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ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ • 

Член 1 
Сојузниот собор како еден ж од двата дома' на 

Сојузната народна скупштина работи според одред-
бите од овој правилник за работа, а неговите од-
бори та комисии според одредбите од своите пра-
вилници за работа. 

Одборите и комисиите си донесуваат сами свои 
правилници за работа, кои мораат да бидат во со-
гласност со одредбите од овој правилник за работа 
и потврдени од Сојузниот собор. 

Член 2 
Сојузниот cd6op е единствен дом, но неговите 

членови избрани од надлежните домови на прет-
ставничките тела на народните републики, и авто-
номните единици имаат посебни права кога работат 
одвоено како Собор на народите во случаите пред-
видени со Уставот. 

Член 3 
Сојузниот собор заседава одвоено од Соборот 

на производителите освен во случаи кога според 
Уставот и Правилникот за работа на Сојузната на-
родна скупштина се состанува и работи заедно со 
Соборот на производителите. 

Член 4 
Сојузниот собор ги врши сам, како Сојузната на-

родна скупштина сите работи од надлежноста на 
Скуттштината во чие решавање според Уставот не 
учествуваат рамноправно или заеднички обата до-
ма, или за кои не решава само Соборот на произво-
дителите. 

Член 5 
Сојузниот собор работи во свои седници, во 

седници на своите постојани и други одбори и ' к о -
мисии, како и во заеднички седници со Соборот на 
прозводителите. 

II 
СОСТАНОК НА НОВОИЗБРАНИОТ СОЈУЗЕН ОД-

БОР И ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ 
Член 6 

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

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

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

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

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

На членовите на Домот ќе им се подели на овој 
состанок извештајот од Сојузната изборна коми-
сија. 

Член 7 
Веднаш по избирањето Верификапиониот одбор 

се состанува и си избира претседател и секретар. 
Верификапиониот одбор ги испитува пратенич-

ките уверенија, изборните акти и пристигнатите 
жалби против изборите. 

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

Напечатениот извештај од Верификациониот 
одбор се доставува до сите членови на Домот на ј -
малку 24 часа пред да почне вториот претходен 
состанок на Домот што го закажал претседателот 
на Верификациоииот одбор со дневен нед: претрес 
на извештајот од Верификациониот одбор. 

Член 8 
Претседателот на Верификациониот одбор му 

претседава на вториот претходен состанок. 
Врз основа на извештајот од Верификациониот 

одбор и претресот Домот го оснажува или пони-
штува изборот на народниот пратеник. 

Гласањето се врши за извештајот во целост ако 
Верификациониот одбор не оспорил ниеден мандат. 
Ако Верификациониот одбор оспорил некои избори, 
се гласа прво во целост за сите неоспорени ман-
дати, а потоа одвоено за секој оспорен мандат. 

Домот може да ја одложи одлуката за верифи-
кација на одделен мандат и да нареди претходно 
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да се извршат потребни извиди Одлагањето на од-
луката за верификација на одделен 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 верифи-
кацијата на својот мандат. 

Член 9 
По одлуката на Домот за верификацијата на 

мандатите, претседавачот ќе ги повика сите прате-
ници на кои мандатот им е верификуван да дадат 
усно свечена изјава. 

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

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

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

Член 10 
По верификацијата на мандатите и давањето 

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

Член И 
Пратеникот на кој му е верификуван мандатот 

а не бил'присутен на давањето на свечената изјава, 
ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише нејзи-

ниот текст пред претседателот на Домот. Претседа-
телот на Домот ќе го извести за тоа Домот. 

Вака ќе се постапи и во случаи на верифика-
ција на мандатите на пратениците избрани на пов-
торни и дополнителни избори. 

Член 12 
По дадената свечена изјава од пратениците 

претседателот на Верификациониот одбор става на 
дневен ред избирање на претседател, потпретседа-
тел и записничари на Домот. 

Член 13 
По избирањето на претседателот, потпретседа-

телот и записничарите новоизбраниот претседател 
го заклучува вториот претходен состанок и ја от-
вора првата редовна седница, ставајќи на дневен 
ред одлучување на Домот да му се предложи на 
Соборот на производителите одржување заедничка 
седница заради избирање претседател, потпретседа-
тели и секретар на Сојузната народна скупштина, 
Претседател на Републиката и членови на Соју-
зниот извршен совет. 

III 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАПИСНИ-

ЧАРИ 
Член 14 

Сојузниот собор си има претседател, еден пот-
претседател и тројца записничари. 

Претседателот, потпретседателот и записнича-
рите се избираат од редот на членовите на Домот 
на една година. 

Член 15 
Претседателот го претставува Домот. 
Претседателот ги закажува, отвора и ги заклу-

чува седниците на Домот, ја раководи работата на 
седниците, се грижи за примена на правилникот 
за работа и го толкува, се грижи за извршување 
на одлуките на Домот, и ги врши другите права и 
должности предвидени со овој правилник за ра-
бота. 

Член 16 
Претседателот во случај на спреченост го заме-

нува во сите негови права и должности потпретсе-' 
дателот. 

Претседателот на Домот односно потпретседа-
телот, кога претседава, не може да учествува во 
претресот ниту да гласа. 

Член 17 
Записничарот води записник на седницата, чита 

Предлози и други акти, врши прозивка на прате-

ниците, и ги врши другите права и должности пред-
видени со овој правилник за работа. 

Записничарите ги вршат должностите наизме-
нично. 

Член 18 
Предлог за избирање претседател, потпретседа-

тел и записничари, како и предлог за нивното ра-
зрешување можат да поднесат десет пратеници. 

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

IV 
СЕДНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

1. Свикување и јавност на седницата 

Член 19 
Кога Домот ги заклучил седниците и за извесно 

време ја прекинал работата, новата седница ја сви-
кува претседателот на Сојузната народна скуп-
штина. 

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

Ако претседателот на Скутгштината не го свика 
Домот кога бил должен за тоа, Домот ќе се состане 
по покана од претседателот на Домот, од дваесет 
пратеници односно од Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Во текот на работата на Домот седниците ги 

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

И кога седницата ја закажува усно, претседа-
телот ќе го објави на огласна табла во просториите 
на Домот денот и часот на закажаната седница. 

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

совет или од дваесет пратеници да одлучи седни-
цата да се одржи или за одделни прашања да 
се расправува без присуство на јавноста. За ваков 
предлог одлуката бе донесува без претрес. 

Член 22 
Ако Домот одлучил да се расправува за оддел-

ни прашања без присуство на јавноста, за тие пра-
шања ќе се расправува без присуство на јавноста 
и во, одборите. 

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

Домот може да одлучи да се објави кус изве-
штај за работата на седницата или одлуката доне-
сена на седницата. * 
2. Почеток на седницата и утврдување на дневниот 

ред 
Член 23 

Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 
записничарот ќе го прочита записникот од прет-
ходната седница. 

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

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

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

Член 24* 
Пред да се премине на дневниот ред претседа-

телот дава куси соопштенија во врска со работата 
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на Домот (отсуства, извршување одлуките на Домот 
и ел.), известува за пратеничките прашања упатени 
до Сојузниот извршен совет и за пристигнатите 
претставки и жалби, и одговара на куси прашања 
од членовите на Домот што му се упатени. 

Потоа претседателот го известува Домот за при-
мените предмети, како што се предлози на закони 
и други акти, извештаи од одборите и комисиите, 
извештај и одговори од Сојузниот извршен совет-

Член 25 
Откога ги решил претходните прашања и се 

запознал со примените предмети, Домот го утврдува 
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. 

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

Член 26 
Прашањата по кои не можел претресот да се 

доврши во тек на ©дна седница ќе се <' стават на 
дневен ред на идната седница. 

Ако прашањата ставени на дневен ред не мо-
желе да бидат решени затоа што не бил присутен 
достаточен број пратеници, претседателот ќе објави 
дека како дневен ред на следната седница важи 
порано утврдениот дневен ред со додаток на оние 
точки што според-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 27 
Дневниот ред го утврдува Домот по предлог од 

пр ете едателот. 
Предлог за ставање одделни прашања на дне-

вен ред имаат право да поднесат секој народен пра-
теник, одборите и комисиите на Домот и Жа Скун-
штината, како и Сојузниот извршен совет. 

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

Предлозите се поднесуваат писмено, а на сама-
та седница усно. • 

Претседателот е должен да им стави на распо-
лагање на пратениците пред почетокот на седни-
цата список на сите предмети што најдоцна на 24 
часа пред закажаната седница се предложени за 
дневен ред на седницата на Домот. Во списокот 
предлозите се цитираат по оној ред по кој "Му се 
доставени на Домот. 

Член 28 
Во предлогот на древниот ред претседателот 

на Домот ќе внесе, по предлог од народниот пра-
теник, поднесување извештај од народниот прате-
ник за неговите забелешки при вршењето правата 
и должностите во изборната единица, како и изве-
штај за предлозите и мислењата на народниот од-
бор во кој пратеникот ги врши правата на народен 
одборник. 

Домот може да определи посебна седница за 
поднесување овие извештаи. 

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

се бара итност за расправање на одделно прашање 
или се предлага измена на веќе утврдениот дневен 
ред, претседателот може да определи да се отвори 
претрес за потребата од итност односно за предло-
гот за измена на дневниот ред. 

8. Говори на пратениците 

Член 30 
Не седница на Домот има право да говори се-

кој член на Домот. 

Домот може да одлучи на седница да се со-* 
слуша државен секретар, секретар во Сојузниот из«« 
вршен совет или друг раководен службеник на со-« 
јузен орган на управата или установа, како и прет«« 
седателот на Сојузниот врховен суд или претседа-
телот на Врховниот стопански суд. 

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

Член 31 
Секој народен пратеник има право да говори 

на јазикот на народот кому што припаѓа. 
Говорите одржани на јазикот на припадниците 

на националните малцинства се преведуваат. 
Член 32 

Никој не може да говори на седницата пред да 
барал и да добил збор од претседателот. 

Пријавите за збор се подаваат штом ќе се отвори 
претресот и можат да се поднесуваат се до завр-
шетокот на претресот. Претседателот дава збор по 
редот на пријавувањето. Пријавата може да биде 
писмена или усна. 

Пријавениот говорник има право својот ред да 
му го отстапи на друг п т и з е н говорник. 

Член 33 
На пратеник што сака да говори за повреда, на 

правилникот за работа или за повреда на утврде-
ниот дневен ред МУ се дава гбор 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 објасне-
ние, претседателот го поканува Домет да го реши 
ова прашање без претрес. 

Член 34 
Ако пратеникот побара збор за да исправи навод 

што е погрешно изложен и што дал повод за не-
согласност или што предизвикал потреба од лично 
објаснение, претседателот ќе му даде збор штом ќе 
го заврши својот говор говорникот што ја предиз-
викал исправката. 

Пријавениот говорник мора да се ограничи на; 
исправката односно на личното објаснение, а него-
виот говор не може да трае повеќе од пет минз^ти. 

Претседателот може да му ускрати 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 35 
Говорникот може да говори само за прашањата 

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 со одредбите 
од овој правилник за работа. 

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

Член 36 
Подносителот на предлогот, претставникот на 

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

Член 37 
Говорникот може да го прекине или спомене на 

ред само претседателот на Домот, ко-ј е должен да 
ја обезбеди слободата на говорот. 

4. Донесување одлуки и заклучување седници 
Член 38 

За полноважно решавање потребно е на седни-
цата да присуствуваат повеќе од половина од скуд-
ниот број ^ленови да Домот. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 26 ноември 1958 

Ако претседателот забележи дека на седницата 
не присуствува достаточен број членови, ќе нареди 
прозивка или пребројување. 

Прозивка и пребројување ќе се изврши и тогаш 
еко го предложи тоа еден пратеник поддржан од 
девет пратеници. 

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

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот. 

Член 39 
Полноважни одлуки се донесуваат со мнозин-

ство дадени гласови, освен ако е со овој правилник 
за работа определено поинаку. 

Ако е бројот на пратениците што се воздржале 
од гласањето поголем од вкупниот број на оние што 
го дале гласот „за" или „против", предлогот што 
биш предмет на гласањето е одбиен, а ако е во пра-
шање гласање за избирање се врши повторно из-
бирање. 

Член 40 
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 кандидатски 
листи, избрани се по ред кандидатите од тие листи 
сразмерно со бројот на гласовите што секоја листа 
го добила. 

Ако предложената кандидатска листа односио 
предложениот кандидат не добиле мнозинство од 
дадените гласови, или ако двајца или повеќе канди-
дати односно две или повеќе кандидатски листи 
добиле еднаков број гласови, или ако е бројот на 
воздржаните гласови поголем од вкупниот број на 
гласовите дадени „за" или „против", се врши по-
вторно 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 41 
Пред да се донесат одлуките на Домот на сед-

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

Член 42 
На седница на Домот се одлучува за прифаќа-

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

Истресувањето одделно прашање да се симне од 
дневниот ред воопшто или заради испраќање до 
одбор или комисија на натамошно проучување. 

Член 43 
Подносителот на предлогот може да го повлече 

предлогот во текот на претресот с£ додека не се 
стави на гласање. 

Член 44 
Претресот на одделни прашања кои не бараат 

Да се донесат одлуки или за кои Домот не сака да 
Донесе одлука се довршува со прост премин на 
Дневниот ред. Предлог за прост премин на дневниот 
ред може да даде претседателот или секој пратеник 
поддржан од други четири пратеници. Преминот на 
Дневниот ред може да биде и образложен. 

Член 45 
Кога Домот врши избирање, избирањето поч-

нува со предлагање кандидати односно кандидатски 
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, претседателот 
соопштува кои предлози на кандидатури односно 

кандидатски листи се поднесени, го објавува по-
четокот на гласањето и ги става предлозите на гла-
сање по редот по кој се поднесени. 

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

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

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

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

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

Член 47 
Претресот за еден предлог го заклучува прет-

седателот откога ќе утврди дека е исцрпена листа-' 
та на пријавените говорници. 

По заклучениот претрес се преминува на гла-
сањето. 

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-
сање и кога не е исцрпена листата на пријаве* 
ните говорници, ако смета дека е прашањето на 
дневниот ред достаточно потресено. За тој пред-
лог Дрмот одлучува без претрес. 

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

Член 48 
Секоја седница на Домот ја заклучува претсе-

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

Член 49 
Кога е исцрпен дневниот ред, Домот донесува 

по предлог од претседателот одлука за прекин на 
работата за извесно време и за заклучување седни-
ците за тоа време. 

5. Гласање 
Член 50 . 

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 по-
долго од пет минути. 

Член 51 ' 
Пратениците гласаат на тој начин што се изја-

снуваат „за" или „против" предлогот, или се во-
здржуваат од гласање, доколку за тајното гласање 
не е определено поинаку со овој правилник за ра-
бота. Ј 

Член 52 
Се гласа со дигање рака или поименично. 

Член 63 
При гласањето со дигање рака претседателот 

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

Член 54 
Поименично се гласа за предлог за промена на 

Уставот, 
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Поименично се гласа и за изворите кога се 
предложени двајца или повеќе кандидати или две 
или повеќе кандидатски листи. 

Претседателот на Домот може да определи по-
именично да се гласа и за друг предлог или за од-
делен негов дел. Поименично ќе се гласа и ако го 
бара тоа еден пратеник чие барање ќе го поддржат 
девет пратеници. 

Член 55 
Поименично гласање се врши врз основа на 

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

Прозивката на пратениците ја врши ед ер од 
записничарите врз основа на список на членовите 
на Домот. 

Кога се предложени двајца или повеќе кандиќ 
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 
листата, или се воздржуваат од гласањето. 

Кога е прозивката завршела, претседателот 
прашува дали има некој пратеник што не е про-
зван. Ако врз основа на списокот се утврди дека 
одделен присутен пратеник не гласал на првата 
прозивка, тој ќе гласа кота ќе се прозоват прате-
ниците за кои не е забележено во списокот дека 
гласале. 

Член 56 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На посебна 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 
напечатени. 

Член 57 
На гласачкото ливче мора да биде означено за 

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

предложените кандидати едно под друго по оној 
ред по кој биле предложени. Секое име е заградено 
со подебели линии, а покрај името од десната стра-
на 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, потпретседате-
лот и записничарите се врши со тајно гласање, гла-
сањето се врши со истото гласачко ливче, на кое 
пред името на кандидатот се означува функцијата 
за која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче е озваничено со печатот 
на Домот. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 
Член 58 

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

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

. Член 59 
Спроведувањето на изборот што се врши со 

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

Записничарот определен од претседателот врши 
поименична прозивка на пратениците врз основа 
на списокот на сите членови на Домот. Прозваниот 

пратеник гласа на тој начин што го спушта во 
една од гласачките кутии двапати пресвиткано глач 
сачкото ливче. 

Кога е прозивката завршена, претседателот! 
прашува дали има пратеник што не е прозван. Ако 
врз основа на списокот се утврди дека одделен при-
сутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој1 

ќе гласа кога ќе се прозоват пратениците за кои нб 
е забележено во списокот дека гласале. 

Член 60 * 
Пратеникот гласа на тој начин што во квадра-

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

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

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

Неважечки се оние гласачки ливчиња на КОЈ! 
Знакот „X" е ставен во квадратите покрај имиња 
на двајца или повеќе кандидати или покрај озна* 
ката на две или повеќе кандидатски листи, како И 
оние ливчиња што се пополнети така што да нд 
може со сигурност да се утврди за кој кандида* 
односно "листа гласал пратеникот. 

Член 61 
По завршеното гласање се врши пребројување 

на гласовите. 
Пребројувањето на гласовите се врши на тоЈ 

начин што двајца записничари земаат едно по едно 
ливче, го одвиткуваат и го прегледуваат па важеч-
кото 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. Кога 
е завршено пребројувањето, 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 гласовит* 
дадени по списокот врз основа на кој се гласало И 
бројот на гласачките ливчиња, резултатот се утвр-
дува врз основа на бројот на предадените гласачка 
ливтшња. 

Член 62 
Кога за разрешувањето се одлучува со тајно 

гласање, на гласачкото ливче под името на избра-
ното лице или членови на телото за чие разрешу-
вање се гласа ќе бидат испишани и заградени со 
подебели линии зборовите „за разрешување" и 
„против разрешување", а покрај зборовите „за ра-
зрешување", како и покрај зборовите „против ра-
зрешување", се наоѓа празен квадрат. Пратеникот 
гласа за разрешување на 'тој начин што го запи-
шува знакот .,Х" во квадратот покрај зборовите „за 
разрешување", а против разрешување гласа на тој 
нп чин што го запишува истиот зн^к во квадратот 
покрај зборовите „против разрешување". 

Во поглед на начинот на гласањето за разре-
шување важат соодветните одредби од ОБОЈ пра-
вилник за работава избирањето. 

Член 63 
По извршеното гласање претседателот ги утвр-

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

Ако' гласањето бидо поименично или тајно, 
претседателот ќе објави колку пратеници вкупно 
гласале, колку гласови добил секој кандидат одно-
сно секоја кандидатска листа, и колку имало нева-



Страна 1050 — Број 47 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 26 ноември 1958 

жечки ливчиња. Ако бил предложен само еден 
кандидат односно една кандидатска листа, претсе-
дателот објавува и колку гласови имало против. 

Кога за разрешување се гласало поименично 
или тајно, претселателот објавува колку пратеници 
вкупно гласале, колку гласале за разредување, 
кол!^ против и колку имало неважечки ливчиг-а. 

Резултатите на гласањето се внесуваат во за-
писник. 

6. Одржување ред на седницата 

Член 64 
Исклучиво право и должност за одржување 

џг ред на седницата на Домот му припаѓа на претсе-
дателот на Домот, 

Член 65 

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

Член 71 
Пратеникот против кого се предлага привре-

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

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

Член 72 
Изрежувањето на одземање збор и привреме-

ното отстранување од седниците се внесува во за-
" писни кот. 

Член 73 
Ако претседателот со редовните средства на 

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

Член 74 
Ако некој од слушателите на галеријата се 

однесува непристојно или не го почитува редот, 
претседателот на Домот може да нареди веднаш да 
се отстрани од галеријата. 

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

Член 75 

За повреда на редот на седницата можат да им 
се изречат на народните пратеници дисциплински 
мерки: 

опомена; 
опомена кеја се внесува во записник; 
одземање збор, и 
привремено отстранување од седниците. 
Пратеникот може да биде привремено отстра-

нет најмногу од три седници, а за повторен случај 
на потешка повреда на редот најмногу од пет нови 
седници. 

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

Привременото отстранување од седници го из-
рекнува Домот без претрес по предлог од претседа-
*елот или од дваесет пратеници. 

Пратеникот спрема кого претседателот изрекол 
Дисциплинска мерка не може да бара од Домот да 
ја укине тал мерка. 

Член бб 
Опомена ќе му се изрече на пратеникот што со 

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

Член 67 
Опомена која се внесува во записник ќе му се 

изрече на пратеникот 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 кому што на истата седница му е веќе еднаш из-
речена опомена. 

Изречената мерка се внесува веднаш во запи-
сникот. 

Член 68 
Одземање збор ќе му се изрече на пратеник 

1пто во својот говор го повредил редот на седни-
цата а на истата седница бил веќе двапати опоме-
нат, од претседателот или му е изречена опомена 
Јсо ја се внесува во записникот. 

» 
Член 69 

Привремено отстранување од седници ќе му се 
Изрече на пратеникот што упорно и тешко ги на-
вредува народните пратеници или Скупштината, 
или за кого се утврди дека не ја чувал тајната за 
предметите за кои е изгласана тајност, или кој 
Бејќе да го послуша претседателот што му го из-
рекол одземањето на зборот. 

Истата мерка може да му се изрече на пратени-
кот што предизвикува и прави неред пречејќи ја 
работата на седницата. 

Член 70 
Пратеникот спрема Kofo е изречено отстрану-

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

Сите лица што се наоѓаат во салата по слу-
жбена работа за време на седницата стојат под над-
зор на претседателот и должни се да ги извршува-
ат неговите налози. 

V 
ОДБОРИ И КОМИСИИ 

1 Одборите и нивниот состав 

Член 76 
Сојузниот собор ги има следните постојани од-

бори: 
1. Одбор за надворешни работи, 
2. Одбор за организација на власта и за управа, 
3. Одбор за народно стопанство, 
4. Одбор за социјална политика и народно 

здравје, 
5. Одбор за просвета, 
6. Одбор за буџет, 
7. Законодавен одбор, 
8. Мандатно-имунитетен одбор. 

Член 77 
Со одлука з£ дополнение на овој правилник за 

работа Домот може да формира и други постојани 
одбори. 

Со посебна одлука Домот може да формира и 
привремени одбори, и комисии за проучување опре-
делено прашање и вршење посебни задачи. 

Со одлуката за оснивање нов постојан или при-
времен одбор, како и комисија се определуваат со-
ставот, делокругот и овластувањата на одборот или 
на комисијата. 

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

Член 73 
Одборот за надворешни работи има триесет и 

пет членови, Одборот за организација на власта 
и за управа, Одборот за народно стопанство и Од-
борот за социјална политика и народно здравје трга-
ат по триесет и еден член; Одборот за просвета Од-
борот за буџет "и Законодавниот одбор имаат по 
дваесет и еден член, а Мандатно-имунитетниот од-
бор седум членови. 
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Член 79 
Секој одбор си има претседател и секретар, што 

ги избира од редот на своите членови. 
Одделен одбор може да си има и потпретседа-

тел. 
Потпретседателот му помага на претседателот 

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

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

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

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

2. Избирање и разрешување на одборите 

Член 80 
Предлог за избирање одбор во целост, како и 

предлог за избирање или разрешување одделни не-
гови членови можат да поднесат десет пратеници. 

Член 81 
Избирањето на одборот во целост се врши врз 

основа на кандидатски листи.. 
Избирањето и разрешувањето на одделни 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 82 
Секоја кандидатска листа мора да содржи 

онолку кандидати колку членови се избираат за 
одборот. 

Член 83 
Претседателот на Скупштината, претседателот 

на Домот, член на Сојузниот извршен совет, државен 
секретар, секретар во Сојузниот извршен совет 
и државен потсекретар не можат да бидат избирани 
за членови на постојани одбори. 

Еден народен пратеник може да биде член на ј -
многу на два постојани одбори. 

Член 84 
Кога се предложени две или повеќе кандидат-

ски листи, резултатот на изборот се утврдува на 
тој начин што бројот на гласовите кои ги добила 
секоја листа се дели со 1, 2, 3 итн. и најпосле со 
бројот што му одговара на бројот на членовите 
што се избираат во одборот. Од броевите (количин-
и т е ) добиени со вакво делење се зема онолку на ј -
големи колку што се избираат членови на одборот. 
Од секоја листа се избрани онолку кандидати колку 
има најголеми броеви врз основа на кои се доде-
луваат мандатите. Во случај две или повеќе канди-
датски листи да имаат еднакви броеви врз основа 
на кои се доделува последниот мандат, мандатот ќе 
го добие кандидатот од листата која има најголем 
број гласови. 

3. Делокруг и овластувања на постојаните одбори 
Член 85 

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

на надворешната политика и развојот ка меѓуна-
родните и дипломатските односи на ^ ^ ^ о а т и в н а 
Народна Република Југославија; 

ги претресува меѓународните договори за по-
литичка и воена соработка, меѓународните догово-
ри што бараат донесување нови или промена на 
постојните закони, како и прашањата што се одне-
суваат на нивната примена; 

ги претресува прашањата во врска со работата 
на Државниот секретаријат за надворешни работи, 
на дипломатските и други претставништва во стран-

ство и на установите во земјата чија дејност се 
однесува на странство; дава, од гледиштето на над-
ворешните работи и надворешната политика, ми-
слење за предлогот на претсметката на приходите 
и расходите на тие државни органи и установи; 

ги претресува предлозите на закони, деклара-
ции, резолуции, препораки и одлуки што му се под«* 
несени или самиот составува такви предлози. 

Член 86 1 
Одборот за организација власта и за управа! 
ги претресува и ги подготвува предлозите на 

сите сојузни закони освен оние што спаѓаат во де-
локругот на Одборот за народно стопанство, на 
Одборот за социјална политика и народно здравје 
и на Одборот за просвета1); 

ги претресува прашањата за системот на самоук 
правувањето на производителите во стопанството? 
самоуправувањето на работниот народ во општи-
ната и околијата и во установите; за слободата и 
заштитата на демократските права на граѓаните 
и на законитоста; за единството на социјалистите 
киот општествен поредок и правниот систем; за*, 
штитата на националната рамноправност; општествен 
ниот и политичкиот поредок; одбраната на земјата;' 
системот на организацијата на власта, судовите И 
управата; правецот на внатрешната политика во 
рамките на правава на федерацијата; 

ги претресува во рамките на правата на феде-* 
рацијата прашањата за работата на народните од-
бори, органите на внатрешните работи, судовите, 
јавното обвинителство и самоуправните установи 
доколку самоуправните установи не спаѓаат во де-
локругот на одборите за стопанство, за социјална 
Политика и народно здравје, за просвета, за бу-
џет; дава од гледиштето на организацијата на вла-
ста и управата мислење за предлогот на пресмет-
ките на приходите и расходите на тие органи и 
установи; 

им дава согласност на другите одбори на ка-
знените одредби во предлозите на закони што ги 
претресуваат тие одбори; 

ги претресува прашањата во врска со поли-
тичката состојба во одделни изборни Околии, врз 
основа на извештаите од членовите на одборот или 
членовите на Домот. 

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

сојузни закони од областа на народното стопанство 
и на финансискиот систем2); 

1) Според членот 15 став 1 од Уставниот закон тука 
с п а ѓ а а т : а) исклучиво законодавство: за личните слободи 
и другите основни права на човекот и граѓанинот; за соју-

з н о т о државјанство; за личната состојба на граѓаните ; кри-
вичниот законик; за судската и општата управна постапка; 
за управните спорови; за извршувањето на казните и мер-
ките за безбедност; за устројството на судовите и арби-
тражата ; за јавното обвинителство; за адвокатурата; за пра-
шањата на народната одбрана; за избирањето на народните 
пратеници за Сојузната наоодиа скупштина и за нивното 
отповикување; б) основно законодавство: за здруженијата , 
собирот и договорот: за фамилијата , бракот и старател-
ството: за службениците на државната администрација; за 
јавното правобранителство; за прекршоците; в) општо за-
конодавство: во областа на организацијата на власта и во 
други области освен оние што спаѓаат во делокругот на 
одборите-за народно стопанство, буџет, социјална политика 
и народно здравје, просвета, кога е тоа од општ интерес 
за сите народни републики; г) поедлог за промена на гра-
ниците п о м е ѓ у народните републики што к 'е ја предло-
ж а т тие спогодбено и предлог за решавање Va споровите 
околу нивното разграничување: д) предлог на амнестија 
за кривичните дела оппеделени со сојузниот закон. 

•) Според членот 15 став 1 од Уставниот закон тука 
с п а ѓ а а т : а) исклучиво законодавство: имотниот законик; 
за патентите, жиговите, мострите и моделите; за установу-
вање општествениот придонес и даноците; за царините; за 
парите, кредитниот систем, банките и финансиското ра-
ботење; за девизите; за јавните заеми; за меницата, чекот 
и другите начини за п л а к а њ е ; поморскиот законик; за оси-
гурувањето: за мерките: за стандардите: б) основно зако-
нодавство: за планското управување со народното стопан-
ство; за стопанските организации; за сообраќа.јот, врските, 
патиштата и за добрата во општа употреба; за буџетите и 
општествениот придонес, даноците и другите давачки; за 
искористување на природните богатства и сили. 
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ги претресува предлозите на сојузниот опште-
ствен план и билансот за неговото извршување; 

го претресува прашањето на стопанскиот си-
стем и планскиот развиток на народното стопан-
ство како целост, како и другите прашања на сто-
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 народните одбори и 
стопанските управни органи, како и прашањата во 
врска со вршењето на стопанските дејности на сто-
панските организации и самоуправните установи; 

ги разгледува пресметките на самостојните 
установи и организации БО областа на стопанството 
(комори, стручни здруженија и ел.) и на општо-
општествените фондови, како и завршните сметки 
на стопанските организации што вршат јавна слу-
жба на територијата на Југославија и на другите 
стопански организации за кои со прописите е пред-
видено своите претсметки да ft ги поднесуваат на 
Скутгштината. 

Член 88 
Одборот за социјална политика и народно 

здравје: # 
ги претресува и подготвува предлозите на со-

јузните закони во областа на народното здравје, 
трудот, социјалното осигурување и социјалните 
грижи3); 

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

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата во врска со работата на уста-
новите за заштита на народното здравје, социјал-
ното осигурување и социјалните грижи, народните 
одбори и органите на државната управа што вршат 
работи на заштитата на народното здравје, со-
цијалното осигурување и социјалните грижи; дава 
од гледиштето на заштитата на народното здравје 
и n социјалната политика мислења за предлозите 
на претсметките на приходите и расходите на само-
управните, здравствените и социјалните установи 
што се финансираат или се дотираат од сојузниот 
буџет, односно^ дава мислење за обемот и употре-
бата на финансиските средства за заштита на на-
родното здравје, социјалното осигурување и соци-
јалните грижи. 

Член 89 
Одборот за просвета: 
ги претресува и ги подготвува предлозите на 

сојузните општи закони од областа на просветата 
и културата; 

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

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

•) Според членот 15 став 1 од Уставниот закон тука 
с п а ѓ а а т : а) исклучиво законодавство: за социјалното оси-
гурување; за воените инвалиди од војните; б) основно з а -
конодавство: за трудот; за мерките за сузбивање на з а -
разните болести и за заштита на народното з д р а в ј е и ж и -
вотот на грабаните што се од општ интерес за целата з е м ј а ; 
в) општо законодавство: во областа на народното з д р а в ј е 
и социјалната политика кога е тоа од општ интерес за сите 
народни републики. 

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

на сојузната завршна сметка; 
дава^ согласност на одредбите на сите законски 

предлози што повлекуваат парични, издатоци кои 
не се предвидени со буџетот, како и на паричните 
издатоци во предлозите на решенијата за претстав-
ки и жалби што ги подготвува Одборот за прет-
ставки и жалби, и ги определува изворите од кои 
ќе се покријат тие издатоци; 

дава согласност на прописите на Сојузниот из-
извршен совет за основување сојузни органи на 
управата и за организациони промени во сојузната 
управа, ако тие прописи повлекуваат издатоци кои 
не се предвидени со буџетот и ги определува изво-
рите од кои ќе се покријат издатоците што не се 
предвидени со буџетот; 

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата во врска со работата "на фи-
нансиските управни органи; 

ги претресува прашањата во врска со извршу-
вањето на буџетот врз основа на извештаите и по-
датоците од сојузните државни органи, установите 
и организациите што се финансираат од сојузниот 
буџет, врз основа на непосредно сослушување на 
извештаите и мислењата на претставниците од овие 
органи, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку 
анкетна комисија или група што ја формира Од-
борот или на податоците добиени на друг начин; 

дава мислење за предлозите на законот за бу-
џетите. 

Член 91 
Законодавниот одбор: 
ги претресува од законодавноправното гледи-

ште предлозите на сите закони освен предлозите 
на законите за сојузниот општествен план, за соју-
зниот буџет, за завршниот биланс, за извршува-
њето на општествениот план и за сојузната завр-
шна сметка и ја yтвpдvвa законската форма на тек-
стот кога е тоа потребно; 

има право да прави предлози за измена на за-
конскиот предлог во суштина; 

ги проучува прашањата за натамошна изградба 
на правниот систем и за согласување на постојните 
закони; 

ги следи прашањата на процедурата на Домот 
и на заедничките седници на домовите, составува 
и ги претресува предлозите за измена и дополне-
ш е на правилниците за работа на Домот и на Со-
јузната народна скупштина. 

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

тетните права; 
му поднесува на Домот извештај за случаите 

на престанок на мандатот и распишување дополни-
телни избори; 

ги испитува пратеничките уверенија, изборните 
акти и пристигнатите жалби и дава предлози во 
поглед на верификацијата на мандатите на пра-
тениците избрани на накнадни и дополнителни 
избори; 

дава со согласност од претседателот на Скуп-
штината одобрение за лишение од слобода и за за-
почнување односно продолжување кривична по-
стапка против член на Домот во случај кога Домот 
не е собран, со обврска својата одлука да му ја под-
несе на Домот на првата негова наредна седница 
заради донесување конечна одлука на Домот; 

ги претресува приговорите што одделни држав-
ни органи, установи и организации му ги упату-
ваат на Домот според членот 18 став 3 од Законот 
за бравата и должностите, избирањето и отпови-
кот на сојузните народни пратеници, и му подне-
сува на Домот извештај и свои предлози. 

Член 93 
Одборот за надворешни работи, Одборот за ор-

ганизација на власта и за управа, Одборот за на-
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родно стопанство, Одборот за социјална политика 
и народно здравје и Одборот за просвета, секој во 
својот делокруг, ги претресуваат прашањата во 
врска со извршувањето на сојузните закони, соју-
зниот општествен план и други акти на Скупшти-
ната врз основа на извештаите и податоците од со-
јузните органи, установи и организации, кои се 
грижат за извршувањето на овие закони и акти, 
врз основа на непосредно .сослушување на изве-
штаите и мислењата на претставниците од овие 
органи, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку 
анкетна комисија или група што ја формирал од-
борот или на податоците добиени на друг начин. 

Член 94 
Постојаните одбори ги претресуваат деловите 

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

Исто така, постојаните одбори во рамките на 
својот делокруг ги претресуваат извештаите што 
на Скупштината ќ ги поднесуваат сојузните орга-
ни, установи и организации, што се грижат за извр-
шувањето на законите и другите акти на Скупшти-
ната и за тоа, ако сметаат за потребно, му подне-
суваат свој извештај на Домот односно на Скуп-
штината. 

Член 95 
Постојаните одбори во вршење на работите од 

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

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

Одборите можат да донесуваат и резолуции 
во кои јавно заземаат став за определени праша-
ња од својот делокруг, како и препораки со кои 
јавно го изразуваат советодавно™ мислење во по-
глед на работата на народните одбори, органите на 
државната управа, самоуправните установи и сто-, 
ланските организации. 

Член 96 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

одборите мораат да бидат во согласност со зако-
ните и со други одлуки на Сојузната народна 
скупштина. 

Ако резолуцијата или препораката се однесува 
на прашања штв спаѓаат и во делокруг на соодвет-
ниот одбор од Соборот на производителите, резо-
луцијата и препораката се донесени кога ќе ги 
усвојат во ист текст одборите на обата дома. 

Член 97 
Одборот е должен, пред да го заклучи претре-

сот за одделен предлог на закон или на друга 
одлука што ги донесува Домот, да побара мисле-
ње од другиот одбор на Домот односно од одоор 
на Соборот на производителите ако определените 
прашања од тој предлог спаѓаат во делокруг и на 
тој одбор. Овој одбор има право да бара такви 
прашања да му се достават на мислење. 

Член 98 
Ако одборите не се сложат за тоа во чиј де-

локруг спаѓа подготвувањето и претресувањето на 
одделен предлог на закон или на друг акт на До-
мот, односно одделни прашања од таков предлог, 
ќе побара мислење ед претседателот на Сојузната 
народна скупни г ва. 

Претседателот на Сојузната народна скупшти-
на со толкувањето на правилникот за работа го 

определува делокругот на соодветниот одбор за 
подготвување и претресување одделен предлог од^ 
носно за давање мислење за определено прашање 
од предлогот. 

Одборот iuit> не е задоволен со мислењето на 
претседателот на' Скупштината може да бара од-
лука од Домот. Мислењето на претседателот на 
Скупштината што ќе го одобри Домот, станува за-ч 
должително правило на скупштинската постапка* 

Член 99 
Одборите можат да вршат анкети и сослу-

шувања во рамките на работите од својот дело-
ѕ круг или заради исполнување задачите што им ед 

доверени. 
Во рамките на преземената анкета сите др-

жавни органи, самоуправни установи и стопански 
организации се должни да му поднесат на одборот 
потребни 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 
загарантирани со Уставот и со закон. 

Член 100 
Претседателот и секретарот на одборите се 

должни да ги објавуваат резолуциите и препора-
ките што ќе ги донесат одборите на Домот во 
„Службен 'лист на ФНРЈ". 

Одборите ги доставуваат овие акти на објаву* 
вање преку претседателот на Сојузната народна 
скупштина. 

Член 101 
Домот може да побара од одборот да му под-

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

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

Член 102 
Одборите се должни да му поднесат на Домот 

извештај за резолуцијата и препораката што ја до-
некле, како и за анкетета што ја извршиле. 

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

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

Член 103 
Домот може да Одлучи претресот на одделен 

законски предлог или прашање, што отпочнал во 
одборот, да се продолжи на седница на Домот или 
претресот да се изврши и во целост на седница на 
Домот. 
4. Седниците на одборите и правата на членовите 

на одборите и на членовите^ на Домот 
Член 104 

Постојаните одбори работат постојано и одр-
жуваат седници и кога Домот не е собран. 

Член 105 
Седниците на одборот ги закажува претседа-

телот на одборот. 5 

Претседателот е должен да закаже седница 
кога ^ е го предложат тоа три члена на одборот, 
претседателот на Сојузната народна скупштина 
или претседателот на Домот 

Првата седница на одборот по изборот на него-
вите членови ја свикува претседателот на Домот. 

Член 106 
Одборот може потноважно да решава ако на 

седницата присуствува мнозинството од членовите. 
Одборот решава со мнозинство гласови од при-

сутните членови. 
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Член 107 
Седниците на одборот се јавни: 
Одборот може да одлучи одделни седници да 

се одржат без присуство на јавноста. 
Седниците на Мандатно-имунитетниот одбор не 

се јавни. 
Член 108 

Членот на одборот има право да предлага да -
се стави на дневен ред на одборот секое прашање 
што спаѓа во делокругот на одборот, да поднесува 
предлози на акти што ги претресува одборот и да 
учествува во претресувањето и гласањето во од-
борот. 

Членот на одборот е должен да присуствува на 
седници и да ги врши должностите што ќе му ги 
довери 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 досто-
инството на Скупштината или озбилно го нарушу-
ва редот на седницата одборот може да му изрече 
дисциплинска мерка отстранување од таа седница. 
Против одлуката на одборот пратеникот може да 
му се жали на Домот. 

Член 109 
Членовите ћа одборот што издвоиле мислење 

имаат право да поднесат посебен извештај до До-
мот, а и.одборот може по нивно барање да го внесе 
нивното одвоено мислење во својот извештај. 

Член ПО 
Секој член на Домот има право да присуствува 

на седниците 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 пра-
шање од делокругот на одборот што се однесува до 
примена на закони, до работата на државните орга-
ни, самоуправните установи и стопанските органи-
зации или до други предмети од општ интерес или 
од интерес за изборната единица во која е избран. 
Одборот одлучува дали таквото прашање ќе се стави 
на дневен ред. 

Членот на Домот може да предложи за овие 
прашања одборот да донесе резолуција или препо-
рака или одборот да му поднесе предлог на Домот 
за донесување резолуција или препорака. 

Член 111 
Членот на Домот е должен по барање од одборот 

да поднесе извештај за определено прашање кое се 
однесува до состојбата во околната во која е из-
бран. 

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 Сојузниот са-
бор и заеднички седници на соодветните одбори па 

обата дома 
Член 112 

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

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

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

Член 113 
Одборот на Сојузниот собор може да одржи за-

едничка седница со соодветниот одбор на Соборот 
на производителите кога на нивниот дневен ред се 
наоѓаат исти прашања или заради сослушување 

извештај или образложение од претставникот на 
Сојузниот извршен совет. 

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

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

Член 114 
Секој одбор може да одлучи да му предложи 

на друг одбор на Домот или на соодветниот одбор 
на Соборот на производителите да одржат заедничка 
седница. Во случај на согласност на одборот кому 
што е ставен таков предлог, претседателите се дол-
жни да свикаат заедничка седница. 

Предлог за одржување заеднички седници на 
одборите може да дојде и од Сојузниот извршен 
совет. 

На заедничките седници претседаваат наизме-
нично претседателите на одборите. 

Член 115 
Секој одбор на Домот може по потреба да фор-

мира редакциска комисија заради усогласување тек-
стот на законскиот предлог или предлог на друг 
акт со текстот на другиот одбор. 

Предлогот на редакциската комисија го потвр-
дува одборот. 

6. Одборите и Сојузниот извршен совет 
Член 116 

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

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

Одборите можат и во други случаи да го пови-
куваат Сојузниот извршен совет да упати свој прет-
ставник, а Сојузниот извршен совет може и самиот 
да определи свои претставници што ќе учествуваат 
во работата на одборите. 

Претставниците што присуствуваат на седни-
ците можат да учествуваат во претресувањето но 
не можат да учествуваат во одлучувањето. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право да бара одборот да се изјасни или да го одло-
жи решавањето за предлогот што го поднесол Сојуз-
ниот извршен совет. Ако предлогот не го поднесол 
Сојузниот извршен совет, неговиот претставник мо-
же да бара да се одложи решавањето, но за тоа 
одлучува одборот/ 

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

Член 117 
Сојузниот извршен совет има право да бара од 

одборот во дневниот ред на седницата што го под-
готвува да внесе одделни прашања од делокругот 
на одборот. 

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

Сојузниот извршен совет може да бара од прет-
седателот 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 од 
претседателот на Сојузната народна скупштина да 
ја свика седницата на одборот, 
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При претресот на овие прашања претставникот 
на Сојузниот извршен совет може да предложи 
одборот да донесе резолуција или препорака. 

Член 118 
Сојузниот извршен совет може да предложи 

прашањата по кои одлучил да подготви предлог на 
закон или на друг акт, претходно да ги претресе 
одборот во чија надлежност спаѓаат тие прашања. 
Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе ги 
поднесе тезите за изработка на закон односно друг 
акт со документацијата. * 

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

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

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

Член 119 
Одборите имаат право да бараат од државните 

секретари, секретарите во Сојузниот извршен совет 
и старешините на други сојузни органи на управата 
и установи како и организации да им поднесат пи-
смен извештај за извршувањето на сојузните зако-
ви и други акти на Скупштината, како и право на 
седницата на одборот да повикаат претставници на 
овие органи, установи и организации заради давање 
извештај и мислење за тоа. 

Одборите имаат право да бараат од државните 
секретари, секретарите во Сојузниот извршен со<вет 
и старешините на други сојузни органи на управата 
и установи да присуствуваат на седниците на од-
борот и да даваат одговори на поставените прашања 
или да дадат известувања и објасненија за праша-
њата што се на дневен ред на седницата на одборот. 

Одборите можат да бараат и писмени одговори 
и известувања од државните секретари, секрета-
рите во Сојузниот извршен совет и старешините на 
други органи на управата и установи. 

Член 120 
Кога бараат усни одговори или усно давање 

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

Член 121 
Сојузниот извршен совет може да упати во од-

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

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

Повереникот може да предложи одборот да 
одложи решение на одделно прашање за определено 
време. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
постојани повереници во Законодавниот одбор. 

Член 122 
Секој одбор, во рамките на својот делокруг, има 

право да бара стручна помош од Секретаријатот за 
законодавство и организација и од други стручни 
служби на Сојузниот извршен совет, како и секре-
тарот на Сојузниов извршен совет да му стави на 
располагање стручни службеници од тој Совет или 
од сојузната управа. 

7. Пододбори и комисии на стручњаци 
Член 123 

Одборите можат да формираат пододбори од 
редот на своите членови. 

Пододборите проучуваат одделни прашања од 
делокругот на одборот и составуваат нацрти и за 
тоа му поднесуваат извештај на одборот* 

Под од борите не можат да донесуваат резолуции 
и препораки и не можат место одборот да претре-
суваат предлози на закони и други акти што му се 
доставуваат на Домот* 

Пододборите можат да вршат одделни дејствија 
во рамките на анкета и сослушување. 

Пододборите се оковуваат со правилникот за 
работа или со посебна одлука на одборот. 

Член 124 
Одборите можат да формираат и комисија на 

стручњаци, на која и доверуваат подготвување на-
црти на закони или на други акти. Членови на 
оваа комисија можат да бидат и членови на од-
борот. 

VI 
ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ И ДРУ-

ГИ АКТИ 
1. Поднесување законски предлози 

Член 125 
Секој член на Домот и секој одбор можат дч му 

поднесуваат на Домот законски предлози. Член на 
Домот може и усно на седница на Домот да пред-
ложи донесување нов закон или измена и дополну-
вање на постојниот. 

Сојузниот извршен совет може да му поднесува 
на Домот законски предлози или да му предложи 
да подготви и состави предлог на одделен закон. 

Членовите на Соборот на производителите има-
ат плаво преку својот Дом или преку претседателот 
на Скупштината да му предлагаат на Сојузниот 
собор промени во едлози за к^и -ре-
шава само Сојузниот собор, како и да поднесуваа^ 
предлози за промена на тркачките закони што ги 
донесол само Сојузниот собор. 

Ако се согласи со предлогот од пратениците 
или од Сојузниот и^зршен совет да подготви и 
состави предлог на одделен закон. Домот на истата 
седница определува на кој одбор ќе му го довери 
проучувањето и составувањето на законскиот 
предлог. 

Член 126 
Законските предлози што не ќе се предложат 

на седница на Домот му се доставуваат на претсе-
дателот на Сојузната народна скупштина, и тоа п<Ј 
правило писмено и во формата 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-
составен предлогот.-

Член 127 
Претседателот на Сојузната народна скупштина; 

го упатува преку претседателот на Долгот секој при-
мен законски предлог до оној одбор во чиј дело-
круг спаѓа предлогот. 

Законскиот предлог што го поднесел член на 
Домот или одборот, претседателот на Скупштини ата 
му го доставува и на Сојузниот извршен совет за-
ради запознавање со предлогот. 

Член 128 
Законскиот предлог што му е поднесен на До-

мот мора да им се достави на сите членови на До-
мот пред да почне неговиот претрес во одборот. 

За законскиот предлог што го подготвува сам 
одборот ќе ги .извести сите членови на Домот преку 
претседателот на Домот. 

Член 129 
За изработка на текст на законскиот предлог 

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

2. Работата во одборот 
Член 130 

Одборот го претресува поднесениот законски 
предлог или тој сам го составува и го претресува 
законскиот предлог. 

Начинот на работата на составување законски 
предлог се определува со правилникот за работа 
на одборот согласно со одредбите од овој правил-
ник за работа. 

Член 131 
Поднесениот законски предлог може да се ста-

ви на дневен ред на седница на одборот само ако 

\ 
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на членовите на одборот им е доставен навремено 
а најдоцна на три дена пред седницата. 

По исклучок, законскиот предлог може да биде 
ставен на дневен ред на седницата на одборот и 
кога на членовите на одборот им е доставен на по-
малку од три дена пред седницата, ако Сојузниот 
извршен совет го поднесел со образложен предлог 
да се стави веднаш на дневен ред, или ако Домот 
донесе заклучок за неговата итност и како итен му 
го упати на одборот но претрес. Во свие случаи 
законскиот предлог мора да им биде доставан на 
членовите на одборот во денот спроти седницата, 
доколку Домот не донесе одлука предлогот да се 
претресува во одборот истиот дон кога им е доставен 
ка членовите на одборот. 

Ако Сојузниот извршен со-вет поднесел образло-
жено барање неговиот законски предлог да се стави 
веднаш на дневен ред или ако Домот, по предлог 
од пратеникот, заклучил законскиот предлог, што 
го поднесел пратеникот, да се стави веднаш на 
дневен ред, одборот ќе ги стави таквите законски 
предлози на дневен ред пред сите други прашања. 

Член 132 
На почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог може да даде образложение на 
предлогот. 

Образложението на законскиот предлог што го 
поднесол Сојузниот извршен совет може да го даде 
претставникот на Сојузниот извршен совет 

Ако законскиот предлог го поднесле пореќе пра-
теници, образложението може да го даде еден 
од нив. 

Член 133 
За законскиот предлог се претресува најпрво 

начелно. Во текот на ова ра справување пратениците 
го изнесуваат своето начелно мислење за предлогот, 
а подносителот на предлогот или неговиот повере-
ник даваат потребни одговори и објасненија по по-
вод начелните прашања што му ги упатуваат на-
родните 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 распра ву вање во поедино-
сти. Одборот му поднесува за тоа извештај на До-
мот на првата наредна седница на Домот, ако До-
мот пе определи поинаку, 

Член 134 
По завршениот претрес во начело се преминува 

на претрес во поединости 
Претресот се врши на тој начин што се ра-

справу ва за секој одделен члс.н на законскиов • 
лог ако е предлогот поднесен и тги утврден во форма 
на закон. 

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

Член 135 
Во текот на претресот подносителот на пред-

логот и членовите на Ломот можат да поднесуваат 
писмено формулирани амандмани се додека пред-
логот не биде изгласан во целост, а усно можат да 
предлагаат амандмани само за време на претресот 
во поединости. 

За амандманите се распра нува кога и за членот 
на кој тие се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани на ист член на законскиот предлог, нај-
прво се гласа за оној од нив што суштински нај-
многу се оддалечува од законскиот предлог, и на-
таму по ист ред. Подносителот на законскиот пред-
лог е должен да се изјасни за секој пратенички 
амандман. 

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

Подносителот на амандманот може да се откаже 
од него додека не се изгласа. 

Член 136 
Одборот може во текот на претресот на закон-

скиот предлог да го сослуша, по своја иницијатива 

или на нивно барање, мислењето на претставниците 
на установите и организациите заинтересирани за 
прашањата што ги регулираат со односниот предлог. 

Член 137 
Подносителот на законскиот предлог може да се 

откаже од предлогот додека не се пристапи кон гла-
сањето во целост. 

Ако таков предлог поднесол Сојузниот извршен 
совет, одборот ќе го симне предлогот од дневен 
Г-ед и за тоа ќе го извести Домот. 

Ако предлогот го поднесол пратеник, одборот 
може да одлучи да го преземе предлогот како свој* 

Член 138 
Одборот гласа за секој член на законскиот пред-

лог откога ќе го заврши претресот за него. 
При претресот на буџетот во поединости пре-

тресот се врши и се гласа по партии. 
^ За предложените амандмани се гласа пред да 

се гласа за самиот член на законскиот предлог на 
кој се однесува. 

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

Член 139 
Претресот^на предлогот на сојузниот општествен 

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

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

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

Кога е завршен претресот во поединости, се 
гласа за предлогот на општествениот план во целост. 

Во се' друго на претресувањето на општестве-
ниот план во поединости согласно се применуваат 
одредбите од чл. 135 до 138 од овој правилник за 
работа. 

Член 140 
Надлежниот одбор, откога ќе го претресе закон-

скиот предлог, а пред неговото усвојување во целост, 
му го доставз^ва истиот на Законодавниот одбор на 
претпес. 

Предлогот на сојузниот општествен план и на 
завршниот биланс за неговото извршување, како и 
предлогот на сојузниот буџет и на сојузната завр-
шна сметка не му се доставуваат на Законодавниот 
одбор. 

Член 141 
Законодавниот одбор го претресува предлогот 

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

Член 142 
• Ако одборот од кој потекнал предлогот не се 

сложил со промените што ги предложил Законодав-
ниот одбор, обата одбори ќе побараат заедничко 
решение. Ако не се најде заедничко решение, обата 
одбори ќе го известат за тоа Домот при претресот 
на за ганскиот предлог. 

Член 143 
По извршеното гласање за законскиот предлог 

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

Членовите на одборот што го издвоиле мисле-
њето можат да му поднесат посебен извештај на 
Домот преку својот известител, а и одборот може 
на нивно барање да го внесе нивното одвоеоно ми-
слење во својот извештај. 

Член 144 
Ако одборот на Сојузниот собор зел иниција-

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

3. Претрес во Домот 
Член 145 

Законскиот предлог со извештајот од одборот 
мора да им биде доставен на членовите на Домот 
навремено а најдоцна на три дена пред седницата 
на Домот на која ќе се претресува. 

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

Член 146 
Претресот на законскиот предлог во Домот по-

чнува со извештајот од известителот на одборот, 
ако одборот одлучил известителот да му поднесе на 
Домот и устен' извештај во. кој ќе го изнесе ставот 
на одборот по основните прашања од законскиот 
предлог. Ако еден од одборите е и предлагач на 
законскиот предлог, претресот почнува со негови-
от извештај кој содржи и образложение за закон-
скиот предлог. Ако е предлагач Сојузниот извр-
шен совет или пратеник, по извештајот на од-
борскиот известител претставникот на Сојузниот 
извршен совет односно 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 одборот Домот ќе го сослуша подно-
сителот на предлогот. Во случај да не го прифати 
ваквиот предлог од одборот, Домот може повторно 
да го упати законскиот предлог до одборот или не-
посредно да отвори претрес за него. 

Член 147 
Ако текстот на законскиот предлог што го утвр-

дил надлежниот одбор се разликува од текстот утвр-
ден во Законодавниот одбор, формулациите на од-
делните одредби што ги предлага Законодавниот 
одбор се сметаат како амандмани на текстот на над-
лежниот одбор. 

Член 148 
По извештајот и образложението се пристапува 

кон претресот. 
Претресот е единствен и го опфаќа расправува-

њето за законскиот предлог во начело и во поеди-
ности. 

Секој член на Домот има пр&во да учествува во 
претресот на ^законскиот предлог и Да предлага 
амандмани. 

Членот 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 земат збор, со цел да 
дадат објасненија, и поверениците од Сојузниот из-
вршен совет. Тие даваат објасненија по покана од 
претседателот или по предлог од пратениците, а 
можат и самите да побараат ебор за таа цел, 

Член 149 
Амандманите можат да се поднесат најдоцна на 

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

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

Амандманите можат да се поднесуваат и во 
текот на претресот на предлогот на седницата на 

Домот ако се сложи со тоа Домот или ако законскиот 
предлог со извештаите на одборот не им е доставен 
на членовите на Домот во срокот предвиден во чле-
нот 145 став 1 од овој правилник за работа. 

Кога амандманите можат да се поднесат на сед-
ницата на Домот тие се поднесуваат се додека закон-
скиот предлог не биде ставен на гласање. 

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

Член 150 
За поднесениот амандман имаат право да се 

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

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

Известителов на одборот има право да бара да се 
одложи претресувањето на амандманот за да заземе 
одборот претходно став за него. 

Ако подносителот на законскиот предлог се сло 
жи со амандманот, овој станува составен дел од 
законскиот предлог. 

Член 151 
За поднесениот амандман на седницата на До-

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

Ако одборот Го прифатил амандманот, а Со-
јузниот извршен совет како подносител на пре-
длогот не се сложува со амандманот поради при-
чината што смета дека со него се менуваат основ-
ните начела на законскиот предлог или неговата 
материјална основа, тој може да бара да се одло-
жи претресувањето на законскиот предлог заради 
дополнително заземање став од страна на Сојузниот 
извршен совет. За овој предлог Домот одлучува без 
претрес. 

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

Член 152 
Ако Сојузниот извршен совет како подносител 

на законскиот предлог не го прифати во целост 
амандманот што ги менува основните начела на 
предлогот или неговата материјална основа, или не 
се сложи со еден дел од таквиот амандман, тој 
може да бара да се стави на дневен ред на сед-
ницата на Домот како претходно прашање ^ е -
тресување на амандманот и гласање за него. 

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

Ако подносителот на законскиот предлог се 
сложува во начело со предложениот амандман но 
предлага нова формулација, за неа нема до се гла-
са ако со новата формулација се сложува подно-
сителот на амандманот. Ако подносителот на аманд-
манот не се сложува со новата формулација што 
ја предложил подносителот на законскиот предлог, 
Домот прво гласа за амандманот со та с и -
мулација. 

Ако има два или повеќе ar ^ ^ r m r i на ист 
член од законскиот предлог, најпрго се гласа за 
оној од нив што суштински најмногу се оддалечува 
од законскиот предлог, и натаму по ист ред. 

Прифатениот амандман станува составен дел 
од законскиот предлог. 
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Член 153 
Кога е претресот на законскиот предлог завр-

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

Член 154 
На почетокот и во текот на претресот на за-

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

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

Член 155 
Пред да се гласа за законскиот предлог во це-

лост претседателот може да стави на гласање 
одделни делови илц одредби од законскиот предлог. 
Тој ќе го стори ова особено ако имало повеќе аманд-
мани на одделни одредби од законскиот предлог. 

Гласањето по делови или одредби од закон-
скиот предлог ќе се врши и кога го бара тоа еден 
пратеник барање ќе го поддржат девет пра-
теници. * 

' Ако на одделен дел или одредба од предлогот 
имало амандмани и ако е извршено гласање за 
нив. нема посебно да се гласа за тој -дел односно 
одредба од предлогот. 

Кога се врши гласање по делови или одредби 
од предлогот, за предложените амандмани се гла-
са кога и за соодветниот дел односно одредба од 
предлогот. 

Член 156 
Предлог,: I па сојузниот буџет се претресува 

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

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

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

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

Во се друго на претресувањето на предлогот на 
буџетот на седницата на Домот согласно се при-
менуваат одредбите за претресувањето на законски-
те предлози на седницата на Домот. 

Член 157 
Претресот на предлогот на сојузниот општествен 

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

тресување на предлогот во поединости, при што се 
разгранува за секоја одделна глава од предлогот. 
За секоја глава се гласа кога ќе се заврши пре-
тресот за неа. 

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

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

Во се друго на претресувањето на предлогот 
на општествениот план на седницата на Домот со-
гласно се применуваат одредбите за претресување-
то на законскиот предлог на седницата на Домот. 

Член 153 
Законскиот предлог е усвоен во Домот кога го 

изгласал Домот во целост. 
Ако е за донесување на законот надлежен и 

Соборот на производителите претседателот на До-
мот ќе го извести претседателот на Соборот на про-
изводителите дека е законскиот предлог усвоен. 

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

Член 159 
Ако е за донесување на законот надлежен само 

Сојузниот собор, законот е донесен кога го усвоил 
Сојузниот собор. 

4. Донесување закони по итна постапка 
Член 160 

Народен платеник и Сојузниот извршен совет 
можат да поднесат образложено барање законот 
што го предлагаат да се донесе по итна постапка. 
Тие можат да го поднесат ова барање пред седни-
цата или на седницата на Домот. За предлогот за 
донесување на законот по итна постапка Домот ре-
шава како за претходно прашање. Пред да се гла-
са за тоа Домот ќе го сослуша образложението на 
предлагачите. 

Ако Домот го прифати предлогот за донесување 1 

на законот по итна постапка, непосредно се при-
стапува кон претресот на законскиот предлог на 
седницата на Домот, но Домот може пред или во 
текот на претресот да побара итно мислење од од-
борите 

Др-тот пе може да пристапи кон претрес ако на 
членовите па Домот не им бил доставен законскиот 
предлог истиот ден или порано 

Чпен 161 
Постапката за претрес и гласање за итен за-

конски- предлог во Домот е иста како и за други-
те законски предлози. 

5. Утврдување согласноста на текстот од закон-
скиот предлог угоден во Сојузниот собор и на тек-

стот усвоен во Соборот на производителите 
Член 162 

Кога ќе прими извештај од Соборот на прои-
зводителите дега тој го тс^онл законскиот пре-
длог што го усзоил и Сојузниот собор, претседа-
телот па Домот ќе утврди дали е законскиот пре-
длог УСЕ зен во обата дома БО ист текст. Ако прет-
седателот утврди дека е законскиот предлог усвоен 
во ист текст, ќе му поднесе за тоа извештај па До-
мот и ќе објави дека е законскиот предлог усвоен 
во обата дома 

Вака усвоениот закон претседателот на Домот 
го упатува до претседателот на Соништа наводна 
скупштина заради прогласување и објавување. 

Член 163 
Ако Соборот на производителите усвоил закон-

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

Ако Домот не ги прифати измените или во нив-
ниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Со-
борот на производителите свое образложено мисле-
ње во поглед на прашањата во кои постои несогла-
сност меѓу домовите. 

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

Член 164 
Ако Домот во вториот претрес ќе усвои текст 

што се разликува од текстот на Соборот на про-
изводителите, претседателот на Домот објавува де-
ка не е, постигната согласност на домовите за за-
конскиот предлог и работата се упатува до коми-
сијата за решавање на спорот. 

Претседателот на Домот го известува за тоа 
претседателот на Соборот на производителите, а 
Домот веднаш избира ист број членови на коми-
сијата за решавање на спорот како и Соборот на 
производителите. 

Член 165 
Домот избира во комисијата за решавање на 

спорот пет члена. • 
Членовите на комисијата се избираат на начин 

на кој се избираат одборите на Домот. 
Член 166 

Веднаш по формирањето, комисијата за реша-
вање на спорот се состанува, си избира претседа-
вач и пристапува кон изнаоѓање решение на спорот. 
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Решение на комисијата е само она што го при-
фатиле најмалку по три члена на комисијата од 
секој дом. 

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

Член 167 
Ако предлогот од комисијата за решавање на 

спорот се прифати од обата дома, претседателот 
врз основа на размената на текстовите ќе го утвр-
ди тоа и ќе објави дека е законскиот предлог усво-
ен во обата дома. 

Ако во комисијата за решавање на спорот не 
се постигне согласност во поглед на решението на 
спорните прашања или ако обата дома не го усвојат 
предлогот од комисијата и остане и натаму несо-
гласност помеѓу текстовите, претресот на спорното 
прашање се одлага за седум дена. 

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

Ако по две размени едноподруго на тексто-
вите, Домот и по вториот претрес не го усвои 
истоветниот текст со текстот од Соборот на про-
изводителите, претседателот на Домот ќе го утвр-
ди тоа и за тоа ќе го извести Соборот на произво-
дителите. 

Потоа Домот утврдува дека настанал случајот 
од членот 38 став 5 од Уставниот закон и за тоа 
го известува Сојузниот извршен совет заради доне-
сување одлука. 

6. Постапка за донесување промени на Уставот 
Член 168 

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

Соборот на народите го утврдува предлогот за 
промена на Уставот на свој посебен состанок и му 
го доставува на Сојузниот собор. 

Член 169 
Предлогот за промена на Уставот се доставува 

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

Домот прво решава за тоа дали е оправдано 
да се пристапи кон решавање за промена на Уста-
вот. Гласањето се врши со дигање рака. 

Ако Домот одлучил да се пристапи кон реша-
вање за промена на Уставот, предлогот се доста-
вува на претрес до Законодавниот одбор, доколку 
Домот не реши претресот да се води веднаш на 
седницата на Домот. 

Член 170 
Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на пре-

тресување законски предлог кој, во целост или са-
мо некоја негова одредба, по оценка од одборот 
бара да се измени или укине некоја одредба од 
Уставот, • одборот ќе го заврши претресот на пре-
длогот и ќе му го упати на Законодавниот одбор со 
забелешка дека е потребно, пред да биде предло-
гот усвоен во Домот, да се измени Уставот. 

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

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

Член 171 
На седницата на Домот прво ќе се претресе 

предлогот на закон за промена на Уставот. Ако До-
мот не ја прифати предложената промена на Уста-
вот, законскиот предлог поради кој таа промена 
на Уставот била предложена ќе се симне од днев-

ниот ред, ако неговите одредби не се усогласени 
со Уставот. 

Ако Домот ја усвои предложената промена на 
Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на 
закон по повод на кој ја усвоил промената на 
Уставот, па по неговото усвојување ќе го упати 
законот за промена на Уставот до претседателот 
на Скупштината заради прогласување на заеднич-
ка седница на домовите-

Член 172 
Ако законскиот предлог што бара промена на 

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

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

Член 173 
Претресот на предлогот за промена на Уставот 

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

се гласа за предлогот во целост. 
# Гласањето за одделни членови се врши со ди-

гање рака а гласањето за предлогот во целост по-
именично. 

Член 174 
Предлогот за промена 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 про-
мена на Уставот важат соодветните одредби од 
овој правилник за работа за претресувањето и до-
несувањето на закони, освен одредбите за донесу-
вањето на закон по итна постапка. 

Кога претседателот на Домот ќе утврди дека 
и Соборот на производителите го усвоил предлогот 
за промена на Уставот во истоветен текст, ќе го 
достави усвоениот текст до претседателот на Скуп-
штината заради прогласување промената на Уста-
вот на заедничка седница на домовите. 
7. Постапка за донесување декларации, резолуции, 

препораки и одлуки 
Член 175 

Предлозите на декларации, резолуции, препо-
раки и одлуки можат да му поднесуваат на Домот 
членовите на Домот, одборите и Сојузниот извршен 
совет. 

Предлогот се доставува до претседателот на 
Скупштината, кој го упатува до надлежниот одбор 
ако самиот одбор не е подносител на предлогот. 

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

Член 176 
Домот може да одлучи декларацијата, резолу-

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

Член 177 
Домот донесува декларации и резолуции за 

прашањата од надлежноста на федерацијата што 
според Уставот и по својата природа не се ^реша-
ваат со закони и за други прашања од интерес за 
сојузната држава. 

Со препораките Домот им дава, во рамките на 
правата на федерацијата, мислење и советодавни 
упатства на Сојузниот извршен совет и на други 
државни органи, на самоуправните установи и на 
стопанските организации. 

Домот донесува одлуки кога е тоа изречно 
предвидено со Уставот или за решавање на пра-
шањата од својата внатрешна работа како и кога 
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решава за поединечни случаи во прашањата што 
се уредуваат со закон. 

Со одлука можат само привремено да се уреду-
ваат прашањата што според Уставот се предмет на 
закон. 

Член 178 
Ако декларацијата, резолуцијата, препораката 

или одлуката што ја усвоел Домот се однесува на 
прашања во чие одлучување, спрема Уставот, рам-
ноправно учествуваат обата дома, овие акти се до-
несени кога ќе ги усвојат во ист текст рбата дома. 

- Член 179 
Во поглед на претресот на предлози на декла-

рации, резолуции, препораки и одлуки и гласањето 
за овие предлози во одборите и на седниците на 
Домот важат одредбите од овој правилник за ра-
бота за претресот и гласањето на законски пред-
лози односно за донесувањето на закони по итна 
постапка. 

VII 
ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, 

ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
1. Извештаи од Сојузниот извршен совет 

Член 180 
Домот може, по предлог од еден пратеник под-

држан од девет пратеници, да одлучи да се упати 
барање до Сојузниот извршен совет да поднесе из-
вештај за својата работа, како и за извршувањето 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Домот. 

Член 181 
Домот, по предлог од Сојузниот извршен совет, 

ќе го стави на дневен ред на својата седница пре-
тресот на извештајот што ќе му го поднесе Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 182 
Претресот на извештајот од Сојузниот извршен 

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

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

Претресот на извештајот може да t e заклучи 
со прост или образложен премин на дневниот ред. 

Член 183 
Ако во текот на претресот на извештајот од 

Сојузниот извршен совет се постави прашање дали 
некој акт од Сојузниот извршен совет е во согла-
сност со сојузниот закон или не, Домот ќе отвори, 
но предлог од еден пратеник, што ќе го поддржат 
уште девет пратеници, претрес заради решавање 
на тоа прашање. 

Кога ќе го заврши претресот, Домот гласа за 
согласноста или ^согласноста на актот со законот. 
Ако Домот изгласа дека актот од Сојузниот извршен 
совет не е во согласност со законот, таквиот акт 
е укинат. 

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

Член 184 
Домот е должен да го стави на својот дневен 

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

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

Домот ја донесува својата одлука без претрес, 
на може да одлучи и да се води претходно претрес. 

Член 185 
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 по-
викува претставникот на Сојузниот извршен совет 
да го изложи мислењето на тој Совет. Домот може 
да го повика и претставникот на републичкиот из-
вршен совет да го образложи на седницата пред-
логот од тој Совет. 

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

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
се изјасни против предлогот од републичкиот из-
вршен совет, Домот може да води претрес за пред-
логот 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 186 
Ако, спрема Уставот, во одлучувањето за пра-

шањата од чл. 183 до 185 од овој правилник за 
работа рамноправно учествуваат обата дома, соодве-
тните одлуки се донесени кога во ист текст ќе ги 
усвојат обата дома. 
2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врховниот 

стопански суд, установите и организациите 
Член 187 

Домот може на предлог од еден пратеник што 
ќе го поддржат девет пратеници да бара од Соју-
зниот врховен суд и од Врховниот стопански суд 
извештај за состојбата на правосудството. 

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

Член 188 
Домот ќе го стави на дневниот ред на својата 

седница претресот на извештајот што ќе му го 
поднесат врховен суд, самостојна установа или 
организација. 

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

Претресот на извештајот може да се заклучи 
со просто или образложено преминување на днев-
ниот ред. 

VIII 

ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И 
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА 

1. Интерпелации 
Член 189 

Членовите на Домот имаат право на Сојузниот 
извршен совет да му упатуваат интерпелации за 
прашањата што с£ однесуваат на општата политика 

Сојузниот извршен совет, на извршувањето на 
законите или на дејноста на сојузната управа. 

Интерпелација можат да поднесат најмалку 
петмина членови на Домот. Првиот потписник на 
интерпелацијата е претставник на групата пра-
теници што ја поднесла интерпелацијата, ако гру-« 
Лата за претставник не определила друг потписник.' 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Скупштината. 

Член 190 
Претседателот на Скупштината ќе ја достави 

интерпелацијата до Сојузниот извршен совет штом 
ја прими, а истовремено за поднесената интерпела-
ција ќе го извести и претседателот на Домот. 33 
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^однесената интерпелација; претседателот на До-* 
iiOT ќе го извести Домот на првата наредна седница. 

Интерпелацијата им се доставува и на сит« 
^ленови на Домот. 

Член 191 
Сојузниот извршен совет е должен да одговори 

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

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

Член 192 
Одговорот од Сојузниот извршен совет на ин-

терпелацијата се става на дневен ред на Домот 
како посебна точка од дневниот ред. Претседателот 
на Домот ќе му предложи на Домот одговорот од 
Сојузниот извршен совет на интерп)елацијата да 
се стави на дневен ред најмалку 24 часа пред сед-
ницата на која ќе биде даден одговорот. 

Домот може да одлучи одговорот'од Сојузниот 
извршен совет на една или повеќе интерпелации да 
биде даден на посебна седница посветена исклучиво 
на претресот на интерпелациите, и ќе го определи 
денот и часот на таа седница. 

Член 193 
Одговорот на интерпелацијата се дава усно. 
Пред да му д&де збор на претставникот на Со-

јузниот извршен совет за давање одговор на ин-
терпелацијата, претседателот на Домот ќе му даде 
збор на претставникот на групата пратеници што 
-ја поднесла интерпелацијата да ја образложи усно 
интерпелацијата. Пратениковиот говор може да 
трае најмногу четвртина час, но Домот може да 
му одобри на пратеникот да зборува подолго. Вре-
мето за одговор од претставникот на Сојузниот из-
вршен совет не е ограничено. 

По сослушувањето на интерпелацијата и на од-
говорот претседателот на Домот отвора претрес. 
Секој пратеник може во овој претрес да земе збор 
само еднаш. Времето за говор е ограничено на де-
сет минути. Во текот на претресот претставникот 
на Сојузниот извршен совет ќе добие збор кога-
годе ќе го побара. Кога претседателот ќе објави дека 
нема повеќе пријавени говорници, ќе му даде збор 
прво на претставникот на Сојузниот извршен совет, 
в потоа на претставникот на групата пратеници што 
ја поднесла интерпелацијата, заради давање изјава. 

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
смета дека е потребно да се прибават нови податоци 
во врска со интерпелацијата, тој може да предложи 
одлагање на претресот. За тоа Домот одлучува без 
претрес, но претседателот пред гласањето ќе го 
праша претставникот на групата пратеници што 
За поднесла интерпелацијата дали се сложува со 
одлагањето. 

Претресот може да се заврши со донесување 
резолуција или препорака. Предлог за донесување 
резолуција или препорака може да поднесе членот 
на Домот или претставникот на Сојузниот извршен 
совет. Ако нема предлози за резолуција или препо-
рака, претседателот ќе објави дека се преминува 
на натамошната точка од дневниот р^д. 

2. Пратенички прашања 

Члан 194 
Членот на Домот има право на Сојузниот извр-

шен совет, на државен секретар и на секретар во 
[Сојузниот извршен совет да им постави прашање* 
што се однесува на работата на Сојузниот извршеа 
Совет или на определен сојузен орган на управата 
*|ли на работите од нивната надлежност. Тој може 
Да бара да му се одговори писмено или усно на 

'Седницата на Домот или на заедничка седница на 
домовите. 

Членот на Домот прашањето го поставува пи-
смено или усно на седницата на Домот. Членот на 
Домот своето писмено прашање го упатува преку 
претседателот на Скугаптината. За прашањето што 
го добил од членот на Домот, претседателот на 
Скупштината ќе го извести веднаш и претседа-1. 
телот на Домот. Примените пратенички прашања 
претседателот на Скупштината веднаш му ги до-
ставува на Сојузниот извршен совет, на државен 
секретар односно на секретар во Сојузниот извр-< 
шен совет по редот како ги добил. 

Член 195 
Усменото прашање членот на Домот го постав 

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

Членот на Домот може на една седница да по-, 
стави најмногу три одвоени прашања. 

Член 196 
Ако членот на Домот барал писмен одговор, 

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

Член 197 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, 

државниот секретар односно секретарот во Соју-
зниот извршен совет дава устен одговор на седни-
цата на Домот. Тие се должни да одговорат на 
првата наредна седница ако прашањето им било 
доставено најмалку 48 часа порано. 

Ако е пратеничкото прашање поставено на сед-
ницата на Домот а претставникот на Сојузниот извр-
шен совет, државниот секретар односно секретарот 
во Сојузниот извршен совет не може да одговори 
веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во срокот од 
наредните три дена. Ако состанокот на Домот би 
требало да се заклучи пред истекот на срокот од 
три дена, одговорот ќе се даде на последната сед-
ница на Домот од истиот состанок. Ако на прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет, на држав-
ниот секретар односно на секретарот во Сојузниот 
извршен совет му е потребен подолг срок за да-
вање одговор, Домот на негов предлог може да 
определи подолг^срок. 

Член 198 
За поставање усни прашања и за давање одго-

вори се определува посебно време пред премину-
вањето на дневниот ред. Денот за поставање пра-
шања и за давање одговори го определува претсе-
дателот на Домот. Ако има многу прашања, Домот 
може на предлог од претседателот да го определи 
траењето на времето за поставање прашања и за 
давање одговори. 

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

По добиениот одговор членот на Домот може 
да бара разјаснување и да постави дополнителни 
прашања во врска со одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолно од пет минути. 

Член 199 
По завршеното поставање на прашањата и по 

давањето на одговорите односно по истекот на 
времето определено за тоа, се преминува на диев- ' 
ниот ред. 

Член 200 
Сите пратенички прашања и одговори се обја-

вуваат во билтенот на Сојузната народна скуп-
штина. 
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3. Известување за работата на сојузната управа 
Член 201 

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

Членот на Домот ваквото барање му го подне-
сува писмено на претседателот на Домот кој за тоа 
го известува Домот. Пратеникот може да го поднесе 
ваквото барање и усно на седницата на Домот во 
времето определено за пратенички прашања. 

Член 202 
Државниот секретар, секретарот во Сојузниот 

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

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

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

IX 
ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ 

ВО ДОМОТ 
* Член 203 

Домот може, по предлог од одборот или од пра-
теници, да одлучи за извештајот на одборот и за 
определени претставки и жалби да се поведе пре-
трес. 

Домот може да го заклучи претресот со прост 
премин на дневен ред или со донесување одлука, 
резолуција или препорака, а може определените 
претставки и жалби да му ги врати на проучување 
и подготовка на соодветни предлози на Одборот за 
претставки и жалби, или да ги упати до друг одбор 
во чиј делокруг спаѓа тој предмет. 

Во поглед на донесувањето на одлуки, резолу-
ции и препораки по претставките и жалбите важи 
одредбата на членот 177 од овој правилник за ра-
бота. 

Член 204 
Во врска со извештајот што му го поднесува 

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

Член 205 
Секој народен пратеник има право да предложи 

определени претставки и жалби да се претресат 
на седница на Домот без оглед дали и каква одлу-
ка донесол за нив Одборот за претставки и жалби. 

Кога ќе истече еден месец од денот на подне-
сувањето на печатениот извештај од Одборот за 
претставки и жалби, народниот пратеник не мо^ке 
да бара во Домот да се води претрес за оние npe^tv 
ставки и жалби што ги решил одборот. ^ 

Член 206 
Сојузниот извршен совет може да бара пред 

да се утврди дневниот ред или во текот на пре-
тресот за одделни 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 му го изнесе своето мислење на 
Домот. Срокот што ќе му се остави за тоа на Со-
јузниот извршен совет не може да биде подолг од 
еден месец. 

Член 207 
Домот може да определи посебна седница или 

дел од седница за претрес на претставките и жал--
бите. 

X 
ДОЛЖНОСТ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБОТАТА 
НА ДОМОТ, ИМУНИТЕТ И ПОВЛАСТИЦИ НА 

ПРАТЕНИЦИТЕ 
Член 208 

Членовите на Домот се должни да присуству-
ваат на седниците на Домот, а членовите на одбо-^ 
рите и комисиите на седниците на одборите и ко-* 
мисиите. 

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

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

Домот може да му достави на Мандатно-иму-
нитетниот одбор случај на пратеник што без одо-
брено отсуство повеќе пати не доаѓа 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 спрема таков пратеник. 

Член 209 
За сите изјави и постапки во Домот народниот 

пратеник му одговара само на Домот и на избирач-* 
кото тело што го избрало. 

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

Член 210 
Пратеникот ги ужива ^имунитетните права од 

денот на издавањето на уверението за изборот. 
Член 211 

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 заi 
лишување од слобода или за започнување кривич-
на постапка спрема пратеник или извештајот од 
овие органи за лишување од слобода односно за 
започнување кривична постапка во случај да се 
затекне пратеникот во вршење на кривичното дело 
за кое е пропишана казната строг затвор во тра-
ење подолго од пет години, го соопштува претседа-
телот на Домот на почетокот на седницата. 

Домот му ги доставува овие предлози на про-
учување и извештај на Мандатно-имунитетниот 
одбор. 

Врз основа на извештајот од Мандатно-имуни-
тетниот одбор Домот одлучува дали ќе даде одобре-
ние за започнување кривична постапка или ''а 
лишување од слобода на народен пратеник, одно-
сно дали ќе ја потврди одлуката на надлежниот 
државен орган за започнување постапка или за 
лишување од слобода или таквата одлуката ќе ја ста-
ви вон сила. 

Ако Домот ја стави таквата одлука на надле-
жниот државен орган вон сила. постапката веднаш 
ќе се прекине, односно народниот пратеник ќе биде 
пуштен на слобода. 

Член 212 
Ако Домот не е собран, одобрението за лишу-

вање од слобода и за започнување односно про-
должување на кривичната постапка против прате-
ник може да даде Мандатно-имунитетниот одбор со 
согласност од претседателот на Скупштината. 

Мандатно-имунитетниот одбор му поднесува 
извештај за тоа на Домот на првата негова наредна 
седница. 
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Домот може да донесе одлука со која се потвр-
дува или се укинува решението на Мандатно-иму-
нитетниот одбор. 

Член 213 
Кривичната постапка против пратеник може да 

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

, имунитетниот одбор. 
Член 214 

За оставка на мандат на народен пратеник 
претходно решава Мандатно-имунитетниот одбор, 
кој му поднесува за тоа свој извештај на Домот. 

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

Оставката дадена пред да е мандатот верифи-
куван не го спречува испитувањето дали изборот 
бил правилен или не. 

Член 215 
За сите случаи на престанок на мандатот се 

известува и се изјаснува Домот. 
Домот ја потврдува или поништува секоја одлу-

ка за отповик на народен пратеник. 
Одлуката за отповик се претресува спрема 

одредбите од овој правилник за работа за верифи-
кацијата на мандатите. 

На отповиканиот пратеник мандатот му пре-
станува во моментот кога Домот ќе ја потврди 
одлуката за отповик. 

Член 216 
Членовите на Сојузниот собор имаат право на 

бесплатно возење со јавните сообраќајни средства. 
Поблиски прописи за начинот на користењето 

на оваа повластица донесува Административниот 
хбдбор. 

Член 217 
На народните пратеници им се издаваат посеб-

ни пратенички легитимации. 
Во легитимацијата на народниот пратеник се 

истакнува имунитетното право и -правото на бе-
сплатно возење. 

Член 218 
Со престанокот на мандатот на пратеникот му 

престанува имунитетното право, правото на бе-
сплатно возење со јавните сообраќајни средства и 
другите права што ги ужива врз основа на свој-
ството на народен пратеник. 

Член 219 
По барање од секој пратеник секретарот на 

Скупштината е должен да му ја обезбеди соработ-
ката од службениците на Скупштината во врше-
њето на работите врзани за неговата пратеничка 
должност. 

Членот на Домот има. право да ја користи би-
блиотеката на Скупштината, како и заради проу-
чување или документирање да ја прегледа архи-
вата. 

Член 220 
Членот на Домот има право да влегува во згра-

дата на Скупштината и кога Соборот 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 во скупштинските 
простории определени за тоа да одржува соста-
ноци и разговори со избирачите и со други гра-
ѓани. 

Народниот пратеник ги ужива овие повластици 
согласно со одредбите од куќниот ред на Скуп-
штината. 

XI 
ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 221 
За работата на Домот на седница се води за-

писник. 
Записникот содржи основам податоци за рабо-

тата на седницата. 

Член 222 
За работата на Домот на седница се водат и 

стенографски белешки, кои го содржат целосниот 
текст на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат гово-
рите, изјавите и извештаите онакви какви се одр-
жани или поднесеш«, како и предлозите на закони 
и на други акти што се прегрееуваии на седницата 
на Домот. 

Стенографоките белешки редовно се објавуваат. 
Член 223 

Пратеникот има право да го прегледа текстот 
на својот говор и да извргли измени што се одне-
суваат до редакцијата. Притоа тој не може да вне-
сува п о б и т и измени во текстот ниту да испушта 
изразени мисли и разлози. 

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

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

Член 224 
За работата на одборите можат да се водат 

стенографски белешки. 
За обемот и објавувањето на стенографските 

белешки се грижи претседателот на одборот во 
согласност со претседателот на Скупштината. 

XII 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 225 
Домот си има своја администрација која е со-

ставен дел од администрацијата на Скупштината. 
Во вршењето на стручни, канцелариски, тех-

нички и други работи во врска со работата на До-
мот, неговите одбори и комисии службениците ра-
ботат и по налог од претседателот на Домот и 
претседателите на одборите и комисиите. 

Домот и постојаните одбори си имаат свои се-
кретари — службеници. 

Член 226 
Архивата на Домот е составен дел од скупштии-

ската архива. 
Член 227 

Сојузниот собор си има свој печат што го со-
држи грбот шна Федеративна Народна Република 
Југославија околу кој е врезан натписот на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик: „Сојузна 
народна скупштина — Сојузен собор". 

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

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

XIII 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА 

СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ 
1. Делокруг на Соборот на народите и свикување 

на неговиот состанок 
Член 228 

Делокругот на Соборот на народите е утврден 
со одредбите од Уставот за посебните права на чле-
новите на Сојузниот собор избрани од републичките 
собори, Покраинскиот и Обласниот собор. 

Овие пратеници решаваат одвоено, како Со-
бор на народите, во случаите и под условите што 
ги предвидува Уставот, а согласно со одредбите од 
овој правилник за работа. 

Член 229 
Кога Сојузниот собор ставил на дневен ред на 

своите седници предлог за промена на Уставот, 
претседателот на Скупштината ќе свика состанок 
на Соборот на народите пред да го отпочнал пре-
тресот на овој предлог Сојузниот собор. 

Ако претседателот не го стори тоа, состанокот 
на Соборот на народите ќе го свика претседателот 
на Сојузниот собор или пет членови на Соборот на 
народите. 
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Додека Соборот на народите не го заврши пре-
тресот на предлогот за промена на Уставот Соју-
зниот собор не може да води претрес за него. 

Член 230 
Ако на дневен ред на седницата на Сојузниот 

собор се наоѓа предлог на сојузниот општествен 
план, на сојузен општ закон или предлог на друг 
закон кој се однесува до рамноправноста на наро-
дите на Југославија или до односите со Уставот 
утврдени меѓу федерацијата и народните републи-
ки, мнозинството пратеници избрани од претстав-
ничкото тело на една народна република, или сите 
пратеници избрани од претставничкото тело на ав-
тономната покраина или автономната област, или 
десет пратеници избрани од претставничките тела 
нд која и да е република или автономна единица 
имаат право да бараат Соборот на народите одвоено 
да решава за тој предлог. 

Народните пратеници можат да поднесат пред-
лог од моментот кога е предлогот на закон или на 
друг акт ставен на дневен ред на Сојузниот собор 
до почетокот на гласањето за него. Овој предлог 
пратениците можатv да го поднесат усно или пи-
смено. 

Штом е сторен ваков предлог, се смета дека Со-
борот на народите е свикан во состанок. 

Додека Соборот на народите не го заврши прет-: 
ресот на предлогот на закон или на друг акт, Со-
јузниот собор не може да води претрес за овие 
акти односно ја прекинува веќе започнатата сед-
ница. 

Член 231 
Претресот во Соборот на народите се состои 

во расправање дали е предлогот на сојузниот оп-
штествен план односно закон, или одделна одредба 
од овие предлози, во согласност со рамноправноста 
на народите на Југославија или со односите утвр-
дени со Уставот меѓу федерацијата и народните 
републики. 

2. Работата на состанокот 
Член 232 

За раководење на работата на состанокот Со-
борот на народите си избира претседател и за-
писничар. 

Претседател и записничар се избираат за секој 
состанок а можат да бидат повторно избирани. 

Состанокот на Соборот на народите го отвора 
претседателот на Сојузниот собор и му претседава 
до изборот на претседател. 

За избирање претседател и записничар важат 
одредбите од овој правилник за работа за избирање 
претседател и записничари на Сојузниот собор. 

Член 233 
Соборот на народите може полноважно да ре-

шава ако се присутни на состанокот повеќе од 
половината на вкупниот број членови, на овој 
Собор. 

Член 234 
Подносителот на предлог на закон и на друг акт 

односно неговиот претставник има право да го обра-
зложи предлогот на состанокот на Соборот на на-
родите. 

Известителот на одборот на Домот ги има на 
состанокот на Соборот на народите истите права 
што опрема одредбите од овој правилник за работа 
ги има на седницата на Домот. 

Член ^35 
Претресот во Соборот на народите е единствен 

и се води за прашањата што спаѓаат, во делокругот 
на работата на Соборот. 

Член 236 
По завршениот претрес Соборот на народите со 

гласање ја донесува својата одлука. 
Одлуката на Соборот на народите може да со-

држи: 
1, мислење дека е предлогот што е претресуван 

во согласност со рамноправноста на народите на 
Југославија или со односите утврдени со Уставот 
меѓу федерацијата и народните републики; 

2. предлог да се изменат или дополнат одделни 
одредби од претресаниот предлог; 

3. предлог претресаниот предлог да не се усвои 
од причина што според мислењето на Соборот на 
народите не е во согласност со рамноправноста на 
народите на Југославија или со односите утврдени 
со Уставбт меѓу федерацијата и народните репу-
блики. 

Член 237 
Сите права и должности што ги имаат како 

членови на Сојузниот собор членовите на Соборот 
на народите ги вршат на седница на Сојузниот 
собор. 

Член 238 
Доколку со одредбите од оваа глава не е опре-

делено поинаку, за претресот и гласањето на со-
станок на Соборот на народите важат соодветните 
одредби од овој правилник за работа за претресот 
и гласањето на седниците на Сојузниот собор. 
3. Решавање на спорните прашања меѓу Сојузниот 

собор и Соборот на народите 
Член 239 

Претседателот на состанокот на Соборот на на-
родите или друг пратеник што Соборот ќе го опре-
дели за известител ја соопштува одлуката на Со-
борот на народите на почетокот на претресот во 
Сојузниот собор на законскиот предлог на кој се 
однесува одлуката на Соборот на народите. 

Ако во Соборот на народите имало одвоени ми-
слења, тие ќе бидат наведени во извештајот, а на 
Сојузниот собор можат да му ги соопштат и самите 
пратеници што го одвоиле мислењето. 

Ако Соборот на народите предлага повеќе изме-
ни и дополненија, тој е должен текстот на својата 
одлука да го умножи и да им го достави на сите 
членови на Сојузниот собор пред почетокот на сед-
ницата на Сојузниот собор. 

Член 240 
Кога е запознаен со одлуката на Соборот на 

народите, Сојузниот собор го отпочнува претресот 
како единствен дом. 

Член 241 
Ако Соборот на народите не ставил забелешки 

на предлогот што е на дневен ред, Сојузниот со-
бор го води и го завршува претресот како во слу-
чајот на претрес на други закони. 

Ако Соборот на народите предлага предлогот да 
се симне од дневниот ред, Сојузниот собор одлу-
чува за тоа како за претходно прашање. 

Сојузниот собор ги претресува предлозите за 
измена и дополнение на одделни одредби што ги 
прави Соборот на народите согласно со одредбите 
од овој правилник за работа за амандманите. 

Член 242 
Ако Сојузниот собор не усвои некој од предло-

зите на Соборот на народите, пратениците што го 
сочинуваат тој Собор ќе одржат состанок заради 
решавање за спорното прашање. 

Член 243 
Претседателот на состанокот на Соборот на 

народите, или пратеникот кого Соборот ќе го опре-
дели за известител, ја соопштува одлуката на Со-
борот на народите. 

Ако одлуката на Соборот на напоните значи 
согласност со текстот изгласан во Сојузниот со-
бор, или ако Сојузниот собор врз основа на пре-
тресот го прифати предлогот на Соборот на на-
родите за спорното прашање, претседателот на Со-
јузниот собор ќе го утврди тоа и со тоа предлогот 
е конечно усвоен во Сојузниот собор. 

Ако Соборот на народите не ја измени својата 
првобитна одлука, или ако Сојузниот собор врз 
основа на претресот не ги прифати предлозите на 
Соборот на народите, претседателот на Сојузниот 
собор ќе ја утврди несогласноста и ќе го повика 
Соборот на народите да избере членови на комисија 
за решавање на спорот. 
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Член 244 
Комисијата за решавање на спорот се состои 

од десет народни пратеници, и тоа од пет од ре-
дот на членовите на Соборот на народите и од 
пет од редот на другите членови на Сојузниот 
собор. 

Комисијата се избира на начинот на кој се 
избираат одборите на Домот. 

Член 245 
Веднаш по формирањето, комисијата за реша-

вање на спорот се состанува, си избира претседавач 
и пристапува кон изнаоѓање на решение на спорот. 

Решение на комисијата е она што го прифа-
тиле најмалку три члена на комисијата од редот 
на членовите на Соборот на народите и три члена од 
редот на другите членови на Сојузниот собор. 

Комисијата го известува за својата работа и за 
донесените заклучоци Сојузниот собор. 

Член 246 
Ако во комисијата за решавање на спорот не 

се постигне согласност, или ако Сојузниот собор и 
Соборот на народите по посебниот претрес во Собо-
рот на народите и потоа во Сојузниот собор не го 
прифатат решението на спорот што ќе го предложи 
комисијата, претседателот на Сојузниот собор ќе го 
утврди тоа и ќе објави дека натамошниот претрес 
на предлогот се запира. 

Спорното прашање не може да се стави на дне-
вен ред на Скупштината пред истекот на една го-
дина од запирањето на претресот. 

Член .247 
Ако прашањето за кое не можела да се постигне 

согласност се однесува на некоја одредба во пред-
логот за промена на Уставот или на сојузниот оп-
штествен план, претресот се одлага за два месеца 
од денот на запирањето на претресот. 

По истекот на ова време претседателот на Со-
јузната народна скупштина го свикува Соборот на 
народите а потоа и Сојузниот собор. 

Претресот се врши најпрво во Соборот на наро-
дите и се однесува само на спорното прашање. 

Ако и по претресот во Сојузниот собор спорното 
прашање остане нерешено, ќе се одржи уште само 
еден претрес во Соборот на народите и еден во Со-
јузниот собор. 

Ако и по овој втор претрес не е најдено ре-
шение на спорните-прашања, претседателот на Со-
јузниот собор ќе утврди дека настапил случајот од 
членот 48 став 2 од Уставниот закон и за тоа ќе го 
извести Сојузниот извршен совет заради донесу-
вање одлука. 

Член 248 
Ако до времето кога треба да почне примената 

на сојузниот општествен план не е решен спорот 
меѓу Сојузниот собор и Соборот на народите или 
ако настапил случајот од последниот став на прет-
ходниот член на овој правилник за работа, важи 
сојузниот општествен план што го усвоил Соборот 
на производителите за таа година. 
4. Важење PI промени на одредбите од оваа глава 

Член 249 
Одредбите од оваа глава влегуваат во сила кога 

ќе ги усвои Соборот на народите на одвоен состанок. 
Ако Соборот на народите изврши измени и до-

полненија во одредбите од оваа глава, за нив ќе се 
претресува и ќе се одлучува на седница на Сојузниот 
собор. 

Ако Сојузниот собор ни по овој претрес не ги 
усвои во целост измените и дополненијата што ги 
извршил Соборот на народите, Соборот на народите 
повторно ќе го претресе спорното прашање. 

Ако и по ова текстот усвоен во Соборот на на-
родите се разликува од текстот што го усвоил Со-
јузниот собор, текстот усвоен во Соборот на на-
родите станува составен дел од овој правилник за 
работа. 

На ист начин ќе се постапи во случај на пред-
лог за измена и дополнение на одредбите од оваа 
глава. 

XIV 
ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ! 

ЗА РАБОТА 
Член 250 

Овој правилник за работа влегува во сила кога 
ќе го усвои Сојузниот собор. 

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

Член 251 
Правилникот за работа на Сојузниот собор се! 

објавува во „Службен лист на ФНРЈ". 

796. 

Врз основа на овластувањето од точката И од 
Одлуката за измени и дополненија на Правилникот 
за работа на Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина за утврдување на пре-
чистениот текст на тој правилник за работа, Зако-
нодавниот одбор на Соборот на производителите на 
седницата од 28 октомври 1958 година го утврди 
пречистениот текст на Правилникот за работа на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 56 

28 октомври 1958 година 
Белград 

Потпретседател 
на Законодавниот одбор 

на Соборот на производителите, 
Родољуб Станиќ, е. р. 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУ-

ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Соборот на производителите како еден од двата 

дома на Сојузната народна скупштина работи спо-
ред одредбите од овој правилник за работа, а него-
вите одбори и комисии според одредбите од своите 
правилници за работа. 

Одборите и комисиите си донесуваат сами свои 
правилници за работа, кои мораат да бидат во со-
гласност 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 случаите кога според 
Уставот и Правилникот за работа на Сојузната на-
родна скупштина се состанува и работи заедно со 
Сојузниот собор. 

Член 3 
Соборот на производителите ги врши сам, како 

Сојузната народна скупштина, оние работи што со 
Уставот - ^о закон се ставени во негова исклучива 
надлежни,.!. 

Член 4 
Соборот на производителите работи 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 Сојузната 
народна скупштина од. минатото свикување. Тој го 
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известува писмено Соборот на производителите за 
тоа кој народен пратеник во него е најстар по го-
дините. Овој акт го соопштува на првиот претхо-
ден состанок на Домот секретаријатот 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 
единствена точка избирање Верификационен одбор 
и предлага да се изберат двајца записничари, кои 
се избираат пред да се премине на дневниот ред. 

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

Верификациониот одбор се избира врз основа 
на кандидатски листи. Предлог на кандидатска ли-
с$а можат да поднесат секои десет члена на Домот. 

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

На членовите на Домот ќе им се подели на овој 
состанок извештајот од Сојузната изборна коми-
сија. 

Член 6 
Веднаш по избирањето Верификациониот одбор 

се состанува и си избира претседател и секретар. 
Верификациониот одбор ги испитува пратенич-

ките уверенија, изборните акти и пристигнатите 
жалби против изборите. 

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

Напечатениот извештај од Верификациониот 
одбор се доставува до сите членови на Домот нај-
малку 24 часа пред да почне вториот претходен 
состанок на Домот што го закажал претседателот 
на Верификациониот одбор со дневен ред: претрес 
на извештајот од Верификациониот одбор. 

Претседателот на Верификациониот одбор му 
претседава на овој состанок. 

Член 7 
Врз основа на извештајот од Верификационо^ 

одбор и претресот Домот го оснажува или пони-
штува изборот на народниот пратеник. 

Гласањето се врши з& извештајот во целост ако 
Верификациониот одбор не оспорил ниеден мандат. 
Ако Верификациониот одбор оспорил некои избори, 
се гласа прво во целост за' сите неоспорени ман-
дати, а потоа одвоено за секој оспорен мандат. 

Домот може да ја одложи одлуката за верифи-
кација на одделен мандат и да нареди претходно 
да се извршат потребни извиди. Одлагањето на од-
луката за верификација на одделен 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 верифи-
кацијата на својот мандат. 

Член 8 
По одлуката на Домот за верификацијата • на 

мандатите, претседавачот ќе ги повика сите прате-
ници на кои мандатот им е верификуван да дадат 
усно свечена изјава. 

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

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

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

Член 9 
По верификацијата на мандатите и давањето 

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

Член 10 
Пратеникот на кој му е верификуван мандатот 

а не бил присутен на давањето на свечената изјава, 
ќе ја даде свечената изјава и ќе го потпише нејзи-
ниот текст пред претседателот на Домот. Претседа-
телот на Домот ќе го извести за тоа Домот. 

Вака ќе се постапи и во случаи на верифика-
ција на мандатите на пратениците избрани на пов-
торни и дополнителни избори. 

Член И 
По дадената свечена изјава од пратениците 

претседателот на ВериФикапиониот одбор става на 
дневен ред избирање на претседател, потпретседа-
тел и записничари на Домот. 

Член 12 
По избирањето на претседателот, потпретседа-

телот и записничарите новоизбраниот претседател 
го заклучува вториот претходен состанок и ја от-
вора првата редовна седница, ставајќи на дневен 
ред одлучување на Домот да му се предложи на 
Соборот на производителите одржување заедничка 
седница заради избирање претседател, потпретседа-
тели и секретар на Сојузната народна скупштина, 
Претседател на Републиката и членови на Соју-
зниот извршен совет. 

III 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАПИСНИ-

ЧАРИ 
Член 13 

Соборот на производителите си има претседа-
тел, еден потпретседател и тројца записничари. 

Претседателот, потпретседателот и записнича-
рите се избираат од редот на членовите на Домот 
на една година. 

Член 14 
Претседателот го претставува Домот. 
Претседателот ги закажува, отвора и ги заклу-

чува седниците на Домот, ја раководи работата на 
седниците, се грижи за примена на правилникот 
за работа и го толкува, се грижи за извршување 
на одлуките на Домот, и ги врши другите права и 
должности предвидени со овој правилник за ра-
бота. 

Член 15 
Претседателот во случај на спреченост го заме-

нува во сите негови права и должности потпретсе-
дателот. 

Претседателот на Домот односно потпретседа-
телот, кога претседава, не може да учествува во 
претресот ниту да гласа. 

Член 16 
Записничарот води записник на седницата, чита 

предлози и други акти, врши прозивка на прате-
ниците, и ги врши другите права и должности пред-
видени со овој правилник за работа. 

Записничарити ги вршат должностите наизме-
нично. 

Член 17 
Предлог за избирање претседател, потпретседа-

тел и записничари, како и предлог за нивното ра-
зрешување 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 извесно 
време ја прекинал работата, новата седница ја сви-
кува претседателот на Сојузната народна скуп-
штина. 
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Претседателот на Скупштината е должен да ја 
свика седницата врз основа на самата одлука од 
Домот, или по предлог од претседателот на Домот, 
на еден од постојаните одбори, од една петина чле-
нови на Домот или на Сојузниот извршен совет, 
како и во други случаи кога е тоа определено со 
овој правилник за работа. 

Ако претседателот на Скупштината не го свика 
Домот кога бил должен за тоа, Домот ќе се состане 
по покана од претседателот на Домот, од дваесет 
пратеници односно од Сојузниот извршен 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 седницата ја закажува усно. претседа-
телот ќе го објави на огласна табла во просториите 
на Домот денот и часот на закажаната седница. 

Член 20 
Седниците на Домот се јавни. 
Домот може по предлог од Сојузниот^ извршен 

совет »ли од дваесет пратеници да одлучи седни-
цата да се одржи или за одделни прашања да 
се расправува без присуство на јавноста. За ваков 
предлог одлуката cef донесува без претрес. 

Член 21 
Ако Домот одлучил да се расправува за оддел-

ни прашања без присуство на јавноста, за тие пра-
шања ќе се расправува без присуство на јавноста 
и во одборите. 

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

Домот може да одлучи да се објави кус изве-
штај за работата на седницата или одлуката доне-
сена на седницата. 
2. Почеток на седницата и утврдување на дневниот 

ред 
Член 22 

Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 
записничарот ќе го прочита записникот од прет-
ходната седница. 

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

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

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

Член 23 
Пред да се премине на дневниот ред претседа-

телот дава куси соопштенија во врска со работата 
на Домот (отсуства, извршување одлуките на Домот 
и ел.), известува за пратеничките прашања упатени 
до Сојузниот извршен совет и за пристигнатите 
претставки и жалби, и одговара на куси прашања 
од членовите на Домот што му се упатени. 

Потоа претседателот го известува Домот за при-
мените предмети, како што се предлози на закони 
и други акти, извештаи од одборите и комисиите,-
извештај и одговори од Сојузниот извршен совет. 

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 дневен ред не мо-
желе да бидат решени затоа што не бил присутен 
достаточен број пратеници, претседателот ќе објави 
дека како дневен ред на следната седница важи 
порано утврдениот дневен ред со додаток на оние 
точки што според 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. 
Предлог за ставање одделни прашања на дне-

вен ред имаат право да поднесат секој народен пра-
теник, одборите и комисиите на Домот ц на Скуп-
штиката, како и Сојузниот извршен совет. 

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

Предлозите се поднесуваат писмено, а на сама-
та седница усно. 

Претседателот е должен да им стави на распо-
лагање на пратениците пред почетокот на седни-
цата список на сите предмети што најдоцна на 24 
часа пред закажаната седница се предложени за 
дневен ред на седницата на Домот. Во списокот 
предлозите се цитираат по оној ред по кој му се 
доставени на Домот. 

Член 27 
Во предлогот на дневниот ред претседателот 

на Домот ќе внесе, по предлог од народниот пра-
теник, поднесување извештај од народниот прате-
ник за неговите забелешки при вршењето правата 
и должностите во изборната единица, како и изве-

.•штај за предлозите и мислењата на народниот од-
бор во кој пратеникот ги врши правата на народен 
одборник. 

Домот може да определи посебна седница за 
поднесување овие извештаи. 

Член 28 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

се бара итност за расправање на одделно прашање 
или се предлага измена на веќе утврдениот дневен 
ред, претседателот може да определи да се отвори 
претрес за потребата од итност односно за предло-
гот за измена на дневниот ред. 

3. Говори на пратениците 
Член 29 

На седница на Домот има право да говори се-
кој член на Домот. 

Домот може да одлучи на седница да се со-
слуша државен секретар, секретар во Сојузниот из-
вршен совет или друг раководен службеник на со-
јузен орган на управата или установа, како и прет- г 
седателот на Сојузниот врховен суд или претседа-
телот на Врховниот стопански суд. 

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

Член 30 
Секој народен пратеник има право да говори 

на јазикот на народот кому што припаѓа. 
Говорите одржани на јазикот на припадниците 

на 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 отвори 
претресот и можат да се поднесуваат се до завр-
шетокот на претресот. Претседателот дава збор по 
редот на пријавувањето. Пријавата може да биде 
писмена или усна. 

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

Член 32 
На пратеник што сака да говори за повреда на 

правилникот за работа или за повреда на утврде-
ниот дневен ред му се дава збор штом ќе го по-
бара. Неговиот говор не .може да трае повеќе од 
пет минути. ' 
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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 објасне-
ние, претседателот го поканува Домот да го реши 
ова прашање без претрес. 

Член 33 
Ако пратеникот побара збор за да исправи навод 

што е погрешно изложен и што дал повод за не-
согласност или што предизвикал потреба од лично 
објаснение, претседателот ќе му даде збор штом ќе 
го заврши својот говор говорникот што ја предиз-
викал исправката. 

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

Претседателот може да му ускрати 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 прашањата 

што се на дневен ред на седницата. 
А-ко 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 со одредбите 
од овој правилник за работа. 

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

теници говорникот да може по истиот предмет да 
говори само еднаш, како и да го определи траењето 
ва говорот. 

# Подносителот на предлогот, претставникот на 
Сојузниот извршен совет и ©дворскиот известител 
можат за истиот предмет да говорат повеќе пати 
и преку ред. 

Член 36 
Говорникот може да го прекине или опомене на 

ред само претседателот на Домот, кој е должен да 
ја обезбеди слободата на говорот. 

4. Донесување одлуки и заклучување седница 
Член 37 

За полноважно решавање потребно е на седни-
цата да присуствуваат повеќе од половина од вкуп-
ниот број членови да Домот. 

Ако претседателот забележи дека на седницата 
не присуствува -достаточен број членови, ќе нареди 
прозивка или пребројување. 

Прозивка и пребројување ќе се изврши и тогаш 
ако го предложи тоа еден пратеник подржан од 
девет пратеници. 

Кога ќе се отвори прашање дали" на седницата 
присуствува достаточен број пратеници, присутните 
пратеници се должни да останат во салата додека 
не ќе се изврши прозивката односно пребројува-
њето. 

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот. 

Член 38 
Полноважни одлуки се донесуваат- со мнозин-

ство дадени гласови, освен ако е со овој правилник 
за работа определено поинаку. 

Ако е бројот на пратениците што се воздржале 
ОД гласањето поголем од вкупниот број на оние што 
го дале гласот „за" или „против", предлогот што 
бил предмет на гласањето е одбиен, а ако е во пра-
шање гласање за избирање се врши повторно из-
бирање. 

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 кандидатски 
листи, избрани се по ред кандидатите од тие листи 
сразмерно со бројот на гласовите што секоја листа 
го добила. 

Ако предложената кандидатска листа односно 
предложениот кандидат не добиле мнозинство од 
дадените гласови, или ако двајца или повеќе канди-
дати односно' две или повеќе кандидатски листи 
добиле еднаков број гласови, или ако е бројот на 
воздржаните гласови поголем од вкупниот број на 
гласовите дадени „за" или „против", се врши по-
вторно 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 кота е со овој правилник за работа определено 
одлуката да се донесува без претрес. 

Член 41 
На седница на Домот се одлучува за прифаќа-

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

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

Член 42 
Подносителот на предлогот може да го повлече 

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

Член 43 
Претресот на одделни прашања кои не бараат 

да се донесат одлуки или за кои Домот не сака да 
донесе одлука се довршува со прост премин на 
дневниот ред. Предлог за прост премин на дневниот 
ред'може да даде претседателот или секој пратеник 
поддржан од други четири пратеници. Преминот на 
дневниот ред може да биде и образложен. 

Член 44 
Кога Домот врши избирање, избирањето поч-

нува со предлагање кандидати односно кандидатски 
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, претседателот 
соопштува кои предлози на кандидатури односно 
кандидатски листи се поднесени, го објавува по-
четокот на гласањето и ги става предлозите на гла-
сање по редот по кој се поднесени. 

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

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

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

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

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

Член 46 
Претресот за еден предлог го заклучува прет-

седателот откога ќе утврди дека е исцрпена листа-
та на пријавените говорници. 

По заклучениот претрес се преминува на гла-
сањето. 

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. 
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Претседателот може да му предложи на Домот 
да се заклучи претресот и да се премине на гла-
сање и кога не е исцрпена листата на пријаве-
ните . говорници, ако смета дека е прашањето на 
дневниот ред достаточно претресене. За тој пред-
лог Домот одлучува без претрес. 

Предлог да се заклучи претресот и да се пре-
мине на гласање може да поднесе и секој народен 

"пратеник. Претседателот таквиот предлог го става 
веднаш на гласање. 

Член 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 ре^ Домот донесува 

по предлог од претседателот одлука за прекин на 
работата за извесно време и за заклучување седни-
ците 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 гла-
сање-

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

Член 50 
Пратениците гласаат на тој начин што се изја-

снуваат „за" или „против" предлогот, или се во-
здржуваат од гласање, доколку за тајното гласање 
не е определено поинаку со овој правилник за ра-
бота. 

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 потоа прашува дали има пратеници што се во-
здржуваат од гласање. 

Член 53 
Поименично се гласа з£ предлог за промена 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 по-
именично да се гласа и за друг предлог или за од-
делен негов дел. Поименично ќе се гласа и ако го 
бара тоа еден пратеник чие барање ќе го поддржат 
девет пратеници. 

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 
записничарите врз основа на список 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 
листата, или се воздржуваат од гласањето. 

Кога е прозивката завршена, претседателот 
прашува дали има некој пратеник што не е про-
зван. Ако врз основа на списокот се утврди дека 
одделен 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 со гласачки ливчиња. 
На посебна 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 
напечатени. 

Член 56 
На гласачкото ливче мора да биде означено за 

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

предложените кандидати едно под друго по оној 
ред по кој биле предложени. Секое име е заградено 
со по-"бели линии, а покрај името од десната стра-
на 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, потпретседате-
лот и записничарите се врши со тајно гласање, гла-
сањето се врши со истото гласачко ливче, на кое 
пред името на кандидатот се означува функцијата 
за која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче е озваничено со печатот 
на Домот. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче! 
Член 57 

Пратеникот што при расподелбата на гласач-
ките ливчиња не добил ливче, има право да го 
добие с§ до завршетокот на гласањето. 

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

Член 58 
Спроведувањето на изборот што се врши со 

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

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

Кога е прозивката завршена, претседателот 
прашува дали има пратеник што не е прозван. Ако 
врз основа на списокот се утврди дека одделен 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 квг бра-

тот покрај името на кандидатот односно покрај 
кандидатската листа за која гласа запишува знак 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати односно само за една од 
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 квадратите покрај имиња 
на двајца или повеќе кандидати или покрај озна-
ката на две или повеќе кандидатски листи, како и 
оние ливчиња што се пополнети така што да не 
може со сигурност да се утврди за кој кандидат 
односно листа гласал пратеникот. 
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Член 60 ^ 
По завршеното гласање се врши пребројување 

на гласовите. 
Пребројувањето на гласовите се врши на тој« 

начин што двајца записничари земаат едно по едно 
ливче, го одвиткуваат и го прегледуваат па важеч-
кото 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. Кога 
е завршено пребројувањето, записничарите ќе ги 
прегледаат заедно сите ливчиња одвоени како не-
важечки за да утврдат заедно дали се навистина 
нев^чечки. 

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 се одлучува со тајно 

гласање, на гласачкото ливче под името на избра-
ното лице или членови на телото за чие разрешу-
вање се гласа ќе бидат испишани и заградени со 
подебели линии зборовите „за разрешување" и 
„против разрешување", а покрај зборовите „за ра-
зрешување", како и покрај зборовите „против ра-
зрешување", се наоѓа празен квадрат. Пратеникот 
гласа за разрешување на тој начин што го запи-
шува знакот „X" во квадратот покрај зборовите „за 
разрешување", 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 овој пра-
вилник за работа за избирањето. 

Член 62 
По извршеното гласање претседателот ги утвр-

дува резултатите на гласањето и врз основа на тие 
резултати објавува дали е соодветниот предлог 
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 нева-
жечки ливчиња. Ако бил предложен само еден 
кандидат односно една кандидатска листа, претсе-
дателот објавува и колку гласови имало против. 

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

Резултатите на гласањето се внесуваат во за-
писник. 

6. Одржување ред на седницата 
Член 63 

Исклучиво право и должност за одржување 
ред на седницата на Домот му припаѓа на претсе-
дателот на Домот. 

Член 64 
За повреда на редот на седницата можат да им 

се изречат на народните пратеници дисциплински 
мерки: 

опомена; 
опомена која се внесува во записник; 
одземање збор; и 
привремено отстранување од седниците. 
Поатеникот може да биде привремено отстра-

нет од седниците најмногу од три седници, а за 
повторен случај на потешка повреда на редот на ј -
многу од пет нови седници. 

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

Привременото отстранување од седници го из-
р е ж у в а Домот без претрес по предлог од претседа-
телот или од дваесет пратеници. 

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

Член 6-5 
Опомена ќе му се изрече на пратеникот што со 

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

Член бб 
Опомена која се внесува во записник ќе му се 

изрече на пратеникот 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 кому што на истата седница му е веќе еднаш 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 опоме-
нат од претседателот или му е изречена опомена 
која с% внесува во записникот. 

Член 68 
Привремено отстранување од садници ќе му се 

изрече на пратеникот што упорно и тешко ги на-
вредува народните пратеници или Скупштината, 
или за кого се утврди дека не ја чувал тајната за 
предметите за кои е изгласана тајност, или кој 
нејќе да го послуша претседателот што му го из-
рекол одземањето на зборот. 

Истата мерка може да му се изрече на пратени-
кот што предизвикува и прави неред пречејќи ја 
работата на седницата. 

Член 69 
Пратеникот Опрема 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 ја напушти сед-
ницата, претседателот може да нареди да се от-
страни од салата. 

Член 70 
Пратеникот против кого се предлага привре-

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

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

Член 71 
Изрекнувањето на одземање збор и привреме-

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 
на седницата, може да определи кус прекин на 
седницата. 

Член 73 
Ако некој од слушателите на галеријата се 

однесува непристојно или не го почитува редот, 
претседателот 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. 
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Член 74 
Сите лица што се наоѓаат во салата по слу-

жбена работа за време на седницата стојат под над-
зор на претседателот и должни се да ги извршува-
ат неговите налози. 

V 
ОДБОРИ И КОМИСИИ 

L Одборите и нивниот состав 
Член 75 

Соборот на производителите ги има следните 
постојани 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. 

Член 76 
Со одлука за дополнение на овој правилник за 

работа Домот може да формира и други постојани 
одбори. 

Со посебна одлука Домот може да формира и 
привремени одбори, и комисии за проучување опре-
делено прашање и вршење посебни задачи. 

Со одлуката за оснивање нов постојан или при-
времен одбор, како и комисија се определуваат со-
ставот, делокругот и овластувањата на одборот или 
на комисијата. 

За проучување одделни прашања и поднесу-
вање извештај Домот може да формира посебни 
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 по 
15 членови, Законодавниот одбор 11 членови, Одбо-
рот за буџет 9 членови, а Мандатно-имунитетниот 
одбор 7 членови. 

Член 78 
Секој одбор си пала претседател и секретар, што 

ги избира од редот на своите членови. 
Одделен одбор може да си има и потпретседа-

тел 
Потпретседателот му помага на претседателот 

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

ницата на одборот, и врши други работи што ќе ги 
определи правилникот за работа на одборот. 

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

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

2. Избираше и разрешување на одборите 
Член 79 

Предлог за избирање одбор во целост, како и 
предлог за избирање или разрешување одделни не-
гови членови можат да поднесат десет пратеници. 

~ Член 80 
Избирањето на одборот во целост се врши врз 

осноза на кандидатски листи. 
Избирањето и разрешувањето на одделни 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 
Секоја кандидатска листа мора да содржи 

онолку кандидати колку членови се избираат за 
одборот. 

Член 82 
Претседателот на Домот не може да биде из-

биран за член на одборот. 
Еден народен пратеник може да биде член нај-

многу на два постојани одбори на Домот. 
Член S3 

Кога се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, резултатот на изборот се утврдува на 
тој начин што бројот на гласовите кои ги добила' 
секоја листа се дели со 1, 2. 3 ита и најпосле со 
бројот што му одговара на бројот на членовите 
што се избираат во одборот. Од броевите (количник 
циге) добиени со вакво делење се зема онолку н а ј -
големи колку што се избираат членови на одборот. 
Од секоја листа се избрани онолку кандидати колку, 
има најголеми броеви врз основа на кои се доде-
луваат мандатите. Во случај две или повеќе канди-
датски листи да имаат еднакви броеви врз основа' 
на кои се доделува последниот мандат, мандатот ќе 
го добие кандидатот од листата која има најголем 
број гласови. 

3. Делокруг и овластувања на постојаните одбори 
Член 84 

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

сојузни закони од областа на народното стопанство 
и на финансискиот систем, освен оние што спаѓаат 
во делокругот на Одборот за стопански организа-
ции и Одборот за прашања на трудот и социјалното 
осигурување; 

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

го претресува прашањето на стопанскиот си-
стем и планскиот развиток на народното стопан-
ство како целост, како и другите .прашања на сто-
панската политика во рамките на правата на ф е -
дерацијата; 

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

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

Јузните закони за организацијата и правата и об-
врските на стопанските организации, за здружува-
њето на тие организации и за самоуправувањето 
на производителите во стопанството; 

ги претресува прашањата во врска со оствару-
вањето на самоуправувањето на производителите 
во стопанските организации, со работењето на тие 
организации како и со вршењето на нивната дез-
ност; 

ги проучува и подготвува предлозите на препо-
раки и одлуки за работа на стопанските органи-
зации ; 

ги разгледува претсметките на самостојните 
установи и организации во областа на стопанството 
(комори, стручни здруженија и ел.) и на општо-
општествените фондови, како и завршните сметки 
на стопанските организации што вршат јавна слу-
жба на територијата на Југославија и на другите 
стопански организации за кои со прописите е пред-
видено своите пресметки да ќ ги поднесуваат на 
Скупштината. 

Член 86 
Одборот за прашањата на трудот и социјал-

ното осигурување: 
ги претресува и проучува предлозите на соју-

зните закони од областа на трудот и социјалното 
осигурување; 
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гл претресува начелата на управувањето со 
установите на социјалното осигурување; 

гл претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата во врска со работата на уста-
новите на социјалното осигурување како и со ра-
ботата на народните одбори и органите на држав-
ната управа во работите од областа на трудот и 
социјалното осигурување; дава мислења за пред-
лозите на претсметките на расходите и приходите 
на самоуправните установи од областа на трудот 
што се финансираат или се дотираат од сојузниот 
буџет, односно дава мислење за обемот и употре-
бата на финансиските средства за заштита на тру-
дот и социјалното осигурување. 

Член 87 
Одборот за буџет: 
го претресува предлогот на сојузниот буџет и 

на сојузната завршна сметка; 
дава согласност на одредбите на сите законски 

предлози што повлекуваат парични издатоци кои 
не се предвидени со буџетот, како и на паричните 
издатоци во предлозите на решенијата за претстав-
ки и жалби што ги подготвува Одборот за прет-
ставки и жалби, и ги определува изворите од кои 
ќе се покријат тие издатоци; 

дава согласност на прописите на Сојузниот из-
извршен совет за основување сојузни органи на 
управата и за организациони промени во сојузната 
управа, ако тие прописи повлекуваат издатоци кои 
не се предвидени со буџетот и ги определува изво-
рите од кои ќе се покријат издатоците што не се 
предвидени со буџетот; 

ги претресува во рамките на правата на феде-
рацијата прашањата во врска со работата на фи-
нансиските управни органи; 

ги претресува прашањата во врска со извршу-
вањето на буџетот врз основа на извештаите и по-
датоците од сојузните државни органи, установите* 
и организациите што се финансираат од сојузниот 
буџет, врз основа на непосредно сослушување на 
извештаите и мислењата на претставниците од овие 
органи, установи и организации, како и врз основа 
на податоците добиени по пат на анкета преку 
анкетна комисија или група што ја формира Од-
борот или на податоците добиени на друг начин; 

дава мислење за предлозите на законот за бу-
џетите. 

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

ште предлозите на сите закони освен предлозите 
на законите за сојузниот општествен план, за соју-
зниот буџет, за завршниот биланс, за извршува-
њето на општествениот план и за сојузната завр-
шна сметка и ја утврдува законската форма на тек-
стот кога е тоа потребно; 

има право да прави предлози за измена на за-
конскиот предлог во суштина; 

ги проучува прашањата за натамошна изградба 
на правниот систем и за согласување на постојните 
закони; 

ги следи прашањата на процедурата на Домот 
и на заедничките седници на домовите, составува 
и ги претресува предлозите за измена и дополне-
ние на правилниците за работа на Домот и на Со-
јузната народна скупштина. 

Член 89 
Мандатно-имунитетниот одбор: 
ги претресува сите случаи во врска со имуни-

тетните права; 
му поднесува на Домот извештај за случаите! 

на престанок на мандатот и распишување дополни-
телни избори; 

ги испитува пратеничките уверенија, изборните 
акти и пристигнатите жалби и дава предлози во 
поглед на верификацијата на -мандатите на пра-
тениците избрани на накнадни и дополнителни 
избори; 

дава со согласност од претседателот на Скуп-
штината одобрение за лишение од слобода и за за«* 
почнување односно продолжување кривична по-
стапка против член на Домот во случај кога Домот 
не е собран, со обврска својата одлука да му ја под-
несе на Домот на првата негова наредна седница 
заради донесување конечна одлука на Домот; 

ги претресува приговорите што одделни држав-
ни органи, установи и организации му ги упату-
ваат на Домот според членот 18 став 3 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отпови-
кот на сојузните народни пратеници, и му подне-
сува на Домот извештај и свои предлози. 

Член 90 
Одборот за народно стопанство, Одборот за стон 

папски организации и Одборот за прашања на тру-* 
дот и социјалното осигурување, секој во својот де-
локруг, ги претресуваат прашањата во врска сот 
извршувањето на сојузните закони, на сојузниот 
општествен план и на другите акти на Скупшти-
ната врз основа на извештаите и податоците од 
сојузните органи, установи и организации, што се 
грижат за извршувањето на овие закони и акти, 
врз основа на непосредното сослушување на изве-
штаите и мислењата од претставниците на овие ор-
гани, установи и организации, како и врз основа на 
податоците добиени по пат на анкета преку ан-: 
кетна комисија или група што ја формирал одбо-
рот или податоците добиени на друг начин., 

Член 91 
Постојаните одбори ги претресуваат деловите 

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

Исто така. постојаните одбори во рамките на 
својот делокруг ги претресуваат извештаите што 
на Скупштината ќ. ги поднесуваат сојузните орга-
ни, установи и организации, што се грижат за извр-
шувањето на законите и другите акти на Скупшти-
ната и за тоа, ако сметаат за потребно, му подне-
суваат свој извештај на Домот односно на Скуп-
штината. 

Член 92 
Постојаните одбори во вршење на работите од 

својот делокруг донесуваатрезолуции како и пре-
пораки за работа на државните органи, самоуправ-
ните установи и стопанските организации. По овие 
прашања тие можат да даваат и мислења по своја 
иницијатива или на барање од друг одбор или од 
стопански организации. 

Постојаните одбори во рамките на својот де-
локруг подготвуваат и ги претресуваат предлозите 
за донесување декларации, резолуции, препораки 
и одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на 
)0[омот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции 
во кои јавно заземаат став за определени праша-* 
ња од својот делокруг, како и препораки со кои 
јавно го изразуваат советодавно^ мислење во по-
глед на работата на народните одбори, органите на 
државната управа, самоуправните установи и сто-
панските организации. 

Член 93 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

одборите мораат да бидат во согласност со зако-
ните и со други одлуки на Сојузната народна' 
скупштина. 

Ако резолуцијата или препораката се однесува 
на прашања ни*> спаѓаат и во делокруг на соодвет* 
ниот одбор од Соборот на производителите, резо-
луцијата и препораката се донесени кога ќе rrt 
усвојат во ист текст одборите на обата дома. 

Член 94 
Одборот е должен, пред да го заклучи претрес 

сот за одделен предлог на закон или на друга од-1 

лука што ги донесува Домот, да побара мислење од 
другиот одбор на Домот односно од одбор на Соју-
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зниот собор ако определени прашања од тој пред-
лог спаѓаат во делокругот и на тој одбор. Овој од-
бор има право да бара таквите прашања да му се 
достават на мислење. 

Член 95 
Ако одборите не се сложат за тоа во чиј де-

локруг спаѓа подготвувањето и претресувањето на 
одделен предлог на закон или на друг акт на До-
мот, односно одделни прашања од таков предлог, 
ќе побара мислење ед претседателот на Сојузната 
народна скупштина. 

Претседателот на Скупштината со толкување 
на правилникот за работа го определува делокру-
гот на соодветниот одбор за подготвување и пре-
тресување на одделен предлог односно за давање 
Мислење за определено прашање од предлогот. 

Одборот што не е задоволен со мислењето на 
претседателот на Скупштината може да бара од-
лука од Домот. Мислењето на претседателот на 
Скупштината што ќе го одобри Домот, станува за-
должително правиле на скуппггинската постапка. 

Член 96 
Одборите можат да вршат анкети и сослу-

шувања во рамките на работите од својот дело-
круг или заради исполнување задачите што им се 
Доверени-

Во рамките на преземената анкета сите др-
жавни органи, самоуправни установи и стопански 
организации се должни да му поднесат на одборот 
потребни 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 
загарантирани со Уставот и со закон. 

Член 97 
Претседателот и секретарот на одборите се 

должни да ги објавуваат резолуциите и препора-
ките што ќе ги донесат одборите на Домот во 
„Службен лист на ФНРЈ", 

Одборите ги доставуваат овие акти на објаву-
вање преку претседателот на Сојузната народна 
скупштина. 

Член 98 
Домот може да побара од одборот да му под-

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

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

Член 99 
Одборите се должни да му поднесат на Домот 

извештај за резолуцијата и препораката што ја до-
несте, како и за анкетета што ја извршиле. 

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

Врз "основа на претресот Домомт може да до-
несе конечна одлука за актите и мерките што ги 
донесол одборот. 

Член 100 
Домот може да Одлучи претресот на одделен 

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

4. Седници на одборите и правата на членовите на 
одборите и на членовите на Домот 

Член 101 
Постојаните одбори работат постојано и одр-

екуваат седници и кога Домот не е собран. 
Член 102 

Седниците на одборот ги закажува претседа-* 
*гелот на одборот. 

Претседателот е должен да закаже седница 
Хоѓа ќе го предложат тоа три плена на одборот, 

претседателот на Сојузната народна скупштина 
или претседателот на Домот. 

Првата седница на одборот по изборот на него-
вите членови ја свикува претседателот на Домот.; 

Член 103 
Одборот може полноважно да решава ако на 

седницата присуствува мнозинството од членовите.' 
Одборот решава со мнозинство гласови од при-

сутните членови. 
Член 104 

Седниците на одборот се јавни. 
Одборот може да одлучи одделни седници да; 

се одржат без присуство на јавноста. 
Седниците на Мандатно-имунитетниот одбор нб 

се јавни. 
Член 105 

Членот на одборот има право да предлага да 
се стави на дневен ред на одборот секое прашање 
што спаѓа во делокругот на одборот, да поднесува 
предлози на акти што ги претресува одборот и да 
учествува во претресувањето и гласањето во од-
борот. 

Членот на одборот е должен да присуствува на 
седници и да ги врши должностите што ќе му ги 
довери одборот. 

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

На членот на одборот што ќе го повреди достов 
инството на Скушнтината или озбилно го нарушу-* 
ва редот на седницата одборот може да му изрече 
дисциплинска мерка отстранување од таа седница* 
Против одлуката на одборот пратеникот може да! 
му- се жали на Домот. 

Член 106 
Членовите на одборот што издвоиле мислење 

имаат право да поднесат посебен извештај до До-f 
мот, а и одборот може по нивно барање да го внесф 
нивното одвоено мислење во својот извештај. 

-Член 107 
1 Секој член на Домот има ..право да присуствува 
на седниците на секој постојан одбор и да говори зк 
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 пра-
шање од делокругот на одборот што се однесува до 
примена на закони, до работата на државните орга-
ни, самоуправните установи и стопанските органи-
зации или до други предмети од општ интерес vimi 
од интерес за изборната единица во која^ е избран* 
Одборот одлучува дали таквото прашање ќе се стави 
на дневен ред. 

Членот на Домот може да предложи за овиЗ 
прашања одборот да донесе резолуција или препо-н 
рака или одборот да му поднесе предлог на Домот 
за донесување резолуција или препорака. 

Член 108 
Членот на Домот е должен по барање од одборот 

да поднесе извештај з а определено прашање кое cei 
однесува до состојбата во околната во која е из-
бран. 

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 Сојузниот со-
бор и заеднички седници на соодветните одбори на 

обата дома 
Член 109 

Два или повеќе одбори на Домот можат да одр-
жат заеднички седници кога на нивниот дневен ред 
се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокругот на 
секој од тие одбори, како и заради сослушување 
извештај или образложение од претставникот на 
Сојузниот извршен совет. 
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На заедничка седница може да се води само 
претрес, но не може и да се гласа. 

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

Член НО 
Одборот на Соборот на производителите може 

да одржи заедничка седница со соодветниот одбор 
на Сојузниот собор кога на нивниот дневен ред се 
наоѓаат исти прашања или заради сослушување из-
вештај илл образложение од претставникот на Со-
јузниот извршен совет. 

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

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

Член 111 
Секој одбор може да одлучи да му предложи 

на друг одбор на Домот или на соодветниот одбор 
на Сојузниот собор да одржат заедничка седница. 
Е случај на согласност на одборот кому што е 
ставен таков предлог, претседателите се должни да 
свикнат заедничка седница. 

Предлог за одржување заеднички седници на 
одборите може да дојде и од Сојузниот извршен 
совет. 

На заедничките седници претседаваат наизме-
нично претседателите на одборите. 

Член 112 
Секој одбор на Домот може по потреба да фор-

мира ред акциска комисија заради .усогласување 
текстот 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 извршен совет 
Член ИЗ 

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

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

Одборите можат и во други случаи да го пови-
куваат Сојузниот извршен совет да упати свој прет-
ставник, а Сојузниот извршен совет може и самиот 
да определи свои претставници што ќе учествуваат 
во работата на одборите. 

Претставниците што присуствуваат на седни-
ците можат да учествуваат во претресувањето но 
не можат да учествуваат во одлучувањето. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет има 
право да бара одборот да се изјасни или да го одло-
ж и решавањето за предлогот што го поднесол Сојуз-
ниот извршен совет. Ако предлогот не го поднесел 
Сојузниот извршен совет, неговиот претставник мо-
ж е да бара да се одложи решавањето, но за тоа 
одлучува одборот. 

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

Член 114 
Сојузниот извршен совет има право да бара од 

одборот во дневниот ред на седницата што го под--
готвува да внесе одделни прашања од делокругот 
на одборот. 

Претставникот на Сојузниот извршен совет мо-
ж е да предложи, пред да почне седницата на одбо-
рот, дневниот ред да се дополни со одделни прашања 

што ќе ги предложи тој. Но и во тој случај одборот 
одлучува за дневниот ред. 

Сојузниот извршен совет може да бара од прет-
седаѓелот 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-
иштата, Сојузниот извршен совет може да бара од 
претседателот на Сојузната народна скупштина да 
ја свика седницата на одборот. 

При претресот на овие прашања претставникот 
на Сојузниот извршен совет може да предложи 
одборот да донесе резолуција или препорака, f 

Член 115 
Сојузниот извршен совет може да предложи 

прашањата по кои одлучил да подготви предлог на 
закон или на друг акт, претходно да ги претресе 
одборот во чија надлежност спаѓаат тие пр (тања. 
Кон својот предлог Сојузниот извршен совет ќе ги 
поднесе тезите за изработка на закон односно друг 
акт со документацијата. 

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

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

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

Член Иб 
Одборите имаат право да бараат од државните 

секретари, секретарите во Сојузниот извршен совет 
и старешините на други сојузни органи на управата 
и установи како и организации да им поднесат пи-
смен извештај за извршувањето на сојузните зако-
ни и други акти на Скупштината, како и право на 
седницата на одборот да повикаат претставници на 
овие органи, установи и организации заради давање 
извештај и мислење за тоа. 

Одборите имаат право да бараат од државните 
секретари, секретарите во Сојузниот извршен совет 
и старешините на други сојузни органи на управата 
и установи да присуствуваат на седниците на од-
борот и да даваат одговори на поставените прашања 
или да дадат известувања и објасненија за праша-
њата што се на дневен ред на седницата на одборот. 

Одборите можат да бараат и писмени одговори 
и известувања од државните секретари, секрета-
рите во Сојузниот извршен совет и старешините на 
други органи на управата и установи. 

Член 117 
Кога бараат усин одговори или усно давање 

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

Член И8 
Сојузниот извршен совет може да упати во од-

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

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

Повереникот може да предложи одборот да 
одложи решение на одделно прашање за определено 
време. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
постојани повереници во Законодавниот одбор. 

Член 119 
Секој одбор, во рамките на својот делокруг, има 

право да бара стручна помош од Секретаријатот за 
законодавство и организација и од други стручни 
служби на Сојузниот извршен совет, како и секре-
тарот на Сојузниот извршен совет да му стави на 
располагање стручни службеници од тој Совет или 
од сојузната управа. 
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7. Пододбори и комисии на стручњаци 
* Член 120 

Одборите можат да формираат пододбори од 
редот на своите членови. 

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

Пододборите не можат да донесуваат резолуции 
и препораки и не можат место одборот да претре-
суваат предлози на закони и други акти што му се 
доставуваат на Домот. 

Пододборот^ можат да вршат одделни дејствија 
во рамките на анкета и сослушување. 

Пододборите се оковуваат со правилникот за 
работа или со посебна одлука на одборот. 

Член 121 
Одборите можат да Формираат и комисија на 

стручњаци, на која и доверуваат подготвување на-
црти на закони или на други акти. Членови на 
оваа комисија можат да бидат и членови на од-
борот. 

VI 
ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ И ДРУ-

ГИ АКТИ 
1. Поднесување законски предлози 

Член 122 
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 пред-
ложи донесување нов закон .или измена и дополну-
ва рве на постојниот. 

Сојузниот извршен совет може да му поднесува 
на Домот законски предлози или да му предложи 
да подготви и состави предлог на одделен закон. 

Членовите на Соборот на производителите има-
ат поаво преку својот Дом или преку претседателот 
на Скушптинага да му предлагаат на Сојузниот 
собор промени во законските предлози за кои ре-
шава само Сојузниот собор, како и да поднесуваат 
предлози за промена на важечките закони што ги 
дснесол само Сојузниот собор. 

Ако се согласи со предлогот од пратениците 
или од Сојузниот извршен совет да подготви и 
состави предлог на одделен закон, Домот на истата 
седница определува на кој одбор ќе му го довери 
проучзгвањето и составувањето на законскиот 
предлог. 

Член 123 
Законските предлози што не ќе се предложат 

на седница на Домот му се доставуваат на претсе-
дателот на Сојузната народна скупштина, и тоа по 
правило писмено и во формата 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-
составен предлогот. 

Член 124 
Претседателот на Сојузната народна скупштина 

го упатува преку претседателот на Домот секој при-
мен законски предлог до оној одбор во чиј дело-
круг спаѓа предлогот. 

Законскиот предлог што го поднесол член на 
Домот или одборот, претседателот на Скупштината 
му го доставува и на Сојузниот извршен совет за-
ради запознавање со предлогот. 

Член 125 
Законскиот предлог што му е поднесен на До-

мот мора да им се достави на сите членови на До-
мот пред да почне неговиот претрес-во одборот. 

За законскиот предлог што го подготвува сам 
одборот, ќе ги извести сите членови на Домот преку 
претседателот на Домот. 

Член 126 
За изработка на текст на законскиот предлог 

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

2. Работата во одборот 
Член 127 

Одборот го претресува поднесениот законски 
предлог или тој сам го составува и го претребува 
законскиот предлог. 

Начинот на работата на составување "законски 
предлог се определува со правилникот за работа 
на одборот согласно со одредбите од овој правил-
ник за работа. 

Член 128 
Поднесениот законски предлог може да се ста-

ви на дне Бен ред на седница на одборот само а:;о 
на членовите на одборот им е доставен н а в р т е н о 
а најдоцна на три дена пред седницата. - • 

По исклучок, законскиот пре::лог може да биде 
ставен на дневен ред на седницата на одборот и 
кога на членовите на одборот им е доставен на по-
малку од три дена пред седницата, ако Сојузниот 
извршен совет го поднесел со образложен предлог 
да се стави веднаш на дневен ред, или ако Долгот 
донесе заклучок за неговата итност и како итен му 
го упати на одборот на претрес. Бо свие слухон 
законскиот предлог мора да им биде доставен на 
членовите на одборот во денот спроти седницата, 
доколку Домот не донесе одлука предлогот да се 
претресува во одборот истиот ден кога им е доставен 
на членовите на одборот. 

• Ако Сојузниот извршен совет поднесол образло-
жено барање неговиот законски предлог да се стави 
веднаш на дневен ред или ако Домот, по предлог 
од пратеникот, заклучил законскиот предлог што 
го поднесел пратеникот, да се стави . веднаш4 на 
дневен ред, одборот ќе ги стави таквите законски 
предлози на дневен ред пред сите други прашања. 

Член 129 
На почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог може да даде образложение на 
предлогот. 

Образложението на законскиот предлог што го 
иоднесол Сојузниот извршен совет може да го даде 
претставникот на Сојузниот извршен совет. 

Ако законскиот предлог го поднесло повеќе пра-
теници, образложението може да го даде еден од 
нив. 

Член 130 
За законскиот предлог се претресува најпрво 

начелно. Во текот на ова расправување пратениците 
го изнесуваат своето начелно мислење за предлогот, 
а подносителот на предлогот или неговиот повере-
ник даваат потребни одговори и објасненија по по-
вод начелните прашања што му ги упатуваат на-
родните пратеници. 

Ке се гласа во начело за законскиот п р е л а т 
само ако го одлучи тоа одборот. 

Ако законскиот предлог не се усвои во начело, 
нема да се премине на раеправување во поедино-
сти. Одборот му поднесува за тоа извештај на До-
мот на првата наредна седница на Домет, ако До-
мот не определи поинаку. 

Член 131 
По завршениот претрес во качело се потм: нура 

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

спрашува за секој одделен член на законскиот 
лог ако е предлогот поднесен или у т г п с п во с^г—i а 
на закон. 

Во текот на поединечниот претрес во одборот 
се чита секој предложен член од законскиот 
предлог. 
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Член 132 
Во текот на претресот подносителот на пред-

логот и членовите на Домот можат да поднесуваат 
писмено формулирани амандмани се додека пред-
логот не биде изгласан во целост, а усно можат да 
предлагаат амандмани само за време на претим от 
во поединости. 

За амандманите се раскравува кога и за членот 
на кој тие се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани на ист член на законскиот предлог, на ј -
прво се гласа за оној од нив што суштински на ј -
многу се оддалечува од законскиот предлог, и на-
таму по ист ред. Подносителот на законскиот пред-
лог е должен да се изјасни за секој пратенички 
амандман. 

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

Подносителот на амандманот може да се откаже 
од него додека не се изгласа. 

Член 133 
Одборот може во текот на претресот на закон-

скиот предлог да го сослуша, по своја иницијатива 
или на нивно барање, мислењето на претставниците 
на установите и организациите заинтересирани за 
прашањата што се регулираат со односниот пре-
длог 

Член 134 
Подносителот на законскиот предлог може да се 

откаже од предлогот додека не се пристапи кон гла-
сањето во целост. 

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

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

Член 135 
Во текот на поединечниот претрес се гласа за 

секој член на законскиот предлог. 
При претресот на буџетот во поединости пре-

тресот се врши и се гласа по партии. 
За предложените амандмани се гласа пред да 

се гласа за самиот член на законскиот предлог на 
кој се однесува. 

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

Член 136 
Претресот на предлогот на сојузниот општествен 

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

на претрес во поединости. 
Претресот се врши на тој начин што се р а с т а -

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

Кога е завршен претресот во поединости, се 
гласа за предлогот на општествениот план во целост. 

Во се* друго на претресувањето на општестве-
ниот план во поединости согласно се применуваат 
одредбите од чл. 135 до 138 од овој правилник за 
работа. 

Член 137 
Надлежниот одбор, откога ќе го претресе закон-

скиот предлог, а пред неговото усвојување БО целост, 
му го доставува истиот на Законодавниот одбор на 
претрес. 

Предлогот на сојузниот општествен план и на 
завршниот биланс за неговото извршување, како и 
предлогот на сојузниот буџет и на сојузната завр-
шна сметка не му се достапуваат на Законодавниот 
одбор. 

Член 133 
Законодавниот одбор го претресува предлогот 

и му го враќа на Одборот од кој тој потекнал со 
своите забелешки, предлози и образложение. 
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Член 139 
Ако одборот од кој Цотекнал предлогот не се 

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

Член 140 
По извршеното гласање за законскиот предлог 

во целост надлежниот одбор и Законодавниот одбор 
определуваат секој свој известител заради подне-
сување писмен извештај до Домот. Одборите можат 
да одлучат известителот да му поднесе на Домот 
и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот на 
одборот ПЈ основните прашања од законскиот 
предлог. 

Членовите на одборот што го издвоиле мисле-
њето можат да му поднесат посебен извештај на 
Домот преку својот известител, а и одборот може 
на нивно барање да го внесе нивното одвоесно ми-
слење во својот извештај. 

Член 141 
Ако одборот на Сојузниот собор зел иниција-

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

3. Претрес во Домот 
Член 142 

Законскиот предлог со извештајот од одборот 
мора да им биде доставен на членовите на Домот 
навремено а најдоцна на три дена пред седницата 
на Домот на која ќе се претресува. 

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

Член 143 
Претресот на законскиот предлог во Домот по-

чнува со извештајот од известителот на одборот, 
ако одборот одлучил известителот да му поднесе на 
Домот и устен извештај во кој ќе го изнесе ставот 
на одборот по основните прашања од законскиот? 
предлог. Ако еден од одборите е и предлагач на 
законскиот предлог, претресот почнува со негови-* 
от извештај кој содржи и образложение за закон-
скиот предлог. Ако е предлагач Сојузниот извр^ 
шен совет или пратеник, по извештајот на од-« 
борскиот известител претставникот на Сојузниот 
извршен совет односно 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 одборот Домот ќе го сослуша подно-
сителот на предлогот. Во случај да не .го прифати 
ваквиот предлог од одборот, Домот може повторно 
да го упати законскиот предлог до одборот или не-
посредно да отвори претрес за него. 

Член 144 
Ако текстот на законскиот предлог што го утврн 

дил надлежниот одбор се разликува од текстот утвр-
ден во Законодавниот одбор, формулациите на од-
делните одредби што ги предлага Законодавниот 
одбор се сметаат како аман имани на текстот на над-
лежниот одбор. 

Член 1^5 
По извештајот и образложението се пристапува 

кон претресот. 
Претресот е единствен и го опфаќа распрскува-« 

њето за законскиот предлог во начело и во поеди-
ности. 
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Секој член на Домот има право да учествува во 
претресот на законскиот предлог и Да предлага 
амандмани. 

Членот на Домот може да учествува во претресот 
и од името на повеќе пратеници што гс 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 земат збор, со цел да 
дадат објасненија, и поверениците од Сојузниот из-
вршен совет. Тие даваат објасненија по покана од 
претседателот или по предлог од пратениците, а 
можат и самите да побараат збор за таа цел. 

Член 146 
* Амандманите можат да се поднесат најдоцна на 
24 часа пред седницата на која ќе се претресува 
законскиот предлог. 

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

Амандманите можат да се поднесуваат и во 
текот на претресот на предлогот на седницата на 
Домот ако се сложи со тоа Домот или ако законскиот 
предлог со извештаите на одборот не им е доставен 
на членовите на Домот во срокот предвиден во чле-

" нот 142 став 1 од овој правилник за работа. 
Кога амандманите можат да се поднесат на сед-

ницата на Домот тие се поднесуваат се додека закон-
скиот предлог не биде ставен на гласање. 

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

Член 147 
За поднесениот амандман имаат право да се 

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

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

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

Ако подносителот на законскиот предлог се сло-
жи со амандманот, овој станува составен дел од 
законскиот предлог. 

Член 148 
За поднесениот амандман на седницата на До-

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

Ако одборот го прифатил амандманот, а Со-
јузниот извршен совет како подносител на пре-
длогот не се сложува со амандманот поради при-
чината што смета дека со него се менуваат основ-
ните начела на законскиот предлог или неговата 
материјална основа, тој може да бара да се одло-
ж и претресувањето на законскиот предлог заради 
дополнително заземање став од страна на Сојузниот 
извршен совет. За овој предлог Домот одлучува без 
претрес. 

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

Член 149 
Ако Сојузниот извршен совет како подносител 

на законскиот предлог не го прифати во целост 
амандманот што ги менува основните начела на 

предлогот или неговата материјална основа, или не 
се сложи со еден дел од таквиот амандман, тој 
може да бара да се стави на дневен ред на ' сед-
ницата на Домот како претходно прашање пре-
тресување на амандманот и гласање за него. 

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

Ако подносителот на законскиот предлог се 
сложува во начело со предложениот амандман но 
предлага нова формулација, за неа нема да се гла-
са ако со новата формулација се сложува подно-
сителот на амандманот. Ако подносителот на аманд-
манот не се сложува со новата формулација што 
ја предложил подносителот на законскиот предлог, 
Домот прво гласа за амандманот во првобитна фор-
мулација. 

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

Прифатениот амандман станува составен дел 
од законскиот предлог. 

Член 150 
Кога е претресот на законскиот предлог завр-

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

Член 151 
На почетокот и во текот на претресот на за-

конскиот предлог Домот по предлог од претседате-
лот може да одлучи текстот на законскиот п о -
длог да не се чита во целост или да се прочитаат 
само одделни негови делови. Вака ќе се постапи 
и кога го бара тоа еден платеник чие барање ќе 
го поддржат девет пратеници. 

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

Член 152 
Пред да се гласа за законскиот предлог во це-

лост претседателот може да стави на гласање 
одделни делови или одредби од законскиот предлог. 
Тој ќе го стори ова особено ако имало повеќе аманд-
мани на одделни одредби од законскиот предлог. 

Гласањето по делови или одредби од, закон-
скиот предлог .ќе се врши и кога го бара тоа еден 
пратеник чие барање ќе го поддржат девет пра-
теници. 

Ако на одделен дел или одредба од предлогот 
имало амандмани и ако е извршено гласање за 
нив. нема посебно да се гласа за тој дел односно 
одредба од предлогот. 

Кога се врши гласање по делови или одредби 
од предлогот, за предложените амандмани се гла-
са кога и за соодветниот дел односно- одредба од 
предлогот. 

Член 153 
Предлогот на сојузниот буџет се претресува 

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

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

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

Кога е претресот на предлогот на буџетот по 
раздели завршен, се гласа за предлогот во це тг-< 

Во сб друго на претресувањето на предлогот на 
буџетот на седницата на Домот согласно се при-
менуваат одредбите за претресувањето на законски-
те предлози на седницата на Домот. 

Член 154 
Претресот на предлогот на сојузниот спштествен 

план се врши најпрво во начело. 
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- и претресот do начело се пристапува кон пре-
тресување на предлогот РО поединости, при што се 
расправува за секоја одделна глава од предлогот. 
Са секоја глави се гласа кога ќе се заврши пре-
тресот за неа. 

амандманите се гласа пред гласањето за 
соодветната г~ат:а од предлогот на планот на која 
се однесува амандманот 

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

Во сб друго на претресувањето на предлогот 
на општествениот план на седницата на Домот со-
гласно се применуваат одредбите за претресување-
то на предлог на седницата на Домот. 

Член 155 
Законскиот предлог е усвоен во Домот кога го 

изгласал Домот во целост. 
Ако е за донесување на законот н а д е ж е н и 

Сојузниот собор, претседателот на Домот ќе го из-
вести претседателот на Сојузниот собор дека е за-
конскиот предлог усвоен. 

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

4. Донесување закони по итна постапка 
Член 156 

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

Ако Домот го прифати предлогот за донесување 
на законот по итна постапка, непосредно се при-
стапува кон претресот на законскиот предлог на 
седницата на Домот, но Домот може пред или во 
текот на претресот да побара итно мислење од од-
борите. 

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

Член 157 
Постапката за претрес и гласање за итен за-

конски предлог во Домот е иста како и за други-
те законски предлози. 
5. Утврдување согласноста на текстот од законскиот 
предлог усвоен во Соборот на производителите и на 

текстот усвоен во Сојузниот собор 
Член 158 

Кога ќе прими извештај од Сојузниот собор 
дека тој го усвоил законскиот предлог што го 
усвоил и Соборот на производителите, претседате-
лот на Домот ќе утврди дали е законскиот предлог 
усвоен во обата дома во ист текст. Ако претседате-
лот утврди дека е законскиот предлог усвоен во 
ист текст, ќе му поднесе за тоа извештај Домот и 
ќе објави дека е законскиот предлог усвоен во оба-
та дома. 

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

Член 159 
Ако Сојузниот собор го усвоил законскиот пре-

длог со измените што не ги усвоил и Соборот на 
производителите, претседателот на Домот ќе го за-
познае Домот со тие измени. Домот може без пре-
трес да ги усвои измените што се извршени во Со-
јузниот собор и со тоа е законскиот предлог усвоен 
во обата долга. 

- чко Долгот не ги прифати измените или во нив-
ниот текст внесе свои измени, ќе му упати на Со-
б н и о т собор свое образложено мислење со поглед 
на прашањата во кои постои несогласност меѓу до-
мовите. 

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

Член 160 
Ако Домот во вториот претрес усвои текст што 

се разликува од текстот на Сојузниот собор претсе-
дателот на Домот објавува дека не е постигната 
согласност на домовите за законскиот предлог и ра-
ботата се упатува до комисијата за решавање на 
спорот. 

Претседателот на Д:мот го известува за тоа прет-
седателот на Сојузниот собор, а Домот веднаш из-
бира ист број членови на комисијата за решавање 
на спорот како и Сојузниот собор. 

Член 161 
Домот избира во комисијата за решавање на 

спорот пет члена. 
Членовите на комисијата се избираат на начин 

на кој се избираат одборите на Домот. 
Член 162 

Веднаш по формирањето, комисијата за реша-
• вање на спорот се состанува, си избира претседа-

вач и пристапува кон изнаоѓање решение на спорот. 
Решение на комисијата е само она што го при-

фатиле најмалку по три члена на комисијата од 
секој дом. 

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

Член 163 
Ако предлогот од комисијата за решавање на 

спорот се прифати од обата дома, претседателот 
врз основа на размената на текстовите ќе .го утвр-
ди тоа и ќе објави дека е законскиот предлог усво-
ен во обата дома. 

Ако во комисијата за решавање на спорот не 
се постигне согласност во поглед на решението на 
спорните прашања или ако обата дома не го усвојат 
предлогот од комисијата и остане и натаму несо-
гласност помеѓу текстовите, претресот на спорното 
прашање се одлага за седум дена. 

По истекот на тоа време Домот' повторно ги 
претресува прашањата за кои не е постигната-со-
гласност. 

Ако по две размени едноподруго на текстовите, 
Домот и по вториот претрес не го усвои истоветниот 
текст со текстот од Сојузниот собор, претседателот 
на Домот ќз го утврди тоа и ќе го извести Сојузниот 
собор за тоа. 

Потоа Домот утврдува дека настанал случајот 
од членот 38 став 5 од Уставниот закон и за тоа 
го известува Сојузниот извршен совет заради доне-
сување одлука. 

6. Постапка за донесување промена на Уставот 
Член 164 

Правото да поднесат предлог за промена на 
Уставот го имаат дваесет членови на Домот и Соју-< 
зниот извршен совет. 

Член 165 
Предлогот за промена на Уставот се доставува 

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

Домот прво решава за тоа дали е оправдано 
да се пристапи кон решавање за промена на Уста-
вот. Гласањето се врши со дигање рака. 

Ако Домот одлучил да се пристапи кон реша-
вање за промена на Уставот, предлогот се доста-
вува на претрес до Законодавниот одбор, доколку 
Домот не реши претресот да се води веднаш на 
седницата на Домот. 

Член 166 
Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на пре-

тресување законски предлог кој, во целост или са-
мо некоја негова одредба, по оценка од одборот 
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бара да се измени или укине некоја одредба од 
Уставот, одборот ќе го заврши претресот на пре-
длогот и ќе му го упати на Законодавниот одбор со 
забелешка дека е потребно, пред да биде предло-
гот усвоен во Домот, да се измени Уставот. 

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

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

Член 167 
На седницата на Домот прво ќе се претресе 

предлогот на закон за промена на Уставот. Ако До-
мот не ја прифати предложената промена на Уста-
вот, законскиот предлог поради ка ј таа промена 
на Уставот била предложена ќе се симне од днев-
ниот ред, ако неговите одредби не се усогласени 
со Уставот. 

Ако Домот ја усвои предложената промена на 
Уставот, ќе го земе во претресување предлогот на 
закон по повод на кој ја усвоил промената на 
Уставот, па по неговото усвојување ќе го упати 
законот за промена на Уставот до претседателот 
на Скупштината заради прогласување на заеднич-
ка седница на домовите. 

Член 168 
Ако законскиот предлог што бара промена на 

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

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

Член 169 
Претресот на предлогот за промена на Уставот 

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

се гласа-за предлогот во целост. 
Гласањето за одделни членови се врши со ди-

гање рака а гласањето за предлогот во целост по-
именично. 

Член 170 
Предлогот за промена 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 про-
мена на Уставот важат соодветните одредби од 
овој правилник за работа за претресувањето и до-
несувањето на закони, освен одредбите з адонесу-
вањето на закон по итна постапка. 

Кога претседателот на Домот ќе утврди дека и 
Сојузниот собор го усвоил предлогот за промена на 
Уставот во истоветен текст, ќе му го достави усво-
ениот текст на претседателот на Скупштината за-
ради прогласување промената на Уставот на заед-
ничка седница на домовите. 

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

Член 171 
Предлозите на декларации, резолуции, препо-

раки и одлуки можат да му поднесуваат на Домот 
членовите на Домот, одборите и Сојузниот извршен 
совет. 

Предлогот се доставува до претседателот на 
Скупштината, кој го упатува до надлежниот одбор 
ако самиот одбор не е подносител на предлогот. 

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

Член 172 
Домот може да одлучи декларацијата, резолу-

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

Член 173 
Домот донесува декларации и резолуции за пра-

шањата од областа на стопанството, трудот и соци-
јалното осигурување што се во надлежност на фе-
дерацијата а според Уставот и по својата природа 
не се решаваат со закони, како и за другите пра-
шања од наведените области што се од интерес за 
сојузната држава. 

Со препораките Домот им дава мислења и со-
ветодавни упатства за работата на стопанските ор-
ганизации, како и за работата на државните органи 
и самоуправните установи во прашањата од обла-
ста на стопанството, трудот и социјалното осигу-
рување. 

Домот донесува одлуки кога е тоа изречно 
предвидено со Уставот или за решавање на пра-
шањата од својата внатрешна работа, како и кога 
решава за поединечни случаи во прашањата што 
се уредуваат со закон. 

Со одлука можат само привремено да се уреду-
ваат прашањата што според Уставот се предмет на 
закон. 

Член 174 
Ако декларацијата, резолуцијата, препораката 

или одлуката што ја усвоил Домот се однесува на 
прашања во чие одлучување, спрема Уставот, рам-
ноправно учествуваат обата дома, овие акти се до-
несени кога ќе ги усвојат во ист текст обата дома. 

Член 175 
Во рамките на правата определени со закон 

Домот може како Сојузната народна скупштина да 
донесува и одлуки за работата на стопанските ор-
ганизации,'како и*за работата на државните органи 
и самостојните установи во прашањата од областа 
на стопанството, трудот и социјалното осигурување. 

Член 176 
Во поглед на претресот на предлози на декла-

рации, резолуции, препораки и одлуки и гласањето 
за овие предлози во одборите и на седниците на 
Домот важат одредбите од овој правилник за ра-
бота за претресот и гласањето на законски пред-
лози односно за донесувањето на закони по итна 
постапка. 

VII 
ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, 

ВРХОВНИТЕ СУДОВИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
1. Извештаи од Сојузниот извршен совет 

Член 177 
Домот може, по предлог од еден пратеник под-

држан од девет пратеници, да одлучи да се упати 
барање до Сојузниот извршен совет да поднесе из-
вештај за својата работа, како и за извршувањето 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Домот. 

Член 178 
По предлог од Сојузниот извршен совет Домот 

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

Член 179 
Претресот на извештајот од Сојузниот извршен 

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

Претресот на извештајот може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневниот ред 
или со донесување резолуција или препорака за 
работата на државните органи, самоуправните уста-
нови 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 Соју-
зниот извршен совет. 
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Член 180 
Ако во текот на претресот на извештајот од Со-

јузниот извршен совет се постави прашање дали е 
некој акт од "Сојузниот извршен совет во согласност 
со законот во чие донесување учествува и Соборот 
на производителите, Домот по предлог од еден пра-
теник, подржан од уште девет пратеници, ќе отвори 
претрес заради решавање на ова прашање. 

Кога ќе го заврши претресот, Домот гласа за 
согласноста или несогласноста на актот со законот. 
Ако Домот изгласа дека актот од Сојузниот извршен 
совет не е во согласност со законот, таквиот акт 
е укинат. 

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

Член 181 
Домот е должен да го стави на својот дневен 

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

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

Домот ја донесува својата одлука без претрес, 
Јно може да одлучи и да се води претходно претрес. 

Член 182 
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 по-
викува претставникот на Сојузниот извршен совет 
да го изложи мислењето на тој Совет. Домот може 
да го повика и претставникот на републичкиот из-
вршен совет да го образложи на седницата пред-
логот од тој Совет. 

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

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
се изјасни против предлогот од републичкиот из-
летот и донесува своја одлука. 

Домот со своја одлука или го укинува актот од 
републичкиот извршен совет како ^законит , или 
го укинува актот од Сојузниот извршен совет со 
КОЈ е запрено извршувањето на уредбата или на 
друг акт од републичкиот извршен совет. 

Член 183 
Одлуките за прашањата од чл. 180 до 182 од 

овој правилник за работа се донесени кога во ист 
текст ќе ги усвојат обата дома. 
2. Извештаи од Сојузниот врховен суд, Врховниот 

стопански суд, установите и организациите 
Член 184 

Домот може на предлог од еден пратеник што 
ќе го поддржат девет пратеници да бара од Соју-
зниот врховен суд и од Врховниот стопански суд 
извештај за состојбата на правосудството. 

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

Член 185 
Домот ќе го стави на дневниот ред на својата 

седница претресот на извештајот што ќе му го 
поднесат врховен суд, самостојна установа или 
организација. 

Во текот или по завршениот претрес на изве-
штајот секој пратеник и Сојузниот извршен совет 

можат да предложат Домот да донесе резолуција 
или препорака. 

Претресот на извештајот може да се заклучи 
со просто или образложено преминување на диев-, 
ниот ред. 

VIII 
ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА И 
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА 
1. Иптерпслации 

Член 186 
Членовите на Домот имаат право на Сојузниот 

извршен совет да му упатуваат интерпелации за 
прашањата што се однесуваат на општата политика 
на Сојузниот извршен совет, на извршувањето на 
закош!те или на дејноста на сојузната управа. 

Интерпелација можат да поднесат најмалку 
петмина членови на Домот. Првиот потписник на 
интерпелацијата е претставник на групата пра-
теници што ја поднесла интерпелацијата, ако гру-
пата за претставник не определила друг потписник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Скупштината. 

Член 187 
Претседателот на Скупштината ќе ја достави 

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

Интерпелацијата им се доставува и на сите 
членови на Домот. 

Член 188 
Сојузниот извршен совет е должен да одговори 

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

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

Член 189 
Одговорот од Сојузниот извршен совет на ин-

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

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

Член 190 
Одговорот на интерпелацијата се дава усно. 
Пред да му даде збор на претставникот на Со-

јузниот извршен совет за давање одговор на ин-
терпелацијата, претседателот на Домот ќе му, даде 
збор на претставникот на групата пратеници што 
ја поднесла интерпелацијата да ја образложи усно 
интерпелацијата. Пратениковиот говор може да 
трае најмногу четвртина час, но Домот може да 
му одобри на пратеникот да зборува подолго. Вре-
мето за одговор од претставникот на Сојузниот из-
вршен совет не е ограничено. 

По сослушувањето на интерпелацијата и на од-
говорот претседателот на Домот отвора претрес. 
Секој пратеник може во овој претрес да земе збор 
само еднаш. Времето за говор е ограничено на де-
сет минути. Во текот на претресот претставникот 
на Сојузниот извршен совет ќе добие збор когагоде 
ќе' го побара. Кога претседателот ќе објави дека 
нема повеќе пријавени говорници, ќе му даде збор 
прво на претставникот на Сојузниот повишен совет, 
а потоа на претставникот на групата пратеници што 
ја поднесла интерпелацијата, заради давање изјава. 
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Ако претставникот на Сојузниот извршен совет 
смета дека е потребно да се прибават нови податоци 
во врска со интерпелацијата, тој може да предложи 
одлагање на претресот- За тоа Домот одлучува без 
претрес, но претседателот пред гласањето ќе го 
праша претставникот на групата ппатеници што 
ја поднесла интерпелацијата дали се сложува со 
одлагањето. 

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

2. Пратенички прашања 
Член 191 

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

Членот на Домот прашањето го поставува пи-
смено или усно на седницата на Домот. Членот на 
Домот своето писмено прашање го упатува преку 
претседателот на Скугаптината. За прашањето што 
го добил од членот на Домот, претседателот на 
Скупштината ќе го извести веднаш и претседа-
телот на Домот. Примените пратенички прашања 
претседателот на Скупштината веднаш му ги до-
ставува на Сојузниот извршен совет, на државен 
секретар односно на секретар во Сојузниот извр-
шен совет по редот како ги добил. 

Член 192 
Усното прашање членот на Домот го поста-

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

Членот на Домот може на една седница да по-
стави најмногу три одвоени прашања. 

Член 193 
Ако членот на Домот барал писмен одговор, 

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

Члан 194 
Претставникот на Сојузниот извршен совет, 

државниот секретар односно секретарот во Соју-
зниот извршен совет дава устен одговор на седни-
цата на Домот. Тие се должни да одговорат на 
првата наредна седница ако прашањето им било 
доставено најмалку 48 часа порано. 

Ако е пратеничкото прашање поставено на сед-
ницата на Домот а претставникот на Сојузниот извр-
шен совет, државниот секретар односно секретарот 
во Сојузниот извршен совет не може да одговори 
веднаш, ќе изјави кога ќе одговори во срокот од 
наредните три дена. Ако состанокот на Домот би 
требало да се заклучи пред истекот на срокот од 
три дена, одговорот ќе се даде на последната сед-
ница на Домот од истиот состанок. Ако на прет-
ставникот на Сојузниот извршен совет, на држав-
ниот секретар односно на секретарот во Сојузниот 
извршен совет му е потребен подолг срок за да-
вање одговор, Домот на негов предлог може да 
определи подолг срок. 

Член 195 
За поставање усни прашања и за давање одго-

вори се определува посебно време пред премину-
вањето на дневниот ред. Денот за поставање пра-
шања и за давање одговорр1 го определува претсе-
дателот на Домот. Ако има многу прашања, Домот 
може на предлог од претседателот да го определи 

траењето на времето за постизање прашања и за 
давање одговори. 

Излагањето на прашањето може да трае нај -
долго пет минути. г 

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

Член 196 
По завршеното постајање на прашањата и по 

давањето на одговорите односно по истекот на 
времето определено за тоа, се преминува на днев-
ниот ред. 

Член 197 
Сите пратенички прашања и одговори се обја-

вуваат во билтенот на Сојузната народна скуп-
штина. 

3. Известувања за работата на сојузната управа 
Член 198 

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

Членот на Домот ваквото барање му го подне-
сува писмено на претседателот на Домот кој за тоа 
го известува Домот. Пратеникот може да го поднесе 
ваквото барање и усно на седницата на Домот во 
времето определено за пратенички прашања. 

Член 199 
Државниот секретар, секретарот во Сојузниот 

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

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

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

IX \ 
ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИТЕ И ЖАЛБИТЕ 

ВО ДОМОТ 
Член 200 

Домот може, по предлог од одборот или од пра-
теници, да одлучи за извештајот на одборот и за 
определени претставки и жалби да се поведе пре-
трес. 

Домот може да го заклучи претресот со прост 
премин на дневен ред или со донесување одлука, 
резолуција или препорака, а може определените 
претставки и жалби да му ги врати на проучување 
и подготовка на соодветни предлози на Одборот за 
претставки и жалби, или да ги упати до друг одбор 
во чиј делокруг спаѓа тој предмет. 

Во поглед на донесувањето на одлуки, резолу-
ции и препораки по претставките и жалбите важи 
одредбата на членот 174 од овој правилник за ра-
бота. 

Член 201 
Во врска со извештајот што му го поднесува 

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

Член 202 
Секој народен пратеник има праио да предложи 

определени претставки и жалби да се претресат 
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на седница на Домот без оглед дали и каква одлу-
ка донесол за нив Одборот за претставки и жалби. 

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

Член 203 
Сојузниот извршен совет може да бара пред 

да се утврди дневниот ред или во текот на пре-
тресот за одделни 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 му го изнесе своето мислење на 
Домот. Срокот што ќе му се остави за тоа на Со-
јузниот извршен совет не може да биде подолг од 
еден месец. 

Член 204 
Домот може да определи посебна седница или 

дел од седница за претрес на претставките и жал-
бите. 

X 
ДОЛЖНОСТ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБОТАТА 
НА ДОМОТ, ИМУНИТЕТ И ПОВЛАСТИЦИ НА 

ПРАТЕНИЦИТЕ 
Член 205 

Членовите на Домот се должни да присуству-
ваат на седниците на Домот, а членовите на одбо-
рите и комисиите на седниците на одборите и ко-
мисиите. 

Пратеник што е спречен да присуствува на 
седница на Домот е должен да ба£>а од Домот va 
му се одобри отсуство. Домот решава за бараното 
отсуство без претрес. 

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

Домот може да му достави на Мандатно-иму-
нитетниот одбор случај на пратеник што без одо-
брено отсуство повеќе пати не доаѓа 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 спрема таков пратеник. 

Член 206 
За сите изјави и постапки во Домот народниот 

пратеник му одговара само на Домот и на избирач-
кото тело што го избрало. 

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

Член 207 
Пратеникот ги ужива имунитетните права од 

денот на издавањето на уверението за изборот. 
Член 208 

Државниот орган што пратеникот го лишил од 
слобода или против нело започнал кривична по-
стапка е должен за тоа веднаш да го извести прет-
седателот на Сојузната народна скупштина. 

Предлогот од надлежниот државен орган за 
'лишување од слобода или за започнување кривич-
на постапка спрема пратеник или извештајот од 
овие органи за лишување од слобода односно за 
започнување кривична постапка во случај да се 
затекне пратеникот во вршење на кривичното дело 
за кое е пропишана казната строг затвор во тра-
ење подолго од пет години, го соопштува претседа-
телот на Домот на почетокот на седницата. 

Домот му ги доставува овие предлози на про-
учавање и извештај на Мандатно-имунитетниот 
одбор. 

Врз основа на извештајот од Мандатно-имуни-
тетниот одбор Домот одлучува дали ќе даде одобре-
ние за започнување кривични постаапка или за 
лишување од слобода на народен пратеник, одно-
сно дали ќе ја потврди одлуката на надлежниот 
државен орган за започнување постапка или за 
лишување слободе или таквата одлуката ќе ја ста-
ви вон сила. 

Ако Домот ја стави таквата одлука на надле-
жниот државен орган вон сила, постапката веднаш 
ќе се прекине, односно народниот пратеник ќе биде 
пуштен на слобода. 

Член 209 
Ако Домот не е собран, одобрението за лишу-

вање од слобода и за започнување односно про-
должување на кривичната постапка против прате-
ник може да даде Мандатно-имунитетниот одбор со 
согласност од претседателот на Скупштината. 

Мандатно-имунитетниот одбор му поднесува 
извештај за тоа на Домот на првата-негова наредна 
седница. 

Домот може да донесе одлука со која се потвр-
дува или се укинуварешението на Мандатно-иму^ 
нитетниот одбор. 

Член 210 
Кривичната постапка прртив пратеник може да 

се води само за она кривично дело за чие гонење 
е дадено одобрение од Дов*от, односно од Мандатно-
имунитетниот одбор. 

Член 211 
За оставка на мандат на народен пратеник 

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

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

Оставката дадена пред да е мандатот верифи-
куван не го спречува испитувањето дали изборот 
бил правилен или не. 

Член 212 
За сите случаи на престанок на мандатот се 

известува и се изјаснува Домот. 
Домот ја потврдува или поништува секоја одлу-

ка за отповик на народен пратеник. 
Одлуката за отповик се претресува спрема 

одредбите од овој правилник за работа за верифи-
кацијата на мандатите. 

На отповиканиот пратеник мандатот му пре-
станува во моментот кога Домот ќе ја потврди 
одлуката за отповик. 

Член 213 
Членовите на Домот имаат право на надоме-

сток на загубената заработка за време на врше-
њето на пратеничката должност. 

Поблиски прописи за примена на претходниот 
став донесува Административниот одбор. 

Член 214 
Членовите на Соборот на производителите имаат 

право на бесплатно возење со јавните сообраќајни 
средства. 

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

Член 215 
На народните пратеници им се издаваат посеб- -

ни пратенички легитимации. 
Во легитимацијата на народниот, пратеник се 

истакнува имунитетното право и правото на бе-
сплатно возење. 

Член 216 
Со престанокот на мандатот на пратеникот му 

престанува имунитетното право, правото на бе-
сплатно возење со јавните сообраќајни средства и 
другите права што ги ужива врз основа на свој-
ството на народен пратеник. 

Член 217 
По барање од секој пратеник секретарот на 

Скупштината е должен да му ја обезбеди соработ-
ката од службениците на Скупштината во врше-
њето на работите врзани за неговата пратеничка 
должност. 

Членот на Домот има право да ја користи би-
блиотеката на Скупштината, како и заради проу-
чување или документирање да ја прегледа архи-
вата. 

Член 218 
Членот на Домот има право да влегува во згра-

дата на Скупштината и кога Соборот не е собран. 
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Тој има право да ги користи сите просторни 
на Скупштината што им стојат на располагање на 
пратениците за работа, состаноци, одмор и слично. 

Членот на Домот има право во скупштинските 
просторни определени за тоа да одржува соста-
ноци и разговори со избирачите и со други гра-
ѓани. 

Народниот пратеник ги ужива овие повластици 
согласно со одредбите од куќниот ред на Скуп-
штината. 

XI 
ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 219 
За работата на седницата се води записник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата. 
Член 220 

За работата на Домот на сед цица се водат и 
стенографски белешки, кои го содржат целосниот 
текст на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат гово-
рите, изјавите и извештаите онакви какви се одр-
жани или поднесени, како и предлозите на закони 
и на други акти што се претресувани на седницата 
на Домот. 

Стенографските белешки редовно се објавуваат. 
Член 221 

Пратеникот има право да го прегледа текстот 
на својот говор и да изврши измени што се одне-
суваат* до редакцијата. Притоа тој не може да вне-
сува побитни измени во текстот ниту да испушта 
изразени мисли и разлози. 

Поетседателот на Домот се грижи за вршењето 
на ова право на пратеникот. 

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

Член 222 
За работата на одборите можат да се водат 

стенографски белешки. 
За обемот и објавувањето на стенографските 

белешки се грижи претседателот на одборот во 
согласност со претседателот на Скупштината. 

ХИ 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 223 
Домот си има своја администрација .која е со-

ставен дел од администрацијата на Скупштината. 
Во вршењето на стручни, канцелариски, тех-

нички и други работи во врска со работата на До-
мот, неговите одбори и комисии службениците ра-
ботат и по налог од претседателот на Домот и 
претседателите на одборите и комисиите. 

Домот и постојаните одбори си имаат свои се-
кретари — службеници. 

Член 224 
Архивата на Домот е составен дел од скупштин-

ската архива- _ 
Член 225 

Соборот на- производителите си има свој печат 
што го содржи грбот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија околу кој" е врезан натписот 
на српски, хрватски, словенечки и македонски ја-
зик: „Сојузна народна скупштина — Собор на про-
изводителите". 

Печатот на Соборот на производителите го чува 
претседателот на Соборот. 

ХП! 
ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА' ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА РАБОТА 
Член 226 

Овој правилник за работа влегува во сила кога 
ќе го усвои Соборот на производителите, 

Измените и дополненијата на овој правилник а« 
работа се донесуваат по истата посвдпка како м са-
миот правилник за работ«. 

Член 227 
Правилникот за работа на Соборот на произво-

дителите се објавува во „Службен лист на ФНРЈ". 

797. 
Врз основа на членот 7 став 1 од* Законот за 

придонесот за станбена изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузниот извршеа сове* 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбена изградба („Службен ли,ст на 
ФНРЈ", бр. 6/56, 30/56 и 1/57) во членот 37 av ставот 
3 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, од средствата на републичкиот фонд за кре-: 
дитирање на станбената изградба можат да се 
ваат заеми за општи комунални потреби." 

Член 2 -
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 369 
21 ноември 19'5в година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

798. 
Брз основа на членот 7 став 2 од Законот за 

придонесот за станбена изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за формирање републички фон-
дови за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56, 24/57 и 6/58) во членот 6 место збо-
ровите: „натмногу 10°/о" се ставаат зборовите: „нај-
многу 15%". 

Член 2 
Во членот 7 се додава нов став 5, кој гласи: 
„На начинот од претходниот став го уплату-

ваат придонесот за станбена изградба во републич-
ките фондови за станбена изградба и претприја-
тијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1959 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 370 

21 ноември 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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799. 
Врз основа з а точката 2 одделот 1 главата XIX 

на Сојузниот општествен план за 195в година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕ-
БА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 

ГОДИНА 
Член I 

Во Уредбата за употреба на средствата за ин-
вестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58, 29/58 и 40/58) во членот 2 став 6 по збо-
ровите: „Заедницата на Југословенските железни-
ци" се додаваат зборовите: „и Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони". 

Член 2 
•Во членот 3 став 8 точка I по зборовите: „жег 

лезничките транспортни претпријатија" се става 
Запирка и се додаваат -зборовите: „претпријатијата 
На поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
Сообраќај". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр.' 871 
21 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Титој, е. р-

800. 

Врз основа на чл. 129 и 135, во врска со членов 
29 од Законот »а средствата на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/57), в<5 
брека со тон. V и ХП од Одлуката !а ограничување 
користењето »а Средствата на амортизацијата и за 
пониските норма на амортизацијата еа стопанските 
организации од определени дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАКАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ 

ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
1. Во Одлуката за начинот на плаќање на ану-

итетите по заемите за инвестиции („Службен агис* 
ца ФНРЈ", бр. 10/58) во точката 3 ставот 4 се менува 
И гласи: 

„Стопанските организации можат да Ш Кори-
стат средствата од ставот $ на оваа точка само ако 
од сите средства на амортизацијата со кои можат 
Слободно да располагаат, до крајот на текуштата 
Година употребиле најмалку 60% за давање отпла-
ти по заемите од претходните ставови.41 

2. Во точката 4 ставот 3 се менува и гласи: 
„Стопанска организација ш ж $ да го користи 

олеснението од Ггретходнитв ставови ако за отпла-
та на тие заеми употребила најмалку 50% од изно-« 
сот на вкупно расположивите средства на аморти-* 
баци јата до крајот на текуштата година и дел од 
'Амортизацијата според одредбите од точката 3 став 
2 на оваа одлука-" 

3. По точката 4 се додава нова точка 4а, која 
Гласи• 

-1а. На стопанските организации што сб зани-
маваат со конзервирање на овошје, зеленчук, ма-
слинки, млеко, месо и риби и на претпријатијата 
— ладилници Југословенската инвестициона банка 
ќе им ги определи односно ќе им ги продолжи 
сроковите по заемите од Општиот инвестиционен 

фонд согласно со сроковите на амортизацијата за 
основните средства набавени од тие заеми." 

4. Во точката 5 по зборовите: „како и за експло-
атација на нафта" се додаваат зборовите: „и за 
геолошки истражувања". 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 373 
22 ноемвтти 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

801. 
Врз основа на членот 49 став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА« 
НИЗАЦИИ ШТО ГО ИЗДВОЈУВААТ ПРИДОНЕЛ 
СОТ ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗА« 
КОНОТ ЗА: ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. П р е с м е т а Да важи Одлуката за определу-

вање на стопанските организации што го издвоју-
ваат придонесот од доходот според членот * 49 од 
Законот за придонесот од доходот на стопанските 
брганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58 
и 26/53). 

& Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1959 година. 

Р. Зет. бр. 374 
22 ноември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р« 

802. 

Врз основа на членот 105 став 3 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
Ср. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТ-
НИЦИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ФИЛМСКИ 

УМЕТНИЦИ 

1. Во поглед на правото на пензиско осигуру- „ 
вање во смисла на членот 105 став 1 од Законот за 
пензиското осигурување, како филмски уметници 
Се сметаат: писателите на сценарија, режисерите, 
главните сниматели, композиторите, професионал-
ните филмски артисти, сценографите и сликарите 
на костими на игран филм; писателите на сцена-
рија, режисерите и снимателите на документарен 
филм; писателите на дценарија, режисерите, црта-
чпте на карактерите, сценографите и аниматорите 
на цртан филм и на филм со кукли. 

2. Другите лица ангажирани на работите на 
Снимање и изработка на филмови се сметаат како 
'филмски работници, осигурени во смисла на чле-
нот 271 став 2 од Законот за пензиското осигуру-
вање. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 372 
22 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р-

803. 
Врз основа на членот 419 став 1, во врска со 

членот 192 од Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), Сојузниот извр-
шен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НОВИ ТАРИФНИ И ДРУГИ 
ПРАВИЛНИЦИ ЗА ОСНОВИТЕ ЗА НАГРАДУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Со Законот за работните односи им е призна-
ено правото на стопанските организации да ги утвр-
дуваат основите и мерилата за наградување на 
работниците од чистиот приход и да издвојуваат 
износ потребен да се наградуваат работниците во 
согласност со постигнатата продуктивност на тру-
дот и со општиот успех што ќе го оствари стопан-
ската организација со залагањето на работниот ко-
лектив. Стопанските организации го регулираат тоа 
според начелата утврдени со тарифниот привилник. 

Синдикалните организации и стручните здруже* 
нија односно коморите им помагаат на стопански-
те организации при изработката на тарифните пра* 
вил ници, давајќи им ги како ориентација општите 
основи, мерила и методи за утврдување на лични-
те доходи на работниците во согласност со прин-
ципите утврдени во Законот за работните односи, 
а особено растажите според категориите на струч-
ната спрема на работниците. " 

2. Донесувањето на тарифните правилници спо-
ред одредбите од Законот за работните односи е 
одложено по препорака од Сојузниот извршен со-
вет додека не се постигнат спогодби за единстве-
ните основи од кои би се тр глува ло при нивното 
донесување. 

^ Бидејќи Сојузниот извршен совет -к поднесе на 
Сојузната народна скупштина предлог на Одлука 
за минималните лични доходи на работниците на 
стопанските организации, постојат услови стопан-
ските организации да пристапат кон изработка на 
своите тарифни правилници. 

3. Синдикалните организации и стручните здру-
женија односно коморите, тргнувајќи од иста осно-
ва, со цел за давање помош на стопанските орга-
низации можат да склучат спогодби со кои ќе ги 
утврдат општите основи и мерила врз основа на 
кои во тарифните правилници и во другите пра-
вилници за наградување на работниците ќе се 
остварат односите со кои ќе се обезбеди личните 
доходи на работниците да се движат во согласност 
со постигнатата продуктивност на трудот и со оп-
штиот успех што ќе го оствари стопанската орга-
низација со залагањето на работниот колектив. 

Синдикалните организации и стручните здру-
женија (коморите) можат едновремено да им да-
ваат спогодбено општи насоки на стопанските ор-
ганизации за издвојување на оној дел од чистиот 
приход на стопанските организации што е наме-
нет за лични доходи на работниците, за да се обе-
збедат средства за з а т б о т к и на работниците спре-
ма насоките во тарифните правилници. 

Спогодбата за општите основи и мерила што 
ќе ја склучат централните одбори на синдикатите 

и стручното здружение (комората) се регистрира 
во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот. 

Кога се во прашање претпријатија што прои-
зведуваат за определени потреби на Југословен-
ската народна apMPija, потребно е пред регистрира-
њето на спогодбата да се прибави мислење од Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана-

Ако Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за трудот најде дека спогодбата содржи одред-
би што не се во согласност со општествените пла-
нови и со други прописи може, по претходно при-
бавено мислење од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општи стопански работи и од 
сојузниот државен секретаријат односно од секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет надлежен 
за работите на односната стопанска дејност, да бара 
склучената спогодба да се усогласи со насоките г а 
економската политика утврдени со општествените 
планови и со сојузните прописи и да го одложи ре-
гистрирањето на спогодбата додека не се изврши 
тоа усогласување. 

5. Спогодбата за општите основи и мерила може 
да се применува во стопанските организации, во 
смисла на членот 192 од Законот за работните од-
носи, дури откога ќе биде регистрирана според од-
редбите од претходната точка на ова упатство. 

в. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 368 
19 ноември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

804. 

Врз основа на чл. 69 и 70 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 81/57, 54/57, 12/58 и 16/58), а во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за селско стопанство и шумарство, со* 
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ШЕЌЕРНАТА 

РЕПКА ОД РОДОТ НА 1959 ГОДИНА 

1. Земјоделските задруги ќе ја купуваат од ин-
дивидуалните производители шеќерната репка од 
родот на 1959 година по цената од 5 динари за 1 
килограм. 

Одредбата од претходниот став важи и за сто-
панските организации што се занимаваат со про-
изводство на шеќер (фабриките на шеќер) кога^ од 
индивидуалните производители ја купуваат шеќер-
ната репка од родот на 1959 година врз основа на 
одобрение добиено во смисла на членот 72 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани. 

2. Стопанските организации што се занимаваат 
со производство на шеќер (фабриките на шеќер) ќе 
ја купуваат од земјоделските задруги, деловните 
сојузи и селскостопанските производителски орга-
низации шеќерната репка од родот на 1959 година 
по цената од 6,50 динари зц 1 килограм. 

Цената од претходниот став се подразбира за 
чиста репка, по одбивање тежината на туѓи примеси 
од земја и од неисправно одрежани глави и лисје, 
франко натоварна станица во -местото на прода-
вачот, по избор на купувачот — покрај железничка, 
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бродска односно камионска рампа, кеј, кревалка, 
спремно за натавар во превозното средство: вагон, 
брод, шлеп, камион ити. 

3. Земјоделските задруги, деловните сојузи и 
селскостопанските производителски организации од 
износот од 1,50 динари, кој претставува разлика 
меѓу откупната и продажната цена на шеќерната 
репка од родот на 1959 година, ќе издвојуваат 0,50 
динари по секој продаден килограм шеќерна репка 
за давање премија на производителите на шеќерна 
репка и за унапредување на производството на ше-
ќерна репка. 

Остатокот од разликата меѓу откупната и про-
дажната цена во износ од 1 динар по килограм, ќе 
го употребат земјоделските задруги, деловните со-
јузи и селскостопанските производителски органи-
зации за покривање на трошоците за откуп односно 
продажба на шеќерната репка од родот на 1959 
година, како и за уплата на соодветен износ во 
корист на своите фондови на основните средства во 
смисла на точката 1 од Одлуката за користење на 
средствата остварени во прометот на шеќерна репка 
од родот на 1959 година — за унапредување на 
производството и прометот на шеќерна репка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/58). 

4. Сојузот на селскостопанско-шумарските ко-
мори на Југославија, во спогодба со Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ и со Сојузната индустриска 
комора, поблиску ќе го определи начинот за уплата 
на износот од 0,50 динари, раеподеЖ)ата и употре-
бата на уплатениот износ, како PI давањето на пре-
мија на производителите на шеќерна репка. 

5. Со •влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи цената за шеќерна репка од Дого-
ворот за највисоките цени на индустриските расте-
нија и за подрачјата на кои овластените стопански 
организации ќе контрахираат, откупуваат или на-
бавуваат индустриски растенија во * 1959 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/58). 

6. Оваа наредба влегува во *;ила со денот на 
објавувањето, во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 6535 
81 октомври 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Вредел., е. р. 

805. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, послувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е ГИ Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА ИА 

ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ДЕКЛАРАЦИЈАТА 
ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ 

На 10 декември 1958 година ќе се пушти во 
оптек пригодна поштенска марка од 30 динари по 
повод прославата на десети)дишнината од Декла-
рацијата за правата на човекот. 

Сликата на марката во шкрилестосина боја 
претставува симбол на еднакоста меѓу луѓето: тере-
зија чија рамнотежа ја одржуваат рацете на при-
падник на бела и Тцрна раса. На долниот раб од 
марката е отпечатено со латиница: „Југославија", 
а на горниот со кирилица: „Дан права човека 1958", 
додека ознаката на вредноста е во горниот лев агол 
на марката. 

Оваа марка ќе биде во продажба ка ј сите пого-
леми пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенските пратки ќе важи неограничено време. 

Бр. 09—8623/1 
13 ноември 1958 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

ф Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. pw 

806. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ* 
фиксации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Соју-
зната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЦЕМЕНТИ 

1. Важењето на Решението за југословенскиот 
стандард за цементи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/54) со кое е определен привремениот југословен-
ски стандард: 

Цементи — _ — JUS В С1.010 
се продолжува до крајот на 1959 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 17-4885 
19 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател 

1 на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

807. 
е 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КООРДИ« 

НАЦИЈА НА ИЗОЛАЦИЈАТА ВО 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандард 
дизација се донесува следниот југословенски стан-
дард: 

Координација на изо л аци јата во 
електротехниката — — — — — JUS N-B0.030 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во 
сила на 1 март 1959 година. 

Бр. 15-4824/1 
17 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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808. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ^ СТАНДАРДИ ЗА СО-
ОБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

1. Во ^здаЦие на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

A) Знаци за опасност 
Кривина — — — — — — — — JUS U.S4-711 
Двојна кривина — — — — — JUS U.S4-712 
Повеќе кривини едноподруго. Крсто-

сување патишта од иста важност JUS U.S4-713 
Крстосување со спореден пат. Кр-

стосувач^ пат и железничка пруга 
во ниво, со браник — — — — JUS U.S4-714 

Кр рѓосување пат и железничка пруга 
во ниво, без браник — — — JUS U.S4-715 

Опасна удолница. Стеснување патот JUS U.S4-716 
Испупчување на патот. Улегнување 

(олук) на патот — — — — — JUS U.S4-717 
Лизгав пат — — — — — — JUS U.S4-718 
Работи на патот — — — — — JUS U.S4-719 
Подвижен мост — — — — — — JUS U.S4-720 
Премин за пешачи — — — — JUS U.S4.721 
Деца — — — — — — — — JUS U.S4-722 
Домашни животни на патот — — JUS U.S4-723 

• Дивеч на патот — — — — — JUS U.S4-724 
Општа опасност. Крстосување со пат 

што има првенство за минување JUS U.S4-725 
Крстосување пат и железничка прута 

без браник (Андреев крст) — — JUS U.S4-726 
Доближување до крстосување на па-

тот и на железничката пруга во 
ниво — — — — — — — JUS U.S4.727 
B) Знаци за изречни наредби 

Забранет сообраќај на сите возила во 
двата правца. Забранет правец за 
сообраќај на сите возила — — JUS U.S4-731 

Забрането скршнување надесно. За -
брането скршнување налево — JUS U.S4.732 

Забрането претекнување — — — JUS U.S4.733 
Запирањето и паркирањето на вози-

лата посебно регулирано. Забране-
та употреба на звучен сигнал — JUS U.S4.734 

Забранет сообраќај за сите моторни 
возила освен за моторциклите без 
приколички — — — — — — JUS U.S4.735 

Забранет сообраќај за моторциклите 
без пр и ко лички — — — — — JUS U.S4.736 

Забранет сообраќај за сите моторни 
возила — — — — — — — JUS U.S4.737 

Забранет сообраќај за товарните мо-
торни возила чија тежина со до-
зволеното оптоварување премину-
ва . . . . . . тони — — — — — JUS U.S4.738 

Забранет сообраќај за велосипедите JUS U.S4.739 
Забранет сообраќај за запрежните во-

зила — — — — — — — JUS U.S4.740 
Забранет сообраќај за рачните колички JUS U.S4.741 
Забранет сообраќај за возилата по-

широки од метра. Забранет 
сообраќај за возилата чија висо-
чина преминува . . . . . . метра — JUS U.S4.742 

Забранет сообраќај за возилата чија 
тежина со товарот преминува 
тони. Забрането движење на вози-
лата со„ брзина поголема од . . . . . . 
км на час — — — — — — JUS U.S4.743 

Забрането движење на одделни ви-
дови возила со брзина поголема 
од . . . . . . км на час — — — JUS U.S4.744 

Запри! — Народна милиција. Запри! 
— Царинарница — 

Запри! — Крстосување патишта. Об-
врска за отстапување првенство за 
помин на возилото од спротивниот 
правец — — — — — — — 

Задолжителен правец. Кружен тек 
на сообраќајот — — — —, — 

Патека за велосипеди. Престанок на 
ограничувањето на брзината — 

— — — JUS U.S4.745 

JUS U.S4.746 

JUS U.S4.747 

JUS U.S4.748 

Ц) Знаци за известувања 
Простор определен за паркирање 

возила — — — — — — — 
Станица за прва помош — — — 
Болница — — — — — — — 
Работилница за поправки на возила 
Телефон — — — — — — — 
Бензинска станица — — — — 
Првенство за помин во однос на во-

зилата од спротивниот правец — 
Предзнак за крстосници — — — 
Знаци за распознавање патишта и за 

обележување населени места — 
Д) Натписи и зацврстување на 

знаците 
Писмо за сообраќајни знаци на јавни-

те патишта ' — — — — — 
Положба на дупките за виоци за за-

цврстување на знаците — — 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1959 година. 

Бр. 14-4825/1 
17 ноември 19-58 година ^ 

< Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р< 

JUS U.S4.771 
JUS U.S4.772 
JUS U.S4.773 
JUS U.S4.774: . 
JUS U.S4.775 
JUS U.S4.776 

JUS U.S4.777 
JUS U.S4.778 

JUS U.S4.779 

JUS U.S4.78Q 

JUS U.S4.791 

809. 
Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-* 

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕМПЕ-

РИРАН ЛИВ И ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СИВ И 
ТЕМПЕРИРАН ЛИВ 

1. Во издадение на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Механички испитувања на метали. 
Земање мостри за испитување на сив 
лив со затегање и свиткување — JUS С.А4.012 

Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на сив' лив со за-
тегање - — — - — — — — JUS С.А4.013 

Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на сив лив со свит-
кување — — — — — — — JUS С.А4.014 

Механички испитувања на мета-
ли. Испитување на темпериран лив со 
затегање — — — — — — — JUS С.А4.015 

Темпериран лив — — — — JUS С.Ј4 021 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната г^тчсита 
стандардизација, кое е составен дел од ова рошзние. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 47 — Страна 1087. 
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3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1959 година-

Бр. 04-4823/1 
17 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
станд ардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за пензиското осигуру-
вање, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
44/58, се поткраднала долу наведената грешка, тд 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 4 став 1 во претпоследниот ред, ме-
чето „од членот 2" треба да стои: „од членот 3". 

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 13 
ноември 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за извршу-
вање на Законот за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на правата и обвр-
ските на југословенските државјани врз основа на 
меѓународни договори, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 40/58, се потпаднала долу наведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НА-
СТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ 
Во членот 8 во точката 2 став 2, во 14 и 15 ред, 

наместо зборовите: „членот 9 став 2" треба да стои: 
„членот 9 став 4". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за законодавство и организација, Белград, 17 ноем-
ври 1958 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на чле-

нот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА 
I 

Се отповикува 
Др Дарко Чернеј, од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Италија. 

II 
Се назначува 
Михајло Јаворски, досегашен извонреден и 

ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Белгија, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Италија. 

1 III 
Државниот секретар за надворешни работа ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
7 ноември 1958 година 

Белград 
^ Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

795. Правилник за работа на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина (Пречи-
стен текст) — — — — — — — — 1045 

796. Правилник за работа на Соборот на про-
изводителите на Сојузната народна скуп-
штина (Пречистен текст) — — — — 1065 

797- Уредба за измена на Уредбата за извршу-
вање на Законот за придонесот за стан-
бена изградба — — — — — — — 1083 

798. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за формирање републички фондови 
за станбена изградба — ,— — — — 1083 

799. Уредба за дополненија на Уредбата за 
употреба на средствата за инвестиции во 
1958 година — — — — _ — — 1084 

800. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на плаќање на ануи-

^--^тетите по заемите за инвестиции — — 1084 
,'801. Одлука за престанок на важењето на Од-
! - луката за определување на стопанските 

организации што го издвојуваат придоне-
сот од доходот според членот 49 од Зако-
нот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации — — — — — — 1084 

802. Одлука за определување на филмските 
работници што се сметаат како филмски 
уметници — — — — — — — — 1084 
Упатство за донесување нови тарифни и , 
други правилници за основите за награ-
дување на работниците на стопанските 
организации — — — — — — — 1085 

804. Наредба за определување цените на ше-
ќерната репка од родот на 1959 година 1085 

805. Решение за пуштање во оптек на при-
годна поштенска марка по повод просла-
вата на десетгодишнината од Деклараци-
јата за правата на човекот — — — — 1086 

806. Решение за продолжување важењето на 
Решението за југословенскиот стандард 
за цементи — — — — — — — — 1086 

807- Решение за југословенскиот стандард за 
координација на изолаџијата во електро-
техниката — — — — — — — — 1086 

808.' Решение за југословенските стандарди за 
- сообраќајни знаци на јавните патишта 1087 

809. Решение за југословенските стандарди за 
темпериран лив и за испитување на сив 
и темпериран лив — — — — — — 1087 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за пензиското осигурување 1088 

Исправка на Уредбата за извршување на За-
конот за уредување на имотните односи 

'настанати поради ликвидација на пра-
вата и обврските на југословенските др-
жавјани врз основа на меѓународни дого-
вори — — — — — — — — — 1088 
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