно вршење на таа служба. 

Народните одбери на околиите (градовите) дол-
жни се за спроведување на оваа служба да опре-
делат управници на ветеринарните станици односно 
околиски ветеринари за одговорни дописници за 
подрачјето на околината (градот). 

Сите ветеринари и ветеринарни помошници на 
подрачјето е а о к о л н а т а (градот) должни се на од-
говорниот околиски (градски) дописник да му ги 
испраќаат извештаите на образецот пропишан со 
упатството од Сојузниот завод за статистика и еви-
денција. 

3) Ова решение влегува во оил,а со денот на 
објавувањето во „Службениот лист ва ФНРЈ" . 

Бр. 1119 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

103. 

Врз основа на чл, 60 ст. 1 од Уредбата за зва-
ша/га и платите на службениците на 'Народната 
банка на Ф Н Р Ј („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/54), 
по предлог од Генералниот директор на Државниот 
оСигурителен заводу пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ИГА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕ ЛЕН ЗАВОД 

I. Општи одредби 

Член 1 
На службениците на Државниот осигугителен 

завод се применуваат одредбите од Уредбата за 
звањата и платите на службениците на Народната 
банка на ФНРЈ, доколку со овој правилник не е 
определено поинаку 

Член 2 
Генералниот директор на Државниот осигури-

телни завод (во ната м е т ни о т текст: Генералниот 
директор) ги ЕЈ однос на службениците на Др-
жавниот осигурителен завод сите овластенија што 
по Уредбата за звањата и платите на службениците 
на Народната банка на Ф Н Р Ј му се дадени на Гу-
вернерот н>а Народната банка на Ф Н Р Т 

Овластенијата што по чл. 7 ст. 3 од Уредбата за 
звањата и платите на службениците на Народната 
банка на Ф Н Р Ј му се дадени иа Управниот одбор 
на Народната банка на ФНРЈ,, ќе ги врши Гене-
ралниот директор во согласност со сојузниот Др-
жавен секретар за работи на општата управа и за 
буџет. 

Прописите од чл. 10 ст. 1, чл. 12 ст. 4, чл. 14 ст. 
3, чл. 15 ст. 6 и чл. 29 ст. 1 од истата уредба за 
службениците на Државниот оси турите лен завод 
ги донесува сојузниот Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет по предлог од Гене-
ралниот директор. 

II. Звања и плати 
Член 3 

Звањата на службениците на Државниот оси-
гурителен завод се: 

1) помошен службеник на осигурувањето, 
2) службеник на осигурувањето, 
3) виши службеник на осигурувањето, 
4) советник, 
5) виши советник. 

Член 4 
Во поглед на шкотската односно стручната 

спрема за здобивање со звањата од чл. 3 на овој 
правилни«, како и во поглед на распоредот на овие 
звања во платни разреди, приправничкиот ста;х- и 
напредувањето, звањето помошен службеник 
на осигурувањето се изедначува со звањето помо-
шен банкарски службеник, звањето службеник на 
осигурувањето — со звањето банкарски службеник, 
а звањето виши службеник на осигурувањето — со 
звањето виши банкарски службеник. 

Член 5 
Донелнитолната плата и наградите се испл лту-

ваат од фондот за наградување на службениците и 
работниците на Државниот осигурителен завод, чии 
средства се формираат од вишокот на приходите 
над расходите по завршната сметка. 

III. Плаќање по ефектот на трудот 
Член 6 

На службениците на Државниот осигурител ен 
завод што работат на работи на склучување дого-
вори За осигурување и наплата премии (застапни-
ци) платата им се определува по ефектот на трудот. 

На застапниците, што се плаќаат по ефектот 
на трудот, им припаѓа определен процент од изно-
сот на премиите на склучените и наплатени' 
осигурувања. 

Член 7 
Платата по ефектот на трудот се определува и 

пресметува за секој службеник поединечно. Слу-
жбениците што се плаќаат по ефектот на трудот не 
можат да примаат дополнителна плата ниту на-
града. 

Генералниот директор ќе донесе поблиски про-
писи за плаќањето на овие службеници и ќе го 
определи процентот што им припаѓа од износите на 
премиите на склучените и наплатените осигурувања. 

Член 8 
Ако службеникот на кој му се определува платата 

по ефектот на трудот не ја исполнува предвиде-
ната месечна норма три месеци едноподруго, слу-
жбата му се откажува. 

IV. Надлежност 
Член 9 

При Генералната дирекција на Државниот оси-
гурителен завод,, при дирекциите за народните ре-
публики и при пословниците се формираат коми-
сии зл службенички прашања, кои даваат согла-
сност односно предлози и мислења во Случаите 
предвидени со овој правилник. 
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Комисијата при Генералната дирекција ја име-
нува и разрешува Генералниот директор во согла-
сност со сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Комисијата при дирекцијата за народната ре-
публика ја именува и разрешува директорот на ди-
рекцијата во согласност со Генералниот директор. 

Комисијата при пословница^ ја именува и 
разрешува шефот на пословгаицата во согласност со 
надлежниот директор на дирекцијата за народната 
република. 

Комисијата задолжително повикува на своите 
седници и претставник на синдикатот. 

По бараше од претставникот на синдикатот, 
неговата изјава по определени предлози Се внесу-
ва во записник. 

Член 10 
Решенија за назначување и унапредување на 

службениците на Државниот осигурителни завод 
донесува, и тоа: 

1) шефот на пословнвдата — решенија За на-
значување во звањето помошен службеник на оси-
гурува њего, решенија за назначување канцелариски 
службеници и решенија за унапредување' во по-
висок платен разред во истото звање за сите слу-
жбеници на пословницата; 

2) директорот на дирекцијата за народната 
република — решенија за назначув1ање службе-
ници на дирекцијата за народната република во 
звањето помошен службеник на осигурувањето, 
службеник на осигурувањето и виши службеник на 
осигурувањето, решенија за назначување службе-
ници на послоениците во звањето службеник, на 
осигурувањето и виши службеник на осигурува-
њето и решенија за унапредување во повисок шгаг-
тен разред во истото звање на службеник на ди-
рекцијата за народната република; 

3) Генералниот директор — сите решенија за 
службениците на Генералната, дирекција на Др-
жавниот осигурителен завод. 

Решенијата по претходните точки се донесу-
ваат во согласност со комисијата од чл. 9 на овој 
пра ви линк. 

Член И 
Решенијата за унапредување службениците на 

пословници^ и на дирекциите за народните репу-
блики по чл. 26 ст. 1 од Уредбата За звањата и 
платите на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ, ни донесува Генералниот директор во со-
гласност со комисијата за службенички прашања 
при Генералната дирекција. 

Решенијата за унапредување службениците на 
Генералната дирекција по чл. 26 ст. 1 од истата 
уредба и решенијата за унапредување на службе-
ниците во звањето советник и виши советник ги 
донесува Генералниот директор во согласност со 
сојузниот Државен секретар за работи На општата 
управа и за буџет. 

Член 12 
"Ако не се постише согласност помеѓу шефот на 

посл е винцата и комисијата за службенички пра-
шања при пословницата^ решението го донесува ди-
ректорот на дирекцијата за народната република. 

Ако не се постигне согласност помеѓу директо-
рот на дирекцијата за народната република и ко-
мисијата при дирекцијата, решението го допрува 
Генералниот директор. 

Ако не се постигне согласност помеѓу Генерал-
ниот директор и комисијата при Генералната Ди-
рекција, решението го донесува сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Решенијата по ст. 1 и 2 од овој член директо-
рот на дирекцијата за народната република- и Ге-
нералниот директор ги донесуваат по претходно 
прибавено мислење од комисијата преп дирекцијата 
за народната република односно комисијата при 
Генералната дирекција. 

Член 13 
Решенијата за давање периода^ повишици ги 

донесуваат: шефот на пословницата, директорот на 
дирекцијата за народната република и Генералниот 
директор. 

Член 14 
Против решенијата што ги донесува во прв 

степен шефот на пословницата, службеникот има 
право на жалба до директорот на дирекцијата за 
наредната република; против решенијата што ги 
донесува во прв степен директорот иа дирекцијата 
за народната република, службеникот има право 
на жалба до Генералниот директор; против реше-
нијата што во прв степен ти донесува Генералниот 
директор, службеникот има право на жалба до со-
јузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Жалбата се подава во срок од 15 дана ед де-
нот на приемот на решението, преку старешината 
што го донел. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 15 

Додека не се донесат прописите од чл. 7 на овој 
правилник останува во сила Упатството од Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ бр. 36484 од 17 
ноември 1949 година за изградба на мрежа за-
стапници на осигурувањето и за поразите на награ-
дувањето на застапниците на осигурувањето к а ј 
Државниот осигурителен завод. 

Член 16 
Решенијата за распоредувањето на помошните 

службеници на осигурувањето по чл, 53 од Уред-
бата за звањата и платите на службениците на 
Народната банка на ФНРЈ, ќе ги донесе директо-
рот на дирекцијата ѕа народната република за 
службениците на пословниците и дирекцијата, а 
Генералниот директор за службениците на Гене-
ралната дирекција. 

Решенијата за унапредување на службениците 
на осигурувањето по чл. 54 до 57 од истата уредба, 
ќе ти донесе Генералниот директор за сите слу-
жбеници на Државниот осигурителни завод. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за звањата и 
платите на службениците на Државниот ос и гу ри-
те лан завод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52). 

Член 18 
Овој правилник; влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист иа ФНРЈ". 
Бр. 3034 

10 февруари 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за [работи на општата управа 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

104. 
Брз основа на тон. 4 од Времената одлука за 

регресите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА ЗА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА 

ШЕЌЕРОТ И БЕЛИОТ ЛИМ 
1) На претпријатијата на прехранбената инду-

стрија во натамошниот текст: претпријатија им при-
паѓа право на надокнада (регрес) за продадените и 
испорачаните количини овошни преработки со ше-
ќер, како и за другите прехранбени производи во 
лимени кутии; 
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а) за секој килограм шеќер потрошен за произ-
водство на овошни преработки Дин. 35 

б) за секој килограм бел лим потрошен за изра-
ботка лимени кутии Дин. 200 

2) Количината на шеќер што ја содржат ово-
шните преработки се утврдува врз основа на реше-
нието со кое надлежната санитарна инспекција го 
одобрува квалитетот на односните производи. 

Количината на употребениот бел лим се утвр-
дува врз основа на пресметковната калкулација на 
претпријатието направена за односните видови и 
димензији на лимени кутии. Оваа калкулација ја 
потпишуваат директорот и раководителот на комер-
цијалната служба на претпријатието. 

3) Претпријатијата го поднесуваат барањето за 
регресот по основот од тон. 1 под а) до филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ при која имаат теку-
шта сметка. Кон регресното барање претпријатието 
е должно да приложи: пресметка на регресот, про-
лазивте сметки (фактури) кои мораат да го содржат 
видот на овошните преработки (специфицирано) и 
во килограми означени нето количини на тие пре-
работки, како и докази дека е извршена испорака-
та. Исто, така, кон барањето се приложува реше-
нието од надлежната санитарна инспекција што во* 
смисла на ст. 1 од претходната, точка служи како 
доказ за количината на потрошениот шеќер. 

Кон регресиото барање поднесено до филијала-
та на Народната банка на ФНРЈ по основот од тон. 
1 под б), претпријатијата приложувач, пресметка на 
регресот, предавниче сметки (фактури) што треба да 
го содржат видот на производите (специфицирано) 
и количината на тие производи изразена во кило-
грами, докази за извршената испорака, заверен пре-
пис на пресметковната калкулација која мора да 
биде направена за секој неодделен вид и димензија 
на лимените кутии, како и доказ за тежината на 
лимената кутија. 

4) Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја про-
вери точноста на пресметката и д о к у м е н т а ц и ј а т а 
приложена кон регресното барање, ќе го одобри из-
носот на надокна;дата (регресот) на товар на смет-
ката 338487. 

5) Претпријатијата се должни на овластените 
органи на Народната банка на ФНРЈ, како и на 
другите надлежни органи, да им ти дадат сите по-
требни податоци во врска со проверката на исправ-
носта на поднесените барања за регрес. 

6) Ова упатство ќе се применува од 1 јануари 
1954 година. 

Бр. 981 
30 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

105. 
Врз основа на чл. 13 тон. д) од Законот % здру-

женијата, собирите и друпите јавни собранија, а 
по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ НА ФНРЈ 

Се одобрува спрема поднесените правила и 

програмата за работа основањето и работата на 
Здружението на психолозите на ФНРЈ со седиште 
во Загреб, а со дејност на целата територија на 
Југославија. 

И'3 бр. 22296 
22 декември 1953 година 

Белград 
Државен секретар за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

106. 
Врз основа на чл. 13 тач. д) од Законот за здру-

женијата, собирите и другите јавни собранија, а 
по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОУЧУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА 
Се одобрува според поднесениот статут ©опи-

вањето и работата на Југословенското друштво за 
проучување на зет^иштаГа со седиште во Белград, 
а со дејност на целата територија на Југос лази; а. 

Ц/3 бр. 22847/1 
30 декември 1953 година 

Белград 
Државен секретар за внатрешни работи. 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

107. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителките специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА РАЗВРТУВАЧИ, ВПУШТАЧИ, ТУРИШ! 
И СВОРЊАЦИ 

1) Во издание на Сојузната комисија за сган-
дардиза<ци!ја се донесуваат следни југос лове коки 
стандарди за развртувачи, опуштани, туриил и 
сворњаци: 
Преглед на стандардизирани раз-
вртувачи ЈХЈЅ К.БЗ. 103 
Преглед на стандардизирани впу-
штачи ЈХЈЅ К.БЗ. 104 
Преглед на стандардизирани тур-
или и ранити ЈТЈЅ К.В4. 002 
Сворњаци со мала глава — обра-
ботени, пречник од 3 им до 100 мм ЈХЈЅ М.СЗ. 020 
Сворњаци со голема глава — по-
лу обработени, пречник од 6 мил до 4 
100 ш Ј и ѕ М.СЗ. 021 
Оворњаци со мала глава — полуо-
брабјотени,, пречник од 5 им до 
100 мм ЈИЅ М.СЗ. 022 
Сворњаци со впуштена гласа и со 
нос — полуобработеми, пречник од 
6 МЈМ до 24 мм. ЈИЅ М.СЗ. 030 
Сворњаци без глава — обработени, 
пречник од 3 зш до 100 гш ЈХЈЅ М.СЗ. 040 
Свећњаци со навој — полуобра-
ботени, со пречник од 8 ММ до 
100 мм ЈИЅ М.СЗ. 060 

'Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова решение. 

2) Овие југословенски стандарда влегуваат ви-
сила на 1 јули 1954 година. 

Бр. 173 
25 јануари 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија 

за стандардизација, 
шик. Славољуб Виторовић, е р. 



Сцраш 220 — Број 8 

Во уредбите и во другите прописи објавени во 
„Службениот лист к а ФНРЈ" , бр. 51—56/53, бр. 2, 4 
и 5^54 се поткрале покрај печатарските грешки и 
извесни редакциски грешки, особено поради тоа 
што паради кусото време што стоеше на распола-
гање не беше можно да се изврши упоредбу на по-
одделни одредби во разни прописи. Затоа врз основа 
на овластението од Сојузниот извршен совет е из-
вршен редакциски преглед на текстовите на цити-
раните прописи, и Секретаријатот за законодав-
ство и организација На Сојузниот извршен, совет 
утврди дека во прописите објавени во „Службе-
ниов лист на ФНРЈ", бр. 51—56^53, бр. 2, 4 и 5 54 
троОа да се извршат следни 

И С П Р А В К И 
НА УРЕДБИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ 

ВО „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ", 
БР. 51—56/53 и ВО БР. 2, 4 И 5/54 

I. Во Уредбата за оснивање претпријатија и ду-
ќани („Службен лист ФНРЈ" , бр. 51/53): 

1) Во чл. 25 ст. 4 зад зборот „службениците" 
испуштени се зборовите „и работниците'^ 

2) Во чл. 33 ст. 2 наместо „соборот на произ-
водителите на републичкото народно собрание" 
треба да етем , до републичкиот извршен совет". 

3) Во чл. 47 ст. 1 зад зборот „ист", испуштени 
се зборовите „или сличен". 

4) Во чл. 60 испуштен е ст. 3 код гласи: 
..Прописи за регистрација на претпријатијата 

донесува Сојузниот извршен совет". 
5) Во чл. бб ст. 3 место зборовите „соборот на 

производителите на републичкото народно собра-
ние" тргба да стои , р е п у блискиот извршен совет". 

6) Во чл. 70 ст. 3 наместо зборовите „соборот 
на производителите на републичкото народно со-
брание" треба да стои „републичкиот извршен 
совет". 

7) Во чл. 71 ст. 2 на/место зборовите „соборот 
на производителите на републичкото наредено со-
брание" треба да стои „републичкиот извршен со-
вет". 

8) Во чл. 82 ст. 2 наместо зборовите „соборот на 
производителите на републичкото народно собра-
ние" трзба да стои „републичкиот извршен Совет". 

9) Во чл. 93 ст. 4 наместо зборовите „соборот 
на прси зв оазите пите на републичкото народно сс-
бр ание'|гг1реба да стои „републичкиот (извршен совет'*. 

ЈО) Во чл. 15 зад зборот „уредба' ' во првиот ред 
ислуштони се зборовите у.што ќе ги стори стопан-
ската организација и одговорното лице во сто-
панската организација", а во третиот ред наместо 
зборовите „ќе се применуваат и" треба да стои 
„согласно ќе се применуваат". 

11) Во истиот член испуштен е ст. 2 ко ј треба 
да гласи: 

„Водењето на административно-каонената по-
стапка и донесувањето иа решенијата за де јствија-
та од чл. 103 ед оваа уредба што ќе ти Стори опште-
ствената организација или одговорното лице во таа 
организација се врши по одредбите од Основниот 
закон з,а прекршоците". 

12) Во чл. 109 зад зборот „филмови*' испуште-
на е запирката и зборовите „за издавачката деј-
ност и за радиодифузија". 

II. Во Уредбата за престанок на претпријатија-
та и дуќаните („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 51/53): 

1) Во чл. 25 ст. 5 наместо зборовите „соборот на 
Јцроизводотелите на републичкото народно собра-
ние" треба да стои „републичкиот извршен совет". 

2) Во чл. 48 ст. 3 во петтиот ред и во пеел од-
аи от ред наместо зборовите „пресметаните" треба 
да стои „пресметковните", 

3) Во чл. 54 во последниот ред наместо зборот 
^ликвидационо:-!" треба да стои „инвестиционен". 

4) Во чл. 85 во првиот ред рад зборот „уредба" 
испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопан-
ската организација и одговорното лице на стопан-
ската организација, а во четвртиот ред наместо збо-
ровите „-Ч1Л. 75 до 83" треба да стои „чл. 76—83". 

5) Во чл. 86 испуштен е ставот 2, ко ј гласи: 
„На претпријатијата за кои пред влегувањето 

во сила на оваа уредба е определена ликвидација 
н)ема да се применуваат одредбите од оваа уредба за 
присилна ликвидација". 

III. Во Основната уредба за установите <у, само« 
стојко финансирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 51/53): 

1) Во чл. 5 ст. 3 зад зборот „приходите" испу-
штени се зборовите „преку планираните". 

2) Во чл. 7 ст. 3 место зборовите „од сопстве-
ните приходи што' ' требо Да стои „од вишокот на 
сопствените приходи што". 

3) Во чл. 37 на к р а ј на ст. 1 место точка треба 
да се стави запирка и испуштените зборови „од 
органот што ја основал установата". 

4) Во чл. 49 место «9—25" треба да стои „8—24". 
5) Во чл. 50 ст. 2 место „82" треба да стои ,.83". 
IV. Во Уредбата за распределба на добивката и 

данокот на добивката на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/53): 

Во чл. 22 во третиот и четвртиот ред над!есто 
„75—83" треба да стои „76—83". 

V. Во Уредбата за управувана со станбените 
згради („Службен лист иа Ф Н Р Ј " , бр. 52'53): 

1) Во чл. 7 ст. 1 место зборот „потсшнарите" 
треба да стои „господарите". 

2) Во чл. 23 ст. 1 на почетокот на текстот испу-
штани се зборовите „Ссстанарог односно". 

3) Во чл. 23 испуштен е ст. 3, кој гласи: 
„Народните одбори ги регулираат со свои про-

писи односите помеѓу корисниците на становите 
односно сопствениците и потстанарите". 

4) Во чл. 45 ст. 1 зад зборот „своина" да се 
изостави запирката и да се бришат зборовите „што 
е вклучела во станбената заедница". 

5) Во чл. 46 ст. 2 да се изостави зборот „за-
конските", а зборот „наследници" треба да гласи 
„наследниците". 

6) Во чл. 47 ст. 1, зад зборот „уплатува' ' треба 
Да стојат зборовите „во фондот за управување со 
зградата и", а на кра јот треба да се брише точ-
ката и да се д одадат зборовите „освен троше н мт е 
на а д министра,ци јата":'. 

7) Во чл. 68 ставот 1 треба да гласи: 
„За споровите што ќе настанат помеѓу сопстве-

никот на зградата што не е вклучена во станбена-
та заедница и корисникот на станот поради от-
казот извршен врз основа на чл. 58 и 60 од оваа 
уредба надлежен е околискиот суд". 

Во истиот член е изоставен ставот 3 ко ј гласи: 
„Против решенијата ш управните органи доне-

сени врз основа на чл. 65—67 од оваа уредба не-
може да се води управен спор". 

8) Членот 78 треба да гласи: 
„За зградите во приватна своина што не се 

вклучени во станбената заедница (чл. 14 ст. 2), освен 
оние во кои живеат нивните сопственици, народните 
одбори ќе го пропишат начинот на расподелбат а и: 
употребата на делот на станарината ко ј не му при-
паѓа на сопственикот, придржува јќи Се кон наче-
лата од оваа уредба." 

9) Во чл. 87 место „25" треба да стои „,26". 
10) Во чл. 90 во последниот ред се изоставува 

зборот „не", а зад зборот „изврши" се брише точ-
ката и се додаваат испуштените зборови „ако е ве-
ќе дадено одобрението во смисла на Уредбата з а 
контрола на прометот со н е п о д в и ж н о с т (»»Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 24/48)." 

VI. Во Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 5#63); 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

1) Во чл. 22 сг. 2 место зборовите „проценката 
од претходниот став" треба да стои „по 31 декември 
1953 итрина". 

2) Во чл. 32 ст. 4 место зборовите „соборот на 
производителите на реатубличкогго народно собра-
ние" треба да стои ,»републичкиот извршен совет". 

3) Во чл. 33 ст. 3 место зборовите „соборот на 
производителите на републичкото народно собра-
ние" треба да стои „републичкиот извршен совет". 

4) Во чл. 53 ст. 1 место зборовите „По донесу-
вањето на решението за ликвидација' ' треба да стои 
„Во случај на ликвидација". 

5) Во чл. 69 место зборовите „кекова од мерките 
од чл. 63 ^ц оваа уредба" треба да стои „мерката 
од тон. 2 на чл. 63 од оваа уредба", а во претпо-
следниот ред наместо „54" треба да стои г53", 

6) Во чл. 72 ст. 1 зад зборот „уплатата" испу-
штени се зборовите „на амортизациониот износ". 

7) Во чл. 73 точ. 6 треба да гласи: 
„6) »ко основно средство кое не може да му се 

продаде на физичко или приватно правно лице му 
продаде на такво лице, или даде основно средство 
во закуп на такво лице"; 

8) Во чл. 73 зад точ. в испуштена е точката 7 
која гласи: 

„7) ако прибави основно средство од средствата 
што не служат за таа цел". 

9) Во чл. 76 место зборовите „народниот одбор" 
во третиот и четвртиот ред треба да стојат зборо-
вите „околината, градот, односно градската општина 
со одделни права на чие подрачје е сторена повре-
дата, односно на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на стопанската организација ако не може да се 
утврди местото када е сторена навредата". 

10) Во чл. 80 ст. 2 место зборовите „финанси-
ската инспекција или од друг државен орган" во 
четвртиот и петтиот ред треба да стојат зборовите 
„финансиската инспекција!, јавниот правобранител 
или од друг државен орган". 

11) Во чл. 80 ст. 3 место зборовите „финанси-
ската инспекција односно јавниот правобранител" 
треба да стојат зборовите „државниот орган". 

12) Во чл. 88 ст. 2 место зборот „пред'' треба 
да стои „по". 

VII. Во Уредбата за девизното иселување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/53): 

1) Во ч л 25 ст. 1 во третиот ред треба да се 
изостави зборот „за девизен прекршок", 

2) Во чл. 25 ст. 2 место зборот „За девизен 
прекршок од" треба да стои „За повреди на од-
редбите од", 

3) Во чл. 25 ст, 2 место „10.000" треба да стои 
„100.000". 

4) Во чл. 26 во третиот ред место зборовите 
„ќе се применуваат и одредбите од чл. 73—82 од 
Уредбата за управувањето со основните средства 
на стопанските организации" треба да стои: „со-
гласно ќе се применуваат одредбите од чл. 39 и 41 
од Уредбата за надворешно-тргсшското посл ување". 

VIII. Во Времената одлука за отопите на амор-
тизацијата на основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53): 

1) Текстот кон редниот број на групата 69) де-
лот на одлуката под I) место објавениот текст, тре-
ба да стои: 

„69. Производство на стакло: 
а) континуирани кади 13,6 5,6 
б) друго 10,5 6,0" 

IX. Во Одлуката за примена на планските ин-
струменти за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53): 

Во тон. VII ст. 2 место зборовите »по стоката 
од 10% треба да стои „времено по стопат^ од 13,33%' 
до определувањето на одделните стопи во опште-
ствените планови на народните републики". 

X. Во Уредбата за Државниот секретаријат за . 
работи на општата управа и за буџет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53): 

Во чл. 2 точ. 5 место зборовите, „ако з а реша-
вање по овие жалби не е пропишана надлежност 
на Сојузниот извршен совет" треба да стои „ако 
според прописите што постојат е позволена жалба 
против таквите решенија, а за решавање по жал-
бата не е предвидена надлежност на некој друг 
сојузен орган на управата или на Сојузниот из-
вршен совет". ' 

XI. Во Уредбата за организација на службата 
на предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53): 

Во чл. 6 ст. 3 во втората реченица треба да се 
изостават зборовите „и членовите", 

ХИ. Во Уредбата за организацијата, побелува-
њето и управувањето со југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53): 

1) Во чл. 47 ст. 2 во вториот и третиот ред ме-
сто зборот ^границата" треба да стои „заедницата". 

2) Во чл. 72 ст. 2 место зборовите „ако таква 
продажба не претставува кривично дело" треба да 
стои „а ако такла продажба цретставува кривично 
дело, ќе одговара и кривично 

3) Во чл„ 93 место зборовите „Со сојузни про-
писи се утврдуваат" треба да стои „Сојузниот из-
вршен совет ш утврдува". 

4) Во чл. 99 ст. 1 место- „20.000" треба Да -тон 
„200.000". 

5) Во чл. 100 во третиот и четвртиот ред место 
зборовите „ќе се применуваат и" треба да стои со-
гласно ќе се применуваат'', 

XIII. Во Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53): 

1) Во чл. 39 треба да се бришат збировите 
„6) рента". Точката 7 и 8 стануваат точки б и 7. 

2) Во чл. 54 ст. 1 наместо „59" треба да 
стои „95". 

3) Во чл. 61 место зборовите „извршување на 
прекршоците од чл. 62 и бб од оваа уредба" треба 
да стои , »повреди на одредбите од чл. 63 до 65 од 
оваа уредба". 

4) Во чл. бб во првиот ред зад зборот „уредба" 
испуштени се зборовите „предвидени во членот 63 
и 64 од оваа уредба" а во третиот ред место збиро-
вите „ќе се применуваат и одредбите на чл. 73 до 
82" треба да стои „согласно ќе се применуваат од-
редбите на чл. 73 до 83". 

5) Во чл, 67 ст. 1 место „62 и бб" треба да 
стои „65". 

6) Во контните планови во одделот под наслов 
„Единствен основен контен план за стопанството 
на ФНРЈ" во називот на контото под ред. бр. 59 
треба да се изостави сврзникот „и" помеѓу зборо-
вите „вредноста" и „загасите'' и мест0 него да се 
стави „на", 

7) Во насловот на одделот „Единствени контнм 
планови за мали претпријатија и дуќани" место 
зборот „Единствените" треба да се стави „Скра-
тени". 

XIV. Во Уредбата за девизната инспекција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53): 
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1) Во чл. 14 ст. 1 во првиот и вториот ред ме-
сто зборовите „донесено во прв степен" треба да 
стоп „од претходниот член". 

2) Во чл. 16 вториот став, последниот ред треба 
да се брише зборот „кривичната", а зборот „по-
стапка" треба да гласи „постапката". 

3) Во чл. 17 ст, 1 и 2 зад зборот ,организација" 
испуштени се зборовите „или установата со само-
стојно финансирање". 

4) Во чл. 17 ст. 3 зад зборот „организација" 
испуштени се зборовите „или во установата со са-
мостојно финансирање", & место зборовите „при-
ватно правно лице" треба да стои „во приватно 
правно лице". 

5) Во чл. 18 ст. 1 зад зборот „повреди" во тре-
тиот ред се испуштени зборовите „што ќе ги стори 
општествена организација или приватно правно 
лице или одговорното лице во нив или физичко 
лице". 

6) Во чл. 18 ст. 3 место зборовите „75 до 81 и 
чл. 83 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации" треб/а да 
стои „чл. 26 од Уредбата за девизното посл ување". 

XV. Во Уредбата за стопанските претпријатија 
што произведуваат за определени! потреби на Југо-
словенската народна армија („Сужбен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53): 

1) Во чл. 4 треба да се изостави ставот 2. 
2) Во чл. 28 ст. 3 во четвртиот ред место „75—81" 

прзба да стои „76—81". 

XVI. Во Уредбата за здружување на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53): 

1) Во чл. 36 ст. 3 место „10.000" треба да стои 
„100.000". 

2) Во чл. 37 ст. 3 место „20.000" треба да стои 
„200.000". 

3) Во чл. 39 во третиот и четвртиот ред место 
зборовите „ќе се применуваат и" 'треба да стои „со-
гласно ќе се применуваат". 

XVII. Во Уредбата за организацијата, л е к у -
вањето и управувањето со Југословенските Желе-
зници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53): 

1) Во чл. 7 во ст. 2 место зборовите „железни-
чките транспортни претпријатија" треба да стои 
„железничкото транспортно претпријатие". 

2) Во чл. 52 ст. 3 мјесто зборовите „доколку та-
квата продажба не претставува кривично дело" 
треба да стои „а доколку таква продажба, [претста-
вува кривично дело, ќе одговара и кривично". 

3) Во чл. 71 ст. 1 место зборовите „Со сојузни 
прописи се донесуваат начела' ' треба да стои „Со-
јузниот извршен совет ги утврдува начелата". 

4) Во чл. 71 ст. 2 место зборовите „Со сојузни 
прописи" треба да стои „Со прописите на Сојузниот 
и завршен совет' 

5) Во чл. 98 ст. 12 што гласи: „ја предлага ви-
сината на процентот на придонесот што се должни 
железничките транспортни претпријатија да го 
уплатуваат во резервниот фонд иа Генералната 
дирекција на Ј Ж и ја утврду©,а неговата расподел-
ба" треба да се брише во целост. 

6) Во чл. 124 во третиот ред место зборовите 
„ќе 'се применуваат и" треба Да стои „согласно ќе 
се применуваат". 

XVIII. Во Уред бата за на дв.орешно-тр гов е к ото 
поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53): 

1) Во чл. 36 зад зборот „стопанската" испуште-
ни се зборовите „и општествената", а зад зборот 
„организација" испуштени се зборовите „како и од 
установата со самостојно финансирање". 

2) Во чл. 38 ст. 1 зад зборот „организација" 
испуштени се зборовите „или установата со само-
стојно финансирање". 

3) Во чл. 38 ст. 2 зад зборот „организација" 
испуштени се зборовите „или установата со само-
стојно финансирање". 

4) Во чл. 39 ст. 1 место зборовите „или опште-
ствените организации' треба да етен „организации, 
установи со самостојно финансирање или од одго-
ворните лица во нив". 

5) Во чл. 39 ст. 2 треба Да се бришат зборо-
вите „или општествената". 

6) Во чл. 39 ст. 2 зад зборот „организација" 
испуштени се зборовите „или установа со самостој-
но финансирање". 

7) Во чл. 39 ст. 2 место зборовите „и надлештво 
или установа" треба Да стои „во нив". 

8) Во чл. 39 ст. 4 зад зборот „уредба" во вто-
риот ред испуштени се зборовите „што ќе ги стори 
стопанската организација или установата со само-
стојно финансирање или одговорното лице во нив", 
а во четвртиот ред место зборовите „ќе се приме-
нуваат и" треба Да стои „согласно ќ е се примену-
ваат". 

9) Во чл. 41 ст. 1 во вториот ред зад зборот 
„лице" изоставена е запирката и испуштени се збо-
ровите „како и за дејствијата што ќ е ти стори 
општествената организација или одговорното лице 
во општествената организација или надлештвото". 

10) Во чл. 41 е«. 3 зад зборот „спрема" испу-
штени се зборовите „општествената организација 
или одговорното лице во општествената организа-
ција или надлештвото или". 

11) Во чл. 45 треба да се изостават зборовите 
во вториот, третиот и четвртиот ред „одредбите од 
Уредбата за извозот и увозот на стоките и за де-
визното (работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
35/52), доколку се во спротивност со одредбите од 
оваа уредба". 

12) Во чл. 46 место зборовите „со денот на обја-
вувањето во „„Службеникот лист на ФНРЈ" треба да 
стои нЈа „1 јануари 1954 година". 

XIX. Во Уредјбата за финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53): 

1) Во чл. 12 тач. 2 во четвртиот ред место „за 
осигурениците" тфеба да стои „за болните осигу-
реници". 

2) Во чл. 28 ст. 1 место „9°/о" треба да стои 
„12°/о". 

3) Во чл. 48 во претпоследниот ред треба да се 
бришат зборовите „што не се ч л е н к и на задру-
гите", 

XX. Во Уредбата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/53): 

1) Во чл. 37 зад зборот „уредба" во првиот ред 
испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопан-
ската организација и одговорното лице во стопан-
ската организација", а во третиот ред пред зборо-
вите „ќе се применуваат" треба да се стави зборот 
„согласно". 

Во чл. 40 треба да се брише „од чл. 38 и 39 од 
оваа уредба" а да се стави „како и за дејствијата 
од чл. 35 и 36 од оваа уредба што ќе ти стори оп-
штествената организација и одговорното лице во 
таа организација". 

XXI. Во Наредбата за уплатување поодделни 
ВИДОЕВ буџетски прадеди на сметките при Народ-
ната банка на ФНРЈ во 1954 година („Службен 
ли1ст на ФРНЈ", бр. 55/53): 

1) Во одделот I тач. 6) место »329030" треба да 
Огон „329130", 
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2) Во одделот I е испуштена точ. 26 која гласи: 
„26) на сметката бр. 3240 — данок за употреба 

на туѓа работна сила". 

XXII, Во Уредбата за данок на доход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ' \ бр. 56/53): 

1) Во чл. 19 ст. 1 ' правиот ред, место зборовите 
„Приходите од споредни дејности треба да стои: 
„Приходите од иревозничката дејност како спо-
редна дејност". 

2) Во "чл. 19 ст. 1 место „претходната" треба да 
стои ,даночната". 

3) Во чл. 19 ст. 2 место зборовите „од споредни 
дејности1" треба да стои »од превозничката дејност 
како споредна дејност". 

4) Во чл. 21 ст. 1 иа крај место точка се става 
запирка и се додаваат зборовите ,„и тоа На делот 
од приходите што ја преминува обичаената гра-
ница". 

5) Во чл. 31 треба да се изостават зборовите 
„од селското стопанство". 

6) Во чл. 43 точ. 3 место зборот „преработката" 
во првиот ред треба да стои „продажбата". 

7) Во чл. 74 ст. 3 во првиот ред зад зборот 
„Приватните" треба да се стави „правни". 

8) Во чл. 109 пред зборот „долгуваниот" треба 
да стои „износот на". 

9) Во чл. 132 ст. 1 и 2 зад зборот „организа-
ција" треба да стојат зборовите „или приватното 
правно лице". 

10) Во чл. 132 тон. 1 место зборот „должна" 
треба да стои „должно",, а место зборот „неа" тре-
ба да стои „него". 

11) Во чл. 132 ст. 3 зад зборот „организамја ' ' 
испуштени се зборовите „или приватното правно 
лице". 

12) Во чл. 134 зад зборот „организација" се испу-
штени зборовите „или приватното правио лице". 

13) Во чл. 135 треба да се изостават зборовите 
„или општествената", а во шестиот ред место збо-
ровите „ќе се применуваат и" треба Да стоп »со-
гласно ќе се применуваат". Потоа место „чл. 73—82" 
треба да стои „чл. 75—83", 

14) Во чл. 135 на крај на текстот место точка 
треба да стои запирка и зборовите „доколку од-
редбите од оваа уредба се однесуваат до нив". 

15) Во чл. 136 ст. 1 зад зборот „организација" се 
испуштени зборовите „или приватно правно лице". 

16) Во чл. 136 во ст. 2 треба да се брише втората 
реченица. 

17) Во чл. 138 место зборовите „претходниот 
член" треба да стои „оваа уредба". 

18) Во чл. 147 ст. 5 место зборот „жалба" треба 
да стои „приговор". 

19) Во чл 148 ст. 3 на крај на те ксто г место 
точка треба да стои запирка и зборовите „но не им 
издава решение". 

20) Пред членот 156 испуштен е насловот што 
гласи: 

„8) Преодни и завршни одредби". 
21) Во чл. 157 место зборовите „Приходите ед 

споредни дејности во селското стопанство, приходи-
те од превозничка дејност и другите приходи" тре-
ба да стои ,.Приходите од превозничката дејност 

%како споредна дејност во селското стопанство". 
^ 22) Во чл. 161 ст. 2 зад „чл. 118" испуштено е 

1" . 

^ 23) Во чл. 164 ст. 3 место зборовите „на кое се 
извршени" треба да стои „на кое во 1952 и 1953 
Година се довршени". 

XXIII. Во Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53): 

1) Во чл. 58 ст. 2 место зборовите „скалата про-
пишана од народниот одбор да околината (градот)" 
треба да стои „пропишаната, скала". 

Во истиот член ст. 4 место зборовите „прет-
ходниот став" треба да стои „претходните' ставови". 

2) Во чл. 59 ст. 2 зад зборот „стоки" испуштани 
се зборовите „како и за претпријатијата за про-
мет и преработка на житата". 

3) Во чл. 84 ст. 1 место „одобрението пропиша-
но со оваа уредба" треба да стои „пропишаното 
одобрение". 

4) Во чл„ 90 ст. 1 место „82" треба да стои „74". 
5) Во чл. 97 тач. 3 место точка и запирка треба 

да стои запирка и испуштените зборови „или опре-
делената маржа (чл. 77)". 

6) Во чл. 97 ст. 2 во четвртиот ред мјесто зборо-
вите „на око ли јата (градот)" треба да стојат збо-
ровите „на околината, градот, односно градската 
општина со одделни права, на чие подрачје е по-, 
вредата сторена, односно на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација ако не мо-ѕ 
же да се утврди местото каде што е повредат^ сто-
рена". 

7) Во чл. 102 зад зборовите „ќе се казни" испу-
штени се зборовите „за прекршок". 

8) Во чл. 105, во првиот ред зад зборот „уредба* 
испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопан* 
ската организација и одговорното лице во таа ор-
ганизација", а во четвртиот ред место зборовите „ќе 
се применуваат и" треба да стои „согласно ќе се 
применуваат". 

XXIV. Во Уребата за платите на работниците 
и службениците на стопанските организации („Слун 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56^53): 

1) Во чл. 14 ст. 1 во третиот ред пред зборот 
„за" испуштен е сврзникот „а". 

2) Во чл. 15 ст. 1 во шестиот ред зад зборот 
„што" е испуштена запирка и зборовите „по испла-
тата на платите и другите издатоци по чл. 27 од 
оваа уредба". 

3) Во чл. 18 ст. 4 на крај на текстот е испуште-
на реченицата која гласи: „Ако комисијата не До-

несе решение во тој срок, се смета дека согласно-
ста е дадена". 

4)' Во чл. 18 во ст. 6, во првиот и вториот ред 
треба да се бришат зборовите „или не донесе реше-
ние во срок од 30 дена". 

5) Во чл. 29 ст. 1 место „22" треба да стои „28". 
6) Во чл. 41 ст. 1 зад зборот „градот" во за -

градата испуштена е запирка и зборовите „град-
ската општина со одделни права". 

7) Во чл. 42 место зборовите „републичкиот из-
вршен совет" треба Да стои „ до Државниот секретар 
за работи на стопанството на народната република 
односно до секретарот за работи на стопанството на 
автономната единица". 

8) Во чл. 48 ст. 2 зад зборот „спречи" треба да 
стојат зборовите „извршувањето на". 

9) Во чл. 49 ст. 1 место „до 10.000" треба да 
стои „од 10.000 до 200.000". 

10) Во чл. 51 зад зборот „неа" треба да се 
стави „согласно". 

11) Во чл. 54 треба Да се бришат зборовите „а 
најдоцна до 1 март 1954 година". 

XXV. Во Упатството за извршување на Уредба-
та за данокот на промет („Службен лист иа ФНРЈ", 
бр. 2/54): 

Со членот 35—37 во вториот став место „75—83" 
гроба да стои „76—83". 
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XXVI. Во Уредбата за заедниците на електро-
д е лански те претпријатија („Службен лист н ' а 

ФНРЈ", бр. 4^54): 
Во чл. 39 место зборовите „ќе се применуваат 

и" треба да стои „согласно ќе се применуваат". 
XXVII. Во Уредбата за банките и штедилни-

ците („Службен лист на ФНРЈ , бр. 
Во чл. 108 ст. 1 иа крај на текстот мјесто точка 

треба да се стави запирка и да се додадат испу-
штените зборови „доколку со одредбиве од ст. 2 
и 3 на овој член не е определено поинаку", Ставот 
4 од овој член треба да се брише. 

XXVIII. Во Уредбата за заемите за инвестиции 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4 54): 

Во чл. 34 ст 2 вс првиот ред место зборовите 
„се води и решение за прекршокот ед претходниот 
став се донесува'' треба да стои ,-тто прекршокот од 
претходниот етев, како и за дејствието од чл. 32 
точ. 5 од оваа уредба што ќе го стори општествена-
та организација и за дејствието од чл. 32 ст. 3 од 
ссаа уредба што ќе го стори одговорното лице во 
е лштестг, злата организација се веди и ре "исние за 
прекршокот се донесува". 

XXIX. Во Уредбата за измени и дополненија 
»а одделните одредби за ирекртеците во сојузни-
те закони и во другите прописи со кси се пропи-
шани АДминистаратИБНИ казни за стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5̂ 54) : 

1) Во чл. 2 под б) во ст. 4 на крај место „де-
дов ксто лице" треба Да сто;1 правното лице". 

Во чл. 2 под в), ст. 3, по зборовите „во стопан-
ската организација" треба да сто,јат зборовите „од-
носно во установата со самостојно финансирање". 

2) Во чл. 2 под г) испуштен е ставот 2 кој 
гласи: 

„За повреда на одредбата од точ. 1 н,а прет-
ход виш1 став ќе се казни со парична 1 сазна до 
200.000 динари одговорното лице во стопанската ор-
ганизација односно во установата со самостојно 
финансирање, а за повредите од тон. 2 на прет-
ходниот став со парична казна до 100.000 динари''. 

4) Во чл. 2 под т) во ст. 4, место „14 и 21" тре-
ба да стои „21". 

5) Во чл. 4 ст. 2, по зборот .„организација" да 
се брише запирката и да се стави „и установата 
со самостојно финансирање". 

Во ст. 3 на истиот член, на крај на текстот 
треба да се брише точката и да се стават зборо-
вите „односно во установата со самостојна финан-
сирање". 

6) Во чл. 14 место зборовите „народниот од-
бор" треба да сто,јат зборовите „околината, гра-
дот односно градската општина со одделна! права 
на ние подрачје е повредата сторена односно* на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската 
организација ако не може да се утврди местото ка-
де што е повредата сторена". 

7) Во чл. 18 ст. 1, зад зборовите „стопанските 
организации" треба да стобат зборовите „и устано-
вите со самостојно финансирање" а зад зборовите 
„во тие оргаиизациии'' треба да стојат зборовите 
„односно установи с'° самостојно финансирање". 

Во чл. 18 ст. 2 место зборовите „од финансиска-
та инспекција и од друг државен орган" треба да 
стојат зборовите „од финансиската инспекција, 
јавниот правобранител или од друг државен орган". 

Во ст. 3 на истиот член место зборовите „пад-
лез -Зната инспекција односно јавниот правобрани-
тел" треба да стојат зборовите „државните органи". 

. Од Секретаријатот еа законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет, 18 февруари 
1954 година. 
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