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Врз основа на член 144 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничката седница на сите собори одржана на 12 
април 1965 година донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правилата за работата и организацијата на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија 
се утврдуваат со Деловникот на Собранието, со 
деловниците на соборите на Собранието и со делов-
ниците на комисиите, одборите и другите тела на 
Собранието и неговите собори. 

Член 2 
Деловникот на Собранието содржи одредби за 

остварување правата и за извршувањето должно-
стите на пратениците, за начинот на работа на 
заедничка седница на соборите на Собранието; за 
образувањето, делокругот и начинот на работа на 
комисиите и другите тела на Собранието; за раз-
граничувањето на рамноправниот делокруг на со-
борите на Собранието и за соработката на соборите, 
комисиите, одборите и другите тела на Собранието и 
неговите собори; за видовите на акти на Собранието 
и основните начела на постапката за нивното доне-
сување; за правата и должностите на претседателот 
на Собранието и за работата на Претседателството 
на Собранието. 

Со Деловникот на Собранието се уредуваат и 
односите на соборите на Собранието и другите тела 
на Собранието и неговите собори спрема Извршниот 
совет и републичките органи на управата и се утвр-
дуваат начелата за соработка на Собранието и 
неговите тела со општествено-политичките органи-
зации, со самоуправните организации и здружени-
јата на граѓаните како и со собранијата на опште-
ствено-политичките заедници. 

Во Деловникот на Собранието се утврдуваат и 
основните одредби за организацијата и работата на 
службите на Собранието. 

Член 3 
Секој собор' на Собранието самостојно донесува 

деловник за својата работа. 
Со деловниците на соборите се утврдуваат пра-

вилата за работата и организацијата на соборите 
и нивните одбори, комисии и други тела. 

Член 4 
Комисиите и другите тела на Собранието рабо-

тат според одредбите на овој деловник. 
Комисиите и другите тела на Собранието мо-

жат да донесат деловник за начинот на својата 
работа, а задолжително донесуваат свој деловник 
кога е тоа предвидено со овој деловник. 

Член 5 
Во остварувањето на своите права и должности 

Собранието соработува со општествено-политичките 
организации, со самоуправните организации и здру-
женијата на граѓаните, како и со собранијата на 
општествено-политичките заедници. 

Член 6 
Собранието е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Собранието трае најмногу 

два месеца. 
Времето и траењето на летниот одмор на Со-

бранието го утврдува Претседателството на Собра-
нието. 

Член 7 
Работата на Собранието е јавна. 
Јавноста во работата на Собранието се обез-

бедува со известување на граѓаните за работата на 
Собранието преку печатот и другите видови ин-
формации, со посебно објавување на позначајни 
материјали од работата на Собранието, со објаву-
вање на стенографските белешки од седниците на 
Собранието, како и со слободното присуство на гра-
ѓаните на седниците на Собранието во простор 
определен за таа цел. 

Собранието и неговите собори можат, кога е 
тоа во општ интерес, да одлучат за одделни пра-
шања да расправаат без присуство на јавноста. 

Член 8 
Претставниците на печатот и на другите видо-

ви информации имаат право да присуствуваат на 
седниците на соборите, одборите и комисиите и да 
ја известуваат јавноста за нивната работа, освен 
ако се одлучи за некое прашање да се расправа 
без присуство на јавноста. 

Собор, одбор или комисија можат да одлучат 
претставниците на печатот и на другите видови 
информации да присуствуваат на седница и кога 
на седницата по одделни прашања се расправа без 
присуство на јавноста. За такви прашања овие 
претставници можат за јавноста да даваат изве-
стувања само за она за што ќе одлучи соборот, 
одборот односно комисијата. 

На претставниците на печатот и на другите ви-
дови информации им се даваат и други известува-
ња за работата на телата на Собранието, за што 
се грижи посебна служба на Собранието. 

Правата и должностите на претставниците на 
печатот и на другите видови информации во Со-
бранието се уредуваат со посебен правилник ипо 
го донесува Претседателството на Собранието. 

Член 9 
Собранието има печат. 
Печатот на Собранието има округла форма. Во 

средината на печатот е грбот на Социјалистичка 
Република Македонија, а околу него е натписот: 
„Социјалистичка Република Македонија — Собра-
ние на Социјалистичка Република Македонија — 
Скопје". 
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П. ПРАТЕНИЦИ 

1. Општи одредби за остварување правата и 
должностите на пратениците 

Член 10 
Пратеникот има права и должности утврдени со 

Уставот, со закон, со овој деловник и со деловни-
кот на соборот чиј е член. 

Член 11 
Пратеникот се здобива со своите права и долж-

ности по верификацијата на мандатот и потпишу-
вањето на текстот на свечената изјава. 

По одлуката на соборот за верификацијата на 
мандатите, пратениците го потпишуваат текстот на 
свечената изјава, кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе 
ја вршам совесно и предано, дека ќе се придржу-
вам кон Уставот и законите и дека сите свои сили 
ќе ги залажувам за остварувањето целите на со-
цијалистичкото општество и интересите на наро-
дите и граѓаните на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија". 

Член 12 
Пратеникот ужива имунитет од денот кота оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Државниот орган, што има намера да притвори 
пратеник или да започне кривична постапка про-
тив пратеник кој се повикал на имунитетот, е дол-
жен претходно да побара одобрение од соборот 
чиј член е пратеникот. 

Барањето на одобрение за притворање на пра-
теник односно за започнување на кривична по-
стапка против пратеник, надлежниот орган му го 
поднесува на претседателот на Собранието. 

Државниот орган е должен да го извести прет-
седателот на Собранието и за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот. 

Барањето на одобрение за притвор на пратеник 
односно за започнување на кривична постапка про-
тив него, извештајот на државниот орган за започ-
нувањето на кривична постапка против пратеник 
кој не се повикал на имунитет, како и извештајот 
на државниот орган за притворање на пратеникот 
што е затечен во вршење на кривично дело за кое 
е пропишана казна строг затвор во траење подолго 
од пет години, претседателот на Собранието му го 
упатува на претседателот на соборот чиј член е 
пратеникот. 

Член 13 
Функцијата на пратеник е почесна општествена 

функција. 
Пратеникот, кој поради работа во Собранието 

ќе престане да го врши своето поранешно занима-
ње или не остварува личен доход на своето работно 
место во државен орган, работна или друга ор-
ганизација, има право на надоместок на изгубе-
ниот личен доход. 

Пратеникот има право на надоместок за тро-
шоците за вршење на пратеничката функција во 
изборната единица во која е избран. 

Пратеникот има право' на надоместок на тро-
шоците кога надвор од местото на своето живеење 
учествува во работата на телата на Собранието или 
врши работа по одлука на тие тела. 

Собранието им обезбедува на пратениците пра-
во на бесплатен односно повластен превоз со' опре-
делени јавни сообраќајни средства. 

Член 14 
На пратениците им се издава пратеничка ле-

гитимација. 
Во пратеничката легитимација се истакнува 

имунитетното право и другите права што' можат 
да се остварат врз основа на пратеничката легити-
мација. 

За издавањето и за евидентирањето на издаде-
ните пратенички легитимации се грижи секретарот 
на Собранието. 

2 Остварување правата и должностите на прате-
ниците во Собранието 

Член 15 
Пратеникот има права и должност да присус-

твува на заедничките седници на сите собори на 
Собранието, да учествува (во работата и во одлучу-
вањето на овие седници. 

Пратеникот, што е член на комисија или друго 
тело на Собранието, има право и должност да при-
суствува на седниците и да учествува во работата 
и во донесувањето на одлуките на тоа тело. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ница на комисија или друго тело на Собранието, и 
ако не е член на тоа тело, како и да учествува во 
нивната работа, но без право на одлучување. 

Член 16 
Пратеник на еден собор има право да прису-

ствува на седница на друг собор, а со одобрение на 
соборот може и да учествува во работа! а на седни-
цата, но без право на одлучување 

Пратеник на еден собор има право да присус-
твува на седница на одбор, комисија или друго 
тело на друг собор, а со одобрение на тие тела мо-
же и да учествува во нивната работа, но без право 
на одлучување. 

Член 17 
Пратеникот има право, заедно со определеа 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функцио-
нери што се избираат на заедничка седница на си-
те собори. 

Член 18 
Пратеникот има право на Извршниот совет и на 

функционерите што раководат со републичките ор-
гани на управата да им поставува прашања што 
се однесуваат на нивната работа или на работи од 
нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
што спаѓаат во делокругот на соборот чиј е член и 
прашања што се од интерес за работните заедници 
од областа што е во делокругот на соборот. 

Член 19 
Пратеникот има право да биде постојано и ре-

довно известуван за сите прашања чие познавање 
му е потребно за редовно и правилно вршење на 
пратеничката должност и за остварувања на пра-
теничките права, а особено: 

— за прашањата од општ интерес за Републи-
ката; 

— за работата на телата на Собранието; 
— за работата на Извршниот совет и репуб-

личките органи на управата; 
— за остварувањето политиката утврдена со 

општествените планови и другите акти на Собра-
нието; 

— за секое прашање што претстои да се пре-
тресува на седница на телото на Собранието чиј е 
член. 

Пратениците што се членови на одбори, коми-
сии и други тела на Собранието и неговите собори, 
треба да бидат што поцелосно известувани за со-
стојбата во областа од делокругот на тие тела, како 
и за сите други прашања чие познавање е потребно 
за вршење на нивната функција во тие тела. 

За што поцелосно' известување на секој прате-
ник му се доставуваат: Билтенот на Собранието, 
сите службени публикации на Собранието, инфор-
мативните и документационите материјали до пра-
шањата што се на дневен ред на седниците на те-
лата чиј е член, како и за други прашања од де-
локругот на тие тела. 
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Член 20 
При доставувањето на материјалите на прате-

ниците, претседателот на Собранието, претседате-
лот на соборот односно на комисијата или одборот, 
утврдува кои од тие материјали се сметаат за др-
жавна тајна 

За државна тајна се сметаат и податоците што 
пратеникот 'ќе ги дознае на седница на телата 
на Собранието во врска со прашањето кое на сед-
ницата се расправа без присуство на јавноста. 

Член 21 
За да се обезбедат услови за врше,ње на фун-

кцијата на пратеник, стручни служби на Собра-
нието се должни: 

— на пратениците да им даваат стручна по-
мош во изработувањето на предлозите што тие 
им ги поднесуваат на телата на Собранието и во 
вршењето на други работи! што им ги доверило 
тело на Собранието; 

— да им обезбедуваат дополнителна докумен-
тација што им е потребна за нивната работа; 

— да им даваат стручни објаснувања за проб-
лемите на кои тие работат; и 

— да се грижат за обезбедување на технички 
услови за нивната работа. 

Член 22 
За извршување на нивните права и должнос-

ти, на пратениците им стои на располагање биб-
лиотеката и документацијата на Собранието. 

Пратениците имаат право да ги користат 
просториите во Собранието што им се ставени на 
располагање! за работа, состаноци, одмор и слично. 

Пратениците имаат право во Собранието, во 
за тоа определени простории, да одржуваат сос-
таноци и разговори со избирачите и други гра-
ѓани. 

Овие права пратениците можат да ги користат 
во согласност со одредбите за работата и органи-
зацијата на соодветните служби на Собранието и 
одредбите за куќниот ред на Собранието. 

III. ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СИТЕ СОБОРИ 
С в и к у в а њ е 

Член 23 
Заедничка седница на сите собори свикува 

претседателот на Собранието по своја иниција-
тива. 

Заедничка седница на сите собори претседате-
лот на Собранието ќе свика кога е тоа предвидено 
со овој деловник или ако тоа го предложат нај-
малку два сФбора на Собранието или Извршниот 
совет. 

Член 24, 
Заедничка седница на сите собори задолжи-

телно се одржува секоја втора година по изборот 
на половината од пратениците и тоа најдоцна во 
рок од 15 дена, од денот кога во сите собори е 
извршена верификација на мандатите на ново-
избраните пратеници. 

Член 25 
Поканата за заедничката седница на сите со-

бори им се испраќа на сите пратеници најдоцна 
осум дена пред денот определен за одржување 
на седницата. 

Заедно со поканата на пратениците им се 
доставува и предлогот на дневниот ред и соод,вет-
ниот материјал за прашањата што се предлагаат 
за дневен ред, како и записникот од претходната 
заедничка седница ако не им бил порано доставен. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
на Собранието може да свика заедничка седница 
на сите собори и во рок покус од осум дена, а 
дневниот ред за оваа седница да го предложи 
и на самата седница. 

2. Дневен ред 

Член 26 
Дневниот ред на заедничка седница на сите 

собори се утврдува во почетокот на седницата. 
Дневниот ред го предлага претседателот на 

Собранието. 
Во предлогот на дневниот ред претседателот 

на Собранието ги внесува сите прашања што до 
денот на свикувањето на седницата му ги подне-
ле пратениците, функционерите и органите, кои 
според Уставот и овој деловник се овластени да 
предлагаат определено прашање да се стави на 
дневен ред на заедничка седница на сите собори. 

Член 27 
Ако претседателот на Собранието во предло-

гот на дневниот ред не внел прашање што до 
денот на свикувањето на седницата го предложил 
пратеник, овластен функционер или орган и ако 
предлагачот останува при својот предлог, за вне-
сувањето на ова прашање во дневниот ред на 
седницата се одлучува без претрес. 

Член 28 
Претседателот на Собранието, пред почетокот 

на седницата, ќе им, стави на располагање на пра-
тениците и СПИСОК на сите прашања, што прате-
ниците и овластените функционери и органи по 
испраќањето на поканата за седница, а најдоцна 
24 часа пред седницата му ги доставиле Со пред-
лог да се внесат во дневниот ред на седницата. 

Во итни и оправдани случаи Собранието може 
да одлучи во дневниот ред на заедничката сед-
ница да се внесат и некои од прашањата што на 
претседателот на Собранието му се доставени по 
испраќањето на поканата за седницата. 

Член 29 
Пратеникот може и на седницата да предло-

жи во дневниот ред да се с^гави определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на 
предлогот. 

На седницата претходно се расправа за итноста, 
ако предлогот за итност го поддржуваат најмалку 
десет пратеници. 

Итноста на предлог може на седница да пред-
ложи и претставник на Извршниот совет. 

3. Претседавање и учество 

Член 30 
На заедничка седница на сите собори прет-

седава претседателот на Собранието. Во случај 
на негова спреченост или отсутност, го заме-
нува еден од потпретседателите. 

Ако и потпретседателите се спречени или от-
сутни, на заедничката седница се избира прате-
ник кој ќе претседава на седницата. Во таков 
случај седницата ја отвора најстариот по години 
пратеник, и тој претседава до изборот на прате-
никот што ќе претседава на Седницата. 

Најстариот по години пратеник претседава на 
седницата и кога на претседателот и на потпрет-
седателите им истекол мандатот или кога се тие 
разрешени од нивните функции — до изборот на 
нов претседател на Собранието. 

Член 31 
Кога се претресува предлог на Извршниот со-

вет, во работата на заедничката седница на сите 
собори можат да учествуваат, без право на од-
лучување, и претставници на Извршниот совет 
кои не се пратеници, како и функционери на ре-
публички орган на управата, кога на седницата 
се претресува предлог што е од интерес за ор-
ганот со кој раководат. 

Во работата на заедничка седница на сите со-
бори можат да учествуваат, без право на одлу-
чување, и претставниците на органите на оп-
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штествено-политичките заедници, на општествено-
политичките, работните и други организации, како 
и научни, стручни и други јавни и политички ра-
ботници што се поканети на седницата за да ги 
изнесат своите мислења по определени прашања 

Член 32 
На заедничка седница на сите собори може да 

одржи говор Претседателот на Републиката, пот-
претседателот на Републиката, претставници на 
Сојузната скупштина, претставници на Сојузниот 
извршен совет и претставници на собранијата на 
другите социјалистички републики на Југосла-
вија. 

На заедничка седница на сите собори можа? 
да одржат говор и странски државници и гра-
ѓани на странски држави како гости. 

Член 33 
На заедничка седница никој не може да го-

вори пред да побара и да добие збор од претсе-
дателот. 

Пријави за збор се поднесуваат штом ќе 
започне претресот и можат да се поднесуваат се 
до неговото завршување. 

Член 34 
Секој пратеник има право да говори на јазикот 

на народот на кој му припаѓа. Говорите одржани 
на јазиците на народностите - национални мал-
= в а веднаш се преведуваат на македонски 

Член 35 
Пратеникот, по правило, говори од говорницата. 

Член 36 
Претседателот се грижи говорникот да не биде 

спречуван во својот говор. 
Говорникот може да го опомене на ред или да 

го прекине во говорот само претседателот на Со-
бранието. 

Член 37 
Претседателот им дава збор на пратениците по 

редот на нивното пријавување. 
На пратеникот, кој сака да говори за повреда 

на деловникот или за повреда на утврдениот дне-
вен ред, претседателот ќе му даде збор штом тој 
тоа ќе го побара. Говорот на овој пратеник не може 
да трае подолго од пет минути. По тој говор прет-
седателот е должен да даде објаснение во поглед 
на повредата на деловникот односно на утврдениот 
дневен ред, Ако пратеникот не биде доволен со 
даденото објаснение, за прашањето се решава на 
седницата без претрес. 

Ако пратеникот побара збор за да поправи на-
вод што е неточно изложен или што дал повод за 
недоразбирање или предизвикал потреба од лично 
објаснување, претседателот ќе му даде збор штом 
својот говор ќе го заврши оној што ја предизвикал 
потребата од поправката. Во својот говор пратени-
кот мора да се ограничи на поправката односно на 
личното објаснување, а неговиот говор не може да 
трае подолго од пет минути. 

Член 38 
Говорникот може да говори само по прашање 

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

претседателот1 ќе го повика да се придржува за 
дневниот ред, 

Ако говорникот и во повторното повикување не 
се придржува кон дневниот ред, претседателот мо-
же да му го одземе зборот. 

Член 39 
По предлог од претседателот или од еден пра-

теник, кого го поддржуваат најмалку десет пра-
теници, на седницата може да се одлучи говорник 
по исто прашање да може да говори само еднаш 
како и да се определи времето на траење на го-
ворот. 

Член 40 
За одржување на редот на седницата се грижи 

претседателот. 
Член 41 

За повреда на редот на седницата против пра-
теникот кој го повредува редот можат да се из-
речат следните дисциплински мерки: опомена, од-
земање на зборот и отстранување од седницата. 

Изречените дисциплински мерки се внесуваат 
во записникот од седницата. 

Член 42 
Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со 

своето поведение на седницата или со својот говор 
на седницата го повредува редот и , одредбите на 
деловникот. 

Одземање на збор ќе се примени на пратеник 
кој со својот говор на седницата го повредува ре-
дот и одред,бите на деловникот, а на истата седница 
двапати е повикан да се придржува за ,редот и 
одредбите на деловникот. 

Дисциплинските мерки опомена и одземање на 
зборот ги изречува претседателот на Собранието. 

Член 43 
Отстранување од седница ќе се примени на 

пратеник кој не сака да постапи според наредбата 
на претседателот кога овој му одзел збор, или кој 
на друг начин ја нарушува или ја смеќава рабо-
тата на седницата или тешко го навредува Собра-
нието или пратениците, или се служи со изрази 
што не се во согласност со достоинството на Со-
бранието. 

Пратеникот може да биде отстранет само од сед-
ницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седницата се применува по 
предлог од претседателот или по предлог од еден 
пратеник кого го поддржуваат најмалку десет пра-
теници. 

Отстранувањето од седница се применува без 
претрес. 

Пратеникот против кого се предлага отстрану-
вање од седница има право да добие збор и да даде 
своја одбрана. Неговиот говор не може да трае 
подолго од десет минути. 

Пратеникот против кого е изречено отстрану-
вање од седница е должен веднаш да ја напушти 
салата во која се одржува седницата и не може 
да присуствува на седницата од која е отстранет. 

Член 44 
Ако со редовните мерки не може да го одржи 

редот на седницата, претседателот ќе нареди кра-
ток прекин на седницата. 

Член 45 
Претседателот може да нареди од салата, во 

која се одржува седницата, да се отстрани секој 
слушател кој го нарушува редот. 

Ако редот е нарушен во знатна мера, претседа-
телот може да нареди да се отстранат сите слу-
шатели. 

Член 46 
Сите лица, кои за времето додека трае седни-

цата се наоѓаат во салата по службена должност, 
се должни да ги извршуваат налозите на претсе-
дателот во поглед одржувањето на редот. 

Тек на седницата 
Член 47 

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 
ќе ги праша пратениците дали имаат забелешки на 
записникот од претходната заедничка седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 48 
Пред да се премине на дневниот ред претсе-

дателот објавува кратки соопштенија во врска со 
работата на седницата и другите претходни пра-
шања. 
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Член 49 
По усвојувањето на дневниот ред се премину-

ва на претрес по одделни прашања, според редот 
што е утврден во усвоениот дневен ред. 

Член 50 
На седницата се претресува секое прашање 

што е ставено на дневен ред пред да се одлучи 
за него, освен ако со овој деловник е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 51 
Претресот по одделно прашање трае и се води 

се додека по него има пријавени пратеници за 
збор. 

Претседателот го заклучува претресот кога ќе 
утврди дека повеќе нема пријавени пратеници за 
збор. 

Член 52 
Претресот по одделните прашања, по правило, 

е единствен. 
Ако по прашање од општ интерес за Републи-

ката се предлага претресот да заврши со донесу-
вање на декларација, резолуција или препорака, 
како и кога се претресува предлог на деловник на 
Собранието или на друга одлука од делокругот на 
заедничката седница на сите собори, на седницата 
може да се одлучи по такво прашање одделно да 
се води општ претрес и претрес по текстот на 
предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат ми-
слења, да се бараат објаснувања и да се поставу-
ваат прашања во поглед на решенијата што се 
дадени во предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува по делови, 
глави односно оддели, а ако на седницата се одлу-
чи и по одделни одредби. 

Член 53 
По прашањата што се претресуваат на заеднич-

ка седница можат да се донесуваат одлуки, декла-
рации, резолуции како и препораки за работата на 
државните органи и работните и другите самоу-
правни организации. 

Член 54 
На заедничка седница на сите собори можат да 

се донесуваат и заклучоци со кои се одлучува за 
начинот на работа на седницата, како и заклучоци 
што содржат упатства за работа на комисиите и 
другите тела на Собранието. 

Член 55 
Донесување на одлука, декларација, резолуција 

или препорака може да предложи секој собор на 
Собранието'. Извршниот совет, комисија или друго 
тело на Собранието како и секој пратеник. 

Предлогот на одлука, декларација, резолуција 
или препорака на пратениците мора да им биде 
ставен на располагање пред почетокот на сед-
ницата. 

5. О д л у ч у в а њ е 

Член 56 
За донесување на одлуки на заедничка седница 

на сите собори е потребно присуство на мнозин-
ството членови на секој собор. 

Ако претседателот смета дека на седницата не 
присуствува доволен број пратеници, ќе нареди да 
се извиши прозивање. 

Прозивање ќе се изврши и ако тоа го побара 
еден пратеник чие барање го поддржуваат најмал-
ку десет пратеници. 

Член 57 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. 

Член 58 
Пратениците гласаат на тој начин што се из-

јаснуваат „за" или „против" предлогот или се воз-
држуваат ОД гласањето. 

Пратеникот има право пред гласањето да го 
образложи својот глас. Ова образложение не може 
да трае подолго од пет минути. 

Член 59 
Гласањето, по правило, се врши јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 60 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува пратениците да 
се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето'. 

Член 61 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е потребно 
точно да се утврди резултатот од гласањето или ако 
тоа го побара еден пратеник, чие барање го поддр-
жуваат најмалку десет пратеници. 

Поименично^ гласање се врши со прозивање на 
пратениците кои при прозивањето се изјаснуваат 
дали се „за" или „против" предлогот или се воздр-
жуваат од гласањето. 

Кога ќе биде завршено прозивањето, повторно 
се прозиваат пратениците за кои во списокот не е 
забележено дека гласале. 

Прозивање^ го врши секретарот на Собранието. 
Член 62, 

Гласањето за избор и разрешување на функцио-
нерите, што се избираат и разрешуваат на заеднич-
ка седница на сите собори, се врши тајно, ако така 
се одлучи на седницата по предлог од претседателот. 

Гласањето ќе се врши тајно и кога тоа ќе го 
побара еден пратеник, чие барање го поддржуваат 
најмалку десет пратеници. 

Член 63 
Со спроведувањето на избори со тајно гласање 

раководи претседателот на Собранието, на кого во 
тоа му помагаат секретарот на Собранието и двајца 
до четворица пратеници што се избираат на сед-
ницата. 

Член 64 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На гласачкото ливче се отпечатуваат имињата 

на сите предложени кандидати и тоа по оној ред, 
по кој му се предадени предлозите на претседате-
лот на Собранието. Пред името на секој кандидат 
се става реден број. 

I Гласачките ливчиња мораат да бидат со еднак-
в а големина, од иста боја и форма. На секое гла-

сачко ливче се става печатот на Собранието. 

Член 65 
Секој пратеник добива по едно гласачко ливче. 
По расподелбата на гласачките ливчиња и от-

како ќе утврди дека сите пратеници добиле по едно 
гласачко ливче, претседателот на Собранието ќе ги 
даде потребните објаснувања за начинот на гласа-
њето и ќе го определи времето потребно за попол-
нување на гласачките ливчиња. 

По истекот на определеното време, претседате-
лот ги повикува пратениците да ги предадат гла-
сачките ливчиња. 

Член 66' 
Пратеникот лично го спушта свитканото гла-

сачко ливче во една од поставените гласачки ку-
тии. Бројот на гласачките кутии го определува 
претседателот на Собранието. 

Ка ј секоја гласачка кутија при гласањето При-
суствува еден од пратениците што се избрани на 
седницата, за да му помогнат на претседателот 
во спроведувањето на изборите. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јули 1965 

Член 67 
Пратеникот гласа „за" на тој начин што го 

заокружува редниот број пред името на кандидатот 
за кого гласа. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди за кого пратеникот гласал се смета за не-
важно. 

Член 68 
Откако сите присутни пратеници ќе гласаат и 

откако претседателот ќе објави дека гласањето е 
завршено, се преминува на утврдување на резулта-
тите од гласањето. 

Резултатите од гласањето се утврдуваат врз ос-
нова на предадените гласачки ливчиња. 

Член 69 
По завршувањето на гласањето претседателот 

го утврдува резултатот од гласањето и врз основа 
на резултатот објавува дали предлогот за кој се 
гласало е прифатен или е одбиен односно кои кан-
дидати се избрани. 

Ако гласањето за избор било тајно, претседа-
телот ќе ги објави резултатите од гласањето и ќе 
соопшти колку вкупно пратеници гласале, колку 
гласале за секој кандидат и колку има неважни 
гласачки ливчиња. 

Ако при изборот ниедна кандидатска листа од,-
носно ниеден кадидат не го добиле потребното мно-
зинство, се врши повторно' гласање. 

Пред повторното гласање предлагачите можат 
да ги повлечат своите поранешни предлози, а мо-
жат да се поднесуваат и нови предлози. 

6) П о с е б н и о д р е д б и н а и з б о р и 
а. Избор на претседател и потпретседатели на 

Собранието 

Член 70 
Предлог на кандидатура за избор на претседа-

тел на Собранието поднесува Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието. 
Предлог може да поднесе и група од Најмалку два-
есет пратеници по своја иницијатива или врз. ос-
нова на предлог од Главниот одбор на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Македонија. 

Предлогот на кандидатура се поднесува писме-
но на претседателот на Собранието пред почетокот 
на седницата на која се врши изборот. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, односно еден од предла-
гачите на кандидатурата што е предложена од гру-
па пратеници, имаат право на седницата да го 
образложат предлогот. 

Член 71 
За претседател на Собранието е избран канди-

датот што добил мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број на сите пратеници. 

Член 72 
Изборот на потпретседатели на Собранието се 

врши по изборот на претседател на Собранието. По 
предлог од претседателот на Собранието, на седни-
цата се опред,елува колку потпретседатели ќе се 
изберат. 

Предлог на кандидатура за избор на потпрет-
седатели на Собранието поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлог на 
кандидатура, може да поднесе и група од најмалку 
дваесет пратеници по своја иницијатива или врз 
основа на предлог од Главниот одбор на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Македонија. 

Предлогот на кандидатура му се поднесува пи-
смено на претседателот1 на Собранието. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата односно еден од предла-
гачите на кандидатурата што е предложена од 
група пратеници, имаат право на седницата да го 
образложат предлогот. 

Член 73 
При изборот на потпретседатели на Собранието 

за секој од предложените кандидати се гласа од-
делно, според редот на предлагањето на нивната 
кандидатура. 

Член 74 
Ако за избор на потпретседатели на Собранието^ 

се поднесени онолку предлози на кандидатури кол-
ку што потпретседатели се избираат, за потпретсе-
датели на Собранието се избрани кандидатите што 
добиле мнозинство на гласови од вкупниот број на 
сите пратеници. 

Ако за избор на потпретседатели на Собранието 
се поднесени повеќе предлози на кандидатури од 
бројот определен за избор на потпретседатели, за 
потпретседатели на Собранието се избрани оние 
кандидати што добиле најголем број гласови. 

Член 75 
Ако за избор на претседател на Собранието се 

поднесени предлози на две или повеќе кандид,атури, 
односно за избор на потпретседатели на Собранието 
се поднесени повеќе предлози на кандидатури од 
бројот определен за избор на потпретседатели и 
ако нивниот избор се врши јавно, гласањето ќе се 
изврши поименично. 

б) Избор на комисии и други тела на Собранието 
Член 76 

Избор на комисија или друго тело на Собрани-
ето во целина се врши врз основа на кандидатски 
листи. 

Секоја кандидатска листа треба да содржи 
предлог на кандидатура за претседател на комиси-
јата или друго тело и тоа за. онолку кандидати, 
колку што членови се избираат. 

Избор на одделни членови на Комисија или 
друго тело се врши врз основа на поединечни пред-
лози. 

Чл,ен 77 
Предлог на кандидатура поднесува Комисијата 

за прашања на изборите и изменувањата. Предлог 
на кандидатура може да поднесе и група од нај-
малку десет пратеници. 

Предлогот на кандидатура му се поднесува на 
претседателот на Собранието. 

Предлозите на кандидатури се поднесуваат нај-
доцна 2,4 часа пред почетокот на седницата на која 
се врши изборот. 

Сите пред,лози на канд,идатури им се ставаат 
на располагање на пратениците најдоцна до поче-
токот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, односно еден од предла-
гачите на канд,идатурата пгго ја предложила група 
пратеници, имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 

Член 78 
Избор на одделни членови на комисии и други 

тела на Собранието што се избираат од редот на 
пратениците на определен собор може да се врши 
и на одделна седница на тој собор. 

Републичкиот собор на своја седница може да 
именува и одделни членови на комисии и други 
тела на Собранието од редот на стручњаците и јав-
ните работници. 

За изборот на одделни членови на комисии и 
други тела што ќе го изврши соборот, претседателот 
на соборот ќе го извести претседателот на Собра-
нието и претседателот на соодветната комисија или 
друго тело. 

Член 79 
За избор на претседател на комисија или 

друго тело на Собранието соборите можат да одлу-
чуваат и на одделни седници. Предлогот за избор 
на претседател е усвоен ако за него се изјаснат нај-
малку три собори. 
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Претседателот на Собранието утврдува дали 
предлогот за избор на претседател на Комисија или 
друго тело на Собранието е усвоен. 

7. Постапка за разрешување 

Член 80 
Одредбите на овој деловник, кои се однесуваат 

па постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 

8 З а п и с н и ц и 

Член 81 
За работата на заедничка седница на сите со-

бори се води записник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата, а особено за предлозите што се 
поднесени на седницата и за одлуките што се до-
несени. 

Во записникот се внесуваат резултатите од гла-
сањето по одделни прашања. 

Пратеникот, кој на седницата издвоил мислење, 
може да побара во записникот да се внесат битните 
делови од неговата изјава. 

За составувањето на записникот се грижи сек-
ретарот на Собранието. 

Член 82 
Записникот, по правило, се составува истиот ден 

кога е завршена седницата. 
Записникот им се испраќа на сите пратеници 

по составувањето, а најдоцна осум дена пред денот 
определен за одржување на следната седница. 

Член 83 
Секој пратеник има право во почетокот на след-

ната седница да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката се одлучува на 

седницата без претрес. Ако забелешката се усвои, 
во записникот ќе се извршат соодветни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешка од-
носно записникот во кој согласно со усвоените за-
белешки се извршени измени се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишува претседателот 
на Собранието и секретарот на Собранието. 

Член 84 
За чување на оригиналите на записниците од 

заедничките седници на сите собори се грижи сек-
ретарот на Собранието. 

9. Стенографски белешки 

Член 85 
За работата на заедничка седница на сите со-

бори се водат стенографски белешки. 
Составен дел на стенографските белешки се и 

неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се приложени. 

Стенографските белешки им се ставаат на увид 
на пратениците по нивно барање. 

Секој пратеник има право да побара во стено-
графските белешки да се извршат исправки во не-
говото излагање, но без внесување на битни измени 
во текстот и без изоставање на искажани мисли. 

За остварувањето на ова право на пратениците 
се грижи секретарот на Собранието. 

Ако се појави спор за основаноста на барање 
да се изврши исправка во стенографските белешки 
за барањето се одлучува на седницата без претрес. 

Член 86 
Стенографските белешки за работата на заед-

ничка седница на сите собори се објавуваат најдолна 
во рок од шест месеци. 

За објавувањето на стенографските белешки се 
грижи секретарот на Собранието. 

IV. КОМИСИИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

1. Општи одредби 

Член 87 
За следење и проучување на определени пра-

шања, за составување нацрти на одделни закони и 
предлози на други акти, за вршење на анкети како 
и за подготвување и вршење на други работи за 
потребите на Собранието и неговите собори, се обра-
зуваат комисии и други тела на Собранието. 

На комисиите и другите тела на Собранието не 
можат да им се даваат овластувања за самостојно 
вршење на извршни функции. 

Член 88 
Собранието има постојани и повремени комисии 

и други тела. 
Постојани комисии и други тела се образуваат 

со деловникот на Собранието, а можат да се обра-
зуваат и со посебна одлука, која се донесува на 
заедничка седница на сите собори. 

Повремени комисии и други тела се образуваат 
со посебна одлука која се донесува на заедничка 
седница на сите собори или со одлука што се доне-
сува во истоветен текст на одделни седници на сите 
собори. 

Со одлуката за образување на комисија или 
друго тело се определуваат и нивниот делокруг, 
овластување и состав. 

Член: 89 
Секоја комисија или друго тело има претседател 

и определен број членови. 
Ако бројот на членовите не е определен со де-

ловникот односно со одлуката за образување на 
комисијата или друго тело ќе се определи при нив-
ниот избор. 

Претседателите на постојаните комисии или дру-
ги тела на Собранието се избираат од редот на пра-
тениците на Републичкиот собор. 

Членовите на комисиите и другите тела се из-
бираат од редот на пратениците. Определен број чле-
нови на комисиите и другите тела може да се из-
бира и од редот на стручњаците и јавните работ-
ници, со тоа што бројот на членовите од редот на 
стручњаците и јавните работници не може да биде 
поголем од бројот на членовите од редот на прате-
ниците. 

Претседателот и членовите на комисиите и дру-
гите тела се избираат на четири години, ако пред 
истекот на овој рок не им истечува пратеничкиот 
мандат. 

На заедничка седница на сите собори може да 
се одлучи претседателот и сите, или одделни чле-
нови на комисија или друго тело, да бидат разре-
шени и пред истекот на времето за кое се избрани. 

Секој собор може да го разреши член на ко-
мисија или друго тело што е избран од редот на 
членовите на тој собор и пред истекот на времето 
за кое е избран, а Републичкиот собор може да раз-
реши и одделни членови избрани од редот на стр^ч^ 
њаците и јавните работници. 

Член 90 
Претседателот на Комисијата или друго тело 

ја организира работата на тоа тело. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на коми-
сијата или друго тело; се грижи за известувањето 
на членовите на телото и на пратениците за про-
блемите од делокругот на телото; соработува со 
претседателите на соборите и другите тела на Со-
бранието и со функционерите што раководат со 
републичките органи на управата, како и со прет-
ставниците на соодветните организации, при под-
готвувањето на прашања што ќе се претресуваат 
на седница на телото; ги подготвува и свикува 
седниците; предлага дневен ред на седниците и им 
претседава; ја насочува работата на стручната 
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служба на телото; се грижи за спроведувањето 
на заклучоците на телото; врши и други работи 
што се определени со овој деловник или со од-
луката за образувањето на телото. 

Во случај на спреченост или отсутност, прет-
седателот ќе го заменува член на комисијата или 
друго тело што ќе го избере телото. Во итни случаи 
претседателот на Собранието може да определи 
член на тело, што е избран од редот на пратени-
ците, да го заменува спречениот или отсутниог 
претседател до избор на негов заменик. 

Член 91 
Комисиите и другите тела на Собранието ра-

ботат на седници. Седниците ги свикува претседа-
телот по сопствена иницијатива. 

Претседателот на комисија или друго тело е 
должен да свика седница ако тоа го побара прет-
седателот на Собранието или ако тоа го предложат 
најмалку три члена на телото, наведувајќи го пра-
шањето што треба да се стави на дневен ред на 
седницата. 

АКО 4 претседателот не свика седница кога е 
должен тоа да го стори, седницата ќе ја свика 
претседателот на Собранието. 

Член 92 
Секоја комисија или друго тело на Собранието 

може да одржува заеднички седници со други ко-
мисии, одбори или други тела на Собранието и на 
неговите собори, а определени прашања може да 
претресува и заедно со соодветен одбор, комисија 
или друго тело на Извршниот совет. 

Член 93 
Комисијава или друго тело можа^ да одлучу-

ваат ако на седницата присуствува мнозинството 
членови на телото. Одлука се донесува со мнозин-
ството гласови од присутните членови на телото'. 

Ако по определено прашање се одлучува на 
заедничка седница на две или повеќе комисии или 
други тела, членовите на секое од телата гласаат 
одделно. 

Заеднички седници на две или повеќе комисии 
и други тела на Собранието и неговите собори сви-
куваат договорно претседателите на соодветните 
тела. 

Член 94 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг, за составување на извештаи по овие 
прашања како и за подготвување на нацрти на 
акти, комисиите и другите тела можат да образу-
ваат поткомисии или стручни групи. Членовите на 
овие поткомисии односно стручни групи се имену-
ваат од редот на членовите на комисијата односно 
друго тело како и од редот на стручњаците и јав-
ните работници. 

За запознавање на состојбата на одделни пра-
шања од својот делокруг, комисиите и другите тела 
можат да вршат анкети. 

За подготвување на нацрти на закони или дру-
ги акти и за проучување на одделни прашања од 
својот делокруг, комисиите и другите тела можат 
да ангажираат научни и други институции и од-
делни стручњаци. 

Член 95 
Комисиите и другите тела самостојно ги утвр-

дуваат програмите за својата работа, во кои ги 
внесуваат најважните прашања од својот делокруг 
што ќе ги разгледуваат во идниот период. 

При изработување на програма за работа на 
комисија или друго тело се земаат предвид програ-
мите за работата на другите тела на Собранието, 
како и предлозите на пратениците, општествено-
политичките, работните и другите самоуправни ор-
ганизации. 

Пјред усвојувањето на програмата за работа, 
претседателот на комисијата или друго тело му го 
поднесува на Претседателството на Собранието на-

цртот на програма заради неговото усогласување со 
програмите за работа на соборите како и со про-
грамите за работа на другите комисии, одбори и 
други тела на Собраниего и неговите собори. 

2. Посебни одредби за постојаните комисии на 
Собранието 

Член 96 
Собранието ги има овие постојани комисии: 
а) Комисија за прашања на изборите и имену-

вањата ; 
б) Комисија за општествен надзор; 
в) Комисија за претставки и поплаки; 
г) Законодавно-правна комисија и 
д) Административна комисија. 
На заедничка седница на сите собори можат да 

се образуваат и други постојани комисии на Собра-
нието. 

а) Комисија за прашања на изборите и имену-
вања 

Член 97 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата ги разгледува сите прашања во врска со 
изборите, именувањата и разредувањата што се 
во надлежност на Собранието. 

Во рамките на овие задачи Комисијата особено: 
— ги разгледува и утврдува критериумите за 

избор односно именување на функционери на опре-
делени функции што ги избира односно именува 
Собранието, како и постапката за подготвување на 
предлози за избор односно именување на тие функ-
ционери; 

— ги разгледува предлозите што на Собранието 
му се поднесуваат за избор односно именување на 
функционери, од гледна точка на исполнувањето 
на условите утврдени за определена функција, како 
и од гледна точка на примената на утврдената по-
стапка за подготвување на предлозите за нивен из-
бор односно именување, и на надлежниот собор му 
дава мислење за тие предлози; 

— подготвува и на надлежните собори на Со-
бранието им поднесува предлози за избор односно 
именување и разрешување на функционери на Со-
бранието и неговите собори како и предлози за 
составот на постојаните комисии, одборите и дру-
гите тела на Собранието и неговите собори; 

— разгледува и предлага мерки за подобрува-
ње на условите за работа на пратениците, од гледна 
точка на нивната оптовареност на работното место 
и функциите од постојан карактер, како и за соз-
давање на услови - за поуспешно вршење на пра-
теничките функции во Собранието и на подрачјето 
на нивната изборна единица. 

Член 98 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата се грижи за спроведувањето во живот ус-
тавните начела и општествените норми кои се од-
несуваат на кадровската политика и предлага мер-
ки за нивното унапредување. 

Во извршувањето на овие задачи Комисијата 
особено работи на: 

— изградувањето на критериуми за натамошно 
развивање на демократскиот механизам во подбо-
рот на кадри на сите јавни функции, особено од 
гледна точка на примената на начелата за ограни-
чувањето на повторен избор и именување и од 
гледна точка на учеството на сите националности 
во вршењето на јавните функции на ниво на Ре-
публиката; ^ 

— поттикнувањето и усогласувањето дејноста 
на сите органи и организации, посебно на собирите 
на Собранието, благовремено согледување состој-
бата со кадрите и за поефикасно решавање на по-
требите од нив, како услов за побрз развиток на 
целокупниот општествен и стопански живот, 
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Член 99 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата има претседател и дванаесет членови. Че-
тири члена на комисијата се избираат од редот на 
пратениците на Републичкиот собор1, по еден член 
се избира од редот на пратениците на секој собор 
на работните заедници, а четири члена делегира 
Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија. 

Член 100 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата донесува свој деловник кој содржи поблис-
ки одредби за начинот на нејзината работа. 

б) Комисија за општествен надзор 

Член 101 
Комисијата за општествен надзор ги разгледу-

ва, од гледна точка на начелата на општествениот 
систем и на законите и другите прописи, општите 
прашања во врска со располагањето со општестве-
ните средства и распределбата на доходот како и 
во врска со начинот на извршувањето на правата 
и должностите на државните органи, органите на 
општественото самоуправување, организациите што 
вршат работи од јавен интерес и општествено-поли-
тичките заедници. 

Во остварувањето на општествениот надзор Ко-
мисијата особено: 

— ги претресува појавите од општо значење во 
врска со располагањето' со општествените средства 
и распределбата на доходот од страна на држав-
ните органи, органите на општественото самоупра-
вување, организациите, што вршат работи од јавен 
интерес и органите на општествено-политичките 
заедници, како и во врска со начинот на извршу-
вањето правата и должностите на тие органи и ор-
ганизации и остварувањето и заштитата на само-
управните и другите права на граѓаните; 

— ја следи и проучува политиката на употре-
бата на општествените средства во работните орга-
низации, фондовите и буџетите и ја проверува со-
гласноста на таа политика со општата општествена 
политика изразена во плановите, законите и дру-
гите акти на Собранието; 

— врз основа на документацијата на државни-
те органи и органите на општественото самоуправу-
вање, како и врз основа на самостојно разгледува-
ње и анализи на конкретни појави, укажува на не-
гативните појави во општествениот живот и во ра-
ботата на државните органи, работните организа-
ции и органите на општествено-политичките заед-
ници; 

— влијае врз остварувањето начелата на јав-
носта и законитоста во работата на државните ор-
гани. органите на општественото самоуправување, 
организациите што вршат работи од јавен интерес 
и органите на општествено-политичките заедници; 

— соработува со органите на општественото са-
моуправување и влијае врз развивањето на опш-
тествената дисциплина и одговорноста на лицата, 
избрани во органите на самоуправувањето, како и 
пред работните луѓе што ги избрале, така и пред 
општествената заедница како целина. 

Член 102 
Во врска со прашањата што ги разгледува, Ко-

мисијата за општествен надзор на органите на упра-
вувањето на самоуправните организации и на прет-
ставничките тела на општествено-политичките за-
едници може да им предлага да протресат опре-
делени прашања и да преземат мерки за отстра-
нување на неправилности како и да дава мислење 
за нивната работа. 

Член 103 
Комисијата за општествен надзор му поднесу-

ва на надлежниот собор извештај за своите забе-
лешки со предлози за преземање на потребни мер-
ки. 

Член 104 
Комисијата за општествен надзор има претсе-

дател и осум членови. Четири члена на комисијата 
се избираат од редот на пратениците на Републич-
киот собор, а по еден член се избира од редот на 
пратениците на секој собор на работните заедници. 

Член 105 
Комисијата за општествен надзор донесува свој 

деловник кој содржи поблиски одредби за начинот 
на нејзината работа. 

в) Комисија за претставки и поплаки 
Член 106 

Комисијата за претставки и поплаки: 
— ги разгледува претставките и поплаките што 

граѓаните му ги поднесуваат на Собранието со цел 
да се изнајдат п Р и ч м н и т е поради кои се поднесу-
ваат претставките и поплаките; 

— ги испитува преку соодветните органи прет-
ставките и поплаките што се однесуваат на оддел-
ни предмети, презема мерки за решавање на соод-
ветни предмети од надлежните органи според ва-
жечките прописи и за тоа го известува подносите-
лот на претставката односно поплаката; 

— ги известува соодветните тела на Собранието 
за согледаните проблеми и им предлага преземале 
на соодветни мерки; 

— ги разгледува претставките и предлозите со 
кои граѓаните и организациите предлагаат донесу-
вање или изменување на закон или друг општ акт 
за регулирање на прашања од општо значење и 
оправданите предлози му ги упатува на надлеж-
ниот собор. Член 107 

Комисијата за претставки и поплаки не доне-
сува решение по претставката односно поплаката, 
но ако оцени дека барањето на подносителот е 
оправдано, а се исцрпени сите редовни средства, на 
надлежните собори може да им поднесе предлог 
одделно прашање да се претресе и на соодветен 
начин да се реши. 

Член 108 
Комисијата за претставки и поплаки има прет-

седател и осум членови. Четири члена на комисија-
та се избираат од редот на пратениците на Репуб-
личкиот собор, а по еден член се избира од редот 
на пратениците на секој собор на работните заед-
ници. 

Член 109 
Комисијата за претставки и поплаки донесува 

свој деловник кој содржи поблиски одредби за на-
чинот на нејзината работа. 

г) Законодавно-правна комисија 

Член НО 
Законод,авно-правната комисија: 
— ги разгледува предлозите на закони и други 

акти што ги донесува Собранието и неговите собо-
ри од гледна точка на нивната усогласеност со Ус-
тавот и правниот систем, како и од гледна точка на 
нивната правно-техничка и терминолошка обра-
ботка и за тоа на надлежниот собор му поднесува 
извештај и предлози; 

— врз основа на изворниот текст на усвоениот 
закон или друг акт на Собранието дава исправки 
на грешките во објавениот текст на законот или 
друг акт; 

— ги разгледува предлозите за давање на ав-
тентични толкувања на законите и другите акти 
на Собранието и за тоа им дава мислење на над-
лежните собори; 

— утврдува пречистени текстови на законите 
и други акти на Собранието, ако за тоа со законот 
или друг акт биде овластена; 
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— разгледува начелни прашања од интерес за 
правниот систем и дава мислења по прашања од 
значење за неговото изградување; 

— дава мислења по предлозите за укинување 
на акти на Извршниот совет. 

Член 111 
Законодавно-правната комисија ги разгледува 

предлозите на закони и други акти за кои одлучу-
ваат соборите и своето мислење и предлози му ги 
поднесува на надлежниот собор пред да почне пре-
тресот по нив во Соборот. 

Ако предлог на закон или друг акт се разгле-
дува и во одборите и другите тела на соборите, За-
конодавно-правната комисија ќе ги разгледа и из-
мените и дополнувањата што одборот односно друго 
тело му ги предлагаат на соборот. Овие измени и 
дополнувања комисијата ќе ги разгледа пред нив-
ното претресување во соборот и за нив на соборот 
ќе му поднесе свое мислење и предлози. 

Комисијата ќе му поднесе на Соборот мислење 
односно предлог и за амандманите на предлог на 
закон или друг акт што се поднесени пред седни-
цата на Соборот. 

По барање на собор, ако на седницата на собо-
рот се поднесени амандмани на закон или друг 
акт со кои се вршат побитни измени или дополну-
вања на текстот на предлогот, Комисијата ќе му 
поднесе на соборот мислење и предлози по тие 
амандмани. 

Член 112 
Законодавно-правната комисија има претседа-

тел и четиринаесет членови. Шест членови на Ко-
мисијата се избираат од редот на пратениците на 
Републичкиот собор, по еден член се избира од ре-
дот на пратениците на секој собор на работните 
заедници и четири члена се избираат од редот на 
стручњаглите во областа на правото. 

Во работата на комисијата може да учествува 
и републичкиот секретар за законодавство и орга-
низација, но без право на одлучување. 

д) Административна комисија 

Член 113 
Административната комисиј а: 
— му предлага на Републичкиот собор прописи 

за надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието, ги извр-
шува тие прописи, и во рамките на овластувањата, 
донесува поблиски прописи за нивното спроведу-
вање; 

— го утврдува предлогот на претсметката на 
приходите и расходите на Собранието, врши прег-
лед на извршувањето на претсметката на прихо-
дите и расходите на Собранието и на Републичкиот 
собор му поднесува извештај за тоа. 

Член 114 
Административната комисија има претседател 

и осум членови. Четири члена на Комисијата се из-
бираат од редот на пратениците на Републичкиот 
собор, а по еден член се избира од редот на пра-
тениците на секој собор на работните заедници. 

3. Записници и стенографски белешки 

Член 115 
За работата на седница на комисија или друго 

тело на Собранието се води записник. 
Во поглед на содржината, составувањето и до-

ставувањето како и во поглед на усвојувањето на 
записникот, одредбите на овој деловник, сходно се 
применуваат и за записниците од заедничка седни-
ца на сите собори. 

Член 116 
За работата на седниците на комисија или дру-

го тело на Собранието може да се водат и стено-
графски белешки, ако за тоа одлучи комисијата 
или друго тело. 

V. СОБОРИ НА СОБРАНИЕТО 

1. Одредби за разграничување на рамноправниот 
делокруг на соборите 

Член 117 
Со цел да се придонесе за усогласувањето на 

односите и работата на соборите, со овој деловник 
се утврдува начинот на примената на одредбите на 
Уставот за рамноправниот делокруг на соборите. 

Член 118 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собор рамноправно со Стопанскиот 
собор: 

— претресува прашања од интерес за работ-
ните заедници од областа на индустријата и рудар-
ството, земјоделството и шумарството, финансиите, 
сообраќајот, градежништвото, стоковниот промет, 
угостителството и туризмот, осигурувањето, финан-
сирањето на станбената изградба и комуналните 
работи, занаетчиството и другите услужни дејности 
како и други прашања од овие области; 

— претресува прашања од областа на распре-
делбата на општествениот производ и системот на 
распределба во стопанските организации, планира-
њето, инвестициите, кредитната политика, стопан-
ското делување и други прашања од областа на 
стопанството; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областите наведени во 
претходните алинеи и дава автентични толкувања 
на овие закони; 

— ги утврдува основите на политиката во об-
ласта на стопанството и финансиите; 

— утврдува насоки за изработката на репуб-
личките општествени планови, донесува републич-
ки општествени планови и претресува прашања во 
врска со нивното извршување; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршни сметки на републичките општествени фон-
дови во областа на стопанството кога е тоа опреде-
лено со закон; 

— разгледува општи прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето во сто-
панските организации; 

— распишува референдум по прашања од об-
ласта на стопанството и финансиите; 

— распишува јавни заеми; 
— претресува извештаи на републичките се-

кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на стопан-
ството и финансиите; 

— претресува извештаи на Републичката сто-
панска комора, на републичките заедници на сто-
пански организации како и други извештаи за со-
стојбата во областа на стопанството и финансиите: 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите и други 
акти како и за извршување политиката на Собра-
нието во областа на стопанството и финансиите; 

Член 119 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собор рамноправно со Просветно-кул-
турниот собор: 

— претресува прашања од интерес за работни-
те заедници од областа на просветата, науката 
уметноста и другите области на културата, физич-
ката култура како и други прашања од овие об-
ласти; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областа на просветата, 
науката, уметноста и другите области на култура-
та, физичката култура и дава автентични толку-
вања на овие закони; 

— утврдува основи на политиката во областа 
на просветата, науката, уметноста и другите облас-
ти на културата и физичката култура; 



16 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 611 

— дава согласност на финансиските планови 
и завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областа на просветата, науката, умет-
носта и другите области на културата и физичката 
култура кога е тоа определено со закон; 

— разгледува општи прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето во ра-
ботните организации во областа на просветата, на-
уката, уметноста и другите области на културата и 
физичката култура; 

— распишува референдуми по прашања од об-
ласта на просветата, науката, уметноста и другите 
области на културата и физичката култура; 

— претресува извештаи на републичките се-
кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на просветата, 
науката, уметноста и другите области на култура-
та и физичката култура; 

— претресува извештаи на Универзитетот и 
други установи и организации во областа на про-
светата, науката, уметноста и другите области на 
културата и физичката култура, кога е тоа опре-
делено со закон; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите и другите 
акти, како и за извршување политиката на Собра-
нието во областа на просветата, науката, уметноста 
и другите области на културата и физичката кул-
тура. 

Член 120 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собор рамноправно со Социјално-
здравствениот собор: 

— претресува прашања од интерес за работ-
ните заедници во областа на здравјето, социјално 
осигурување и другите области на социјалната за-
штита како и други прашања од тие области; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областа на здравјето, 
заштитата на работа, социјалното осигурување и 
другите области на социјалната заштита, како и 
дава автентични толкувања на овие закони; 

— утврдува основи на политиката во областа 
на здравјето, социјалното осигурување и другите 
области на социјалната заштита; 

— дава согласност на финансиските планови 
и завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областа на здравјето и социјалното 
осигурување и другите области на социјалната за-
штита кога е тоа определено со закон; 

— разгледува општи прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето на ра-
ботните организации во областа на здравјето, со-
цијалното осигурување и другите области на со-
цијалната заштита; 

— распишува референдум по прашања од 
областа на здравјето, социјалното осигурување и 
другите области на социјалната заштита; 

— претресува извештаи на републичките се-
кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работа во областа на здравјето, 
заштитата на работа, социјалното осигурување и 
другите области на социјалната заштита; 

— претресува извештаи на заедниците на ра-
ботните организации во областа на здравјето, соци-
јалното осигурување и другите области на соци-
јалната заштита; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршувањето на законите и другите 
акти, како и за извршувањето на политиката на 
Собранието во областа на здравјето, социјалното 
осигурување и другите области на социјалната 
заштита 

Член 121 
Во рамките на делокругот утврден со Уставот 

Републичкиот собор рамноправно со Организацио-
но-политичкиот собор: 

— претресува прашања од областа на опште-
ствено-политичкото уредување, а особено праша-
ња од областа на правата и слободите на човекот 
и граѓанинот и нивната заштита, организацијата 
на власта и самоуправувањето во општествено-по-
литичките заедници, народната одбрана, внатреш-
ните работи, правосудството како и други области 
од надлежноста на Собранието, освен прашањата 
што според Уставот спаѓаат во рамноправен дело-
круг на другите собори или во самостоен делокруг 
на некој друг собор; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областа на оппгге-
ствено-политичкото уредување, а особено прашања 
од областа на организацијата на власта и само-
управувањето во општествено-политичките заедни-
ци, народната одбрана, внатрешните работи, пра-
восудството, адвокатурата и другите видови на 
правната заштита, имотно-правните односи, тру-
дот, бракот и семејството, статистиката и евиден-
цијата како и во други области од надлежноста на 
Собранието, доколку тоа не спаѓа во рамноправен 
делокруг на другите собори; 

— утврдува основи на политиката во областите 
наведени во претходните алинеи; 

— донесува републички буџет и завршна 
сметка; 

— разгледува општи прашања од областа на 
системот на општественото самоуправување како и 
општи прашања од интерес за работата на органите 
на самоуправувањето во државните органи; 

— распишува референдуми по прашања од 
областите што не спаѓаат во рамноправен делокруг 
на другите собори; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областите што не спаѓаат во рамнопра-
вен делокруг на другите собори кога е тоа пред-
видено со закон; 

— претресува извештаи на републичките се-
кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на законо-
давството, народната одбрана, внатрешните рабо-
ти, правосудството, буџетот и организацијата на 
управата, како и информациите; 

— претресува извештаи на Врховниот суд на 
Македонија и другите републички судови, Репуб-
личкото јавно обвинителство и Републичкото јав-
но правобранителство; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите, буџетот 
и другите акти како и за извршувањето политиката 
на Собранието во областите што не спаѓаат во рам-
ноправен делокруг на другите собори. 

Член 122 
Во случаите кога се работи за прашања од ин-

терес за два или повеќе собори на работните заед-
ници, рамноправно со Републичкиот собор, одлу-
чува оној собор на работните заедници, во чиј дело-
круг спаѓа областа од која е основната материја на 
актот што се донесува. 

Кога се донесува закон или друг акт, кој спо-
ред својата основна материја спаѓа во делокруг на 
определен собор, а се однесува само на работни за-
едници од една област на трудот, во неговото до-
несување учествува оној собор на работните заедни-
ци, во чиј делокруг спаѓаат прашањата од интерес 
на работните заедници од таа област на трудот. 

2. Начела за работа и соработка на соборите 

Чден 123 
Соборите на Собранието се исклучиви и одго-

ворни носители на одлуките на Собранието. 
Секој собор, во рамките на својот делокруг, е 

самостоен во донесувањето на одлуки. 



Стр. 612 - Вр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јули Ш 5 

Член 124 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

соборите на Собранието меѓусебно соработуваат. 
Претседателите на соборите се договараат за 

начинот и роковите за расправање на одделните 
прашања по кои рамноправно одлучуваат два собо-
ра и за вршење на други работи од интерес на два 
или повеќе собори. 

Член 125 
Соборите заседаваат и одлучуваат на свои од-

делни седници. 

Член 126 
Републичкиот собор и надлежниот собор на ра-

ботните заедници можат да одлучат на заеднич-
ка седница да претресат предлог на закон или друг 
акт, во чие донесување учествуваат рамноправно 
Ако овие собори одлучат за таков предлог и да 
гласаат на заедничка седница, членовите на секој 
собор гласаат одделно. 

Соборите на работните заедници можат да од-
лучат на заедничка седница да претресат прашања 
од својот самостоен делокруг, што се од заеднич-
ки интерес за работните заедници од соодветните 
области на трудот и по овие прашања да донесат 
заедничка препорака. Ако овие собори одлучат 
препорака да донесат за заедничка седница, чле-
новите на секој собор гласаат одделно. 

Заедничка седница можат да одржуваат два 
или повеќе собори и за претресување на прашања 
од заеднички интерес. 

Член 127 
Заедничка седница на два или повеќе собори се 

одржува врз основа на одлука на тие собори. 
Заедничка седница на два или повеќе собори 

може да свика и претседателот на Собранието. 
Ако заедничката седница се одржува врз осно-

ва на одлука на два или повеќе собори, на седни-
цата претседаваат најизменично претседателите на 
тие собори. 

АКО заедничката седница на два или повеќе 
собори ја свика претседателот на Собранието, на 
таа седница тој претседава. 

Член 128 
Местото и времето на одржувањето на заеднич-

ка седница на два или повеќе собори, што се одр-
жува по нивна одлука, го определуваат договорно 
претседателите на тие собори. 

На заедничка седница на два или повеќе собо-
ри записникот го води еден од секретарите на тие 
собори, кого договорно ќе го определат претседате-
лите на соборите. 

Записникот од заедничката седница на 1ва или 
повеќе собори се усвојува на следната заедничка 
седница на тие собори. 

По однос на другите прашања за работата на 
заедничка седница на два или повеќе собори сход-
но се применуваат одредбите на овој деловник за 
работата на заедничка седница на сите собори. 

Член 129 
За проучување на определени прашања, за со-

ставување нацрти на одделни закони и предлози 
на други акти. за вршење на анкети како и за вр-
шење на ^ други работи од заеднички интерес, два 
или повеќе собори можат да образуваат заеднички 
комисии и други тела. 

Заедничка комисија или друго тело на два или 
повеќе собори се образува со одлука, што тие со-
бори ја донесуваат рамноправно'. 

За работата на заедничките комисии и други 
тела на два или повеќе собори сходно се примену-
ваат одредбите на овој деловник за работата на ко-
мисиите и другите тела на Собранието. 

3. Начела за соработка на одборите и другите 
тела на соборите 

Член 130 
Одборите и другите тела на соборите на Со-

бранието меѓусебно^ соработуваат. 
Прашањата од делокругот на два или повеќе 

собори како и другите прашања од нивен заеднич-
ки интерес, одборите и другите тела на соборите, 
по правило, ги разгледуваат на заедничка седница. 

Заедничка^ седница на одбори и други тела на 
два или повеќе собори договорно свикуваат прет-
седателов на тие одбори односно други тела. 

Член 131 
По прашањата што спаѓаат во рамноправен 

делокруг на Републичкиот собор и некој од собо-
рите на работните заедници, како и по прашањата 
од интерес за Републичкиот собор и за некој од со-
борите на работните заедници, постојаните одбори 
на Републичкиот собор, по барање од собор на ра-
ботните заедници или од неговиот претседател, се 
должни да извршат определена работа од СВОЈОТ 
делокруг за потребите на тој собор, на начин и во 
рокови што договорно ги утврдуваат претседателот 
на соборот на работните заедници и претседателот 
на постојаниот одбор на Републичкиот собор. 

По прашањата од претходниот став постојани-
те одбори на Републичкиот собор на соодветниот 
собор на работните заедници му ги ставаат на рас-
полагање своите извештаи со мислења и предлози, 
како и другиот документационен материјал што го 
подготвиле за седница на Републичкиот собор. 

VI. АКТИ НА СОБРАНИЕТО 

1. Општи одредби за актите 

Член 132 
Собранието донесува закони и дава автентич-

ни толкувања на законите, општествените планови 
републичкиот буџет, завршната сметка за извршу-
сањето на буџетот, декларациите, резолуциите, пре-
пораките и одлуките. 

Телата на Собранието можат да донесуваат и 
заклучоци. 

Член 133 
Закони донесува Републичкиот собор и соод-

ветниот собор на работните заедници во рамнопра-
вен делокруг. 

Автентично толкување на закон, што го донеле 
во рамноправен делокруг Републичкиот собор и 
соодветниот собор на работните заедници, даваат 
тие собори. 

Член 134 
Декларациите и резолуциите се политички 

акти што ги донесува Собранието во рамките на 
правата и должностите на Републиката, а кои не-
маат карактер на непосредни правни правила. 

Декларацијата, по правило, содржи општи на-
чела со кои Собранието го изразува ставот на 
Републиката по одделни значајни или побитни пра-
шања на политиката. 

Со резолуцијата, по правило, се утврдуваат 
ставовите на Собранието по определени прашања. 

Декларации и резолуции, во рамките на дело-
кругот на соборите утврден со Уставот, донесу-
ваат републичкиот собор и соодветниот собор на 
работните заедници рамноправно или Републич-
киот собор самостојно. Декларации и резолуции 
по прашања од општо политичко значење можат 
да се донесуваат и на заедничка седница на сите 
собори. 

Член 135 
Со препорака им се упатува совет и им се дава 

мислење на државните органи и на самоуправните 
организации во поглед на нивната работа. 
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Во рамките на делокругот на соборите утвр-
ден со Уставот, препораки донесуваат Републич-
киот собор и соодветниот собор на работните за-
едници рамноправно или Републичкиот собор само-
стојно. По прашања од општо политичко значење 
препораки можат да се донесуваат и на заед-
ничка седница на сите собори. По прашања, што 
според Уставот самостојно ги претресуваат собо-
рите на работните заедници, препораки може да 
донесува и секој собор на работните заедници, а 
по прашања од заеднички интерес препораки мо-
жат да донесуваат и два или повеќе собори на 
работните заедници. 

Член 136 
Одлука се донесува или како извршен пропис, 

или како акт за вршење правата на Собранието 
или како акт за регулирање на внатрешната орга-
низација и односите во Собранието. 

Одлуката, ќано извршен пропис, е акт на из-
вршување и конкретизирање на одделен закон 
и се донесува ако е тоа предвидено со тој закон. 

Со одлука, како акт за вршење правата на 
Собранието, соборите надлежни според одредбите 
на Уставот и овој деловник одлучуваат за избор, 
именување или разрешување, за потврдување или 
давање согласност на соодветни акти на самоуп-
равните организации и општествените фондови, 
како и за вршење на други права на Собранието 
утврдени со Уставот и овој деловник. 

Соборите донесуваат одлуки, како акти со кои 
се уредува внатрешната организација и односите 
во Собранието. Врз основа на посебно овласту-
вање вакви одлуки можат да донесуваат и коми-
сиите, одборите и другите тела на Собранието и 
неговите собори. 

Член 137 
Секој собор, во рамките на својот делокруг, 

може да донесува заклучоци во врска со својата 
работа, работата на телата што ги образувал и 
работата на службите на Собранието како и за-
клучоци со кои утврдува состојба и зазема ста-
вови и гледишта по прашањата што ги протре-
сувал. 

Заклучоци во врска со својата работа и заклу-
чоци со кои се утврдува состојбата и се заземаат 
ставови и гледишта по прашањата што ги пре-
тресува л е, може да донесуваат и комисиите, од-
борите и другите тела на Собранието и неговите 
собори. 

Член 138 
Указите за прогласување на законите ги пот-

пишува претседателот на Собранието. 
Актите што се донесуваат на заедничка сед-

ница на сите собори и актите што соборите ги до-
несуваат во рамноправен или самостоен делокруг, 
освен препораките на одделните собори, ги пот-
пишува претседателот на Собранието. 

Препораките што ги донесуваат соборите само-
стојно ги потпишуваат претседателите на тие со-
бори. 

Заклучоците што ги донесуваат телата на Со-
бранието ги потпишува претседателот на телото 
што ги донело заклучоците. 

Член 139 
Законите и другите акти на Собранието се 

објавуваат во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Заклучоците на телата на Собранието се обја-
вуваат во Билтенот на Собранието и им се доста-
вуваат на заинтересираните органи и организации,. 

Член 140 
На оригиналите на актите' на Собранието се 

става печатот на Републиката. 
Оригиналите на актите на Собранието се чу-

ваат во Собранието. 

За чувањето и за евиденцијата на оригиналите 
се грижи секретарот на Собранието. 

2. Начела на постапката за донесување на 
закони и други акти 

а) Претрес на нацртите на закони во текот 
на нивното подготвување 

Член 141 
Во текот на изработката на нацрти на закони, 

одборите и другите тела на соборите соработу-
ваат со републичките органи на управата што го 
подготвуваат нацртот на закон, 

Во остварувањето на оваа соработка одборите 
и другите тела на соборите можат од републич-
ките органи на управата да бараат да им го до-
стават за разгледување нацртот на закон или те-
зите и другите претходни материјали, врз основа 
на кои се подготвува нацртот на закон. 

Одборот или друго тело на Соборот, по раз-
гледувањето на нацртот на закон или тезите и 
друг претходен материјал врз основа на кои се 
подготвува нацртот на закон, може на соодвет-
ниот републички орган на управата да му даде 
насоки за изработувањето на нацртот на закон 
или да му предложи на одборот и тој да го пре-
тресе нацртот на закон односно тезите и друг 
претходен материјал. 

При претресот на нацрт на закон односно 
на тези и друг претходен материјал, Соборот може 
да заземе став за потребата да се донесе закон 
или да ги утврди начелата врз кои треба да се 
засновува законот. 

б) Поднесување предлог на закон 

Член 142 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која ќе бид,е донесен како закон и мора да биде 
образложен. 

Предлогот на закон му се поднесува на прет-
седателот на Собранието, кој потоа предлогот му 
го упатува на претседателот на Републичкиот со-
бор и на претседателот на надлежниот собор на 
работните заедници. 

Член 143 
Предлогот на закон што ќе го поднесе прате-

ник, комисија или одбор на Собранието или на со-
бор, му се доставува и на Извршниот совет за 
разгледување. 

За таков предлог Извршниот совет може на 
надлежните собори да им даде свое мислење. 

Член 144 
Предлогот на закон со соодветниот материјал 

им се доставува на членовите на сите собори по 
неговото поднесување на Собранието, а најдоцна 
осум дена пред денот што е определен за одржу-
вање на седница на надлежниот постојан одбор 
на Републичкиот собор на која ќе се претресува 
предлогот. 

в) Претрес на предлозите на закони во 
Законодавно-правната комисија 

Член 145 
Предлогот на закон претседателот на Собра-

нието и го доставува на Законодавно-правната ко-
мисија, која по претресот на предлогот на над-
лежните собори им поднесува извештај со свое 
мисле,ње и предлог. 

Член 146 
Законодавно-правната комисија го претресува 

предлогот на закон откако тој ќе биде протресен 
во надлежните одбори и други тела на Репуб-
личкиот собор и на соборот на работните заедници 
што учествуваа во донесувањето на законот. 
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На Законодавно-правната комисија и се до-
ставуваат и извештаите на одборите односно дру-
гите тела на соборите што го претресува л е пред-
логот на закон, и тоа најдоцна седум дена пред 
денот определен за одржување седница на соборот 
на која ќе се претресува предлогот. 

Законодавно-правната комисија во својот из-
вештај, што им го поднесува на соборите, дава ми-
слење и за предлозите што на соборите им ги под-
несуваат одборите или другите тела што го пре-
грееле предлогот на закон. 

Член 147 
Ако на седницата на надлежниот собор се под-

несени амандмани на предлогот на закон со кои 
битно се менува или дополнува текстот на пред-
логот, соборот може пред гласањето да одлучи за 
поднесените амандмани да го сослуша мислењето 
на Законодавно-правната комисија. 

Ако одлучи да го сослуша мислењето на Зако-
нодавно-правната комисија соборот го прекинува 
претресот по односниот предлог додека комиси-
јата не му поднесе свој извештај. 

Член 148 
Законодавно-правната комисија, откако 'ќе го 

претресе предлогот на закон, од редот на своите 
членови определува известител, кој на седницата 
на соборот може да го образложи мислењето и 
предлогот на Комисијата. 

Известителот на Законодавно-правната коми-
сија е должен, по барање од соборот, да го образ-
ложи мислењето и предлогот на Комисијата. 

При претресот на предлогот на закон во над-
лежниот собор известителот на Законодавно-прав-
ната комисија се изјаснува за секој поднесен аман-
дман што претходно не бил разгледан од Комиси-
јата. Известителот на Комисијата може да по-
бара соборот да го прекине претресот по пред,ло-
гот на закон за да ги разгледа овие амандмани. 

г) Донесување на закони и други акти 

Член 149 
Законот, во чие донесување рамноправно уче-

ствуваат републичкиот собор и надлежниот собор 
на работните заедници, се смета за донесен кота 
во обата собори е изгласан во истоветен текст. 

Член 150 
Пред гласањето за предлогот на закон собо-

рите можат да одлучат нивните одбори и дру-
гите тела, што претходно го протресувале пред-
логот на закон, на заедничка седница да ги усо-
гласат текстовите на предлогот. 

Член 151 
Претседателот на соборот на работните заед-

ници, што рамноправно со Републичкиот собор 
учествува во донесувањето на закон, го известува 
претседателот на Републичкиот собор дека собо-
рот на работните заедници го усвоил предлогот на 
закон. Ако соборот на работните заедници извр-
шил во предлогот на закон измени или дополну-
вања, претседателот на соборот на работните за-
едници ќе го извести претседателот на Републич-
киот собор за сите извршени измени и дополну-
вања во предлогот. 

Претседателот на Републичкиот собор утвр-
дува дали текстот на законот што е изгласан во 
соборот на работните заедници е истоветен Со текс-
тот што го изгласал Републичкиот собор. 

Член 152 
Ако претседателот на Републичкиот собор ут-

врди дека предлогот на закон е изгласан во исто-
ветен текст и во Републичкиот собор и соборот 
на работните заедници, ќе го извести за тоа Ре-

публичкиот собор на истата или на првата идна 
седница и донесениот закон ќе му го упати на 
претседателот на Собранието за прогласување. 

Член 153 
Ако претседателот на Републичкиот собор ут-

врди дека текстот на предлогот на закон што е 
изгласан во соборот на работните заедници не е 
истоветен со текстот што е изгласан во Репуб-
личкиот собор, тој за тоа ќе го извести претсе-
дателот на соборот на работните заедници и Ре-
публичкиот собор. 

За да се постигне согласност на соборите за 
истоветноста на текстот, обата собори го продолжу-
ваат претресот на предлогот на закон и за спор-
ните прашања повторно гласаат. 

Член 154 
Ако помеѓу соборите и по два претресе едно-

подруго не се постигне согласност за истоветноста 
на текстот, соборите образуваат заедничка коми-
сија, составена од еднаков број членови од едниот 
и другиот собор и на таа комисија и доверуваат 
да изготви предлог за решение на спорните пра-
шања. 

Ако и заедничката комисија не постигне со-
гласност или ако еден собор не го усвои предло-
гот на комисијата за решение на спорните пра-
шања, предлогот на закон се претресува на заед-
ничка седница на двата собора. 

Ако и на заедничката седница на двата собори 
не се постигне согласност, предлогот на закон се 
симнува од дневниот ред на седниците на собо-
рите. 

Предлогот на закон што е симнат од днев-
ниот ред на седниците на соборите може, по ба-
рање од еден од тие собори или по барање од 
Извршниот совет, повторно да биде ставен на 
дневен ред и тоа по истекот на шест месеци од 
денот на неговото симнување од дневниот ред 
доколку двата собори договорно не одлучат пред 
истекот на овој рок предлогот на закон повторно 
да го стават на дневен ред. 

Член 155 
Во постапката за донесување на републички 

општествени планови, републички буџет и завршна 
сметка за извршување на буџетот, одлуки, декла-
рации, резолуции и препораки што се донесуваат 
со рамноправно учество на Републичкиот собор и 
надлежниот собор на работните заедници сходно 
ќе се применуваат одредбите на овој деловник 
за донесување на закони. 

3. Постапка по барање од општинско собрание, 
самоуправна организација, општествено-политичка 

организација, здружение и граѓаните за 
донесување на закон 

Член 156 
Барањето на општинско собрание, самоуправна 

организација, кжштествено-политичка организам 
џија, здружение и од граѓаните за донесување на 
закон се поднесува до претседателот на Собра-
нието, кој барањето му го упатува на надлежниот 
постојан одбор на Републичкиот собор. 

Член 157 
Надлежниот постојан одбор на Републичкиот 

собор, откако ќе го разгледа поднесеното барање, 
може да одлучи да подготви предлог на закон, 
да побара од републички орган на управата дч 
изработи нацрт на закон или барањето да го из-
несе пред соборот за одлучување. 

Одборот на Републичкиот собор, при разгле-
дувањето на барањето за донесување на закон, 
може да го покани подносителот на барањето да 
присуствува на седницата за поподробно да го 
образложи своето барање. 
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4. Постапка за донесување на одлуки, декларации, 
резолуции и препораки на заедничка седница на 

сите собори 

Член 158 
Предлогот на одлука, декларација, резолуција 

или препорака што е поднесен од Извршниот совет 
или од пратеник, пред да се претресе на заедничка 
седница на сите собори, претседателот на Собра-
нието го упатува за разгледување на комисија 
или друго тело на Собранието, во чиј делокруг 
спаѓа материјата што е предмет на поднесениот 
предлог. 

Ако според својата материја предлогот на од-
лука, декларацијата, резолуцијата или препора-
ката не спаѓа во делокругот на комисиите и дру-
гите тела на Собранието, претседателот на Собра-
нието предлогот го упатува на надлежниот по-
стојан одбор на Републичкиот собор. 

Комисијата или друго тело на Собранието, од-
носно, постојаниот одбор на Републичкиот собор 
што го протресувале предлогот за извршениот пре-
трес на заедничката седница на сите собори и 
поднесува извештај со свое мислење и предлози. 

Член 159 
Претресот по предлогот на одлука, деклара-

ција, резолуција или препорака на заедничка сед-
ница на сите собори, по правило, почнува со изла-
гање на подносителот на предлогот. Известителот 
на Комисијата или друго тело на Собранието од-
носно на постојаниот одбор на Републичкиот собор 
може на седницата и усно да го образложи ми-
слењето на комисијата, одборот или друго тело. 

Претресот на предлогот на одлука, деклара-
ција, резолуција или препорака на заедничка сед-
ница на сите собори е единствен. По предлог од 
претседателот на Собранието или по барање од 
(еден пратеник, кого го поддржуваат најмалку 
десет пратеници, Собранието може да одлучи по-
себно да се води општ претрес и претрес по текс-
тот на предлогот, како и претресот по текстот на 
предлогот да се води по одделни делови, глави или 
одредби. 

Член 160 
Амандман на предлог на одлука, декларација, 

резолуција, или препорака може да поднесе секој 
пратеник и Извршниот совет. 

Амандманот се поднесува пред седницата, а мо-
же да се поднесе и на седницата до завршувањето 
на претресот. 

Аманданот се поднесува писмено. 

Член 161 
Амандманот на подносителот на предлогов, 

како и амандманот со кој се согласил подносите-
лот на предлогот, се сметаат за составен дел на 
предлогот. 

Ако со поднесениот амандман се предлагаат по-
битни измени во текстот на предлогот, Собранието 
може да одлучи да се прекине седницата и аманд-
манот да се упати на комисија или друго тело на 
Собранието или на постојан одбор на Републичкиот 
собор за разгледување и давање на мислење. 

За амандманот со кој не се согласил подноси-
телот на предлогот се одлучува пред да се гласа 
за предлогот на одлука, декларација, резолуција 
или препорака. 

Член 162 
Предлогот на одлука, декларација, резолуција 

или препорака на заедничка седница на сите со-
бори се усвојува со мнозинството гласови на при-
сутните пратеници на сите собори. 

5. Постапка за донесување автентични толкувања 
на законите 

Член 163 
Барање за донесување автентично толкување 

на закон може да поднесе секој пратеник, коми-
сија, одбор или друго тело на Собранието и него-
вите собори, Извршниот совет, Уставниот суд на 
Македонија, Врховниот суд на Македонија, оп-
штинските собранија како и работните и другите 
самоуправни организации, доколку потребата од 
автентично толкување настанала во врска со при-
мената на републичките закони во нивното ра-
ботење. 

Барањето за донесување на автентично толку-
вање на закон треба да биде образложено. 

Член 164 
Барањето за донесување на автентично тол-

кување на закон претседателот на Собранието и 
го упатува на Законодавно-правната комисија. 

Ако Законодавно-правната комисија оцени 
дека барањето за донесување на автентично тол-
кување на закон е оправдано, ќе изготви предлог 
на автентично толкување и ќе го достави на со-
борите, во чиј рамноправен делокруг спаѓа доне-
сувањето на соодветниот закон. 

Ако според мислењето на Законодавно-прав-
ната комисија барањето за донесување на автен-
тично толкување на закон не е оправдано, Коми-
сијата за тоа ќе им поднесе извештај на соборите 
во чиј рамноправен делокруг спаѓа донесувањето 
на соодветниот закон, кои по барањето и подне-
сениот извештај конечно одлучуваат. За оваа од-
лука на соборите се известува подносителот на 
барањето. 

Член 165 
Предлогот на автентично толкување се пре-

тресува во соборите по истата постапка по која 
се претресуваат и предлозите на закони. 

Автентичното толкување е конечно донесено 
кога ќе биде усвоено во истоветен текст од над-
лежните собори. 

Автентичното толкување се објавува во „Слу-
жбен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

УП. ПОСТАПКА ПО ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНА НА 
УСТАВОТ 

Член 166 
Предлог за измена на Уставот се поднесува во 

текот во кој се предлага измената на Уставот. 
Предлогот за измена на Уставот мора да биде об-
разложен. 

Предлогот за измена на Уставот му се подне-
сува на претседателот на Собранието, кој потоа 
му го упатува на претседателот на Републичкиот 
собор. 

Член 167 
Откако Републичкиот собор ќе одлучи да 

пристапи КОН решавањето за измена на Уставот, 
претседателот на Соборот им го доставува пред-
логот за измена на Уставот на претседателите на 
Стопанскиот, Просвети о-културниот, Социјално 
здравствениот и Организационо-политичкиот собор 
за давање на мислење. 

Член 168 
По примањето на предлогот за измена на Ус-

тавот, претседателите на соборите на работните 
заедници ќе свикаат седници на соборите, кои ќе 
треба да се одржат во рок од најмногу десет дена 
од денот кога предлогот им бил доставен. 
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Мислењето на соборот по предлогот за измена 
на Уставот претседателот на соборот на работните 
заедници му го доставува на претседателот на Ре-
публичкиот собор веднаш по завршувањето на 
седницата на соборот на која бил претресуван 
предлогот. 

Член 169 
Предлогот за измена на Уставот, пред претре-

сувањето во Републичкиот собор, претход,но се 
претресува во постојаниот одбор на Републичкиот 
собор во чиј делокруг спаѓаат прашањата од об-
ласта на огаптествено-политичкото уредување, а 
потоа и во Законодавно-правната комисија на 
Собранието, кои за извршениот претрес на Репуб-
личкиот собор му поднесуваат извештај со свое 
мислење и предлози. 

Член 170 
Откако претседателот на Републичкиот собор 

ќе ги добие мислењата од соборите на работните 
заедници и извештаите од надлежниот постојан 
одбор на Соборот и на Законодавно-правната ко-
мисија, 'ќе свика седница на Соборот. 

Член 171 
Амандмани на предлогот за измена на Уста-

вот може да поднесе група од најмалку десет 
пратеници на Републичкиот собор. Амандмани на 
предлогот за измена на Уставот, кој е поднесен 
од определен број пратеници, може да поднесува 
и Извршниот совет. 

Амандмани на предлогот за измена на Уста-
вот се поднесуваат писмено и тоа најдоцна 48 часа 
пред седницата на која Републичкиот собор ќе го 
претресува предлогот и им се доставуваат на чле-
новите на соборот пред почетокот на седницата 

Подносителите на предлогот за измена на Ус-
тавот можат да поднесуваат амандмани до завр-
шувањето на претресот. 

Амандманите на подносителот на предлогот за 
измена на Уставот што се поднесени во текот на 
претресот се умножуваат и им се доставуваат на 
сите членови на соборот пред да се пристапи кон 
нивното гласање. 

Член 172 
Гласањето по предлог за измена на Уставот 

во Републичкиот собор се врши поименично. 

Член 173 
Текстот за измена на Уставот, што е усвоен 

во Републичкиот собор, претседателот на Соборот 
им го доставува на претседателите на соборите на 
работните заедници кои добиениот текст веднаш 
им го доставуваат на членовите на Соборот. 

Член 174 
По приемот на текстот за измена на Уставот, 

претседателот на соборот на работните заедници 
може да свика седница на соборот за да зазеде 
соборот став по текстот за измена на Уставот што 
е усвоен во Републичкиот собор. Претседателот е 
должен да свика седница на соборот за заземање 
став по текстот за измена на Уставот, усвоен во 
Републичкиот собор, ако тоа го побара одбор 
или друго тело на соборот или група од најмалку 
десет членови на соборот. 

Член 175 
Ако соборот на работните заедници одржал 

седница за да заземе став по текстот за измена 
на Уставот, усвоен во Републичкиот собор, прет-
седателот на собор на работните заедници е дол-
жен, веднаш по одржувањето на седницата, да го 
извести претседателот на Републичкиот собор за 
ставот што го зазел соборот. 

Член 176 
Измената на Уставот ја прогласува Републич-

киот собор на седницата што се одржува по ис-
текот на рокот од петнаесет дена од усвојувањето 
на измената во Соборот. 

Измената на Уставот Републичкиот собор мо-
же да ја прогласи и пред истекот на рокот од 
петнаесет дена од усвојувањето на измената во 
Соборот, ако соборите на работните заедници на 
своите седници, одржани по усвојувањето на из-
мената во Републичкиот собор, одлучиле да се 
согласат со текстот на измената. 

Измената на Уставот се прогласува со одлука. 

Член 177 
Ако најмалку три собори на работните заед-

ници одлучиле да не се согласат со текстот на 
измената на Уставот што е усвоен во Републич-
киот собор, измената на Уставот не се прогласува 
и претседателот на Републичкиот собор за тоа ќе 
го извести претседателот на Собранието за да рас-
пише референдум за измената на Уставот. 

Измената на Уставот, усвоена на референду-
мот, ја прогласува Републичкиот собор. 

УШ. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО И ПРЕТ-
СЕДАТЕЛСТВО НА СОБРАНИЕТО 

1. Претседател на Собранието 

Член 178 
Претседателот на Собранието се избира на за-

едничка седница на сите собори од редот на чле-
новите на Републичкиот собор на четири години, 
ако пред истекот на ОВОЈ рок не му истечува пра-
теничкиот мандат. 

Член 179 
Претседателот на Собранието ги организира и 

свикува заедничките Сед,ници на сите собори и 
им претседава; покренува иницијатива за претре-
сување на одделни прашања од делокругот на 
Собранието и неговите тела и се грижи за усо-
гл,асувањето на нивната работа; ја поттикнува ме-
ѓусебната соработка на телата на Собранието, а 
по потреба и ги свикува и се грижи за нивната 
соработка со другите органи и со општествено-по-
литичките организации. 

Претседателот на Собранието се грижи за 
примената на овој деловник, за спроведувањето 
начелото на јавност во работата на Собранието 
и за остварувањето правата на пратениците, рас-
пишува избори за пратеници и врши други рабо-
ти предвидени со Уставот и со овој деловник. 

Претседателот на Собранието ги потпишува 
указите за прогласувањето на законите, ги пот-
пишува актите донесени на заедничка седница на 
сите собори, како и сите други акти на Собранието 
освен препораките на одделните собори. 

Член 180 
Претседателот на Собранието има право на 

телата на Собранието да им предложи да распра-
ваат за прашања од нивниот делокруг и да учест-
вува во расправањето на сите прашања што се на 
дневен ред на седницата на тие тела. 

Член 181 
Собранието има еден или повеќе потпретседа-

тели што се избираат на заедничка седница на 
сите собори од редот на членовите на Републич-
киот собор, на четири години, ако пред истекот 
на овој рок не им истечува пратеничкиот мандат. 

Бројот на потпретседателите се утврдува на 
заедничка седница на сите собори пред нивниот 
избор. 
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Член 182 
Потпретседателите на Собранието му помагаат 

на претседателот на Собранието во работата и во 
договор со него вршат определени работи од не-
говиот делокруг. 

Во случај на отсутност или спреченост, прет-
седателот го заменува еден од потпретседателите. 

2. Претседателство на Собранието 
Член 183 

Работите определени со Уставот и со овој де-
ловник претседателот на Собранието ги врши за-
едно со потпретседателите на Собранието и прет-
седателите на соборите како Претседателство на 
Собранието. 

Член 184 
Претседателството на Собранието: 
— ги толкува одредбите на овој деловник за 

разграничувањето делокругот на соборите и дру-
гите тела на Собранието како и другите одредби 
на овој деловник и зазема ставови по прашањата 
од заеднички интерес за работата на соборите; 

— ја усогласува работата на соборите и ја 
обезбедува соработката на соборите и другите тела 
на Собранието; 

— го следи начинот на работа на телата на 
Собранието и дава иницијатива за унапредување 
на таа работа; 

— со претседателите на комисиите, одборите 
и другите тела на Собранието и неговите собори 
ги претресува прашањата во врска со работата на 
тие тела; 

— се грижи за обезбедувањето услови за ра-
бота на пратениците; 

— ги усогласува односите на телата на Со-
бранието и Извршниот совет во врска со работата 
во Собранието; 

— покренува иницијатива за претресување на 
прашања од општ интерес за Републиката заедно 
со претставниците на општествено-политичките 
организации и на здруженијата; 

— ја утврдува организацијата и начинот на 
работа на службите на Собранието; 

— го разгледува предлогот на претсметката 
на приходите и расходите на Собранието; 

— врши и други работи определени со овој 
деловник. 

Во усогласувањето работата на соборите 
Претседателството на Собранието особено се гри-
жи за усогласувањето на програмите за работа на 
соборите и другите тела на Собранието и ги усо-
гласува роковите и начинот на претресување на 
прашањата за кои соборите одлучуваат во рамно-
правен делокруг како и за вршењето на други 
работи од заеднички интерес за два Или повеќе 
собори и ги определува предлозите и прашањата 
КОИ поради својата природа и значење треба пр-
венствено да се решаваат. 

Член 185 
Седниците на Претседателството на Собрани-

ето ги свикува претседателот на Собранието. 
На седниците на Претседателството на Собра-

нието можат да се повикуваат и претседателите 
на другите тела на Собранието, претсед,ателот на 
Извршниот совет, претставници на општествено-
политичките организации, како и претставници на 
работните и други самоуправни организации. 

Член 186 
Начинот на работа на Претседателството на 

Собранието го определува Претседателството. 

IX. ОДНОСИТЕ НА ТЕЛАТА НА СОБРАНИЕТО 
СПРЕМА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Општи одредби за односите на телата на Соб-
ранието и Извршниот совет 

Член 187 
Односите на телата на Собранието и Изврш-

ниот совет во врска со работата на Собранието се 
усогласуваат преку Претседателството на Собра-
нието. 

Член 188 
Собранието го известува Извршниот совет за 

седниците на телата на Собранието за да можат 
претставниците односно поверениците на Изврш-
ниот совет да учествуваат во работата на тие сед-
ници. 

За своите претставници и повереници во над-
лежниот собор или друго тело на Собранието и 
неговите собори по предлог на закон или друг 
акт што му го поднесува на Собранието, Изврш-
ниот совет го известува Собранието при поднесу-
вањето на предлогот. 

2. Односите на соборите на Собранието и Изврш-
ниот совет 

Член 189 
Соборите на Собранието можат да даваат ини-

цијатива за работата на Извршниот совет, да ут-
врдуваат насоки за неговата работа и да ја оце-
нуваат неговата работа. 

Соборите можат од Извршниот совет да ба-
раат: 

— да подготви предлог на закон или друг 
акт од нивниот делокруг; 

— да им го изложи својот став за определени 
прашања што се на дневен ред на нивните сед-
ници; 

—- да им поднесе извештај за определени пра-
шања од нивниот делокруг; 

— да им достави на претходен претрес нацрт 
на закон или друг акт или тези за изработување 
на нацртите за да заземат соборите став по нив 

На Извршниот совет соборите можат да му 
упатуваат прашања. 

Член 190 
Извршниот совет може на соборите на Со-

бранието да им предложи: 
— да ги протресат начелата врз кои треба да 

се засновува определен закон или друг акт и по 
нив да заземат став; 

— да се свика седница на собор за да му 
го изложи својот став по определени прашања; 

— да се образува заедничка комисија од чле-
нови на собор на Собранието и на Извршниот 
совет заради проучува,ње или претресување на 
определени прашања и заради подготвување на 
предлози на закони или други акти. 

Член 191 
Претседателот на собор на Собранието ќе сви-

ка седница на соборот односно на дневен ред на 
седницата на соборот ќе предложи да се' стави 
опред,елено прашање ако тоа го побара Изврш-
ниот совет. 

Член 192 
Извршниот совет до завршуваново на прет-

ресот може да му предложи на надлежниот собор 
да се одложи претресот на предлог на закон или 
друг акт што тој го предложил. Извршниот совет 
може да предложи да се одложи и претресот по 
предлог на закон што го поднел пратеник, коми-
сија, одбор или друго тело на Собранието односно 
на собор. 
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Извршниот совет преку свој претставник може 
да изјави дека како свој предлог го презема 
предлогот на закон или друг акт што подносите-
лот го повлекол. 

Член 193 
Предлог на закон или друг акт, што не по-

текнува од Извршниот совет, му се доставува на 
Извршниот совет на мислење. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот да поднесува амандмани на предлозите 
на закони и други акти што тој не ги поднел. 

3. Односите на одборите, комисиите и другите тела 
на собранието и на соборите спрема 

извршниот совет 

Член 194 
Одборите, комисиите и другите тела на Со-

бранието и неговите собори можат да бараат од 
Извршниот совет преку свој претставник да го 
изложи својот став по одделни прашања што се 
на дневен ред на седницата на одбор, комисија 
односно друго тело или да им достави свое мис-
лење по предлог на одделен закон или друг акт. 

По повод на вакво барање Извршниот совет 
на соодветното тело може да му предложи да се 
одложи разгледувањето на прашањето за кое од 
Извршниот совет е побарано да го изложи својот 
став односно да достави свое мислење, или тоа 
прашање да се симне од дневниот ред на седни-
цата. 

Ако одборот, комисијата или друго тело не го 
прифати предлогот на Извршниот совет и остане 
при своето барање, за тоа ќе го извести соодвет-
ниот собор на Собранието кој ќе одлучи дали ќе 
се постапи по барањето на одборот, комисијата 
односно друго тело. 

Член 195 
Претседателот на одбор, комисија односно 

друго тело на Собранието и неговите собори ќе 
свика седница на телото односно за дневен ред 
на седница на одборот, комисијата односно дру-
го тело ќе предложи претресување на определено 
прашање ако тоа го побара Извршниот совет за 
да го изложи својот став. 

Член 196 
Одборите, комисиите и другите тела на Со-

бранието и неговите собори одделни прашања од 
својот делокруг можат да ги претресуваат заедно 
со соодветниот одбор, комисија или друго тело на 
Извршниот совет. 

4. Извештаи на Извршниот совет 

Член 197 
Извршниот совет му поднесува на Собранието 

општ извештај за својата работа и за политиката 
што ја спроведувал во одделните области од оп-
штествениот живот, како и посебни извештаи по 
определени прашања од својот делокруг. 

Своите извештаи Извршниот совет му ги под-
несува на Собранието по сопствена иницијатива 
или по барање од Републичкиот собор. 

Собор на работните заедници има право од 
Извршниот совет да побара да му поднесе по-
себен извештај по определени прашања од де-
локругот на тој собор. 

Член 198 
Извештаите на Извршниот совет ги претресува 

секој собор во својот делокруг. 

По барање од Извршниот совет или врз осно-
ва на одлука на соборите извештај на Извршниот 
совет може да се претресе или експозе по извеш-
тајот да се поднесе и на заедничка седница на 
два или повеќе собори. 

Одборите, комисиите и другите тела на собо-
рите во својот делокруг можат претходно да ги 
разгледуваат извештаите на Извршниот совет. 

Член 199 
На седница на собор претресот по извештаи-

те на Извршниот совет почнува со експозе на 
претставникот на Извршниот совет. 

Претресот по извештаите е единствен. 
Претресот по извештаите се завршува со прост 

премин на дневен ред или со заклучок на соборот, 
со кој се заземаат ставови и се утврдуваат задачи 
и насоки за натамошна работа на Извршниот со-
вет. 

Во смисла на одредбите на овој деловник, по 
повод извештаите на Извршниот совет, соборите 
можат да донесуваат декларации, резолуции и 
препораки. 

5. Односите на телата на Собранието и републич-
ките органи на управата 

Член 200 
Односите на телата на Собранието и репуб-

личките органи на управата, во врска со работата 
на Собранието, се усогласува преку Претседател-
ството на Собранието како и со договарање на 
телата на Собранието и републичките органи на 
управата односно со нивните претставници. 

Член 201 
Републичките органи на управата се извес-

туваат за седниците на телата на Собранието на 
кои ќе бидат претресувани прашања што се од-
несуваат на областа од нивниот делокруг заради 
учество на нивни претставници на тие седници. 

Одбор, комисија или друго" тело на Собранието 
и неговите собори имаат право да бараат на нивна 
седн,ица да присуствува претставник на републич-
ки орган на управата, кога на седницата се рас-
права прашање од делокругот на тој орган, 

Претставникот на републички орган на упра-
вата има право на седница на одбор, комисија 
или друго тело на учествува во расправањето на 
прашањето од делокругот на тој орган. 

Член 202 
Соборите на Собранието можат да покрену-

ваат иницијатива за работата на републичките 
органи на управата, да даваат насоки за нивната 
работа како и да ја оценуваат нивната работа. 

Член 203 
За извршувањето на своите задачи одборите, 

комисиите и другите тела на Собранието и него-
вите собори соработуваат со функционерите што 
раководат со републичките органи на управата и 
за таа цел можат од нив да бараат особено: 

— да ги известуваат редовно за состојбата во 
соодветната област од нивниот делокруг или да 
им ја изложат состојбата во таа област; 

— податоци, објаснувања и известувања за из-
вршувањето на законите и другите прописи од 
нивниот делокруг како и други податоци со кои 
тие располагаат или се должни во својот дело-
круг да ги собираат и евидентираат; 

— да обезбедат изработка на нацрт на закон 
или друг акт или елаборат за одделни прашања 
што ќе ги расправа собор на Собранието или да 
им укажат стручна помош при изработувањето на 
закон или друг акт што тие, според заклучокот 
на соборот, го подготвуваат за седница на соборот. 
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Ваквите барања комисиите и другите тела на 
Собранието им ги упатуваат на републичките за-
кони на управата, по правило, преку претседате-
лот на Собранието, одборите, комисиите и другите 
тела на соборите преку претседателот на соборот 
или врз основа на договарање помеѓу претседа-
телот на телото и функционер што раководи со 
соодветниот републички орган на управата. 

Член 204 
Функционерите што раководат со републички 

орган на управата можат на одборите, комисиите 
и другите тела на Собранието и неговите собори 
да им предложат на дневен ред на седница на 
одбор, комисија односно друго тело да се ставаат 
определени прашања од нивниот делокруг. Од-
борот, комисијата односно друго тело одлучува 
дали тие прашања ќе ги стави на дневен ред на 
своја седница. 

Функционерите што раководат со републички 
органи на управата имаат право да присуствуваат 
на седниците на одборите, комисиите и другите 
тела и да учествуваат во расправањето, ако на 
дневниот ред се прашања што се однесуваат на 
областа од нивниот делокруг. 

Член 205 
Републичките органи на управата се должни 

да го известуваат Собранието за својата работа. 
Во извештаите за својата работа републич-

ките органи ја изложуваат и состојбата во об-
ласта од својот делокруг. 

Надлежните собори на Собранието имаат пра-
во од републичките органи на управата да бараат 
повремени извештаи за нивната работа и за сос-
тојбата од областа на нивниот делокруг. 

Член 206 
Извештаите на републичките органи на упра-

вата ги претресува секој собор на Собранието во 
својот делокруг. 

Извештаите можат претходно да ги разгледу-
ваат и одборите, комисиите и другите тела на со-
борите во својот делокруг. 

Ако од,борите, комисиите и другите тела прет-
ходно разгледувале извештај на републички ор-
ган на управата, тие го известуваат соборот за 
своето мислење и за своите предлози во врска 
со извештајот и можат да определат свој извес-
тител, кој на седницата на соборот ќе ги изложи 
мислењата и предлозите на одборот, комисијата 
односно друго тело. 

Член 207 
Претресот на извештаите на републичките ор-

гани на управата е единствен. 
Претресот на извештаите на седница на собор 

се завршува со прост премин на дневен ред или 
со заклучок во мој соборот зазема став и утврду-
ва задачи и насоки за натамошната работа на ре-
публичките органи на управата. 

По повод на овие извештаи, соборите можат, 
во смисла на одредбите на овој деловник, да до-
несуваат и декларации, резолуции и препораки. 

X. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ПРЕД УС-
ТАВЕН СУД 

Член 208 
Одлука за започнување на постапка за оце-

нување на уставноста и законитоста на општите 
акти пред Уставниот суд на Југославија, односно 
Уставниот суд на Македонија донесува секој со-
бор на Собранието во областите што спаѓаат во 
неговиот делокруг за донесување на закони и дру-
ги акти. 

Одлука за започнување на постапка пред Ус-
тавниот суд на Југославија по споровите за пра-
вата и должностите помеѓу Федерацијата и Ре-
публиката, помеѓу Републиката и другите репуб-
лики и по споровите за разграничување, како и 
за започнување на постапка пред Уставниот суд 
на Македонија по споровите за правата и дол-
жностите помеѓу Републиката и општините, до-
несува Републичкиот собор. 

Член 209 
Предлог за донесување на одлука за започну-

вање на постапка пред Уставен суд може да под-
несе одбор или друго тело на соборот и секој 
пратеник на соборот. 

Предлог за донесување на одлука за започну-
вање на постапка пред Уставниот суд на Југосла-
вија може да поднесе и Извршниот совет. 

Член 210 
Предлог за донесување на одлука за започну-

вање на постапка пред уставен суд претходно се 
разгледува во Законодавно-правната комисија, 
која на соодветниот собор по поднесениот предлог 
му поднесува извештај со свое мислење. 

Член 211 
Предлогот за започнување постапка пред ус-

тавен суд го потпишува претседателот на Собра-
нието. 

Претседателот на Собранието ги определува 
застапниците на Собранието пред уставниот суд. 

XI. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО И НЕГОВИ-
ТЕ ТЕЛА СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 212 
Во остварувањето на своите права и должнос-

ти Собранието развива разновидни форми на со-
работка со Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, со Сојузот на синдикатите, 
Сојузот на младината, Сојузот на здруженијата 
на борците од Народноослободителната војна и со 
други општествено-политички организации, само-
управни организации и здруженија. 

Член 213 
Собранието на заедничка седница на сите со-

бори, заедно со претставници на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија и прет-
ставници на другите општествено-политички ор-
ганизации и здруженија што делуваат на целата 
територија на Републиката, како општ собор, мо-
же да претресува прашања од општ интерес за 
Републиката. 

Иницијатива за свикување на општ собор мо-
же да потекне од Претседателството или од собо-
рите на Собранието како и од општествено-поли-
тичките организации и здруженија. 

Седниците на општиот собор договорно ги ор-
ганизираат Претседателството на Собранието и 
највисоките органи; на општествено-политичките 
организации и здруженија. 

Седниците на општиот собор ги свикува прет-
седателот на Собранието. 

На општ собор можат да се донесуваат декла-
рации и резолуции, како и препораки за работата 
на државните органи и работните и други само-
управни организации. 

Член 214 
Телата на Собранието можат од општествено-

политичките организации, од работните и другите 
самоуправни организации и од здруженијата да 
бараат мислења по предлозите на одделни закони 
и други акти, или по други прашања. 
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Кога тело на Собранието бара мислење од оп-
штествено-политичка, работна или друга самоу-
правна организација или здружение, организа-
цијата односно здружението имаат право своето 
мислење преку претставник да го образложат на 
седница на тоа тело. 

Член 215 
Телата на Собранието на своите седници мо-

жат да повикуваат претставници на општествено-
политичките, работните и други самоуправни ор-
ганизации и здруженија заради советување со 
нив по одделни прашања и за да ги ислушаат 
нивните мислења по определени прашања што се 
на дневен ред на нивните седници. 

XII. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 216 
Стручните, административните, техничките и 

другите работи со кои се обезбедуваат условите 
за функционирање на Собранието ги вршат служ-
бите на Собранието. 

Член 217 
Службите на Собранието се организираат; 
1. како заеднички служби на Собранието, об-

разувани за да се обезбедат во правен организа-
ционен, материјален и технички поглед условите 
за функционирање на Собранието; 

2. како стручни служби на соборите, одборите 
и комисиите; 

3. како самостојни служби за вршење на оп-
ределени видови на работи за потребите на Со-
бранието. 

Секретарот на Собранието го усогласува орга-
низирањето на работите на сите служби на Со-
бранието. 

Член 218 
Собранието има секретар што го именува и 

разрешува Републичкиот собор по предлог од Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието. 

Секретарот на Собранието: 
— му помага на претседателот во организира-

њето на заедничките седници на сите собори и на 
седниците на претседателството на Собранието и 
се грижи за изработувањето на записниците од 
тие седници; 

— ги спроведува заклучоците на Претседател-
ството на Собранието во поглед на организацијата 
и работата на службите на Собранието и се грижи 
за унапредувањето работата на тие служби; 

— го составува предлогот на претсметката на 
Собранието и е наредбодател за извршувањето на 
таа претсметка; 

— врши и други работи определени со овој 
деловник. 

За својата работа секретарот му одговара на 
Собранието и на претседателот на Собранието. 

Член 219 
Со стручните служби во соборите, одборите и 

комисиите раководат секретари на соборите, од-
борите и комисиите. 

Секретарот на собор, одбор односно комисија: 
— му помага на претседателот на соодветното 

тело во организирањето на седниците на тоа тело; 
— ја организира стручната работа за потре-

бите на односното тело и раководи со таа работа: 
— му дава на соодветното тело и на неговиот 

претседател стручни мислења по прашањата од 
делокругот на тоа тело; 

— ги следи движењата во областа на делокру-
гот на соодветното тело и на телото односно на 
неговиот претседател им укажува на забележе-
ните појави и проблеми; 

— обезбедува стручна и документирана об-
работка на прашањата и материјалите потребни 
за работата на соодветното тело; 

— се грижи за изработување на записниците 
од седниците на соодветното тело; 

— врши и други работи определени со делов-
никот на соборот. 

Сите работи од својот делокруг секретарите 
на соборите, одборите и комисиите ги вршат во 
согласност со заклучоците на телата чии што се-
кретари се и според упатствата од претседателите 
на тие тела. 

За својата работа секретарот на собор, одбор 
односно комисија му одговара на претседателот 
на соодветното тело. 

На секретарите на соборите, одборите и коми-
сиите во вршењето на работите од нивниот де-
локруг им помагаат соработници — стручњаци за 
соодветната област. 

Член 220 
Секретарите на соборите, одборите и комиси-

ите соработуваат со Службата за информации и 
документација на Собранието и на оваа служба 
и обезбедуваат податоци за работата на соодвет-
ното тело и други информативни и документацио-
ни материјали од интерес за таа служба. 

Член 221 
Секретарите на соборите, одборите и комисии-

те ги именува и разрешува претседателот на Со-
бранието по предлог од претседателот на соодвет-
ниот собор. 

Член 222 
Како самостојна служба, специјализирана за 

вршење определени видови работи за потребите 
на Собранието, се организира Служба за инфор-
мации и документација. 

Со службата раководи секр-етар што го име-
нува претседателот на Собранието. 

Претседателството на Собранието може да 
определи самостојни служби да се организираат 
и за вршење на други работи. 

Член 223 
Службата за информации и документација из-

дава билтен, дневник и други публикации. 
Билтенот и другите публикации им се доста-

вуваат на сите пратеници, на Извршниот совет, на 
републичките органи на управата, на собранијата 
на општествено-политичките заедници, како и на 
општествено-политичките организации и здруже-
нија што ќе ги определи Претседателството на 
Собранието. 

Билтенот на Собранието особено содржи: ин-
формации за закажаните и одржаните седници на 
соборите, одборите, комисиите и другите тела на 
Собранието и неговите собори, програмите за ра-
бота на телата на Собранието, пратеничките пра-
шања поставени на Извршниот совет и функцио-
нерите што раководат со републичките органи на 
управата и одговорите дадени на овие прашања 
како и други прашања од работата на Собранието. 

Член 224 
Другите стручни и други служби за потребите 

на Собранието ги организира секретарот на Со-
бранието. 

Секретарот на Собранието раководи со рабо-
тата на тие служби, им ги определува задачите 
и им дава упатства за вршење на работите од 
нивниот делокруг. 

Член 225 
Во Собранието и неговите тела можат да се 

назначуваат советници. 
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Советниците вршат работи и задачи што се 
од посебно значење и интерес за Собранието од-
носно за определено тело на Собранието, што ќе 
им ги довери претседателот на Собранието односно 
претседателот на соодветното тело на кого тие му 
одговараат за својата работа. 

Советниците ги назначува и разрешува прет-
седателот на Собранието, по предлог од претседа-
телот на соодветното тело на Собранието. Со ре-
шението за назначување се определува и полож-
бата на советникот. 

Член 226 
Работите на службите на Собранието ги вр-

шат стручни, административни и извршни работ-
ници. 

Член 227 
Поблиски одредби за организацијата и рабо-

тата на службите на Собранието содржи одд,елен 
правилник, што го донесува Претседателството на 
Собранието'. 

XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 228 

Со денот на влегувањето во сила на овој де-
ловник престанува да важи Привремениот делов-
ник на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 41/63). 

Член 229 
Овој деловник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 25 
12 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

249. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Со-

цијал истичка Република Македонија, Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на својата седница одржана на 13 април 
1965 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правилата за работа и организацијата на Репуб-

личкиот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (понатаму Соборот) се утврду-
ваат со Деловникот на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија и со овој деловник (пона-
таму Деловникот на Собранието). 

Со овој деловник Соборот ги утврдува и прави-
лата за организацијата, начинот на работењето и 
делокругот на своите постојани одбори и комисии. 

Постојаните одбори и комисии на Соборот мо-
жат да донесуваат свои деловници. 

Член 2 
Ако некое прашање од организацијата или ра-

ботата на Соборот не е уредено со овој деловник, Со-
борот за таквото прашање одлучува во согласност 
со начелата утврдени со Уставот и Деловникот на 
Собранието. 

Член 3 
Соборот заседава постојано и работите од својот 

делокруг ги врши на свои седници, на седници на 
своите одбори, комисии и други тела, како и на за-
еднички седници со соборите на работните органи-
зации. 

Член 4 
Соборот и неговите одбори, комисии и други те-

ла можат на свои седници да покануваат претстав-
ници на општествено-политичките, работните и дру-
ги организации и здруженија за запознавање со 
нивните ставови и за ислушување на нивните мисле-
ња по определени прашања, како и да развиваат 
други видови соработка со нив. 

II. ПРАТЕНИЦИ 
1. Права и должности 

Член 5 
Пратеникот има права и должности утврдени со 

Уставот, со законите, со деловникот на Собранието 
и со овој деловник. 

Член 6 
Пратеникот има право и должност да присус-

твува на седниците на Соборот и да учествува во ра-
ботата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 

Член 7 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое друго 

тело на Соборот, има право и должност да присус-
твува на седниците на тоа тело и да учествува во 
работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на седни-
ниците на одборите и другите тела на Соборот и ако 
не е нивни член, како и да учествува во нивната ра-
бота, но без право на одлучување. 

Член 8 
Во соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на други 

акти од делокругот на Соборот, како и амандмани на 
предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите или 
на работата на републичките органи на управата, 
ако тие прашања спаѓаат во делокругот на Соборот. 

Член 9 
Пратеникот има право, заедно со определен број 

пратеници утврден со овој деловник, да предлага 
избор, именување и разрешување на функционери 
што се избираат на седница на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право на Извршниот совет и на 

функционерите што раководат со републичките ор-
гани на управата да им поставува прашања што се 
однесуваат на нивната работа или на работи од нив-
на надлежност. 

2. Верификација на пратенички мандати 

Член 11 
Верификација на мандатите врши Соборот спо-

ред постапката пропишана со овој деловник откако 
од Републичката изборна комисија ќе го прими из-
вештајот и изборните акти за извршените избори. 

Член 12 
Извештајот на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и ги 
доставува на Мандатно-имунитетната комисија на 
Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
им се става на располагање на сите членови на Со-
борот пред почетокот на седницата на Соборот на ко-
ја ќе се разгледува прашањето за верификацијата 
на мандатите на новоизбраните пратеници. 

Член 13 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа на 

извештајот од Републичката изборна комисија и 
примените акти, жалбите изјавени на спроведените 
избори и другите податоци, ја испитува правилноста 
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на спроведените избори и за тоа му поднесува на Со-
борот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се става на распо-
лагање на членовите на Соборот најдоцна пред по-
четокот на седницата, на чиј дневен ред се наоѓа 
претресот на тој извештај. 

Член 14 
Новоизбраните пратеници, пред почетокот на 

седницата на Соборот на која се врши верификација 
на нивните мандати, своите уверенија за избор му 
ги предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот уверенијата ги пре-
дава на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 15 
Соборот, врз основа на извештајот и предлогот 

од Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во случај 
ако некој мандат е оспорен, прво се гласа во целина 
за сите неоспорени мандати, а потоа за секој оспо-
рен мандат посебно. 1 

Соборот може да го одложи донесувањето на од-
лука за верификација на одделен мандат и да заклу-
чи претходно да се испита правилноста на спрове-
дените избори. Одлагањето на донесување одлука за 
верификација на одделни мандати не може да биде 
подолго од два месеца. 

Член 16 
Пратеник, чиј мандат е оспорен или одлуката за 

верификација на неговиот мандат е одложена, има 
право да присуствува на седниците на Соборот и да 
учествува во работата на тие седници, но не може да 
гласа за верификацијата на својот мандат. 

Член 17 
По одлуката на Соборот за верификација на ман-

датите, пратениците на кои им е потврден мандатот 
даваат свечена изјава на тој начин, што потпишу-
ваат текст на свечена изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржавам за 
Уставот и законите и дека ќе ги вложувам сите свои 
сили за остварувањето целите на социјалистичкото 
општество и интересите на народот и на граѓаните 
на Социјалистичка Република Македонија и Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија". 

Член 18 
Пратеникот чиј мандат е потврден, а кој не бил 

присутен на седницата на која е извршена верифи-
кацијата на мандатите и е дадена свечената изјава, 
текстот на изјавата го потпишува пред претседателот 
на Соборот, кој за тоа го известува Соборот на прва-
та идна седница на Соборот. 

Член 19 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и пот-
пишувањето на текстот на свечената изјава. 

Член 20 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот собор за верификација на мандатот 
и за конституирање ќе се одржи најдоцна петнае-
сеттиот ден од денот на одржаните избори. 

На првата седница на пратениците им се става 
на располагање извештајот на Републичката избор-
на комисија и се избира верификациона комисија 
која, врз основа на извештајот на Републичката из-
борна комисија и изборните акти, ја испитува пра-
вилноста на спроведените избори и за тоа му под-
несува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите пратениците на новоизбраниот Собор се 
спроведува според одредбите на овој деловник за 
верификацијата на мандатите на пратениците. 

3. Имунитетот на пратеник 

Член 21 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за избран 
до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без одо-
брение од Соборот, ниту против него, ако се повика 
на имунитетот, може да се започне кривична постап-
ка без одобрение од Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одобре-
ние од Соборот само ако е заточен во вршењето на 
кривично дело, за кое е пропишана казна строг зат-
вор подолга од пет години. 

Член 22 
Барањето на одобрение за притворање на прате-

ник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка односно известувањето дека пратеник е 
притворен, што му го упатил претседателот на Соб-
ранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на М^ндатно-имунитетната комисија. Мандат^но-иму-
нитетната комисија ќе го разгледа барањето односно 
известувањето и на Соборот ќе му поднесе свој 
извештај. 

За ова барање односно известување претседате-
лот на Соборот го известува Соборот во почетокот на 
првата идна седница. 

Член 23 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка, од-
носно по известувањето за притворување на прате-
ник на Соборот, врз основа на извештајот од Ман-
датно-имунитетната комисија Соборот одлучува да-
ли постапката ќе се продолжи или ќе се запре, од-
носно дали одлуката за притворувањето на пратени-
кот ќе се потврди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кривич-
на постапка против пратеник кој не се повикал на 
имунитетот, Соборот може да го воспостави имуни-
тетното право на пратеникот, ако е тоа потребно за 
вршењето на неговата функција 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката за 
притворање на пратеник, пратеникот веднаш се пуш-
та на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетското право 
на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се запира. 

Член 24 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-иму-

нитетната комисија може да даде одобрение за при-
творање на пратеник односно одобрение за започ-
нување на кривична постапка, како и да одлучи да-
ли кривичната постапка против пратеникот ќе се 
продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката 
на државниот орган за притворање на пратеник се 
потврдува или се става вон сила и да го воспостави 
неговото имунитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната коми-
сија е должна да го извести Соборот на првата идна 
седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетната 
комисија Соборот одлучува дали таа одлука на Ко-
мисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 25 
Секој член на Соборот има право на Соборот да 

му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 
Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот ја 

поднесува писмено и му ја предава на претседателот 
на Соборот. Членот на Соборот, кој поднел оставка 
на пратеничкиот мандат, има право писмено да ги 
изнесе причините поради кои ја поднесува оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од претход-
ниот став му ја упатува на претседателот на Ман-
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датно-имунитетната комисија на Соборот на разгле-
дување. За поднесената оставка претседателот на 
Соборот го известува Соборот во почетокот на прва-
та идна седница. 

Член 26 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа сед-
ница членот на Соборот може и усно да ја образло-
жи својата оставка, ако не ја образложил во писме-
ниот поднесок. 

Член 27 
По разгледувањето на поднесената оставка Ман-

датно-имунитетната комисија му поднесува на Со-
борот извештај со свој предлог. 

Член 28 
Одлука за отповикување се претресува во Собо-

рот. Претресот се врши сходно одредбите за постап-
ката за верификација на пратеничките мандати. 

Врз основа на извештај од Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста и 
правилноста на дејствијата во постапката за отпо-
викување, ја потврдува или поништува одлуката за 
отповикување и за тоа го известува претседателот на 
Собранието. 

III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 29 
Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

својата работа. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања од 
својот делокруг што ќе ги претресува во идниот 
период. 

При изработувањето предлог на програма се 
земаат предвид: програмите за работа на одборите 
и комисиите на Соборот и Собранието, програмата 
за работа на другите собори на Собранието, програ-
мата за работа на Извршниот совет и републичките 
органи на управата, програмата за работа на Сто-
па нскста комора на СРМ, како и предлозите и ми-
слењата на пратениците, општествено" политичките 
заедници, општествено-политичките, работните и 
други организации. 

Член 30 
Програми за работа донесуваат постојаните од-

бори и комисии на Соборот. 
Пред усвојувањето на програмата за работа, 

претседателот на одборот или друго тело му го под-
несува на претседателот на Соборот нацртот на прог-
рамата заради неговото усогласување со програ-
мите за работа на другите одбори односно тела на 
Соборот. 

Одборите и комисиите на Соборот, во рамките 
на својот делокруг, во својата програма за работа 
ги внесуваат и прашањата што се предвидени во 
програмата за работа на Соборот. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 31 
Соборот има претседател што се избира од редот 

на членовите на Соборот на четири години, ако пред 
тоа не му истечува пратеничкиот мандат. 

Член 32 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Собо-

рот; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Собо-
рот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
надлежноста на одборите и другите тела на Соборот 
и ги решава спорните прашања од нивна надлеж-
ност; 

— ја следи работата на одборите и другите тела 
на Соборот и со претседателите на тие тела се до-
говара за прашањата во врска со работата на тие 
тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на Со-
борот со општествено-политичките и други органи-
зации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на овој деловник, за спроведувањето на 
јавност во работата на Соборот и за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, Делов-
никот на Собранието и овој деловник. 

Член 33 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата дол-
жност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 
1. Делокруг и состав 

Член 34 
За следење и проучување на определени праша-

ња, за составување нацрти на одделни закони и 
предлози на други акти за вршење на анкети, како 
и за подготвување и вршење на други работи за 
потребите на Собранието и Соборот, се образуваат 
постојани одбори, комисии и други тела на Соборот. 

Член 35 
Републичкиот собор ги има следниве постојани 

одбори и комисии: 
1. Одбор за организационо-политички прашања; 
2. Одбор за општествен план и финансии; 
3. Одбор за буџет; 
4. Одбор за индустрија и сообраќај; 
5. Одбор за земјоделство и шумарство; 
6. Одбор за стоков промет, угостителство и ту-

ризам; 
7. Одбор за градежништво, станбени и комунал-

ни прашања; 
8. Одбор за просветно-културни прашан,а; 
9. Одбор за социјално-здравствени прашања; 

10. Одбор за труд и трудови односи; 
11. Мандатно-имунитетна комисија. 
Соборот може да образува и други постојани и 

повремени одбори, комисии и други тела, како и да 
ги укинува и соединува постојните. 

Делокругот, составот и овластувањата на телата 
од претходниот став се определува со одлуката за 
нивното образување. 

Член 36 
Одборот за организационо-политички прашања 

во својот делокруг ги проучува предлозите на зако-
ни и другите акти и ги следи, претресува и проу-
чува прашањата од областа на организацијата на 
власта, општественото с амоуправување, изборниот 
систем, судовите, јавното обвинителство, јавното пра-
вобранителство и правното застапување, унапреду-
вањето, работата на државните органи и воопшто 
мерките за унапредување системот на самоуправу-
вањето, сите прашања од областа на внатрешните 
работи и народната одбрана. 

Одборот за организационо-политички прашања 
се состои од претседател и осум членови. 

Член 37 
Одборот за општествен план и финансии во сво-

јот делокруг ги проучува предлозите на општестве-
ните планови и го следи нивното извршување, ги 
проучува предлозите на закони и други акти и ги 
следи, претресува и проучува прашањата од областа 
на општественото планирање, долгорочниот разви-
ток на стопанството, прашањата на неразвиените 
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подрачја, системот на даноците и таксите, осигуру-
вањето, јавните заеми, општественото книговодство, 
кредитниот и банкарскиот систем, како и општи пра-
шања од стопанскиот развиток. 

Одборот за општествен план и финансии се сос-
тои од претседател и осум членови. 

Член 38 
Одборот за буџет во својот делокруг ги проу-

чува предлозите на закони и други акти и ги следи, 
претресува и проучува прашањата од областа на бу-
џетскиот систем и буџетските фондови, републич-
киот буџет и републичката завршна сметка, дано-
ците, таксите, дотациите, како и други прашања од 
областа на буџетскиот систем. 

Одборот за буџет се состои од претседател и 
шест членови. 

Член 39 

Одборот за индустрија и сообраќај во својот де-
локруг ги проучува предлозите на закони и други 
акти и ги следи, претресува и проучува прашањата 
во врска со организирањето и унапредувањето на 
производството и продуктивноста на трудот во облас-
та на индустријата, рударството, електростопанство-
то, сообраќајот и занаетчиството. 

Одборот за индустрија и сообраќај се состои од 
претседател и осум членови. 

Член 40 
Одборот за земјоделство и шумарство во својот 

делокруг ги проучува предлозите на закони и други 
акти и ги следи, претресува и проучува прашањата 
од областа на организацијата и унапредувањето на 
производството и продуктивноста на трудот во об-
ласта на земјоделството и шумарството, сточарство-
то, рибарството, ловното стопанство, унапредувањето 
на земјоделското задругарство, ^оперирањето, ко-
ристењето на земјоделското и шумското земјиште, 
водостопанството, арондациите, мелиорациите, заш-
титата од ерозии, порои и др. 

Одборот за земјоделство и шумарство се состои 
од претседател и осум членови. 

Член 41 
Одборот за стоков промет, угостителство и ту-

ризам во својот делокруг ги проучува предлозите на 
закони и други акти и ги следи, претресува и проу-
чува прашањата во врска со организирањето и уна-
предувањето на стоковниот промет, угостителството 
и туризмот, извозот и увозот, снабденоста на паза-
рот, како и цените и тарифите. 

Одборот за стоков промет, угостителство и ту-
ризам се состои од претседател и осум членови. 

Член 42 
Одборот за градежништво, станбени и комунал-

ни прашања во својот делокруг ги проучува предло-
зите на закони и други акти и ги следи, претресува 
и проучува прашањата од областа на градежниш-
твото, урбанизмот и регионалното планирање, стан-
бената проблематика, градежното земјиште и пра-
шањата од комунално-услужните дејности. 

Одборот за градежништво, станбени и комунал-
ни прашања се состои од претседател и осум чле-
нови. 

Член 43 
Одборот за просветно-културни прашања во сво-

јот делокруг ги проучува предлозите на закони и 
други акти и ги следи, претресува и проучува пра-
шањата од областа на просветата, науката, уметноста, 
културата, физичката и техничката култура. 

Одборот за просветно-културни прашања се сос-
тои од претседател и осум членови. 

Член 44 
Одборот за социјално-здравствени прашања во 

својот делокруг ги проучува предлозите на закони 
и други акти и ги следи, претресува и проучува пра-
шањата од областа на здравствената и социјалната 
заштита, старателството, заштитата на борците и ин-

валидите, како и други прашања од областа на 
здравството и социјалната политика. 

Одборот за социјално-здравствени прашања се 
состои од претседател и осум членови. 

Член 45 
Одборот за труд и трудови односи во својот де-

локруг ги проучува предлозите на закони и други 
акти и ги следи, претресува и проучува прашањата 
од работните односи, расподелбата на доходот, лич-
ните доходи, продуктивноста на трудот, заштитата 
при работата, самоуправувањето во работните заед-
ници и социјалното осигурување. 

Одборот за труд и трудови односи се состои од 
претседател и осум членови. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со пред-
лог за потврдување или поништување на пратенич-
ките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на одделен 
пратенички мандат пред истекот на времето за кое 
е избран пратеникот и на Соборот му поднесува 
извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со иму-
нитетот на членовите на Соборот и му поднесува из-
вештај на Соборот, а ако Соборот не одржува сед-
ница, дава одобрение за лишување од слобода и за 
започнување на постапка односно за продолжување 
на кривичната постапка против член на Соборот 
како и одлучува за воспоставувањето правата на 
членовите на Соборот, и на Соборот му поднесува 
извштај. 

Мандатно-имунитетната комисија се состои од 
претседател и четири члена. 

Член 47 
Членовите на постојаните одбори и комисии Со-

борот ги избира од редот на членовите на Соборот, 
при што се зема предвид и интересот на пратениците 
за работите од делокругот на одборот односно коми-
сијата. Соборот може определен број членови на 
привремените комисии да именува и од редот на 
стручњаците и јавните работници, со тоа што вкуп-
ниот број на членовите што се именуваат од редот на 
стручњаците и јавните работници не може да биде 
поголем од бројот на членовите што се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член на Соборот може да биде избран најмногу 
во два постојани одбори или комисии на Соборот. 

Член 48 
Претседателот и членовите на постојаните од-

бори и комисии се избираат на четири години, ако 
пред овој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

По потреба Соборот може сите или одделни чле-
нови на одборот или комисијата да ги разреши и 
пред истекот на времето за кое се избрани. 

2. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 49 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претседате-

лот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и кога 

тоа ќе го побара претседателот на Собранието или 
претседателот на Соборот, претседателот на Изврш-
ниот совет или кога тоа ќе го предложат најмалку 
три члена на одбор или друго тело на Соборот со 
наведување на прашањата што треба да бидат ста-
вени на дневниот ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случаите од претходниот став, седница 
ќе свика претседателот на Соборот или член на те-
лото што тој ќе го определи. 
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Член 50 
Претседателот е должен поканата за седницата 

со материјалите што ќе се разгледуваат на седни-
цата да им ја достави на членовите на одборот однос-
но другото тело најдоцна пет дена пред одржува-
њето на седницата. 

Член 51 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсуство на прет-

седателот него го заменува член што ќе го избере 
одборот односно телото. 

Член 52 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресува-

ње на одделни прашања од делокругот на одборот 
односно телото, се грижи за информирањето на чле-
новите на одборот односно телото, за проблемите од 
нивниот делокруг, соработува со претседателите на 
другите тела и со функционерите на републичките 
органи на управата и претставниците на соодветните 
организации при подготвувањето на прашањата што 
ќе се претресуваат на седницата на телото, ја насо-
чува работата на стручната служба на телото, како 
и врши други работи што се определени со овој де-
ловник или со одлуката за образувањето на телото. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на одборот или друго тело, претседателот 
на Соборот може да определи член на одборот или 
другото тело да го заменува спречениот или отсут-
ниот претседател до избор на негов заменик од од-
борот односно другото тело. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања во 
одбор или друго тело на Соборот можат да дадат и 
членовите на одборот односно телото, како и другите 
членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги пот-
пишува извештаите и заклучоците на одборот од-
носно телото и се грижи за нивното спроведување. 

Член 53 
ф Одборот односно телото работи ако на седницата 
присуствуваат повеќе од половината од вкупниот 
број членови и решава со мнозинството гласови на 
присутните членови. 

Член 54 
По предлог од претседателот на одборот односно 

телото на почетокот од седницата се утврдува днев-
ниот ред. На седниците на одборите односно дру-
гите тела одделни прашања и предлози, по пра-
вило, се претресуваат според редоследот што е ут-
врден со дневниот ред и пред да се одлучува за нив, 
освен во случаите кога со овој деловник е опреде-
лено за некое прашање да се одлучува без претхо-
ден претрес. 

Член 55 
За редот на седниците на одборите и телата се 

грижи претседателот на одборот односно телото. 
За повреда на редот на седниците претседателот 

може да го опомене членот на одборот односно те-
лото. 

Член 56 
За прашањата по кои претресот се завршува во 

одборот, претресот може да се заврши со прост пре-
мин на дневен ред или со донесување на заклу-
чоци. 

Заклучоците можат да се упатуваат само до Из-
вршниот совет, републичките органи на управата и 
до републичките самоуправни организации. 

Член 57 
Одборите покренуваат прашања и своите за-

дачи ги вршат самостојно. За покренување на од-
делни прашања одборите го известуваат претседа-
телот на Соборот. 

По претресувањето на секое прашање одборите 
одлучуваат дали на Соборот ќе му предложат тоа 

прашање да го стави на дневен ред на своја седница 
за претресување или со претресувањето во одборот 
да заврши разгледувањето на тоа прашање. 

За проучување на одделни прашања од својот 
делокруг, за составување на извештаи по овие пра-
шања, како и за подготвување нацрти на акти, од-
борите и другите тела можат да образуваат потко-
мисии или стручни групи. Членовите на овие пот-
комисии односно стручни групи се именуваат од 
редот на членовите на одборот односно друго тело, 
како и од редот на стручњаците и јавните работ-
ници. 

За запознавање на состојбата по одделни пра-
шања од својот делокруг одборите и другите тела 
можат да вршат анкета. 

За подготвување на нацрти на закони и други 
акти и за проучување на одделни прашања од сво-
јот делокруг одборите и другите тела можат да ан-
гажираат научни и други институции и одделни 
стручњаци. 

Член 58 
За систематско запознавање со состојбата и 

движењата во областа од својот делокруг, секој од-
бор има право од републичките секретари и функ-
ционери што раководат со други републички органи 
на управата и од општествено-политичките заедни-
ци да бараат материјали, податоци и сл. 

3. Заеднички седници на одборите и другите тела 
Член 59 

Одборите односно другите тела можат да одр-
жуваат заеднички седници кога на нивниот дневен 
ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокругот 
на два или повеќе одбори односно други тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот одбор 
односно тело на друг собор за разгледување на пра-
шања и проблеми од заеднички интерес. 

Заедничките седници на два или повеќе одбори 
односно други тела ги свикуваат договорно прет-
седателите на одборите односно телата што ќе од-
лучат да одржат заедничка седница. На заеднич-
ките седници на одборите и другите тела може да 
се води само претрес, а не може да се гласа и 
одлучува. 

Гласањето и одлучувањето во одборите и дру-
гите тела што ја одржуваат заедничката седница 
се врши одвоено. На заедничките седници на одбо-
рите или другите тела на Соборот претседава прет-
седателот на еден од тие одбори или други тела 
што ја одржуваат заедничката седница. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 
1. Свикување на седниците 

Член 60 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседателот 

по сопствена иницијатива, а е должен да свика сед-
ница и врз основа на заклучок на Соборот, по пред-
лог од претседателот на Собранието, на одбор или 
друго тело на Соборот или по барање од десет чле-
нови на Соборот, по предлог од Извршниот совет 
како и во други случаи предвидени со овој делов-
ник. 

Ако претседателот не свика седница кога е дол-
жен тоа да го стори, Соборот ќе се состане по по-
кана од десет членови на Соборот или од претседа-
телот на Собранието. 

Член 61 
Предлогот на дневен ред за седница на Соборот 

го подготвува претседателот на Соборот. Секој член 
на Соборот, одборите и другите тела на Соборот и 
Извршниот совет можат на Соборот да му предла-
гаат одделно прашање да се внесе во предлогот на 
дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
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и од републичките органи на управата, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политичките 
организации, работните и други самоуправни орга-
низации, здруженија како и од страна на граѓаните. 

Предлогот за внесување на одделно прашање во 
дневен ред пред седница на Соборот се поднесува 
писмено, а на седница на Соборот може и усно. 

Член 62 
За подготвување седници на Соборот претседа-

телот на Соборот може да повикува одделни претсе-
датели на одбори и други тела на Соборот, како и 
пратеници за договарање и советување по праша-
њата што треба да се стават на дневен ред и да им 
довери определени работи во врска со подготовката 
на седницата. 

Член 63 
Поканата за седница на Соборот на сите члено-

ви на Соборот и на Извршниот совет мора да им 
биде доставена најдоцна осум дена пред денот опре-
делен за одржување на седницата. Со поканата се 
доставува и предлогот на дневниот ред со потреб-
ниот материјал по прашањата што се предлагаат за 
дневен ред како и записникот од претходната сед-
ница, ако тие материјали не им се порано доста-
вени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот мо-
же да свика седница и во пократок рок од осум де-
на, а дневниот ред за ваква седница може да го 
предложи на самата седница. 

Член 64 
За секое прашање од дневниот ред Соборот рас-

права и одлучува на самата седница. 
Прашањата што се претресуваат на седница на 

Соборот, по правило, претходно се претресуваат на 
седници во соодветните одбори и другите тела на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за претрес, 
претходно да му го достави на надлежниот одбор 
или друго тело на Соборот да го разгледа и на Собо-
рот да му поднесе свој извештај и предлог. 

Член 65 
Соборот во текот на претресот на определено 

прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на надлеж-
ниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 66 
Одбор или друго тело на Соборот е должно 

да го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува извештај на Соборот со свое мис-
лење и предлози, а преку својот известител може да 
го образложи својот став по тоа прашање. 

2. Дневен ред 
Член 67 

Дневниот ред на седница на Соборот го предлага 
претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот внесува во предлогот 
на дневниот ред на седница прашања што до де-
нот на свикувањето на седницата му ги поднеле чле-
нови на Соборот, функционерите и органите кои 
според Уставот, Деловникот на Собранието и овој 
деловник се овластени да предлагаат определени 
прашања за ставање на дневен ред на седница на Со-
борот. 

Претседателот ги известува членовите на Собо-
рот за прашањата што му се доставени до денот на 
одржувањето на седницата за разгледување на сед-
ницата на Соборот. 

Член 68 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почетокот 

на седницата. 
Ако по предлогот на дневниот ред претседателот 

не внел прашање што го предложил овластен функ-
ционер или орган до денот на свикувањето на сед-

ницата, а предлагачот останува при својот предлог, 
за предлогот се одлучува на седницата без претрес. 

Член 69 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневен ред определено праша-
ње, но е должен да Ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста на предло-
гот, ако предлогот го подржат најмалку пет членови 
на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

3. Претседавање на седницата и учество во работата 
Член 70 

На седниците на Соборот претседава претседа-
телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот, него го заменува потпрет-
седателот. Ако е спречен и потпретседателот, седни-
цата ја отвара најстариот по години член на Соборот, 
а потоа се избира член на Соборот кој ќе претседава 
на седницата. 

Најстариот член по години на Соборот претседава 
на седницата и кога на претседателот или на пот-
претседателот им истекол мандатот или кога се раз-
решени до изборот на нов претседател. 

Член 71 
Право да учествуваат во работата на седниците 

на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
Во работата на седница на Соборот можат да уче-

ствуваат, без право на одлучување и пратеници од 
другите собори на Собранието, членови на Изврш-
ниот совет и претставници на Извршниот совет, што 
не се пратеници кога се претресува предлогот на тој 
Совет, функционери што раководат со републички-
те органи на управата, претставници на општествено-
политичките заедници и општествено-политичките 
организации, научните и други јавни и политички 
работници што на седницата се поканети за да ги 
изнесат своите мислења по определени прашања. 

Член 72 
Во претресот на определено прашање на седница 

на Соборот имаат право да учествуваат и членови на 
друг собор што тој друг собор ќе ги определи како 
негови претставници, за да го изнесат мислењето 
или да го образложат амандманот што го поднел 
тој собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седница на Соборот можат да учествуваат и пове-
реници на Извршниот совет при претресот на пред-
лог од овој Совет. 

4. Одржување на редот 

Член 73 
За повреда на редот на седницата против членот 

на Соборот кој го повредил редот можат да се из-
речат дисциплински мерки: опомена, одземање на 
збор и отстранување од седница 

Член 74 
Изразувањето на дисциплинските мерки одзе-

мање на зборот и остранување од седницата се вне-
суваат во записникот. 

Член 75 
Опомена ќе му се изрече на членот на Соборот 

кој со своето поведение на седницата или со својот 
говор на седницата го повредува редот и одредбите 
на деловникот. 

Одземање на збор ќе му се примени на член на 
Соборот кој со својот говор на седницата го повре-
дува редот и одредбите на деловникот, а на истата 
седница двапати е повикан да се придржува за ре-
дот и одредбите на деловникот. 

Опомени и одземање на збор изречува претседа-
телот на Соборот. 



16 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 627 

Член 76 
Отстранување од седница ќе се примени на член 

на Соборот кој не сака да постапи според наредбата 
на претседателот кога овој му го одзел зборот, кој 
на друг начин ја нарушува или попречува работата 
на седницата, тешко го навредува Соборот односно 
Собранието и пратениците или се служи со изрази 
што не се во согласност со достоинството на Соборот 
односно Собранието. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува по 
предлог од претседателот или по предлог од еден 
пратеник кого го подржуваат најмалку десет чле-
нови на Соборот. 

Отстранувањето од седница се применува без 
претрес. 

Членот на Соборот, против кого се предлага от-
странување од седница, има право да добие збор и 
да даде своја одбрана. Неговиот одговор не може да 
трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена дис-
циплинска мерка отстранување од седница е дол-
жен веднаш да ја напушти салата во која се одржу-
ва седницата и не може да присуствува на седница-
та од која е отстранет. 

Член 77 
Секој слушател што го нарушува редот претседа-

телот ќе го отстрани од салата во која се одржува 
седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, претсе-
дателот може да нареди од салата да се отстранат 
сите слушатели. 

Член 78 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 79 
Сите лица што по службена должност се наоѓаат 

во салата за време на седницата се должни да ги 
извршуваат налозите на претседателот во поглед на 
одржувањето на редот. 

5. Ток на седницата 
Член 80 

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот ги 
прашува членовите на Соборот дали имаат забелеш-
ки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 81 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата, 

претседателот објавува кратки соопштенија во врска 
со работата на седницата и другите претходни пра-
шања. 

Член 82 
По утврдувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделни прашања по оној редослед 
што е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен во 
оние случаи кога со деловникот е определено да се 
одлучува без претрес. 

Член 83 
Претресот, по правило, започнува со изложение 

на предлагачот, а потоа на известителот на одборот 
или друго тело, што го протресувало прашањето по 
нивно барање или по барање на Соборот, доколку тие 
сакаат да го изнесат ставот на одборот или друго 
тело. 

Потоа збор добиваат говорниците што се прија-
виле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени го-
ворници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени говорници. 

Пријавениот говорник може да се откаже од го-
ворењето. 

Кога ќе се откаже пријавениот говорник, говорот 
може да го приложи кон стенографските белешки. 

Член 84 
Претресот на одделни прашања, по правило е 

единствен, а претресот на предлозите на закони и 
други акти опфаќа општ претрес и претрес на тек-
стот на актот. 

6. Г о в о р и 

Член 85 
Нџкој не може да зборува на седница пред да 

побара и да добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе се отвори претресот и можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 86 
Секој пратеник има право да зборува на јазикот 

на народноста на која и припаѓа. Говорите одржани 
на јазик на народност — национално малцинство 
се преведуваат на македонски јазик. 

Член 87 
Говорникот по правило зборува од говорница. 

Член 88 
Претседателот се грижи говорникот да не биде 

смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 89 
Претседателот им дава збор на членовите на Со-

борот, по правило, според редот на нивното пријаву-
вање за збор. 

На член на Соборот, кој сака да зборува за по-
вреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор што ќе побара. Го-
ворот на тој пратеник не може да трае подолго од 
пет минути. По тој говор претседателот е должен да 
даде објаснение во поглед на повредата на делов-
никот односно утврдениот дневен ред. Ако членот 
на Соборот не биде доволен од даденото објаснение, 
за тоа прашање се решава на седницата без претрес. 

Член 90 
Говорникот може да зборува само по прашање 

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

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му го 
одземе зборот. 

7. Одлучување 

Член 91 
Соборот одлучува откако ќе се заврши претресот. 

Член 92 
За одлучувањето на седница е потребно присус-

тво на мнозинството членови на Соборот. 
АКО претседателот смета дека на седницата не 

присуствува доволен број членови на Соборот ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник чие барање го поддржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот по 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 93 
Претресот по прашање што е на дневен ред на 

седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучоци, или 
— со донесување на акт. 
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Член 94 
Соборот може, во текот на претресот или по за-

вршувањето на претресот, предлогот односно праша-
њето што го претресува да го симне од дневниот ред 
или да го достави на одбор или друго тело на раз-
гледување. 

Член 95 
Ако на прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предложен 
текст на декларацијата, резолуцијата, препораката 
односно заклучокот, Соборот може и пред претресот 
и во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија, која врз основа на материјалот и претресот, ќе 
му поднесе на Соборот предлог на декларација, ре-
золуција, препорака односно заклучок. За предло-
гот на декларација, резолуција, препорака односно 
заклучок Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 96 
Полноважни се одлуките за кои гласало мнозин-

ството од присутните членови на Соборот, освен ако 
со Уставот е предвидено одлука да се донесува со 
посебно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласањето 
да го образложи својот глас. 

Член 97 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функци-

онерите се врши со тајно гласање, ако така се од-
лучи по предлог од претседателот или еден пратеник, 
чиј предлог го поддржуваат најмалку пет членови на 
Соборот. 

Член 98 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против" предлогот или се 
„воздржуваат од гласањето". 

Член 99 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 100 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да се 
изјаснат кој е „за" предлогот, потоа кој е „против" 
предлогот и најпосле дали некој се „воздржува" од 
гласањето. 

Член 101 
Поименичното гласање се врши ако тоа го опре-

дели претседателот ако смета дека е тоа потребно за 
точното утврдување резултатот од гласањето или 
ако тоа го побара еден пратеник кого го поддржу-
ваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименичното гласање се врши со прозивање на 
членовите на Соборот, кои при прозивањето гласаат 
со изјаснување „за" или „против" или се „воздржу-
ваат" од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивањето повторно ќе се 
прозиват членовите на Соборот за кои во списокот 
не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 102 
По завршеното гласање претседателот го утврду-

ва резултатот од гласањето и врз основа на тој ре-
зултат објавува дали предлогот е примен или одбиен. 

8. Поставување на пратенички прашања и 
известувања 

Член 103 
Секој член на Соборот има право, на Извршни-

от совет и на функционерите што раководат со ре-
публичките органи на управата, да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа или 
на работите од нивна надлежност. 

Член 104 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

во времето помеѓу две седници писмено преку прет-
седателот на Соборот. 

Прашањето што е во согласност со деловникот, 
претседателот на Соборот му го доставува непосред-
но на органот односно функционерот на кого му е 
упатено. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник, прет-
седателот на Соборот нема да му го упати на Из-
вршниот совет односно на функционерот што рако-
води со републички орган на управата и за тоа ќе 
го извести подносителот на прашањето. Подносите-
лот на прашањето може тоа прашање повторно да 
го постави на седница на Соборот, кој одлучува за 
согласноста на прашањето со одредбите на делов-
никот. 

Член 105 
На усно поставено прашање, по правило, се од-

говара на првата идна седница на Соборот. На пис-
мено поставено прашање се одговара на првата идна 
седница на Соборот ако тоа прашање на Извршни-
от совет односно' на функционерот што раководи со 
односниот републички орган на управата му е доста-
вено најдоцна 15 дена пред денот што е определен за 
одржување на седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето, Собо-
рот во итни случаи може да одлучи одговорот да се 
даде веднаш на истата седница на која е поставено 
прашањето. 

Член 106 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и 

му се доставува на претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот одговорот му го до-

ставува на подносителот на прашањето, а на првата 
идна седница го известува Соборот за содржината на 
одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата, Соборот може да оп-
редели подолг рок за давање на одговор. 

Член 107 
По примениот одговор пратеникот на седница 

на Соборот може да постави дополнително прашање 
и откако ќе добие одговор на тоа прашање, се пре-
минува на дневниот ред. 

Пратеникот кој го поставил прашањето може да 
предложи за работата на која се однесува неговото 
прашање, да се отвори претрес на една од идните 
седници на Соборот. 

Ако Соборот одлучи да се отвори претрес по пра-
теничкото прашање истото се внесува во дневниот 
ред. 

Член 108 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за поставување на пра-
тенички прашања и за давање одговори на тие пра-
шања. 

Член 109 
Член на Соборот има право да бара писмено или 

усно известување од републичките секретари и дру-
гите функционери што раководат со самостојните 
републички органи на управата за прашања од нив-
ниот делокруг. 

Функционерите се должни во рок од 8 дена да 
го дадат бараното известување 

Доколку не можат да го дадат бараното известу-
вање во рок од претходниот став треба да го извес-
тат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат 
бараното известување. 
9. Работа на Соборот на заедничка седница со еден 

или повеќе собори на работните заедници 

Член НО 
Соборот заседава и за работите од својот де-

локруг одлучува одделно на свои седници. 
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Соборот може да одлучи определени прашања 
од дневниот ред да претресе на заедничка седница 
со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање на 
заедничка седница со друг собор членовите на Со-
борот гласаат одделно. 

Член 111 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе со-

бори да одржи заедничка седница, а на претседате-
лот на Собранието не му е предложено ТОЈ да ја 
свика заедничката седница, претседателот на Собо-
рот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на сед-
ницата. 

VII. ПОСТАПКА ПРИ ИЗБОРИ, ИМЕНУВАЊА И 
РАЗРЕШУВАЊА ВО СОБОРОТ 

а) Општи одредби за избори, именувања и 
разрешувања 

Член 112 
Предлозите за избори што се вршат во Соборот 

се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, а за 
избор на повеќе лица во одделните тела во вид на 
кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати, колку членови се избираат во односното 
тело. 

Изборите, именувањата и разрешувањата се вр-
шат со одлука што ја поднесуваат предлагачите. 

Член 113 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на одбори и други тела на Соборот 
поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку десет 
членови на Соборот и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатска лис-
та го потпишуваат предлагачите. 

Член 114 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ска листа се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се врши 
изборот. Овие предлози мора да им бидат ставени 
на располагање на членовите на Соборот пред поче-
токот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлагачите 
на кандидатурата односно кандидатската листа што 
ја предложиле група пратеници, имаат право на сед-
ницата да го образложат предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на кандидатури за претседател и потпретсе-
дател на Саборот поднесени од група пратеници. 

Член 115 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред како што се поднесени кандидатските листи од-
носно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 
Член 116 

Ако на седница на Соборот се одлучи изборот да 
се врши тајно, гласањето се врши со гласачки ливчи-
ња, кои мораат да бидат од еднаква големина и од 
иста боја и формат. 

Член 117 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по оној ред по кој 
се предложени. Пред името на секој кандидат однос-
но пред името на носителот на секоја кандидатска 
листа се става реден број. 

На секое гласачко ливче се става печатот на Со-
бранието. 

Член 118 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува ред-
ниот број пред името на оној кандидат односно ред-
ниот број на онаа кандидатска листа за која гласа. 
Може да се гласа само за еден кандидат односно са-
мо за една кандидатска листа од оние што се внесени 
во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за неважечко. 

Член 119 
Секретарот на Соборот врши поименично прози-

вање на пратениците врз основа на списокот на си-
те членови на Соборот. Прозваниот пратеник гласа 
на тој начин што своето гласачко ливче го спушта 
во гласачката кутија. 

Откако членовите на Соборот ќе гласаат ќе се 
изврши повторно прозивање на оние што не гласале. 

Член 120 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот, со учество на двајца пратеници што на негов 
предлог ги избира Соборот, и секретарот на Соборот 
ги пребројуваат гласовите и за секоЈ кандидат од-
носно кандидатска листа бележат колку гласа доби-
ле, како и колку има неважечки ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резулта-
тот од гласањето и утврдува колку членови на Собо-
рот гласале, кои кандидати се избрани, или опреде-
лува повторен избор, ако ниеден кандидат односно 
кандидатска листа не го добиле потребното мнозин-
ство. 

Член 121 
Ако е предложен само еден кандидат, тој е из-

бран ако за него гласало мнозинството од присутните 
пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе кан-
дидати, избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа, ако за лис-
тата гласало мнозинството од присутните пратеници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидатски 
листи, избрани се сите кандидати од онаа листа што 
добила најголем број гласови. 

Член 122 
Ако предложениот кандидат или предложената 

кандидатска листа не го добиле потребното' мнозин-
ство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените кан-
дидати или кандидатски листи добиле исти број 
гласови. 

Пред да почне повторното гласање предлагачите 
можат да ги повлечат1 своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно од сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

б) Посебни одредби за избор, именување 
и разрешување 

1. Избор на претседател и потпретседател на Соборот 

Член 123 
Предлог на кандидатура за избор на претседател 

на Соборот поднесува Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата. Предлог може да поднесе 
и група од најмалку десет членови на Соборот по 
своја иницијатива или врз основа на предлог од 
Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија. 

Предлог на кандидатура му се предава писмено 
на претседателот на Собранието пред почетокот на 
седницата на која се врши изборот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што е предложена на група 
пратеници, имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 
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Член 124 
Изборот на потпретседател на Соборот се врши 

по изборот на претседател на Соборот. 
Предлог на кандидатура за избор на потпретсе-

дател на Соборот поднесува Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата. Предлог на кандидатура 
може да поднесе и група од најмалку десет пра-
теници. 

Предлогот на кандидатура му се предава писмено 
на претседателот на Соборот пред почетокот на сед-
ницата на која се врши изборот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што е предложена од група 
пратеници, имаат право на седницата да го образло-
жат предлогот. 

Член 125 
За претседател односно потпретседател е избран 

кандидатот што добил мнозинство на гласови од 
вкупниот број на членовите на Соборот. 

Член 126 
Ако за избор на претседател односно потпретсе-

дател на Соборот се поднесени повеќе кандидатури, 
гласањето се врши по редот на поднесените пред-
лози. Избран е оној кандидат кој добил најголем 
број гласови. 

Ако двајца кандидати добијат еднаков број гла-
сови, гласањето се повторува се додека еден од кан-
дидатите не добие мнозинство од гласовите. 

2. Избор на претседател и членови на Изврш-
ниот совет. 

Член 127 
Предлог за претседател на Извршниот совет 

поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, а таков можат да поднесат и најмалку 
дваесет членови на Соборот. 

Предлогот за претседател на Извршниот совет 
се доставува, преку претседателот на Собранието, до 
претседателот на Соборот најдоцна до почетокот на 
седницата. 

Член 128 
Известителот на Комисијата за прашања на из-

борите и именувањата односно еден од предлагачите 
на кандидатурата, предложена од група пратеници, 
имаат право да го образложат својот предлог на сед-
ницата на Соборот. 

Ако предлогот за претседател на Извршниот со-
вет го поднела група пратеници, Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата може да даде мис-
лење. 

Член 129 
Предлог за избор на членови на Извршниот совет 

поднесува пратеникот предложен за претседател на 
Извршниот совет. 

По предлогот за членови на Извршниот совет 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
дава мислење. 

Предлогот за избор на членови на Извршниот 
совет се смета како единствена листа и за него се 
гласа во целина. 
3. Избор на пратеници во Соборот на народите на 

Сојузната скупштина 
Член 130 

Предлог за избор на пратеници во Соборот на 
народите на Сојузната скупштина поднесува Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата или 
група од 10 членови на Соборот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлагачите 
на кандидатската листа предложена од група прате-
ници имаат право на седницата да го образложат 
предлогот. 

Член 131 
Претседателот на Соборот го известува Сојузни-

от собор на Сојузната скупштина за резултатите од 
изборот и го доставува целокупниот материјал заедно 
со уверенијата за изборот. 

4. Избор на претседател и членови на одбор односно 
друго тело на Соборот 

Член 132 
Избор на претседател и членови на одбор, од-

носно друго тело на Соборот во целина се врши врз 
основа на кандидатски листи. Секоја кадидатска 
листа мора да содржи онолку кандидати колку чле-
нови на одборот односно друго тело се избираат. 

Избор на одделни членови на одбор или друго 
тело на Соборот и изборот на одделни членови на 
комисиите и другите тела на Собранието што се 
врши во Соборот, се врши врз основа на поединечни 
предлози. 

Член 133 
Предлог на кандидатура односно кандидатска 

листа поднесува Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата. Предлог на кандидатура од-
носно кандидатска листа може да поднесе и група 
од најмалку десет членови на Соборот. 

Предлогот на кандидатура односно кандидатска 
листа му се поднесува на претседателот на Соборот. 

Предлозите на кандидатури односно кандидатски 
листи се поднесуваат најдоцна 24 часа пред поче-
токот на седницата на која ќе се врши изборот. 

Сите предлози на кандидатури односно канди-
датски листи мораат да им бидат ставени на распо-
лагање на членовите на Соборот најдоцна до поче-
локот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлага-
чите на кандидатурата односно кандидатската листа 
што ја предложила група пратеници имаат право на 
седницата да го образложат предлогот. 

5. Избор на судии 

Член 134 
Предлог за избор на претседатели и судии на 

Уставниот суд на Македонија поднесува Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. Предлог 
може да поднесе и група од 10 членови на Соборот. 

Член 135 
Предлог за избор на претседател и судии на Вр-

ховниот суд на Македонија и другите судови, што 
според закон ги избира Собранието, поднесува Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата. 
Предлог за избор може да поднесе и Извршниот 
совет како и група од најмалку десет членови на 
Соборот. 

Член 136 
Предлогот за избор на претседател и судии на 

судовите од претходните членови се поднесува, пре-
ку претседателот на Собранието, до претседателот 
на Соборот најдоцна 24 часа пред седницата на Со-
борот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата и претставникот на Изврш-
ниот совет односно еден од предлагачите на канди-
датурата, предложена од група пратеници, имаат 
право на седницата на Соборот да го образложат 
предлогот. 

Член 137 
Избор на претседатели и судии на судовите се 

врши за секој кандидат посебно. 
Избор на повремени судии се врши во целина 

врз основа на кандидатска листа. 

Член 138 
За предлозите што ги поднесува Извршниот со-

вет или група пратеници Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата може да даде мислење. 

6. Именување на републички секретари и други 
функционери 

Член 139 
Предлог за именување секретар на Собранието 

поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, преку претседателот на Собранието, 
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до претседателот на Соборот најдоцна 24 часа пред 
почетокот на седницата на Соборот. 

Член 140 
Предлозите за именување на републички секре-

тари, секретар на Извршниот совет и други репуб-
лички функционери, што ги именува Собранието, 
поднесува претседателот на Извршниот совет, преку 
претседателот на Собранието, до претседателот на 
Соборот најдоцна 24 часа пред почетокот на седни-
цата на Соборот. 

Член 141 
Претседателот на Соборот предлозите од прет-

ходните членови, што не се поднесени од Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата, ги до-
ставува до Комисијата која на Соборот може да му 
даде свое мислење. 

Член 142 
Именувањето на републичките секретари и дру-

гите функционери Соборот ги врши за секој канди-
дат посебно. 

7. Именување членови на органите на управувањето 

Член 143 
Членовите на органите на управувањето во ра-

ботните и другите самоуправни организации, што 
Соборот ги именува врз основа на Уставот, закон 
или друг акт на Собранието, се именуваат по предлог 
од Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата според постапката за избор на членови на од-
борите и другите тела на Соборот. 

8. Постапка за разрешување 

Член 144 
Одредбите на овој деловник, кои се однесуваат 

на постапката за избор сходно ќе се применуваат и 
во постапката за разрешување. 

УШ. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
1. Поднесување на предлози на закони 

Член 145 
Право да поднесе предлог на закон има секоЈ 

пратеник, група пратеници на Соборот и секој одбор 
на Соборот како и Извршниот совет. 

Секој одбор е должен за предлогот на закон, 
што сам го подготвува, да го извести претседателот 
на Соборот. 

Член 146 
Секој предлог на закон што претседателот на 

Собранието му го доставува на претседателот на Со-
борот, претседателот на Соборот му го упатува на 
надлежниот одбор, во чиј делокруг спаѓа материјата 
КОЈ а се уредува со предлогот. 

Член 147 
Предлог на закон се поднесува во текст и форма 

во која треба да биде донесен законот. 

Член 148 
Предлогот на закон што го поднел пратеник, 

група на пратеници и одбор на Соборот му се упа-
тува на Извршниот совет на мислење. 

Член 149 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата на надлежниот постојан одбор 
на Соборот, на која ќе се претресува предлогот. 

2. Работа во одбор 
Член 150 

Одбор на Соборот го претресува предлогот на 
закон или друго прашање што му го доставува 
претседателот на Соборот. 

Предлог на закон или другото прашање може 
да се стави на дневен ред на седница на одборот, 

ако на членовите на одборот им е доставен најдоцна 
пет дена пред денот определен за одржувањето на 
седницата. 

Член 151 
За предлог на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на пред-

логот односно неговиот претставник може да даде 
образложение на предлогот на закон, а членовите на 
одборот или друго тело можат да бараат објаснување 
од предлагачот односно неговиот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот се 
установи дека предлогот на закон не ги исполнува 
условите да биде донесен, не се врши претрес по 
текстот на пл^длогот. 

По заврти, звањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по анализа, извештај и други мате-
ријали е единствен. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на секој член на предлогот. 

Гласањето се врши по истата постапка, по која 
се води претресот по предлогот. 

Член 152 
За предлог на републички општествен план се 

води општ претрес, а потоа претрес на текстот од 
предлогот. 

Претресот на текстот се врши по оддели, ако 
одборот џоинаку не одлучи. Според постапката по 
која се врши претресот, се врши и гласањето. 

Откако ќе се заврши претресот и гласањето на 
текстот, се врши гласање во целост за предлогот на 
републички општествен план. 

Во се друго при претресот на предлогот на ре-
публички општествен план се применуваат одредбите 
на овој деловник кои се однесуваат на претрес на 
предлози на закони. 

Член 153 
За предлогот на републички буџет и предлогот 

на завршната сметка по републичкиот буџет прво 
се води општ претрес, а потоа на текстот од пред-
логот. 

Претресот на текстот се води по членови, на-
мени или позиции, ако одборот поинаку не одлучи. 

Гласањето се врши по истата постапка, по која 
се врши претресот. 

Откако ќе се сврши претресот и гласањето на 
текстот, се врши гласање во целина за предлогот 
на републички буџет и предлогот на завршната 
сметка на републичкиот буџет. 

За се друго при претресот на републички буџет 
и предлогот на завршната сметка по републичкиот 
буџет во одборот се применуваат одредбите на овој 
деловник кои се однесуваат на претрес на предлози 
и закони. 

Член 154 
Во текот на претресот по текстот на предлогот, 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
можат да поднесуваат амандмани се додека претре-
сот не заврши. 

За амандманите се расправа едновремено со чле-
нот на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани, за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно не-
говиот претставник е должен да се изјасни за секој 
амандман. 

Амандманот поднесен од подносителот на пред-
логот и амандманот со кој тој се согласи се сметаат 
за составен дел на предлогот на законот. 

Член 155 
Откако ќе го претресе предлогот на закон, одбо-

рот му доставува свој извештај на Соборот и на За-
конодавно-правната комисија најдоцна три дена пред 
седницата на Комисијата на која ќе се претресува 
предлогот на закон. 

Извештаите на Законодавно-правната комисија 
им се доставуваат на членовите на Соборот пред 
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почетокот на седницата на Соборот на која ќе се 
претресува предлогот на закон. 

Одборот определува свој известител за седницата 
на Соборот. 

Член 156 
Писмениот извештај по предлог на закон или 

друг акт содржи основни податоци за одржаната 
седница, фазите на претресот, предлозите и мисле-
њата за изменување или дополнување на предлогот. 
Во извештајот се внесуваат и амандманите што не 
ги усвоил предлагачот. 

Писмениот извештај по друго прашање, ако од-
борот или друго тело решиле нивниот известител да 
поднесе и устен извештај на седницата на Соборот 
содржи само основни податоци за претресувањето на 
прашањето. Ако одборот односно друго тело не ре-
шиле известителот да поднесе устен извештај на сед-
ница на Соборот, писмениот извештај ги содржи кон-
статациите, ставот и предлозите, мислењата и сугес-
тиите на одборот или друго тело. 

Писмениот извештај го содржи и името на из-
вестителот на одборот односно телото и за тоа дали 
тој или друг нивни член ќе поднесе и устен из-
вештај. 

Писмениот извештај го составува известителот, 
а го потпишува претседателот на одборот или дру-
го тело. 

3. Претрес на седница на Соборот 

Член 157 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка сед-
ница со надлежниот собор на работните заедници. 
На заедничката седница членовите на Соборот гла-
саат одделно. 

Член 158 
Претресот по предлогот на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот. 
Известителот на одборот или друго тело може 

да го образложи мислењето и предлогот на одборот 
или друго тело и амандманите што ги предложил 
одборот во својот писмен извештај. 

Член 159 
Претресот по предлогот на закон на седниците 

на Соборот опфаќа општ претрес и претрес на тек-
стот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело, можат да се изнесуваат мис-
лења да се бараат објаснувања и да се поставуваат 
прашања во поглед на решенијата што се дадени во 
предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, а 
ако Соборот одлучи и по делова, глави односно од-
дели како и членови. Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандман!. 

Член 160 
Во претресот на седниците на Соборот предлогот 

на закон не се чита, но Соборот може да одлучи 
предлогот да се чита во целост или само ,негови од-
делни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 161 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му предложат 
на Соборот да се одложи претресот на предлогот на 
закон. За овој предлог Соборот одлучува веднаш и 
без претрес. 

4. Амандмани 

Член 162 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат, по правило, најдоцна 48 часа пред сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува предло-
гот. Амандманите се поднесуваат писмено преку 
претседателот на Соборот. Ако со амандманот се 
ангажираат парични средства, претседателот на Со-

борот веднаш ќе му го достави амандманот на над-
лежниот одбор или друго тело за да го проучи вли-
јанието на амандманот врз расположивите средства 
и евентуалните извори за финансирање на предло-
женото решение и за тоа да го извести Соборот пред 
одлучувањето за амандманот. Амандманите му се 
доставуваат веднаш и на подносителот на предлогот, 
на Извршниот совет и на Законодавно-правната ко-
мисија, а 'на членовите на Соборот им се стават на 
располагање пред почетокот на седницата на КОЈ а 
ќе се претресува предлогот. 

Член 163 
По исклучок, амандмани можат да се поднесу-

ваат писмено и во текот на претресот на предлогот, 
ако Соборот се согласи со тоа. 

Член 164 
Ако претставникот на Извршниот совет, надлеж-

ниот одбор или друго тело или предлагачот на зако-
нот побара одлучувањето за амандманот, поднесен во 
текот на претресот, да се одложи за да може да го 
проучи амандманот и за него да се изјасни, Соборот 
ќе го одложи претресот 

Член 165 
Амандмани на предлог на закон можат да се под-

несуваат до заклучувањето на претресот. 
Извршниот совет може, до заклучување на пре-

тресот, да поднесува амандмани и на предлози на 
закони што не ги поднел тој. 

Амандманите на предлагачот на законот и аман-
дманите со кои се согласил предлагачот се сметаат 
за составен дел на предлогот. 

Член 166 
За амандманот се води посебен претрес на се,д-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлагачот 

на законот и известителот на надлежниот одбор или 
друго тело ако го протресувале предлогот на закон. 
Извршниот совет има право да се изјасни за аман-
дманот и кога не е подносител на предлогот на за-
кон. Соборот може да заклучи амандманот да му се 
упати на надлежниот одбор или друго тело пред да 
се гласа за амандманот. 

Член 167 
За амандманот се одлучува пред да се гласа за 

членот од предлогот на закон на кој се однесува 
амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на закон се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по кој се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој аман-
дман и ако амандманот биде усвоен, нема да се 
гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 168 
Ако Соборот со амандманот битно го измени или 

дополни предлогот на закон пред гласањето за пред-
логот може да одлучи да го ислуша мислењето на 
Законодавно-правната комисија. 

Член 169 
По завршувањето на претресот Соборот гласа за 

предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гласа 

за некој член од предлогот на закон или ако на некој 
дел или член од предлогот е поднесен амандман, 
Соборот може да одлучи за тој дел односно член од 
предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 170 
Ако во предлогот на закон Законодавно-правната 

комисија внела суштински измени или дополнува-
ња, тие измени или дополнувања Соборот ќе ги пре-
тресе и за нив ќе реши според постапката за претрес 
и одлучување по амандман, доколку предлагачот, 
надлежниот одбор или друго тело на Соборот и За-
конодавно-правната комисија претходно не постига 
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нале согласност за текстот на предлогот и измените 
и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од одбо-
рите или другите тела со кои не се согласиле пред-
лагачите. 

5. Донесување на закони по итна постапка 

Член 171 
Предлагачот на закон може на Соборот, најдоцна 

24 часа пред одржувањето на седницата, да му под-
несе образложено барање законот да се донесе по 
итна постапка. 

Ако член на Соборот побара законот да се до-
несе по итна постапка, Соборот одлучува ако бара-
њето го подржуваат најмалку десет членови на Со-
борот. За вакво барање Соборот пред одлучувањето 
ќе го ислуша мислењето на Извршниот совет. 

Член 172 
За предлогот за донесување на закон по итна 

постапка Соборот решава како за претходно праша-
ње пред утврдувањето на дневниот ред на седница-
та. Предлагачот може да го образложи барањето за 
донесување на законот по итна постапка. 

Член 173 
Ако Соборот го прифати предлогот за донесува-

ње на законот по итна постапка, ќе го внесе во днев-
ниот ред на седницата. 

Соборот може пред или во текот на претресот, 
од надлежниот одбор и од Законодавно-правната ко-
мисија да побара, во рамките на својот делокруг, да 
му поднесат мислење за предлогот на закон. 

Амандмани на предлог на закон што се доне-
сува по итна постапка можат да се поднесуваат пис-
мено до заклучувањето на претресот. 

За поднесените амандмани во текот на претресот 
не е потребна согласност од Соборот. 

6. Постапка за донесување на. други акти 
Член 174 

За предлог на републички општествен план се 
води општ претрес и претрес на текстот. Претресот 
на текстот се врши по глави, ако Соборот не одлучи 
поинаку. За поднесените амандмани претресот се вр-
ши кога се претресува соодветната глава на која се 
однесува амандманот. 

Член 175 
За предлог на републички буџет и предлог на 

завршната сметка се води општ претрес и претрес 
на текстот. Претресот на текстот се врши по норма-
тивниот дел, видови и раздели, ако Соборот не од-
лучи поинаку. За поднесените амандмани претресот 
се врши кога се претресува соодветниот член, вид 
и раздел на кој се однесува амандманот. 

Член 176 
Гласањето по предлог на општествен план, пред-

лог на републички буџет и предлог на завршна смет^ 
ка се врши на ист начин како што се врши и прет-
ресот. 

Претресот по предлог на декларацијата, резолу-
ција или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се предлага 
донесувањето на ваков акт. 

Претресот по предлозите од претходниот став 
како одлуките е единствен ако Соборот не одлучи 
општ претрес и претресот по текстот на предлогот да 
се водат одделно, а гласањето се врши во целина. 
Во се друго се применува постапката за донесување 
на закони. 
7. Постапка за изнесување на претходна јавна дис-
кусија на тези, нацрти или предлози на закони и 

други акти 

Член 177' 
Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-

лог на закон да ги изнесе на јавна дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го оп-
ределува и ,рокот за нејзиното траење, како и вре-
мето за доставување на мислење, предлози и сугес-
тии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите и 
сугестиите што ќе му бидат доставени. 

IX ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

1. Записници од седниците на Соборот 

Член 178 
За работата на седниците на Соборот се води 

записник. 
Во записникот особено се внесуваат податоците 

за текот на седницата, за присуство и отсуство на 
членовите на Соборот, за пратеничките прашања, 
за присутните претставници и повереници на Изврш-
ниот совет, за поканетите претставници, дневниот ред 
на седниците, за имињата на говорниците, предло-
зите, заклучоците и амандманите поднесени на сед-
ницата. Во записникот се внесува и резултатот од 
гласањето по одделни предлози на акти и други 
прашања. 

Член на Соборот, кој на седницата издвоил 
мислење, може да бара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

Во записникот се внесуваат и изречените дис-
циплински мерки против членовите на Соборот. 

Член 179 
Записникот по правило, се составува по завр-

шувањето на седницата. 
Записникот им се доставува на сите членови на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на след-
ната седница и тоа непотпишан. 

Член 180 
Секој член на Соборот има право во почето-

кот на седницата да стави забелешка на запис-
никот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува 
на седницата без претрес. Ако забелешката се усвои 
ЕО записникот ќе се извршат соодветни измени. 

Записникот на кој не се ставени заба лешки од-
носно записникот во кој согласно со усвоените за-
белешки се извршени измени, се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претсе-
дателот и секретарот на Соборот. 

Усвоениот записник за заедничка седница на 
Соборот и друг собор на работните заедници го 
потпишуваат претседателите на соборите што прет-
седаваат на седниците и секретарот што го водел 
записникот. 

Оргиналите од записниците за седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

2. Записници од седниците на одборите 
и други тела 

Член 181 
За работата на седниците на одборите и дру-

гите тела на Соборот се води записник. 
Во записникот се внесуваат податоци за текот 

на седницата, имињата на присутните и отсутните 
членови на одборот или друго тело на Соборот, 
на другите пратеници, на претставниците и пове-
рениците на Извршниот совет, на поканетите струч-
њаци, јавни работници и други претставници, ими-
њата на лицата што учествуваат во претресот, 
дневниот ред на седницата, предлозите и мисле-
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шата за изменување и дополнување на предлозите 
на законите и другите акти, поднесените аманд-
мани, издвоените мислења, резултатот од гласа-
њето и друго. 

За претресот по други прашања се внесуваат 
и заклучоците на одборите или друго тело на Со-
борот, како и основната содржина на писмените 
или усните извештаи, што ќе му бидат поднесени 
на Соборот. 

Во записникот се внесуваат и името на из-
вестителот на одборот или друго тело како и за 
тоа кој ќе поднесе устен извештај пред Соборот. 

За работата на заедничка седница со друг одбор 
или друго тело на Соборот се води заеднички 
записник. 

Усвоениот записник го потпишуваат претсе-
дателот на одборот или друго тело што е прет-
седавал на седницата и секретарот што го водел 
записникот. 

3. Стенографски белешки 

Член 182 
За работата на седниците на Саборот се водат 

стенографски белешки, кои го содржат полниот 
тек на седницата. Составен дел на стенографските 
белешки се и неодржаните говори на пратениците 
што на седницата во текот на претресот писмено 
се приложени. 

Стенографските белешки им се ставаат на 
увид на пратениците на нивно барање. 

Секој говорник има право да бара во рок од 
8 дена да изврши редакција на своето излагање, 
без внесување на битни измени во текстот или из-
оставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор по барање да се изврши 
изправка во стенографските белешки, се одлу-
чува на седница на Соборот без претрес. 

Член 183 
За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенограф-
ски белешки, само ако за тоа одлучи одборот 
односно друго тело. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 184 
Деловникот влегува во сила со неговото усво-

јување од Соборот. 
Со влегувањето во сила на овој деловник пре-

станува да важи привремениот деловник на Ре-
публичкиот собор на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија" бр. 41/63) и Одлуката за постапката за вери-
фикација на пратенички мандати на Републичкиот 
собор на Собранието донесена на 24-У1-1963 го-
дина. 

Член 185 
Овој деловник: ќе се Објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 
Број 26 

13 април 1965 година 
Скопје 

РЕПУБЛИЧКИ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Собранието на СРМ, 
Киро Георгиевски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

250. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Стопан-
скиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на својата седница одр-
жана на 13 април 1965 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Стопанскиот со-

бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија (во натамошниот текст: Соборот), ов-
ластувањата и начинот на работа на одборите, ко-
мисиите и другите тела на Соборот се уредуваат 
со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат со-
одветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несување на одлуки. 

Изменување и дополнување на деловников 
Соборот врши по истата постапка по која го до-
несува деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги вр-

ши на свои седници и на седници на своите од-
бори и други тела. 

Член 4 
Соборот е во постојано заседание. 

И. П Р А Т Е Н И Ц И 

Член 5 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 6 
Пратеникот има право и должност да прису-

ствува на седниците на Соборот и да учествува 
во работата и во донесувањето на одлуки од Со-
борот. 

Член 7 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да уче-
ствува во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, 
и ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа, но без право на одлучување. 

Член 8 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на дру-

ги акти од делокругот на Соборот, како и аманд-
мани на предлозите на тие акти, 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкета по пра-
шања од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на 
Извршниот совет, на извршувањето на законите 
или на работата на републичките органи на упра-
вата, ако тие прашања спаѓаат во делокругот на 
Соборот, односно ако се од интерес за работните 
организации од областа која спаѓа во делокру-
гот на Соборот. 

I 
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Член 9 
Во Соборот пратеникот може да предлага Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи до-

несување на закон или друг акт или претресу-
вање на прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг 
акт или друго прашање од делокругот на друг 
собор и на надлежниот собор да му даде мислење 
за тој предлог односно за тоа прашање или да 
поднесе амандман на тој предлог, ако тој предлог 
односно тоа прашање е од интерес и за работните 
организации од областа која спаѓа во делокругот 
на Соборот; 

— од предлогот на закон или друг акт што 
му е упатен на друг собор да бара во посебен за-
кон. односно друг акт да се издвои дел од пред-
логот што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право заедно со определен 

број пратеници, утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функ-
ционер^ што се избираат на седница на Соборот. 

Член 11 
Пратеникот има право на Извршниот совет и 

на функционерите што раководат со републичките 
органи на управата, да им поставува прашања што 
се однесуваат на нивната работа или на работи 
од нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
кои спаѓаат во делокругот на Соборот и прашања 
што се од интерес за работните заедници од об-
ласта што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Прашањето што им се поставуваат на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат 
со републичките органи на управата можат да 
бидат поставувани усно на седница на Соборот, 
а во времето помеѓу две седници на Соборот и 
писмено преку претседателот на Саборот! 

Писмено поставеното прашање, кое е во со-
гласност со одредбите на овој деловник, претсе-
дателот на Соборот ќе му го достави на Изврш-
ниот совет односно на функционерот што рако-
води со односниот републички орган на управата. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање 
не е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати 
на Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот републички орган на упра-
вата и за тоа ќе го извести подносителот на пра-
шањето. Подносителот на прашањето може тоа 
прашање повторно да го постави на седница на 
Соборот, кој одлучува за согласноста на праша-
њето со одредбите на деловникот. 

Член 13 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на 
Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот републички орган на упра-
вата му е доставено најдоцна петнаесет дена пред 
денот што е определен за одржувањето на сед-
ницата. 

По предлог од подносителот на прашање Со-
борот, може, во итни случаи, да одлучи од,гово-
рот да се даде веднаш на истата седница на која 
е поставено прашањето. 

Член 14 
Пратеникот може да побара на прашањето 

што го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од петна-

есет дена и му се доставува на претседателот на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот одговорот му го до-
ставува на подносителот на прашањето, а на пр-
вата идна седница го известува Соборот за содржи-
ната на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 15 
По примениот одговор пратеникот може на сед-

ница на Соборот да постави уште едно дополнител-
но прашање и, откако ќе добие одговор на тоа пра-
шање, се преминува на дневниот ред. 

Пратеникот кој го поставил прашањето може 
да предложи за работата, на која се однесува него-
вото прашање, да се отвори претрес на една од ид-
ните седници на Соборот. 

Член 16 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за поставување на пра-
тенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

Член 17 
Пратеникот има право од функционер што ра-

ководи со републички орган на управата да бара 
известување за прашањата што се на дневен ред 
на седницата или се подготвуваат за седница на 
Соборот, односно одборот или друго тело чиј е член, 
како и известувања за други прашања што му се 
потребни за вршење на неговите пратенички долж-
ности. 

Функционерот што раководи со републички 
орган на управата е должен бараното известување, 
по правило, да го даде во рок од осум дена. Ако 
функционерот не е во можност во овој рок да го 
даде бараното известување, тој е должен во тој рок 
да го извести пратеникот за тоа кога ќе му го даде 
бараното известување. 

Ш. ВЕРИФИКАЦИЈА 

Член 18 
Верификација на мандатите врши Соборот 

според постапката пропишана со овој деловник, от-
како од Републичката изборна комисија ќе го при-
ми извештајот и изборните акти за извршените 
избори. 

Член 19 
Извештајот на Републичката изборна комиси-

ја и сите изборни акти претседателот на Соборот и 
го доставува -на Мандатно-имунитетната комисија 
на Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комиси-
ја им се става на располагање на сите членови на 
Соборот пред почетокот на седницата на Соборот 
на која ќе се разгледува прашањето за верифика-
цијата на мандатите на новоизбраните пратеници. 

Член 20 
Мандатно-имунитети ата комисија, врз основа 

на извештајот од републичката изборна комисија 
и примените акти, жалбите изјавени против избо-
рите и другите податоци, ја испитува правилноста 
на спроведените избори и за тоа му поднесува на 
Соборот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се става на рас-
полагање на членовите на Соборот најдоцна пред 
почетокот на седницата на чиј дневен ред се наоѓа 
претресот на тој извештај. 

Член 21 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која се врши верифика-
ција на нивните мандати, своите уверенија за избо-
рот му ги предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот и ги предава увере-
нијата на Мандатно-имунитетната комисија. 
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Член 22 
Соборот, врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во случај 
ако некој мандат е оспорен, прво се гласа во цели-
на за сите неоспорени мандати, а потоа за секој 
оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлуката за верификацијата на одделен мандат и 
да заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на одлуката за 
верификација на одделни мандати не може да биде 
подолго од два месеца. 

Член 23 
Пратеникот, чиј мандат е оспорен или одлу-

ката за верификацијата на неговиот мандат е од-
ложена, има право да присуствува на седниците на 
Соборот и да учествува во работата на тие седни-
ци, но не може да гласа за верификацијата на сво-
јот мандат. 

Член 24 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден 
мандатот даваат свечена изјава на тој начин што 
го потпишуваат текстот на свечената изјава кој 
гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржавам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги 
заложувам за остварувањето целите на социјали-
стичкото општество и интересите на народот и на 
граѓаните на Социјалистичка Република Македо-
нија и Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија". 

Член 25 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не бил 

присутен на седницата на која е извршена верифи-
кацијата на мандатите и е дадена свечената изја-
ва, текстот на изјавата го потпишува пред претсе-
дателот на Соборот, кој за тоа го известува Собо-
рот на првата идна седница на Соборот. 

Член 26 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и пот-
пишувањето текстот на свечената изјава. 

Член 27 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на манда-
тите и за конституирање ќе се одржи најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори. 

На првата седница на пратениците им се ста-
ва на располагање извештајот на Републичката из-
борна комисија и се избира верификациона коми-
сија која, врз основа на извештајот на Републич-
ката изборна комисија и изборните акти, ја испи-
тува правилноста на спроведените избори и за тоа 
му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на пратениците на новоизбраниот собор 
се спроведува според одредбите на овој деловник 
за верификацијата на мандатите на пратениците. 

Имунитет 
Член 28 

Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-
штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение на Соборот, ниту против него, ако се по-
вика на имунитетот, може да се започне кривична 
постапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение на Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолга од пет години. 

Член 29 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривич-
на постапка, односно известувањето дека прате-
ник е притворен, што му го упатил претседателот 
на Собранието, претседателот на Соборот и го до-
ставува на Мандатно-имунитетната комисија. Ман-
датно-имунитетната комисија ќе го разгледа бара-
њето односно известувањето и на Соборот ќе му 
поднесе свој извештај. 

За ова барање односно известување претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во почетокот 
на првата идна седница. 

Член 30 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка,, од-
носно по известувањето за притворање на прате-
ник на Соборот, врз основа на извештајот од Ман-
атно-имунитетната комисија Соборот одлучува да-
ли постапката ќе се продолжи или ќе се запре, од-
носно дали одлуката за притворањето на пратени-
кот ќе се потврди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетното право на пратеникот, ако е тоа потребно 
за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш се 
пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетското пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се запира. 

Член 31 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение за 
притворање на пратеник односно одобрение за за-
почнување на кривична постапка, како и да од-
лучи дали кривичната постапка против пратеникот 
ќе се продолжи или ќе се запре, односно дали од-
луката за притворање на пратеник се потврдува 
или се става вон сила и да го воспостави неговото 
имунитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетна-
та комисија Соборот одлучува дали таа одлука на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 32 
Секој член на Соборот има право на Соборот 

да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 
Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот 
ја поднесува писмено, а му се предава на претседа-
телот на Соборот. Членот на Соборот што поднел 
оставка на пратеничкиот мандат има право писмено 
да ги изнесе причините поради кои ја поднесува 
оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на 
разгледување. За поднесената оставка, претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во почетокот 
на првата идна седница. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја обра-
зложи својата оставка, ако не ја образложил во 
писмениот поднесок. 
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Член 34 
По разгледувањето на поднесената оставка 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со овој предлог. 

Член 35 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно одредбите за 
постапката за верификации на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста 
и правилноста на дејствијата во постапката за от-
повикување, ја потврдува или поништува одлуката 
за отповикување и за тоа го известува претседате-
лот на Собранието. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
Член 36 

Соборот има претседател кој се избира од ре-
дот на членовите на Соборот на четири години. 

Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
- - покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
надлежноста на одборите и другите тела на Собо-
рот и ги решава спорните прашања од нивната 
надлежност; 

— ја следи работата на одборите и другите те-
ла на Соборот и со претседателите на тие тела се 
договара за прашањата во врска со работата на 
тие тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање на соработка на 
Соборот со општествено-политичките и другите 
организации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на овој деловник, за спроведувањето на 
јавноста во работата на Соборот и за остварување-
то правата на членовите на Соборот и врши и дру-
ги права и должности предвидени со Уставот, де-
ловникот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 
1. Образување и состав 

Член 38 
За проучување и составување на нацрти и пред-

лози на закони и други акти, за проучување и 
претресување на определени прашања од делокру-
гот на Соборот и за вршење на анкети Соборот мо-
же да образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот е 

постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се образу-
ваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овластува-
њата и составот. 

Соборот може на своите одбори и други тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или претресат и други прашања, што не се 
опфатени со одлуката со која се образувани и да 

бара да му поднесат извештај со мислење и пред-
лози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со од-
лука на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат прет-

седател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите те-

ла се определува со одлуката за нивното образу-
вање. 

Предлог за избор на претседател и членови на 
одборите и другите тела можат да поднесат претсе-
дателот на Соборот или пет членови на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмно-

гу во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела 

на Соборот се избираат од редот на членовите на 
Соборот, а определен број членови на овие тела мо-
жат да се избираат и од редот на стручњаците и 
јавните работници, со тоа што бројот на членовите 
од редот на стручњаците и јавните работници, не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во својот 

делокруг утврден со одлуката за нивното обра-
зување: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите на 
законите и другите акти од надлежноста на Собо-
рот што Соборот им ги упатува на претрес и на Со-
борот му поднесуваат свои извештаи со мислење и 
предлози по тие акти; предлагаат донесување на 
закони и други акти; изработуваат и поднесуваат 
предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од 
областа за која се образувани; на Соборот му под-
несуваат извештај и предлагаат утврдување на по-
литика во таа област или преземање на определе-
ни мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот совет, 
републичките органи на управата и други устано-
ви и организации што се однесуваат на прашањата 
од нивниот делокруг и на Соборот му поднесуваат 
извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за поестанок на од-
делен пратенички мандат пред истекот на времето 
за кое е избран пратеникот и на Соборот му под-
несува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подне-
сува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од сло-
бода и за започнување на постапка односно за про-
должување на кривичната постапка против чле-
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новите на Соборот како и одлучува за воспоставу-
вање на правата на членовите на Соборот и на Со-
борот му поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од СВОЈОТ делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат ан-
кети и да бараат мислење од работни и други ор-
ганизации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или подгру-
пи за анализирање и проучување на одделни пра-
шања и за вршење на анкети, кои за својата рабо-
та поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став рако-
води член на телото што ќе го определи одборот, 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот соработу-

ваат помеѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 
Член 50 

Одборите и другите тела работат на свои 
седници. 

Седниците ги подготвува и свикува претседате-
лот на одборот односно телото. 

Претседателот е должен да свика седница и ко-
га тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на 
Извршниот совет или кога тоа ќе го предложат нај-
малку три члена на односното тело со наведување 
на прашањата што треба да бидат ставени на дне-
вен ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница ќе 
свика претседателот на Соборот или член на тело-
то што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седница-

та, заедно со материјалите што ќе се разгледуваат 
на седницата, да им ја достави на членовите на 
одборот односно телото најдоцна пет дена пред одр-
жувањето на седницата. 

Член 52 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, него го заменува член што ќе го опре-
дели одборот односно телото. 

Член 53 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на одборот 
односно телото, се грижи за информирањето на 
членовите на одборот односно телото, за проблеми-
те од нивниот делокруг, соработува со претседате-
лите на другите тела и со функционерите на ре-
публичките органи на управата и со претставници-
те на надлежните организации во врска со подгову-
вањето на прашањата што ќе се претресуваат на 
седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања во 
одбор или тело на Соборот можат да дадат и чле-
новите на одборот односно телото како и другите 
членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведу-
вање. 

Член 54 
Одборот односно телото може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број на членовите и решава со мнозин-
ство на гласовите од присутните членови. 

Член 55 
По предлог од претседателот на одборот односно 

телото на почетокот на седницата се утврдува 
дневниот ред. На седниците на одборите односно 
другите тела одделни прашања и предлози се пре-
тресуваат според редоследот што е утврден со днев-
ниот ред и пред да се одлучува за нив, освен во 
случаите кога со овој деловник е определено за 
некое прашање да се одлучува без претходен 
претрес. 

Член 56 
Одборите, комисиите и другите тела на Собо-

рот имаат право во својот делокруг од Извршниот 
совет да бараат негов претставник да го изнесе 
пред одборот, комисијата односно друго тело ста-
вот по одделни прашања што се ставени на дневен 
ред на нивна седница односно да даде свое мисле-
ње по нацртот на определен закон што тие го под-
готвуваат. 

Извршниот совет е должен на одборот односно 
комисијата да им го даде своето мислење по нацрт 
или предлог на закон или друг акт што го израбо-
тил одборот односно друго тело. 

Член 57 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред прво се врши општ претрес, а потоа претрес 
на текстот. Ако во општиот претрес не се усвои 
нацртот односно предлогот, тогаш не се врши пре-
трес на текстот, а нацртот односно предлогот се 
симнува од дневниот ред и за тоа му се поднесува 
извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други мате-
ријали е единствен. 

Член 58 
За редот на седниците на одборите и телата се 

грижи претседателот на одборот односно телото. 
За повреда на редот на седниците претседате-

лот може да опомене член на одборот односно 
телото. 

4. Заеднички седници на одборите, комисиите 
и други тела 

Член 59 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дне-
вен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во дело-
кругот на два или повеќе одбори односно други 
тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот одбор 
односно тело на друг собор за разгледување на 
прашања и проблеми од заеднички интерес. Заед-
ничките седници на два или повеќе одбори односно 
други тела ги свикуваат договорно претседателите 
на одборите односно телата кои одлучиле да одр-
жат заедничка седница. На заедничките седници на 
одборите и другите тела може да се води само 
претрес, а не може да се гласа и одлучува. Гласа-
њето и одлучувањето во одборите и другите тела 
што одржуваат заедничка седница се врши одво-
ено. На заедничките седници на одборите или дру-
гите тела на Соборот претседава претседателот на 
еден од тие одбори или други тела што одржуваат 
заедничка седница. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 
1. Свикување на седниците 

Член 60 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседателот 

по сопствена иницијатива, а е должен да свика сед-
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ница врз основа на заклучок на Соборот, по пред-
лог од претседателот на Собранието, на одбор или 
друго тело на Соборот или на барање од десет чле-
нови на Соборот, по предлог од Извршниот совет и 
во други случаи предвидени со овој деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш 
кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе се соста-
не по покана од десет членови на Соборот или од 
претседателот на Собранието. 

Член 61 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за договарање и советување по праша-
њата што треба да се стават на дневен ред и да им 
довери определени работи во врска со подготвува-
њето на седницата. 

Член 62 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна осум дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со покана-
та се доставува и предлогот на дневниот ред со 
потребниот материјал по прашањата што' се пред-
лагаат за дневен ред и записникот од претходната 
седница, ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
може да свика седница и во пократок рок од осум 
дена, а дневниот ред за ваква седница може да го 
предложи на самата седница. 

Член 63 
За секое прашање од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници на 

Соборот, по правило претходно се претресуваат на 
седници во соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре-
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа и 
на Соборот да му поднесе свој извештај и предлог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на над-
лежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 64 
Одборот или друго тело на Соборот е должен да 

го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува писмен извештај на Соборот со 
свое мислење и предлози, а може преку свој из-
вестител и усно да го образложи својот став по тоа 
прашање. 

2. Претседавање на седница и учество во работата 

Член 65 
На седниците на Соборот претседава претседате-

лот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот него го заменува потпрет-
седателот. Ако е спречен и потпретседателот, сед-
ницата ја отвора најстариот член на Соборот, а 
потоа се избира член на Соборот што ќе претседава 
на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот 
им истекнал мандатот или кога се тие разрешени 
од нивните функции, најстариот по години пратеник 
претседава на седницата до изборот на нов прет-
седател на Соборот. 

Член 66 
Право да учествуваат во работата на седницата 

на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите со-
бори на Собранието, членови на Извршниот совет 
и претставници на Извршниот совет кои не се пра-
теници кога се претресува предлог на тој Совет, 

потоа функционери што раководат со други репуб-
лички органи на управата, претставници на опште-
ствено-политичките заедници, претставници на ор-
ганите на општествено-политичките организации, 
научните и другите јавни и политички работници 
што на седницата се поканети за да ги изнесат 
своите мислења по определени прашања. 

Член 67 
Во претресот на определено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат членови 
на друг собор, што ќе ги определи тој друг собор 
како негови претставници за да го изнесат мисле-
њето или да го образложат амандманот што го под-
нел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и пове-
рениците на Извршниот совет при претрес на пред-
лог на овој Совет. 

3. Дневен ред 

Член 68 
Дневниот ред на седница на Собор го предлага 

претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот или функционерите и ор-
ганите што според Уставот, деловникот на Собра-
нието и овој деловник се овластени да предлагаат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Собо-
рот за прашањата што му се доставени до денот 
на одржувањето на седницата за ставање на раз-
гледување на седница на Соборот. 

Член 69 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почетокот 

на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседателот 

не внел прашање што го предложил овластен функ-
ционер или орган до денот на свикувањето на сед-
ницата, а предлагачот останува при свој предлог 
за предлогот се одлучува на седницата без претрес. 

Член 70 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет чле-
нови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 

Член 71 
Н И К О Ј не може да зборува на седница пред да 

побара и да добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 72 
Секој пратеник има право да зборува на јазикот 

на народноста на која и припаѓа. Говорите одржани 
на јазик на народност — национално малцинство 
се преведуваат на македонски јазик. 

Член 73 
Говорникот зборува од говорница или од своето 

место. 
Член 74 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 
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Член 75 
Претседателот им дава збор на членовите на Со-

борот според редот на нивното пријавување за збор. 
На член на Соборот што сака да зборува за по-

вреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор штом ќе побара. 
Говорот на тој пратеник не може да трае подолго 
од пет минути. По тој говор претседателот е дол-
жен да даде објаснение во поглед на повредата на 
деловникот односно утврдениот дневен: ред. Ако 
членот на Соборот не биде доволен од даденото об-
јаснение, за тоа прашање се решава на седницата 
без претрес. 

Член 76 
Говорникот може да зборува само по прашање 

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

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 
Член 77 

За повреда на редот на седницата можат да се 
изречат дисциплински мерки: опомена, одземање на 
збор и отстранување од седница. 

Член 78 
Опомена ќе се изрече на оној член на Соборот, 

кој со своето поведение или својот говор на седница 
го нарушува редот и одредбите на деловникот. 

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот кој со својот говор на седницата го на-
рушува редот, а на истата седница е двапати пови-
кан да се придржува кон редот и одредбите на де-
ловникот. 

Опомената и одземањето на зборот ги изречува 
претседателот. 

Член 79 
Отстранување од седница ќе се примени на оној 

член на Соборот кој не сака да постапи по налогот 
од претседателот кога овој му го одзел зборот, или 
кој на друг начин ја смеќава работата на седницата 
или тешко го навредува Соборот или некој член 
на Соборот или се служи со изрази што не се во 
согласност со достоинството на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по пред-
лог од еден член кого го поддржуваат најмалку 
пет членови на Соборот без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстрану-
вање од седницата, има право да добие збор и да 
даде своја одбрана. Неговиот говор не може да трае 
подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена дис-
циплинска мерка отстранување од седницата, е дол-
жен веднаш да ја напушти салата во која се одр-
жува седницата. 

Член 80 
Изречувањето на дисциплинските мерки одзе-

мена на збор и отстранување од седница се внесува 
во записникот. 

Член 81 
Секој слушател што го нарушува редот прет-

седателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстранат 
сите слушатели. 

Член 82 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 83 
Сите лица што по службена должност се наоѓаат 

во салата за време на седницата се должни да ги 

извршуваат налозите на претседателот во поглед 
на одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 
Член 84 

Откако ќе ;а отвори седницата претседателот ги 
прашува членовите на Соборот дали имаат забе-
лешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 85 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата 

претседателот објавува кратки соопштенија во врска 
со работата на седницата и другите претходни пра-
шања 

Член 86 
По утврдувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделните прашања по оној ред што 
е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен во 
оние случаи кога со деловникот е определено да се 
одлучува без претрес. 

Член 87 
Претресот, по правило, започнува со изложение 

на предлагачот, а потоа на известителот на одборот 
или друго тело, доколку тие сакаат и усно да го 
изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат говорниците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени го-
ворници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени говорници. 

Член 88 
Претресот на одделни прашања, по правило, е 

единствен, а претресот на предлозите на законите 
и другите акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 

Член 89 
Соборот одлучува откако ќе се заврши пре-

тресот. 
Член 90 

За одлучување на седница е потребно прису-
ството на мнозинството од членовите на Соборот. 

Ако претседателот смета дека на седницата не 
присуствува доволен број членови на Соборот ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Проѕевањето го врши секретарот на Соборот по 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 91 

Претресот по прашање што е на дневен ред на 
седница на Соборот може да заврши: 

— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 92 

Соборот, по завршувањето на претресот, пред-
логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 93 

Ако по прашањето што го претресува Соборот се 
предложи Соборот да донесе декларација, резолу-
ција, препорака или заклучок, а не е предложен 
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текст на декларација, резолуција, препорака односно 
заклучок, Соборот може и пред претресот и во те-
кот на претресот да одлучи да избере комисија која 
врз основа на материјалот и претресот ќе му под-
несе на Соборот предлог на декларација, резолуција, 
препорака односно заклучок за предлогот, декла-
рација, резолуција, препорака, односно заклучок, 
Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 94 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласањето 
да го образложи својот глас. 

Член 95 
Гласањето по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или од еден 
пратеник, чиј предлог го поддржуваат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Член 96 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против" предлогот или се 
воздржуваат од гласањето. 

Член 97 
Јавното гласаше се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 98 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето. 

Член 99 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гласа-
њето или ако тоа го побара еден пратеник кого го 
поддржуваат најмалку пет членови на Соборот 

Поименично гласање се врши со прозивање на 
членовите на Соборот кои при прозивањето гласаат 
со изјаснување „за" или „против" или се воздржу-
ваат од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивањето повторно ќе се 
прозоват членовите на Соборот, за кои во списокот 
не е одбележено дека гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 
Член 100 

По завршеното гласање претседателот го утвр-
дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или 
е одбиен. 

8. Поставување на пратенички прашања 
Член 101 

Секој член на Соборот има право на Извршниот 
совет и на функционерите што раководат со репуб-
личките органи на управата да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа или на 
работите од нивна надлежност. 

Секој член на Соборот може да поставува само 
прашања по работи што спаѓаат во делокругот на 
Соборот или се од интерес за работните заедници 
од областа што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

во времето помеѓу две седници писмено преку прет-
седателот на Соборот. 

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. Ако смета дека прашањето поставено 
на седница не е во согласност со одредбите на овој 

деловник, претседателот ќе му предложи на Соборот 
да одлучи дали таквото прашање ќе се земе во на-
тамошна постапка или не. 

Член 103 
Одговорот се дава, по правило, на првата идна 

седница на Соборот. 
Во итни случаи Соборот, по предлог од подно-

сителот на прашањата, може да одлучи одговорот 
да се даде на истата седница на која е поставено 
прашањето. 

9. Постапка при избори и именувања 
во Соборот 
Член 104 

Предлозите за избори што се вршат во Соборот 
се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, а 
за избор на повеќе лица во одделни тела во вид 
на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во однос-
ното тело. 

Член 105 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува Коми-
сијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку пет чле-
нови на Соборот како и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатската 
листа ја потпишуваат предлагачите. 

Член 106 
Предлози на кандидатури за претседател и пот-

претседател на Соборот поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлози мо-
жат да поднесат и групи од најмалку десет пра-
теници. 

Член 107 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ски листи се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се 
врши изборот. Овие предлози мора да им бидат 
ставени на располагање на членовите на Соборот 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
бори и именувања односно еден од предлагачите 
на кандидатурата што ја предложиле група прате-
ници имаат право на седницата да го образложат 
предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на кандидатури за претседател и потпретсе-
дател на Соборот поднесени од група пратеници 

Член 108 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред, како што се поднесени кандидатските листи 
односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 

Член 109 
Ако на седницата на Соборот се одлучи изборот 

да се врши тајно, гласањето се врши со гласачки 
ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква големина 
и од иста боја и форма. 

Член НО 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по оној ред, по 
кој се предложени. Пред името на секој кандидат 
односно пред името на носителот на секоја канди-
датска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот на 
Собранието. 

Член 111 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува 
редниот број пред името на оној кандидат односно 
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редниот број пред онаа кандидатска листа за која 
гласа. Може да се гласа само за еден кандидат од-
носно само за една кандидатска листа од оние што 
се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 112 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник гла-
са на тој начин што своето гласачко ливче го спушта 
во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќе гласаат, ќе се изврши 
потворно прозивање на оние што не гласале. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот со учество на двајца пратеници што на негов 
предлог ги избира Соборот и секретарот на Соборот 
ги пребројуваат гласовите и за секој кандидат од-
носно за секоја кандидатска листа бележат и колку 
гласа добиле, како и колку има неважечки ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резултатот 
од гласањето и утврдува колку пратеници гласале, 
кои кандидати се избрани, или определува повторен 
избор ако ниеден кандидат односно кандидатска 
листа не го добиле потребното мнозинство. 

Член 114 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинство од присутните 
пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа ако за лис-
тата гласало мнозинството од присутните пратеници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидатски 
листи, избрани се сите кандидати од онаа листа што 
го добила најголемиот број гласови. 

Член 115 
Ако предложениот кандидат или предложената 

кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените кан-
дидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да се врши повторно гласање предлага-
чите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 116 
Членовите на органите на управувањето во ра-

ботните и другите самоуправни организации што 
Соборот ги именува и разрешува врз основа на Ус-
тавот, закон или друг акт на Собранието, се имену-
ваат односно разрешуваат по предлог од Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата според 
постапката за избор и разрешување на членови на 
телата на Соборот. 

Член 117 
Одредбите на ОВОЈ деловник, кои се однесуваат 

на постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка седница 
со еден или повеќе собори 

Член 118 
Соборот заседава и за работите од својот дело-

круг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања 

од дневниот ред да претресе на заедничка седница 
со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање на 
заедничка седница со друг собор членовите на Со-
борот гласаат одделно. 

Член 119 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе со-

бори да одржи заедничка седница, а на претседа-
телот на Собранието не му е предложено тој да ја 
свика заедничката седница, претседателот на Со-
борот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на сед-
ницата. 

11. Записници и стенографски белешки 

Член 120 
За работата на седница на Соборот се води за-

писник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата. 
Во записникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот кој на седницата имал одвоено мис-

лење, може да побара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи сек-
ретарот на Соборот. 

Член 121 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на след-
ната седница на Соборот. 

Член 122 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

на седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се усвои 
забелешката ќе се извршат потребните измени во 
записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 123 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид на 

пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето изла-
гање, без внесување на битни измени во текстот 
или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи сек-
ретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белешки, 
се одлучува на седница на Соборот без претрес. 

Составен дел на стенографските белешки се и 
неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се предложени 

Член 124 
Одредбите за записниците на Соборот аналогно 

важат и за одборите и другите тела на Соборот. 

VII ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на предлози на закони 

Член 125 
Предлог на закон се поднесува во текст и фор-

ма во која треба да биде донесен законот. 

Член 126 
Предлогот на закон што го поднел пратеник или 

одбор на Соборот се упатува на Извршниот совет на 
мислење. 

Член 127 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал, им се доставува на членовите на Соборот нај -
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доцна осум дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата на која ќе се расправа за него 

Член 128 
Претседателот на Соборот пред претресот во Со-

борот предлогот на закон му го доставува на разгле-
дување на надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија на Собра-
нието. 

2. Работа во одбор или друго тело 
Член 129 

Одбор или друго тело на Соборот претресува 
предлог на закон што му го доставува претседателот 
на Соборот. 

Предлогот на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одбор или друго тело ако на чле-
новите на одборот или друго тело им е доставен нај-
доцна пет дена пред денот определен за одржување-
то на седницата. 

Член 130 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на пред-

логот односно неговиот претставник може да даде 
усно образложение на предлогот на закон, а члено-
вите на одборот или друго тело можат да бараат об-
јаснувања од предлагачот односно неговиот прет-
ставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот или 
друго тело се установи дека предлогот на закон не 
ги исполнува условите за да биде донесен, не се вр-
ши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на секој член на предлогот. 

Член 131 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
или друго тело можат да поднесуваат амандмани се 
додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот на 
кој се однесуваат. Ако има два или повеќе амандма-
ни за нив се расправа по редот на поднесување. 

Подносителот на предлогот на закон односно не-
говиот претставник е должен да се изјасни за секој 
амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот на 
предлогот и амандманот со кој тој се согласил се 
сметаат за составен дел на предлогот на законот. 

Член 132 
Претресот на предлог на републички општествен 

план се врши прво во начело, а потоа во поединости. 
Претресот во поединости се врши по делови, 

глави односно раздели ако Одборот поинаку не од-
лучи. По завршениот претрес на секој одделен дел, 
глава односно раздел се врши гласање. 

Откако ќе заврши претресот и гласањето во по-
единости, се врши гласање во целост за предлогот на 
републичкиот општествен план 

Во се друго при претрес на предлог на републич-
ки општествен план се применуваат одредбите на 
ОВОЈ деловник, кои се однесуваат на претресот на 
предлози на закони и други акти. 

Член 133 
Откако ќе го претресе предлогот на закон од-

борот или друго тело доставува свој извештај на Со-
борот и на Законодавно-правната комисија најдоц-
на три дена пред седницата на Соборот на која ќе се 
претресува предлогот на закон. 

Во извештајот одборот или друго тело го изнесу-
ва СВОЈОТ став и предлог по предлогот на закон. Во 
извештајот се внесуваат и амандманите на одборот 
или друго тело што не ги усвои предлагачот. 

Одборот или друго тело определува свој изве-
стител за седницата на Соборот. 

3. Претрес на седница на Соборот 

Член 134 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот на 
закон да го претресе или донесе на заедничка сед-
ница со Републичкиот собор. На заедничката седни-
ца членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 135 
Претресот на предлог на закон, по правило, поч-

нува со излагање на предлагачот или друго тело на 
кое му бил доставен на разгледување предлогот на 
закон. Известителот на одборот односно друго тело 
може да го образложи мислењето на одборот однос-
но друго тело и амандманите што ги предложил од-
борот во својот извештај. 

Член 136 
Претресот на предлог на закон на седница на 

Соборот опфаќа општ претрес и претрес на текстот 
на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за по-
требата од таков закон и за дадените решенија во 
предлогот. 

Во текот на претресот по текстот на предлогот се 
расправа по делови, глави односно оддели, а ако Со-
борот одлучи и по членови. Во текот на овој претрес 
се одлучува и за поднесените амандмани. 

Член 137 
Предлогот на републички општествен план се 

претресува во начело и во поединости. Претресот во 
поединости се врши по глави односно раздели на 
предлогот. За поднесените амандмани претресот се 
врши кога се претресува соодветната глава односно 
соодветниот раздел на кој се однесува амандманот. 

Член 138 
Во претресот на седниците на Соборот предлогот 

на закон не се чита, но Соборот може да одлучи 
предлогот да се чита во целост или само! негови од-
делни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 139 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му предло-
жат на Соборот да се одложи претресот на предло-
гот на закон. За овој предлог Соборот одлучува вед-
наш и без претрес. 

А м а н д м а н и 

Член 140 
Амандмани на предлог на закон можат да се под-

несуваат по правило, најдоцна 48 часа пред седни-
цата на Соборот на која ќе се претресува предлогот. 
Амандманите се поднесуваат писмено преку претсе-
дателот на Соборот. Ако со амандманот се ангажи-
раат парични средства, претседателот на Соборот 
веднаш ќе му го достави амандманот на надлежниот 
одбор или друго тело за да го проучи влијанието на 
амандманот врз расположивите средства и евенту-
алните извори на финансирање на предложеното ре-
шение и за тоа ќе го извести Соборот пред одлучу-
вањето на амандманот. Амандманите му се доставу-
ваат веднаш на подносителот на предлогот, на Из-
вршниот совет и на Законодавно-правната комисија, 
а на членовите на Соборот им се ставаат на распола-
гање пред почетокот на седницата на која ќе се пре-
тресува предлогот 

Член 141 
По исклучок, амандмани можат да се поднесу-

ваат писмено и во текот на претресот на предлогот 
ако Соборот се согласи со тоа. 

Член 142 
Ако претставникот на Извршниот совет, надлеж-

ниот одбор или друго тело или предлагачот на зако-
нот побара одлучувањето за амандманот поднесен во 
текот на претресот да се одложи за да може да го 
проучи амандманот и за него да се изјасни, Соборот 
ќе го одложи претресот. 
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Член 143 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат до заклучувањето на претресот. 
Извршниот совет може, до заклучувањето на 

претресот, да поднесува амандмани и на предлози на 
закони што не ги поднел тој. 

Амандманите на предлагачот на законот и 
амандманите со кои се согласил предлагачот се сме-
таат за составен дел на предлогот. 

Член 144 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлагачот 

на законот и известителот на надлежниот одбор или 
друго тело ако го протресувал предлогот на зако-
нот. Извршниот совет има право да се изјасни за 
амандманот и кога не е подносител на предлогот на 
закон. Соборот може да заклучи амандманот да му 
се упати на надлежниот одбор или друго тело пред 
гласањето ако одборот не го протресувал предло-
гот на законот. 

Член 145 
За амандманите се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се однесува 
амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на законот се 
поднесени два или повеќе амандмани, за амандма-
ните се гласа според редот по кој се поднесени. 
Доколку со некој од амандманите се предлага бри-
шење на некој член од предлогот, прво се гласа 
за тој амандман и ако амандманот биде усвоен, не-
ма да се гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 146 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласањето 
за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето на 
Законодавно-правната комисија. 

Член 147 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гласа 

за некој член од предлогот на закон или на некој 
дел или член од предлогот е поднесен амандман, 
Соборот може да одлучи за тој дел односно член од 
предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 148 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени илл допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе ги 
претресе и за нив ќе реши според постапката за 
претрес и одлучување по амандмани, доколку пред-
лагачот, надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија претходно 
не постигнале согласност за текстот на предлогот 
и измените и дополнувањата. 

4. Донесување на закони по итна постапка 

Член 149 
Предлагачот на закон може на Соборот, нај-

доцна 24 часа пред одржувањето на седницата, да 
му поднесе образложено барање законот да се до-
несе по итна постапка. 

Ако член на Соборот побара законот да се до-
несе по итна постапка, Соборот одлучува ако бара-
њето го поддржуваат најмалку десет членови на 
Соборот. За вакво барање Соборот, пред одлучува-
њето, ќе го ислуша мислењето на Извршниот совет. 

Член 150 
По предлогот за донесување на закон по итна 

постапка Соборот решава како за претходно праша-
ње при утврдувањето на дневниот ред на седница-
та. Предлагачот може и усно да го образложи ба-
рањето за донесување на законот по итна постапка 
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Член 151 
Ако Соборот го прифати предлогот за донесу-

вање на закон по итна постапка, ќе го внесе во 
дневниот ред на седницата. 

Соборот може, пред или во текот на претресот, 
од надлежниот одбор и од Законодавно-правната 
комисија да побара тие, во рамките на својот дело-
круг, да му поднесат мислење за предлогот на закон 

Амандмани на предлог на закон кој се донесу-
ва по итна постапка можат да се поднесуваат до 
заклучување на претресот и по истата постапка што 
важи за другите предлози на закони. 

5 Постапка за поднесување на други 
акти во Соборот 

Член 152 
Другите акти Соборот ги донесува според по-

стапката утврдена во ОВОЈ деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот по 
текстот на предлогот да се водат одвоено. 

Член 153 
Претресот по Предлог на декларација, резолу-

ција или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се предла-
га донесување на ваков акт. 

6. Постапка за изнесување на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на 

закони и други акти, тези и други 
претходни материјали за закони 

и други акти 

Член 154 
Одборот може да одлучи тези, нацрт или пред-

лог на закон или други акти да ги изнесе на јавна 
дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот на нејзиното траење како и 
времето за доставување на мислења, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите 
и сугестиите што ќе му бидат доставени. 

УШ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 155 
Со денот на влегувањето во сила на овој де-

ловник престанува да важи Привремениот делов-
ник на Стопанскиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" бр 
41/63), и Одлуката за постапката за верификација 
на пратеничките мандати на Стопанскиот собор на 
Собранието (донесена на 24. VI. 1963 година). 

Член 156 
Овој деловник ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 157 
Овој деловник влегува во сила со денот на не-

говото донесување. 

Број 27 
12. IV. 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Собранието на СРМ, 

Ацо Ицев, с.р. Видое Смилевски, с.р. 
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251. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Просветно 
културниот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на својата седница одр-
жана на 13 април 1965 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Просветно-кул-

турниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (во натамошниот текст: Со-
борот), овластувањата и начинот на работа на од-
борите, комисиите и другите тела на Соборот се 
уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат соод-
ветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за доне-
сување на одлуки. 

Изменување и дополнување на деловников Со-
борот врши по истата постапка по која го доне-
сува деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги 

врши на свои седници и на седници на своите 
одбори и други тела. 

Член 4 
Соборот е во постојано заседание 

И. П Р А Т Е Н И Ц И 
Член 5 

Пратеникот има права и должности утврдени 
со Уставот, ,со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 6 
Пратеникот има право и должност да прису-

ствува на седниците на Соборот и да учествува 
во работата и во донесувањето на одлуки од Со-
борот. 

Член 7 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да уче-
ствува во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, и 
ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа но без право на одлучување. , 

Член 8 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на дру-

ги акти од делокругот на Соборот, како и аманд-
мани на предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкета по прашања 
од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите или 
на работата на републичките органи на управата, 
ако тие прашања спаѓаат во делокругот на Собо-
рот, односно ако се од интерес за работните орга-
низации од областа која спаѓа во делокругот на 
Соборот. 

Член 9 
Во Соборот пратеникот може да предлага Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи до-

несување на закон или друг акт или претресување 
на прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор 
и на надлежниот собор да му даде мислење за тој 
предлог односно за тоа прашање или да поднесе 
амандман на тој предлог, ако тој предлог односно 
тоа прашање е од интерес и за работните орга-
низации од областа која спаѓа во делокругот на 
Соборот; 

— од предлогот на закон или друг акт што му 
е упатен на друг собор да бара во посебен закон 
односно друг акт да се издвои дел од предлогот 
што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право заедно со определен 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функ-
ционери што се избираат на седница на Соборот. 

Член И 
Пратеникот има право на Извршниот совет и 

на функционерите што раководат со републичките 
органи на управата, да им поставува прашања што 
се однесуваат на нивната работа или на работи од 
нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
кои спаѓаат во делокругот на Соборот и прашања 
што се од интерес за работните заедници од об-
ласта што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Прашањата што им се поставуваат на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат со 
републичките органи на управата можат да бидат 
поставувани усно на седницата на Соборот, а во 
времето помеѓу две седници на Соборот и писмено 
преку претседателот на Соборот. 

Писмено поставеното прашање кое е во со-
гласност со одредбите на овој деловник, претседа-
телот на Соборот ќе му го достави на Извршниот 
совет односно на функционерот што раководи со 
односниот републички орган на управата. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање 
не е ЕО согласност со одредбите на овој делов-
ник, претседателот на Соборот нема да му го упати 
на Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот републички орган на упра-
вата и за тоа ќе го извести подносителот на пра-
шањето. Подносителот на прашањето може тоа 
прашање повторно да го постави на седница на 
Соборот, кој одлучува за согласноста на праша-
њето со одредбите на деловникот. 

Член 13 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на пр-
вата идна седница на Соборот, ако тоа прашање 
на Извршниот совет односно на функционерот 
што раководи со односниот републички орган на 
управата му е доставено најдоцна петнаесет дена 
пред денот што е определен за одржувањето на 
седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на која е по-
ставено прашањето. 

Член 14 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од петна-

есет дена и му се доставува на претседателот на 
Соборот. 
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Претседателот на Соборот одговорот му го до-
ставува на подносителот на прашањето, а на пр-
вата идна седница го известува Соборот за содр-
жината на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот 
совет односно од функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата Соборот може 
да определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 15 
По примениот одговор пратеникот може на 

седница на Соборот да постави уште едно допол-
нително прашање и, откако ќе добие одговор на 
тоа прашање, се преминува на дневниот ред. 

Пратеникот кој го поставил прашањето може 
да предложи за работата, на која се однесува него-
вото прашање, да се отвори претрес на една од 
идните седници на Соборот. 

Член 16 
Соборот може да определи посебна седница 

или посебно време на седницата за поставување 
на пратенички прашања и за давање одговори 
на тие прашања. 

Член 17 
Пратеникот има право од функционер што ра-

ководи со републички орган на управата да бара 
известување за прашањата што се на дневен ред 
на седницата или се подготвуваат за седница на 
Соборот односно одборот или друго тело чиј е 
член, како и известувања за други прашања што 
му се потребни за вршење на неговите пратенички 
должности. 

Функционерот што раководи со републички 
срган на управата е должен бараното известување 
по правило да го даде во рок од осум дена. Ако 
функционерот не е во можност во овој рок да го 
даде бараното известување, тој е должен во тој 
рок да го извести пратеникот за тоа кога ќе му 
го даде бараното известување. 

Ш. ВЕРИФИКАЦИЈА 

Член 18 
Верификација на мандатите врши Соборот спо-

ред постапката пропишана со ОВОЈ деловник, откако 
од Републичката изборна комисија ќе го прими 
извештајот и изборните акти за извршените избори. 

Член 19 
Извештајот на Републичката изборна коми-

сија и сите изборни акти претседателот на Соборот 
и го доставува ј^а Мандатно-имукитетната коми-
сија на Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна коми-
сија им се става на располагање на сите членови 
на Соборот пред почетокот на седницата на Со-
борот на која ќе се разгледува прашањето за ве-
рификацијата на мандатите на новоизбраните пра-
теници. 

Член 20 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа 

на извештајот од Републичката изборна комисија 
и примените акти, жалбите изјавени против из-
борите и другите податоци, ја испитува правил-
носта на спроведените избори и за тоа му подне-
сува на Соборот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се става на рас-
полагање на членовите на Соборот најдоцна пред 
почетокот на седницата на чиј дневен ред се наоѓа 
претресот на тој извештај. 

Член 21 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која се врши верифика-
ција на нивните мандати, своите уверенија за из-
борот му ги предаваат на претседателот на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот ќ ги предава увере-
нијата на Мандатно имунитетната комисија. 

Член 22 
Соборот врз основа на извештајот и предло-

гот на Мандатно-имунитетната комисија, го пот-
врдува или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина 
ако Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во 
случај ако некој мандат е оспорен, прво се гласа 
во целина за сите неоспорени манд,ати, а потоа 
за секој оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлуката за верификацијата на одделен мандат и 
да заклучи претходно да се испита правилноста 
на спроведените избори. Одлагањето на о.длуката 
за верификација на одделни мандати не може да 
биде подолго од два месеци. 

Член 23 
Пратеникот, ЧИЈ мандат е оспорен или одлу-

ката за верификацијата на неговиот мандат е од-
ложена, има право да присуствува на седниците 
на Саборот и да учествува во работата на тие сед-
ници, но не може да гласа за верификацијата на 
својот мандат. 

Член 24 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден ман-
датот, даваат свечена изјава на тој начин што 
го потпишуваат текстот на свечената изјава кој 
гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано^, дека ќе се придржувам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги 
заложувам за остварувањето целите на социјалис-
тичкото општество и интересите на народот и на 
граѓаните на Социјалистичка Република Македо-
нија и Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија". 

Член 25 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седницата на која е извршена 
верификацијата на мандатите и е дадена свече-
ната изјава, текстот на изјавата го потпишува пред 
претседателот на Соборот, кој за тоа го известува 
Соборот на првата идна седница на Соборот. 

Член 26 
Пратеникот се здобива со пратенички права 

и должности по верификацијата на мандатот и 
потпишувањето на текстот на свечената изјава. 

Член 27 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на манда-
тите и за конституирање ќе се одржи најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори. 

На првата седница на пратениците им се става 
на располагање извештајот на Републичката из-
борна комисија, и се избира верификациона коми-
сија која, врз основа на извештајот на Републич-
ката изборна комисија и изборните акти, ја испи-
тува правилноста на спроведените избори и за 
тоа му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата но 
мандатите на новоизбраните пратеници на Соборот 
се спроведува според одредбите на овој деловник 
за верификацијата на мандатите на пратениците. 

Имунитет 
Член 28 

Пратеникот ужива имунитет од денот кога 
општинската изборна комисија го прогласила за 
избран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може д,а биде притворен без 
одобрение на Соборот, ниту против него, ако се по-
вика на имунитетот, може да се започне кривична 
постапка без одобрение на Соборот. 
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Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолг од пет години. 

Член 29 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник е 
притворен, што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на Мандатно-имунитетната комисија. Мандатно-
имунитетната комисија ќе го разгледа барањето 
односно известувањето и на Соборот ќе му под-
несе свој извештај. 

За ова барање односно известување претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во почето-
кот на првата идна седница. 

Член 30 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка, 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот, врз основа на извештајот од 
Мандатно-имунитетната комисија Соборот одлу-
чува дали постапката ќе се предложи или ќе за-
пре, односно дали одлуката за притворањето на 
пратеникот ќе се потврди или ќе се стави вон 
сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетното право на пратеникот ако е тоа потреб-
но за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш 
се пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетното право 
на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се запира. 

Член 31 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение 
за притворање на пратеник односно одобрение за 
започнување на кривична постапка, како и да од-
лучи^ дали кривичната постапка против пратени-
кот ќе се продолжи или ќе се запре, односно дали 
одлуката за притворање на пратеник се потврдува 
или се Става вон сила и да го воспостави неговото 
имунитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имуштет-
ната комисија Соборот одлучува дали таа одлука 
на Комисијата се потврдува или се укинува. 

Постапка за престанок на пратенички мандат 
Член 32 

Секој член на Соборот има право на Соборот 
да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 

Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот 
ја поднесува писмено, а му се предава на претсе-
дателот на Соборот. Членот на Соборот што поднел 
оставка на пратеничкиот мандат има право пис-
мено да ги изнесе причините поради кои ја под-
несува оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетаата комисија на Соборот на 
разгледување. За поднесената оставка, претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во поче-
токот на првата идна седница. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 

седница членот на Соборот може и усно да ја 
образложи својата оставка, ако не ја образложил 
во писмениот поднесок. 

Член 34 
По разгледувањето на поднесената оставка 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со свој предлог. 

Член 35 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно одредбите за 
постапката за верификација на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста 
и правилноста на дејствијата во постапката за 
отповикување, ј а потврдува или поништува одлу-
ката за отповикување и за тоа го известува прет-
седателот на Собранието. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 36 
Соборот има претседател кој се избира од ре-

дот на членовите на Соборот на четири години. 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на 
седници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
надлежноста на одборите и другите тела на Со-
борот и ги решава спорните прашања од нивната 
надлежност; 

— Ја следи работата на одборите и другите 
тела на Соборот и со претседателите на тие тела 
се договара за прашањата во врска со работата 
на тие тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на 
Соборот со општествено-политичките и другите ор-
ганизации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на овој деловник, за спроведувањето на 
јавноста во работата на Соборот за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, делов-
никот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира 

од редот на членовите на Соборот на четири го-
дини. 

Потпретседателот на Соборот го заменува прет-
седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 

Член 38 
За проучува,ње и составување на нацрти и 

предлози на закони и други акти, за проучување 
и претресување на определени прашања од дело-
кругот на Соборот и за вршење на анкети Со-
борот може да образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот 

е постојана. 
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Член 40 
Одборите и другите тела на Соборот се обра-

зуваат со посебна одлука на Соборот. Со одлу-
ката Соборот го утврдува нивниот делокруг, овла-
стувањата и составот. 

Соборот може на своите одбори и други тела 
да им стави во задача тие одд,елно или заедно да 
проучат или претресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани 
и да бара да му поднесат извештај со мислење и 
предлози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со од-
лука на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат 

претседател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите тела 

се определува со одлуката за нивното образување. 
Предлог за избор на претседател и членови на 

одбори и другите тела можат да поднесат претсе-
дателот на Соборот или пет члена на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмно-

гу во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на 
Соборот, а определен број членови на овие тела 
можат да се избираат и од редот на стручњаците 
и јавните работници, со тоа што бројот на чле-
новите од редот на стручњаците и јавните работ-
ници не можат да бидат поголеми од бројот на 
членовите на Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во сво-

јот делокруг утврден со одлуката за нивното об-
разување: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Соборот што Соборот им ги упатува на претрес и 
на Соборот му поднесуваат свои извгштаи со ми-
слење и предлози по тие акти; предлагаат доне-
сување на закони и други акти; изработуваат и 
поднесуваат предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му под-
несуваат извештај и предлагаат утврдување на 
политика во таа област или преземање на опреде-
лени мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот со-
вет, републичките органи на управата и други 
установи и организации што се однесуваат на пра-
шањата од нивниот делокруг и на Соборот му 
поднесуваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на од-
делен пратенички мандат пред истекот на времето 

за кое е избран пратеникот и на Соборот му под-
несува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска 
со имунитетот на членовите на Соборот и му под-
несува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од 
слобода и за започнување на постапка односно 
за продолжување на кривичната постапка против 
членовите на Соборот како и одлучува за воспо-
ставување на правата на членовите на Соборот и 
на Соборот му поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат 
анкети и да бараат мислење од работни и други 
организации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или -под-
групи за анализирање и проучување на одделни 
прашања и за вршење на анкети, кои за својата 
работа поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став ра-
ководи член на телото што ќе го определи одборот 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот сорабо-

туваат помеѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 50 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците - ги подготвува и свикува претсе-

дателот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и 

кога тоа ќе го побара претседателот на Собра-
нието или претседателот на Соборот, прзтседате-
лот на Извршниот совет или кога тоа ќе го пред-
ложат најмалку три члена на односното тело со 
наведување на прашањата што треба да бидат ста-
вени на дневен ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница 
ќе свика претседателот на Соборот или член на 
телото што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седни-

цата, заедно со материјалите што ќе се разгле-
дуваат на седницата, да им ја достави на члено-
вите на одборот односно телото најдоцна пет дена 
пред одржувањето на седницата. 

Член 52 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на 

претседателот, него го заменува член што ќе гс 
определи одборот односно телото. 

Член 53 
Претседателот на одборот односно телото ја 

организира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресува-

ње на одделни прашања од делокругот на одбо-
рот односно телото се грижи за информирањето 
на членовите на одборот односно телото, за проб-
лемите од нивниот делокруг, соработува со прет-
седателите на другите тела и со функционерите 
на републичките органи на управата и со прет-
ставниците на надлежните организации во врска 
со подготвувањето на прашањата што ќе се прет-
ресуваат на седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања 
во одбор или тело на Соборот можат да дадат и 
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членовите на одборот односно телото како и дру-
гите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спрове-
дување. 

Член 54 
Одборот односно телото може да работи ако 

на седницата присуствуваат повеќе од половината 
од вкупниот број на членовите и решава со мно-
зинство на гласовите од присутните членови. 

Член 55 
По предлог од претседателот на одборот од-

носно телото на почетокот на седницата се утвр-
дува дневниот ред. На седниците на одборите од-
носно другите тела одделните прашања и предлози 
се претресуваат по редоследот што е утврден Со 
дневниот ред и пред да се одлучува за нив, освен 
во случаите кога со овој деловник е одредено за 
некое прашање да се одл,учува без претходен 
претрес. 

Член 56 
Одборите, комисиите и другите тела на Собо-

рот имаат право, во својот делокруг од Извршниот 
совет да бараат негов претставник да го изнесе 
пред одборот, комисијата односно друго тело ста-
вот по одделни прашања што се ставени на дневен 
ред на нивна садница односно да даде свое мис-
лење по нацртот на определен закон што тие го 
подготвуваат. 

Извршниот совет е должен на одборот однос-
но комисијата да им го даде своето мислење по 
нацр% или предлог на закон или други акти што 
го изработил одборот односно друго тело. 

Член 57 
За секој нацрт и предлог на акт што е на 

дневен ред прво' се врши општ претрес, а потоа 
претрес на текстот. Ако во општиот претрес не 
се усвои нацртот односно предлогот, тогаш не се 
врши претрес на текстот, а нацртот односно 
предлогот се симнува од дневниот ред и за тоа му 
се поднесува извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други ма-
теријали е единствен. 

Член 58 
За редот на седниците на одборите и телата 

се грижи претседателот на одборот односно те-
лото. 

За повреда на редот на седниците претседате-
лот може да го опомене членот на одборот односно 
телото. 

4. Заеднички седници на одборите, комисиите и 
други тела 

Член 59 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дневен 
ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокру-
гот на два или повеќе одбори односно други тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот од-
бор односно тело на друг собор за разгледување 
на прашања и проблеми од заеднички интерес. 
Заедничките седници на два или повеќе одбори 
односно други тела ги свикуваат договорно прет-
седателите на одборите односно телата кои од-
лучиле да одржат заедничка седница. На заеднич-
ките седници на одборите и другите тела може 
да се води само претрес, а не може да се гласа 
и одлучува. Гласањето и одлучувањето во одбори-
те и другите тела што одржуваат заедничка седни-
ца се врши одвоено. На заедничките седници на 
одборите или другите тела на Соборот претседава 
претседателот на еден од тие одбори или други 
тела што одржуваат заедничка седница. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 
Член 60 

Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседате-

лот по сопствена иницијатива, а е должен да сви-
ка седница врз основа на заклучок на Соборот, 
По предлог од претседателот на Собранието, на од-
бор или друго тело на Соборот или на барање од 
десет членови на Соборот, по предлог од Изврш-
ниот совет и во други случаи предвидени со ОВОЈ 
деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш 
кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе се сос-
тане по покана од десет членови на Соборот или 
од претседателот на Собранието. 

Член 61 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за договарање и советување по праша-
њата што треба да се стават на дневен ред и да 
им довери определени работи во врска со подго-
твуваше на седницата. 

Член 62 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите' членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна на осум дена пред де-
нот определен за одржуваше на седницата. Со 
поканата се доставува и предлогот на дневниот 
ред со потребниот материјал по прашашата што 
се предлагаат за дневен ред и записникот од прет-
ходната седница, ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи претседателот 
може да свика седница и во пократок рок од осум 
дена, а дневниот ред за ваква седница може да 
го предложи на самата седница. 

Член 63 
За секое прашаше од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашашата што се претресуваат на седници 

на Соборот, по правило, претходно се претресу-
ваат на седници во соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашаше, што му се предлага на Соборот за прет-
рес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му поднесе свој извештај и пред-
лог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашаше може да заклучи претресот да се пре-
кине и прашањето да му се упати на мислеше 
на надлежниот одбор или друго тело на Соборот 

Член 64 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледуваше прашаното што му 
го упатил претседателот на Соборот или Соборот 
и за тоа му поднесува писмен извештај на Со-
борот со свое мислеше и предлози, а може преку 
свој известител и усно да го образложи својот 
став по тоа прашање. 
2. Претседавање на седница и учество во работата 

Член 65 
На седниците на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. Во случај на спреченост или 
отсутност на претседателот нето го заменува пот-
претседателот. Ако е спречен и потпретседателот, 
седницата ја отвора најстариот член на Соборот, 
а потоа се избира член на Соборот што ќе прет-
седава . на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот 
им истекол мандатот или кога се тие разрешени 
од нивните функции, најстариот по години пра-
теник претседава на седницата до изборот на нов 
претседател на Соборот. 
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Член 66 
Право да учествуваат во работата на седни-

ците на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите 
собори на Собранието, членови на Извршниот со-
вет и претставници на Извршниот совет кои не 
се пратеници кога се претресува предлогот на 
Совет, потоа функционери што раководат со други 
републички органи на управата, претставници на 
општествено-политичките заедници, претставници 
на органите на општествено-политичките органи-
зации, научните и другите јавни и политички 
работници што на седницата се поканети за да 
ги изнесат своите мислења по определени пра-
шања. 

Член 67 
Во претресот на определено прашање на сед,-

ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-
нови на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници, за да го изнесат 
мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и по-
верениците на Извршниот совет при претрес на 
предлог на овој Совет. 

3. Дневен ред 

Член 68 
Дневниот ред на седница на Соборот го пред-

лага претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот или функционерите и 
органите што според Уставот, деловникот на Со-
бранието и овој деловник Се овластени да пред-
лагаат определено прашање да се стави на дневен 
ред на седница на Соборот. 

Претседателот г^ известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до денот 
на одржувањето на седницата за ставање на раз-
гледување на седница на Соборот. 

Чле:1 69 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почето-

кот на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседате-

лот не внел прашање што го предложил овластен 
функционер или орган до денот на свикувањето 
на седницата, а предлагачот останува при СВОЈОТ 
предлог, за предлогот се одлучува на седницата 
без претрес. 

Член 70 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено 
прашање, но е должен да ја образложи итноста 
на тој предлог. 

На седницата се расправа за итноста на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 
Член 71 

Никој не може да зборува на седница пред 
да побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот, а можат да 
се поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 72 
Секој пратеник има право да зборува на ја-

зикот на народноста на која и припаѓа. Говорите 
одржани на јазик на народност — национално 
малцинство се преведуваат на македонски јазик. 

Член 73 
Говорникот зборува од говорница или од сво-

ето место. 
Член 74 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 75 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на деловникот или за повреда на днев-
ниот ред, претседателот му дава збор штом ќе 
побара. Говорот на тој пратеник не може да трае 
подолго од пет минути. По тој говор претседате-
лот е должен да даде објаснение во поглед на 
повредата на деловникот односно утврдениот дне-
вен ред. Ако членот на Соборот не биде доволен 
од даденото објаснение, за тоа прашање се реша-
ва на седницата без претрес. 

Член 76 
Говорникот може да зборува само по прашање 

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

што е на дневен ред, претседателот ќе го повика 
да се придржува за дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот ф 

Член 77 
За повреда на редот на седницата можат да 

се изречат дисциплински мерки: опомена, одзе-
мање на збор и отстранување од седница. 

Член 78 
Опомената ќе се изрече на оној член на Со-

борот, кој со своето поведение или својот говор 
на седницата го нарушува редот или одредбите 
на деловникот. 

Одземање на збор ќе се примени на ОНОЈ член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го 
нарушува редот, а на истата седница е двапати 
повикан да се придржува кон редот и одредбите 
на деловникот. 

Опомената и одземањето на зборот ги изречу-
ва претседателот. 

Член 79 
Отстранување од седницата ќе се примени на 

оној член на Соборот КОЈ не сака да постапи по 
налогот на претседателот кога овој му го одзел 
зборот, или кој на друг начин ја смеќава работата на 
седницата или тешко го навредува Соборот или 
некој член на Соборот или се служи со изрази 
што не се во согласност со достоинството на Со-
борот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по 
предлог од еден член кого го подржуваат најмал-
ку пет членови на 'Соборот без претрес. 

Членот на Соборот, за кого се предлага от-
странување од седницата, има право да добие збор 
И да даде своја одбрана. Неговиот говор не може 
да трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена 
дисциплинска мерка отстранување од седницата, 
е должен веднаш да ја напушти салата во која се 
одржува седницата. 

Член 80 
Изречување^ на дисциплинските мерки од-

земање на збор и отстранување од седница се 
внесува во записникот. 
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Член 81 
Секој слушател што го нарушува редот прет-

седателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите слушатели. 

Член 82 
Ако претсед,ателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 83 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седмицата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во 
поглед на одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 

Член 84 
Откако ќе ја отвори седницата претседателот 

ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува 
на седницата без претрес. 

Член 85 
Пред утврдување на дневниот ред на седни-

цата претседателот објавува кратки соопштенија 
во врска со работата на седницата и другите 
претходни прашања. 

Член 86 
По утврдувањето на дневниот ред се преми-

нува на претрес на одделните прашања по овој 
ред што е утврден со усвоениот древен ред. 

На седницата се претресува секое прашање 
од дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 87 
Претресот, по правило, започнува со изложе-

н а на предлагачот, а потоа на известителот на 
одборот или друго тело, доколку тие сакаат и 
усно да го изнесат ставот на одборот или друго 
тело. 

Потоа збор добиваат говорниците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени 
говорници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени говорници. 

Член 88 
Претресот на одделни прашања, по правило, 

е единствен, а претресот на предлозите на зако-
ните и другите акти опфаќа општ претрес и прет-
рес по текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 

Член 89 
Соборот одлучува откако ќе се заврши пре-

тресот. 
Член 90 

За одлучување на седница е потребно при-
суство на мнозинството од членовите на Соб.орот. 

Ако претседателот смета дека на седницата 
не присуствува доволен број членови на Соборот 
ќе нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 
пет пратеници. 

Прозивањето го врши секретацот^на Соборот по 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 91 
Претресот по прашање што е на дневен ред 

на седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на д,невен ред; 
— со донесување на заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 92 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 93 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, ре-
золуција, препорака или заклучок, а не е предло-
жен текст на декларација, резолуција, препорака 
односно заклучок, Соборот може и пред претре-
сот и во текот на претресот да одлучи да избере 
комисија која врз основа на материјалот и пре-
тресот ќе му поднесе на Соборот предлог на дек-
ларација, резолуција, препорака односно заклу-
чок. За предлогот на декларација, резолуција, 
препорака односно заклучок Соборот води посебен 
претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 94 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со 
посебно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. 

Член 95 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или од еден 
пратеник, чиј предлог го поддржуваат најмалку 
пет членови на Соборот. 

Член 96 
Членовите на Соборот гласаат на ТОЈ начин 

што се изјаснуваат „за" или „против" предлогот 
или се воздржуваат од гласањето. 

Член 97 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 98 

Гласањето со кревање рака се врши на ТОЈ 
начин што претседателот ги повикува членовите 
да се изјаснат КОЈ е за предлогот, потоа кој е 
против предлогот и најпосле дали некој се воз-
држува од гласањето. 

Член 99 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гла-
сањето или ако тоа го побара еден пратеник кого 
го поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на членовите на Соборот кои при прозивањето 
гласаат со изјаснување „за" или „против" или се 
воздржуваат од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозиЕањето повторно ќе 
се прозоват членовите на Соборот, за кои во спи-
сокот не е одбележено дека гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 

Член 100 
По завршеното гласање претседателот го ут-

врдува резултатот од гласањето и врз основа на 
тој резултат објавува дали предлогот е примен 
или е одбиен. 



Стр. 652 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ 16 јули 1965 

8. Поставување на пратенички прашања 
Член 101 

Секој член на Соборот има право на Изврш-
ниот совет и на функционерите што раководат со 
републичките органи на управата да им поставува 
прашање што се однесуваат на нивната работа 
или на работите од Нивна надлежност. 

Секој член на Соборот може да поставува само 
прашања по работи што спаѓаат во делокругот 
на Соборот или се од интерес за работните заед-
ници од областа што спаѓа во делокругот на Со-
борот. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно, 

а во времето помеѓу две седници писмено преку 
претседателот на Соборот. 

Прашањето што е во согласност со деловни-
кот претседателот на Соборот му го доставува 
непосредно на органот односно функционерот на 
кого му е упатено. Ако смета дека прашањето 
поставено на седница не е во согласност со одред-
бите на овој деловник, претседателот ќе му пред-
ложи на Соборот да одлучи дали таквото праша-
ње ќе се земе во натамошна постапка или не. 

Член 103 
Одговорот се дава, по правило, на првата идна 

седница на Соборот. 
Во итни случаи Соборот, по предлог од подно-

сителот на прашањето, може да одлучи одгово-
рот да се даде на истата седница на која е поста-
вено прашањето. 

9. Постапка при избори и именување во Соборот 

Член 104 
Предлозите за избори што се вршат во Со-

борот се поднесуваат писмено во вид на кандида-
тура, а за избор на повеќе лица во одделни тела 
во вид на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во однос-
ното тело. 

Член 105 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува 
Комисијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидат-
ски листи може да поднесе група од најмалку пет 
членови на Соборот како и претседателот на Со-
борот. Предлогот на кандидатура односно канди-
датската листа Ја потпишуваат предлагачите. 

Член 106 
Предлози на кандидатури за претседател и 

потпретседател на Соборот поднесува Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и група од најмалку десет 
пратеници. 

Член 107 
Предлозите на кандидатури односно канди-

датски листи се поднесуваат преку претседателот 
на Соборот пред почетокот на седницата на која 
се врши изборот. Овие предлози мора да им би-
дат ставени на располагање на членовите на Со-
борот пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
избори и именувања односно еден од предлагачите 
на кандидатурата што ја предложиле група пра-
теници имаат право на седн1ицата да го образло-
жат предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата може да се изјасни по 
предлозите на кандидатури за претседател и пот-
претседател на Соборот поднесени од група пра-
теници. 

Член 108 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по 

оној ред,, како што се поднесени кандидатските 
листи односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 
Член 109 

Ако на седницата на Соборот се одлучи избо-
рот да се врши тајно, гласањето се врши со гла-
сачки лавчиња, кои мораат да бидат од еднаква 
големина и од иста боја и форма. 

Член НО 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по ОНОЈ ред 
по кој се предложени. Пред името на секоЈ кан-
дидат односно пред името на носителот на секоја 
кандидатска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот 
на Собранието. 

Член 111 
Секој член на Соборот добива по едно гла-

сачко ливче и гласа на тој начин што го заокру-
жува редниот број пред името на оној кандидат 
односно редниот број пред онаа кандидатска листа 
за која гласа. Може да се гласа само за еден кан-
дидат односно само за една кандидатска листа од 
оние што се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 112 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник 
гласа на тој начин што своето гласачко ливче го 
спушта во гласачката кутиЈа. 

Откако пратениците ќе гласаат ќе се изврши 
повторно прозивање на оние што не гласале. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на не-
гов предлог ги избира Соборот и секретарот на 
Соборот, ги пребројуваат гласовите и за секој кан-
дидат односно за сек,оја кандидатска листа беле-
жат колку гласа добиле, како и колку има нева-
жечки ливчиња. 

Претседателот на Саборот го објавува резул-
татот од гласањето и утврдува колку пратеници 
гласале, кои кандидати се избрани, или опреде-
лува повторен избор ако ниеден кандидат односно 
кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство. 

Член 114 
Ако е предложен само еден кандидат тој е 

избран ако за него гласало мнозинство од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска 
листа избрани се сите кандидати од таа листа 
ако за листата гласало мнозинството од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се сите кандидати од онаа 
листа што го добила најголемиот број гласови. 

Член 115 
Ако предложениот кандидат или предложе-

ната кандидатска листа не го добила потребното 
мнозинство се врши повторен избор. 

Повторен избоЈ) се врши ако предложените 
кандидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да се врши повторно гласање предлага-
чите можат да ги повлечат своите предлози. 
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Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно ,сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 116 
Членовите на органите на управувањето во 

работните и другите самоуправни организации што 
Соборот ги именува и разрешува врз основа на 
Уставот, закон или друг акт на Собранието, се 
именуваат односно разрешуваат по предлог од Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
според постапката за избор и разрешување на 
членови на телата на Соборот. 

Член 117 
Одредбите на овој деловник, кои се однесу-

ваат на постапката за и^бор, сходно 'ќе се приме-
нуваат и во постапката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка с,едница со 
еден или повеќе собори 

Член 118 
Соборот заседава и за работите од својот де-

локруг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања 

од дневниот ред да претресе на заедничка седница 
со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање 
на заедничка седница со друг собор членовите На 
Соборот гласаат одделно. 

Член 119 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе 

собори да одржи заедничка седница, а на претсе-
дателот на Собранието не му е предложено тој 
да ја свика заедничката седница, претседателот 
на Соборот ќе се договори со претседателите на 
другите собори за времето и местото на одржува-
њето на седницата. 

11. Записници и стенографски белешки 

Член 120 
За работата на седница на Соборот се води 

записник. 
Записникот содржи основни податоци за ра-

ботата на седницата. 
Во записникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот кој на седницата имал одвоено 

мислење, може да побара битните делови од не-
говата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи 
секретарот на Соборот. 

Член 121 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна на 
осум дена пред денот определен за одржување на 
следната седница на Соборот. 

Член 122 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

на седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се 
усвои забелешката ќе се извршат потребните из-
мени во записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претсе-
дателот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на зависниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 123 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 

Стенографските белешки им стојат на увид 
на пратениците на нивно барање. 

Секој говорник на седницата има право во 
рок од осум дена да изврши редакција на своето 
излагање без внесување на битни измени во тек-
стот или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белеш-
ка, се одлучува на седница на Соборот без прет-
рес. 

Составен дел на стенографските белешки се 
и ^одржаните говори на пратениците што на сед-
ницата во текот на претресот писмено се прило-
жени. 

Член 124 
Одредбите за записниците на Соборот аналог-

но важат и за записниците на одборите и другите 
тела на Соборот. 

VII ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на предлози на закони 
Член 125 

Предлог на закон се поднесува во текст и 
форма во која треба да биде донесен законот. 

Член 126 
Предлогот на закон што го поднел пратеник 

или одбор на Соборот се упатува на Извршниот 
совет на мислење. 

Член 127 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал, им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на која ќе се расправа за 
него. 

Член 128 
Претседателот на Соборот пред претресот во 

Соборот предлогот на закон му го доставува на 
разгледување на надлежниот одбор или друго тело 
на Соборот и Законодавно-правната комисија на 
Собранието. 

2. Работа во одбор или друго тело 

Член 129 
Одбор или друго тело на Соборот претресува 

предлог на закон што му го доставува претседа-
телот на Соборот. 

Предлогот на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одбор или друго тело ако на 
членовите на одборот или друго тело им е доста-
вен најдоцна пет дена пред денот определен за 
одржувањето на седницата. 

Член 130 
За предлогот на закон во одборот се води 

општ претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, 
а членовите на одборот или друго тело можат 
да бараат објаснување од предлагачот односно 
неговиот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на 
закон не ги исполнува условите за да биде до-
несен, не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши 
со разгледување на секој член на предлогот. 

Член 131 
Во текот на претресот по текстот на предло-

гот подносителот на предлогот и членовите на 
одборот или друго тело можат да поднесуваат 
амандмани се додека претресот не заврши. 
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За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е должен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот 
на предлогот и амандманот со кој тој се согласил 
се сметаат за составен дел на предлогот на зако-
нот. 

Член 132 
Откако ќе го претресе предлогот на закон 

одборот или друго тело доставува свој извештај 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија 
најдоцна три дена пред седницата на Соборот на 
која ќе се претресува предлогот на закон. 

Во извештајот одборот или друго тело го из-
несува СВОЈОТ став и предлог по предлогот на за-
кон, Во извештајот се внесуваат и амандманите 
на одборот или друго тело што не ги усвоил пред-
лагачот. 

Одборот или друго тело определува свој из-
вестител за седницата на Соборот. 

3. Претрес на седница на Соборот 
Член 133 

Предлогот на закон Соборот го претресува на 
своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 134 
Претресот на предлогот на закон по правило 

почнува со излагање на предлагачот. 
Известителот на одборот односно друго тело 

може да го образложи мислењето на одборот од-
носно друго тело и амандманите што ги предло-
жил одборот во својот извештај. 

Член 135 
Претресот на предлог на закон на седниците 

на Соборот опфаќа општ претрес и претрес на 
текстот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
потребата од таков закон и за дадените решенија 
во предлогот. 

Во текот на претресот по текстот на предло-
гот се расправа по делови, глави односно одд,ели, 
а ако Соборот одлучи и по членови. Во текот на 
свој претрес се одлучува и за поднесените аман-
дмани. 

Член 136 
Во претресот на седниците на Соборот пред-

логот на закон не се чита, но Соборот може да 
одлучи предлогот да се чита во целост или само 
негови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 137 
Извршниот совет и предлагачот на закон можат 

до завршувањето на претресот, да му предложат 
на Соборот да се одложи претресот на предлогот 
на закон. За овој Предлог Соборот одлучува вед-
наш и без претрес. 

А м а н д м а н и 

Член 138 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат, по правило, најдоцна 48 часа пред 
седницата на Соборот на која ќе се претресува 
предлогот. Аманд,маните се поднесуваат Писмено 
преку претседателот на Соборот. Ако со амандма-
нот се ангажираат парични средства, претседате-
лот на Соборот веднаш ќе му го достави аманд-

манот на надлежниот одбор или друго тело за да 
го проучи влијанието на амандманот врз распо-
ложивите средства и евентуалните извори на фи-
нансирање на предложеното решение и за тоа ќе 
го извести Соборот пред одлучувањето за аманд-
манот. Амандманите му се доставуваат веднаш 
на подносителот на предлогот, на Извршниот со-
вет и на Законодавно-правната комисија, а на 
членовите на Саборот им се ставаат на распола-
гање пред почетокот на седницата на која ќе се 
претресува предлогот. 

Член 139 
По исклучок, амандмани можат да се подне-

суваат писмено и во текот на претресот на пред-
логот ако Соборот се согласи со тоа. 

Член 140 
Ако претставникот на Извршниот совет, над-

лежниот одбор или друго тело или предлагачот 
на законот побара одлучувањето за амандманот 
поднесен во текот на претресот да се одложи за 
да може да го проучи амандманот и за него да 
се изјасни, Соборот ќе го одложи претресот. 

Член 141 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат до заклучувањето на претресот. 
Извршниот совет може до заклучувањето на 

претресот да поднесува амандмани и на предлози 
На закони што не ги поднел тој. 

Амандманите на предлагачот на законот и а-
мандманите со кои Се согласил предлагачот се 
сметаат за составен дел на предлогот. 

Член 142 
За амандманот се води посебен претрес на 

седницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлага-

чот на законот и известителот на надлежниот од-
бор или друго тело ако го протресувал предлогот 
на законот. Извршниот совет има право да се из-
јасни за амандманот и кога не е подносител на 
предлогот на закон. Соборот може да заклучи 
амандманот да му се упати на надлежниот одбор 
или друго тело пред гласањето ако одборот не 
го протресувал предлогот на законот. 

Член 143 
За амандманот се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се одне-
сува амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на закон се 
поднесени два или повеќе амандмани, за аманд-
маните се гласа според редот по кој се поднесени. 
Доколку со некој од амандманите се предлага 
бришење на некој член од предлогот, прво се 
гласа за тој амандман а ако амандманот биде ус-
воен, нема да се гласа за другите амандмани на 
тој член. 

Член 144 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласањето 
за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето 
на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се 

гласа за некој член од предлогот на закон или на 
некој дел или член од предлогот е поднесен а-
мандман, Соборот може да одлучи за тој дел од-
носно член од предлогот на закон да се гласа 
одделно. 

Член 146 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или до-
полнувања, тие измени или дополнувања Соборот 
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ќе ги претресе и за нив ќе реши според постап-
ката за претрес и одлучување по амандмани, до-
колку предлагачот, надлежниот одбор или друго 
тело на Соборот и Законодавно-правната комисија 
претходно не постигнале согласност за текстот 
на предлогот и измените и дополнувањата. 

4. Донесување на закони по итна постапка 

Член 147 
Предлагачот на закон може на Соборот, нај-

доцна 24 часа пред одржувањето на седницата, 
да му поднесе образложено барање законот да се 
донесе по итна постапка. 

Ако член на Соборот побара законот да се до-
несе по итна постапка, Соборот одлучува ако ба-
рањето го подржуваат најмалку десет членови 
на Соборот За вакво барање Соборот, пред одлу-
чувањето, ќе го ислуша мислењето на Извршниот 
совет. 

Член 148 
По предлогот за донесување на закон по итна 

постапка Соборот решава како за претходно пра-
шање при утврдувањето на дневниот ред на сед-
ницата. Предлагачот може и усно да го образложи 
барањето за донесување на законот по итна пос-
тапка. 

Член 149 
Ако Соборот го прифати предлогот за донесу-

вање на закон по итна постапка, ќе го внесе во 
дневниот ред на седницата. 

Соборот може, пред или во текот на претре-
сот, од надлежниот одбор и од Законодавно-прав-
ната комисија да побара, тие во рамките на својот 
делокруг, да му поднесат мислење за предлогот 
на закон. 

Амандмани на предлог на закон КОЈ се доне-
сува по итна постапка можат да се поднесуваат 
до заклучувањето на претресот и по истата пос-
тапка што важи за другите предлози на закони 

5. Постапка за донесување на други акти во 
Соборот 

Член 150 
Другите акти Соборот ги донесува според пос-

тапката утврдена во овој деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен, ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот 
по текстот на предлогот да се водат одвоени. 

Член 151 
Претресот по предлог на декларација, резолу-

ција или препорака с,е врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се пред-
лага донесување на ваков акт. 

6. Постапка за изнесување на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на закони и 
други акти, тези и други претходни материјали 

за закони и други акти 

Член 152 
Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-

лог на закон или други акти да ги изнесе на 
јавна дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стави на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот за нејзиното траење како и 
времето за доставување на мислење, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите 
и сугестиите што ќе му бидат доставени. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 153 

Со денот на влегувањето во сила на овој де-
ловник престанува да важи Привремениот делов-

ник на Просветно-културниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постапката 
за верификација на пратеничките мандати на 
Просветно-културниот собор на Собранието (доне-
сена на 24^1-1963 година). 

Член 154 
Овој деловник ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија" 

Член 155 
Овој деловник влегува во сила со денот на 

неговото донесување. 

Број 29 
12 април 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот собор, 

Живко Василевски, с. р. 

252. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Социјал-
но-здравствениот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 13 април 1965 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЦИ Ј А Л НО - ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Социјално-

здравствениот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Ре(публ!ика Македонија (во натамошниот 
текст: Соборот), овластувањата и начинот на рабо-
та на одборите, емисиите и другите тела на Со-
борот се уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат со-
одветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Собо-рот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несување на одлуки,. 

Изменување и дополнување на деловников Со-
борот врши по истата постапка по која го донесува 
деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги 

врши на свои седници и на седници на своите од-
бори и други тела. 

Член 4 
Соборот е во постојано заседание. 

П. П Р А Т Е Н И Ц И 
Член 5 

Пратеникот има права и должности утврдени 
со Уставот, со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 6 
Пратеникот има право и должност да присус-

твува на седниците на Соборот и да учествува во 
работата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 
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Член 7 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да учес-
твува во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, 
и ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа, но без право на одлучување. 

Член 8 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на дру-

ги акти од делокругот на Соборот, како и аманд-
мани на предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкета по праша-
ња од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите 
или на работата на републичките органи на упра-
вата, ако тие прашања спаѓаат во делокругот 
на Соборот, односно ако се од интерес за работ-
ните организации од областа која спаѓа во дело-
кругот на Соборот. 

Член 9 
Во Соборот пратеникот може да предлага Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи до-

несување на закон или друг акт или претресува-
ње на прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор 
и на надлежниот собор да му даде мислење за ТОЈ 
предлог односно за тоа прашање или да поднесе 
амандман на тој предлог, ако тој предлог односно 
тоа прашање е од интерес и за работните орга-
низации од областа која спаѓа во делокругот на 
Соборот; 

— од предлогот на закон или друг акт што 
му е упатен на друг собор да бара во посебен 
закон односно друг акт да се издвои дел од пред-
логот што спаѓа во делокругот на Соборот 

Член 10 
Пратеникот има право заедно со определен 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функ-
ционери што се избираат на седница на Соборот. 

Член 11 
Пратеникот има право на Извршниот совет и 

на функционерите што раководат со републички-
те органи на управата, да им поставува прашања 
што се однесуваат на нивната работа или на ра-
боти од нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
кои спаѓаат во делокругот на Соборот и прашања 
што се од интерес1 за работните заедници од об-
ласта што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Прашањата што им се поставуваат на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат со 
републичките органи на управата можат да бидат 
поставувани усно на седница на Соборот, а во 
времето помеѓу две седници на Соборот и писмено 
преку претседателот на Саборот. 

Писмено поставеното прашање, кое е во со-
гласност со одредбите на овој деловник, претсе-
дателот на Соборот ќе му го достави на Изврш-
ниот совет односно на функционерот што рако-
води со односниот републички орган на управата. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање 
не е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што 

раководи со односниот републички орган на упра-
вата и за тоа ќе го извести подносителот на пра-
шањето. Подносителот на прашањето може тоа 
прашање повторно да го постави на седница на 
Соборот, кој одлучува за согласноста на праша-
њето со одредбите на деловникот. 

Член 13 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на пр-
вата идна седница на Соборот, ако тоа прашање 
на Извршниот совет односно на функционерот 
што раководи со односниот републички орган на 
управата му е доставено најдоцна петнаесет дена 
пред денот што е определен за одржувањето на 
седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на кзоја е 
поставено прашањето. 

Член 14 
Пратеникот може да побара на прашањето 

што го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од петна-

есет дена и му се доставува на претседателот на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот одговорот му го 
доставува на подносителот на прашањето, а на 
првата идна седница го известува Соборот за со-
држината на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот 
совет односно од функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата Соборот може 
да определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 15 
По примениот одговор пратеникот може на 

седница на Соборот да постави уште едно допол-
нително прашање и, откако ќе добие одговор на 
тоа прашање, се преминува на дневниот ред. 

Пратеникот кој го поставил прашањето може 
да предложи за работата, на која се однесува 
неговото прашање, да се отвори претрес на една 
од идните седници на Соборот. 

Член 16 
Соборот може да определи посебна седница 

или посебно време на седницата за поставување 
на пратенички прашања и за давање одговори на 
тие прашања. 

Член 17 
Пратеникот има право ед функционер што 

раководи со републички орган на управата да 
бара известување за прашањата што се на дне-
вен ред на седницата или се подготвуваат за сед-
ница на Соборот, односно одборот или друго тело 
чиј е член, како и известувања за други прашања 
што му се потребни за вршење на неговите пра-
тенички должности. 

Функционерот што раководи со републички 
орган на управата е должен бараното известу- „ 
вање по правило да го даде во рок од осум дена. 
Ако функционерот не е во можност во овој рок 
да го даде бараното известување, ТОЈ е должен 
во тој рок да го извести пратеникот за тоа кога 
ќе му го даде бараното известување 

Ш. ВЕРИФИКАЦИЈА 

Член 18 
Верификација на мандатите врши Соборот спо-

ред постапката пропишана со ОВОЈ деловник, от-
како од ^Реп,убличката изборна комисија ќе го 
прими извештајот и изборните акти за изврше-
ните избори. 

Член 19 
Извештајот на Републичката изборна коми-

сија и сите изборни акти претседателот на Соборот 
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и го доставува на Мандатно-имунитетната коми-
сија на Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
им се става на располагање на сите членови на 
Соборот пред почетокот на седницата на Соборот 
на која ќе се разгледува прашањето за верифи-
кацијата на мандатите на новоизбраните прате-
ници. 

Член 20 
Мандатно^имунитетната комисија, врз основа 

на извештајот од Републичката изборна комисија 
и примените акти, жалбите изјавени против из-
борите и другите податоци, ја испитува правил-
носта на спроведените избори и за тоа му подне-
сува на Соборот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се става на 
располагање на членовите на Соборот најдоцна 
пред почетокот на седницата на чиј дневен ред 
се наоѓа претресот на тој извештај. 

Член 21 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која се врши верифи-
кација на нивните мандати, своите уверенија за 
изборот му ги предаваат на претседателот на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот и ги предава уве-
ренијата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 22 
Соборот врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина 
ако Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во 
случај ако некој мандат е оспорен, прво се гласа 
во целина за сите неоспорени мандати, а потоа 
за секој оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлуката за верификацијата на одделен мандат 
и да заклучи претходно да се испита правилноста 
на спроведените избори. Одлагањето на одлуката 
за верификација на одделни мандати не може да 
биде подолго од два месеца. 

Член 23 
Пратеникот, чиј мандат е оспорен или одлу-

ката за верификацијата на неговиот мандат е од-
ложена, има право да присуствува на седниците 
на Соборот и да учествува во работата на тие сед-
ници, но не може да гласа за верификацијата на 
својот мандат. 

Член 24 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден 
мандатот, даваат свечена изјава на тој начин што 
го потпишуваат текстот на свечената изјава кој 
гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано^ дека ќе се придржавам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе 
ги заложувам за остварувањето целите на соци-
јалистичкото општество и интересите на народот 
и на граѓаните на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија". 

Член 25 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седницата на која е извршена 
верификацијата на мандатите и е дадена свече-
ната изјава, текстот на изјавата го потпишува пред 
претседателот на Соборот, кој за тоа го известува 
Соборот на првата идна седница на Соборот. 

Член 26 
Пратеникот се здобива со пратенички права 

и должности по верификацијата на мандатот и 
потпишувањето текстот на свечената изјава. 

Член 27 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на манда-
тите и за конституирање ќе се одржи најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори 

На првата седница на пратениците им се става 
на располагање извештајот на Републичката из-
борна комисија и се избира верификациона коми-
сија која, врз основа на извештајот на Републич-
ката изборна комисија и изборните акти, ја испи-
тува правилноста на спроведените избори и за тоа 
му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на новоизбраните пратеници на Собо-
рот се спроведува според одредбите на овој делов-
ник за верификацијата на мандатите на пратени-
ците. 

Имунитет 

Член 28 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение на Соборот, ниту против него, ако се 
повика на имунитетот, може да се започне кри-
вична постапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолг од пет години. 

Член 29 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник 
е притворен, што му го упатил претседателот на 
Собранието, претседателот на Соборот и го доста-
вува на Мандатнокимунитетната комисија. Мандат-
но-имунитетната комисија ќе го разгледа бара-
њето односно известувањето и на Соборот ќе му 
поднесе свој извештај. 

За ова барање односно известување претсе-
дателот на Соборот го известува Соборот во по-
четокот на првата идна седница. 

Член 30 
По барањето за одобрување притвор на пра-

теник или за започнување на кривична постапка 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот, врз основа на извештајот од 
Мандатно-имунитетната комисија Соборот одлу-
чува дали постапката ќе се продолжи или ќе се 
запре, односно дали одлуката за притворањето 
на пратеникот ќе се потврди или ќе се стави вон 
сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се пови-
кал на имунитетот, Соборот може да го воспостави 
имунитетното право на пратеникот, ако е тоа 
потребно за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлу-
ката за притворање на пратеник, пратеникот вед-
днаш се пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетско^ пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот 
кривичната постапка против него веднаш се за-
пира. 

Член 31 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение 
за притворање на пратеник односно одобрение за 
започнување на кривична постапка, како и да од-
лучи дали кривичната постапка против прате-
никот ќе се продолжи или ќе се запре, односно 
дали одлуката за притворање на пратеник се пот-
врдува или се става вон сила и да го воспостави 
неговото имунитетско право. 
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За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитет-
ната комисија Соборот одлучува дали таа одлука 
на Комисијата се потврдува или се укинува. 

Постапка за престанок на пратенички 
мандат 
Член 32 

Секој член на Соборот има право на Соборот 
да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 

Оставката на пратеничкиот мандат пратени-
кот ја поднесува писмено, а му се предава на 
претседателот на Соборот. Членот на Соборот што 
поднел оставка на пратеничкиот мандат има право 
писмено да ги изнесе причините поради кои ја 
поднесува оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на 
разгледување за поднесената оставка, претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во поче-
токот на првата идна седница. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја об-
разложи својата оставка, ако не ја образложил 
во писмениот поднесок. 

Член 34 
По разгледувањето на поднесената оставка 

Мандатно^-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со СВОЈ предлог. 

Член 35 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно одредбите за 
постапката за верификација на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-иму-
нитетната комисија, Соборот ја оценува закони-
тоста и правилноста на дејствијата во постапката 
за отповикување, ја потврдува или поништува 
одлуката за отповикување и за тоа го известува 
претседателот на Собранието. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 36 
Соборот има претседател кој се избира од ре-

дот на членовите на Соборот на четири години 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на 
седници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за над-
лежноста на одборите и другите тела на Соборот 
и ги решава спорните прашања од нивната над-
лежност; 

— ја следи работата на одборите и другите 
тела на Соборот и со претседателите на тие тела 
се договара за прашањата во врска со работата 
на тие тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на 
Соборот со општествено-политичките и другите 
организации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на ОВОЈ деловник, за спроведувањето на 
јавноста во работата на Соборот и за остварува-
њето правата на членовите на Соборот и врши 
и други права и должности предвидени со Уста-
вот, деловникот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образуваше и состав 

Член 38 
с'а проучување и составување на нацрти и пред-

лози на закони и други акти, за проучување и 
претресување на определени прашања од дело-
кругот на Соборот и за вршење на анкети Собо-
рот може да образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот 

е постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се обра-
зуваат со посебна одлука на Соборот. Со одлу-
ката Соборот го утврдува нивниот делокруг, овла-
стувањата и составот. 

Соборот може на своите одбори и други тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или протресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани 
и да бара да му поднесат извештај со мислење 
и предлози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со одлука 
на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат 

претседател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите 

тела се определува со одлуката за нивното обра-
зување. 

Предлог за избор на претседател и членови 
на одбори и другите тела можат да поднесат прет-
седателот на Соборот или пет члена на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран нај-

многу во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на со-
борот, а определен број членови на овие тела мо-
жат да се избираат и од редот на струч,њаците и 
јавните работници, со тоа што бројот на членовите 
од редот на стручњаците и јавните работници не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 
Член 45 

Одборите и другите тела на Соборот во сво-
јот делокруг утврден со одлуката за нивното об-
разување: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Соборот што Соборот им ги упатува на претрес 
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и на Соборот му поднесуваат свои извештаи со 
мислење и предлози по тие акти; предлагаат до-
несување на закони и други акти; изработуваат и 
поднесуваат предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му под-
несуваат извештај и предлагаат утврдување на 
политика во таа област или преземање на опре-
делени мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот ^со-
вет, републичките органи на управата и други 
установи и организации што се однесуваат на пра-
шањата од нивниот делокруг и на Соборот му 
поднесуваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испиту-

ва примените жалби против изборот на одделни 
пратеници и на Соборот му поднесува извештај 
со предлог за потврдување или поништување на 
пратеничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на од-
делен пратенички мандат пред истекот на времето 
за кое е избран пратеникот и на Соборот му под-
несува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му под-
несува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од 
слобода и за започнување на постапка односно за 
продолжување на кривичната постапка против чле-
новите на Соборот како и одлучува за воспоста-
вување на правата на членовите на Соборот и на 
Соборот му поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат 
анкети и да бараат мислење од работни и други 
организации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или под-
групи за анализирање и проучување на одделни 
прашања и за вршење на анкети, кои за сво-
јата работа поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став ра-
ководи член на телото што ќе го определи одбо-
рот, односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот сорабо-

туваат помеѓу себе. 
3. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 50 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претсе-

дателот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и 

кога тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на 
И З В Р Ш Н И О Т совет или кога тоа ќе го предложат 
најмалку три члена на односното тело со наве-
дување на прашањата што треба да бидат ставени 
на дневен ред на седницата. 

Ако претселателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница 
ќе свика претсепателот на Соборот или член на 
телото што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седни-

цата, заедно со материјалите што ќе се разгледу-
ваат на седницата, да им ја достави на членовите 
на одборот односно телото најдоцна пет дена пред 
одржувањето на седницата. 

Член 52 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на 

претседателот, него го заменува член што ќе го 
определи одборот односно телото. 

Член 53 
Претседателот на одборот односно телото ја 

организира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на од-
борот односно телото, се грижи за информирањето 
на членовите на одборот односно телото, за про-
блемите од нивниот делокруг, соработува со прет-
седателите на другите тела и со функционерите 
на републичките органи на управата и со прет-
ставниците на надлежните организации во врска 
со подготвувањето на прашањата што ќе се пре-
тресуваат на седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања 
во одбор или тело на Соборот можат да дадат и 
членовите на одборот односно телото како и дру-
гите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спрове-
дување. 

Член 54 
Одборот о,дносно телото може да работи ако 

на седницата присуствуваат повеќе од половината 
од вкупниот број на членовите и решава со мно-
зинство на гласовите од присутните членови. 

Член 55 
По предлог од претседателот на одборот од-

носно телото на почетокот на седницата се утвр-
дува дневниот ред. На седниците на одборите од-
носно другите тела одд,елни прашања и предлози 
се претресуваат според редоследот што е утврден 
со дневниот ред и пред да се одлучува за нив, 
освен во случаите кога со овој деловник е опре-
делено за некое прашање да се одлучува без прет-
ходен претрес. 

Член 56 
Одборите, комисиите и другите тела на Соборот 

имаат право во својот делокруг, од Извршниот со-
вет да бараат негов претставник да го изнесе 
пред одборот, комисијата односно друго тело ста-
вот по одделни прашања што се ставени на дне-
вен ред на нивна седница односно да даде свое 
мислење по нацртот на определен закон што тие 
го подготвуваат. 

Извршниот совет е должен на одборот односно 
комисијата да им го даде своето мислење по на-
црт или предлог на закон или друг акт што го 
изработил одборот односно друго тело. 

Член 57 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред прво се врши општ претрес, а потоа пре-
трес на текстот. Ако во општиот претрес не се 
усвои нацртот односно предлогот, тогаш не се 
врши претрес на текстот, а нацртот односно пред-
логот се симнува од дневниот ред и за тоа му се 
поднесува извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други мате-
ријали е единствен. 

Ч-ен 58 
За редот на седниците на одборите и телата 

се грижи претседателот на одборот односно те-
лото. 

За повреда на редот на седниците претседа-
телот може да го опомене членот на одборот од-
носно телото. 
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4. Заеднички седници на одборите, комисиите 
и други тела 

Член 59 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дне-
вен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во дело-
кругот на два или повеќе одбори односно други 
тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот од-
бор односно тело на друг собор за разгледување 
на праша,ња и проблеми од заеднички интерес. 
Заедничките седници на дна или повеќе одбори 
односно други тела ги свикуваат договорно прет-
седателите на одборите односно телата кои одлу-
чиле да одржат заедничка седница. На заедничките 
седници на одборите и другите тела може да се 
води само претрес, а не може да се гласа и одлу-
чува. Гласањето и одлучувањето во одборите и 
другите тела што одржуваат заедничка седница се 
врши одвоено. На заедничките седници на одбо-
рите или другите тела на Соборот претседава прет-
седателот на еден од тие одбори или други тела 
што одржуваат заедничка седница. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 

Член 60 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претсед,а-

телот по сопствена иницијатива, а е должен да 
свика седница врз основа на заклучок на Соборот, 
по предлог од претседателот на Собранието, на од-
бор или друго тело на Соборот или на барање 
од десет членови на Соборот, по пред,лог од Из-
вршниот совет и во други случаи предвидени со 
овој деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш 
кога е должен тоа д,а го стори, Соборот ќе се соста-
не по покана од десет членови на Соборот или од 
претседателот на Собранието. 

Член 61 
За под,готвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за д,оговарање и советување по пра-
шањата што треба да се стават на дневен ред и 
да им довери определени работи во врска со под-
готвување на седницата. 

Член 62 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна на осум дена пред 
денот определен за одржување на седницата. Со 
поканата се доставува и предлогот на дневниот 
ред со потребниот материјал по прашањата што 
се предлагаат за дневен ред и записникот од 
претходната седница, ако не им се порано до-
ставени. 

По исклучок, во итни Случаи претседателот 
може да свика седница и во пократок рок од осум 
дена, а дневниот ред за ваква седница може да 
го предложи на самата седница. 

Член 63 
За секое прашање од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на се,дници 

на Соборот, по правило, претходно се претресу-
ваат на седници во соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре-
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му поднесе свој извештај и 
предлог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се пре-
кине и прашањето да му се упати на мислење на 
надлежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 64 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му 
го упатил претседателот на Соборот или Соборот 
и за тоа му поднесува писмен извештај на Соборот 
со свое мислење и предлози, а може преку свој 
известител и усно да го образложи својот став по 
тоа прашање. 

2. Претседавање на седница и учество 
во работата 

Член 65 
На седниците на Соборот претседава претсе-

дателот на Соборот. Во случај на спреченост или 
отсутност на претседателот него го заменува пот-
претседателот. Ако е спречен и потпретседателот, 
седницата ја отвора најстариот член на Соборот, 
а потоа се избира член на Соборот што ќе прет-
седава на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот 
им истекол манд,атот или кога се тие разрешени 
од нивните функции Најстариот по години прате-
ник претседава на седницата до изборот на нов 
претседател на Соборот. 

Член 66 
Право да учествуваат во работата на седни-

ците на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите 
собори на Собранието, членови на Извршниот со-
вет и претставници на Извршниот совет кои не се 
пратеници кога се претресува предлогот на тој 
Совет, потоа функционери што раководат со други 
републички органи на управата, претставници на 
општествено-политичките заедници, претставници 
на органите на општествено-политичките орга-
низации, научните и другите јавни и политички 
работници што на седницата се поканети за да ги 
изнесат своите мислења по определени прашања. 

Член 67 
Во претресот на опред,елено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-
нови на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници, за да го изнесат 
мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор, 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и по-
верениците на Извршниот совет при претрес нѕ 
предлог на овој Совет. 

3. Дневен ред 

Член; 68 
Дневниот ред на седница на Собор го пред-

лага претсед,ателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот или функционерите и 
органите што според Уставот, деловникот на Со-
бранието и овој деловник се овластени да пред-
лагаат определено прашање да се стави на дне-
вен ред на седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до де-
нот на одржувањето на седницата за ставање на 
разгледување на седница на Соборот. 

Член 69 
, Дневниот ред Соборот го утврдува во почето-

кот на седницата. 
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Ако во предлогот на дневен ред претседателот 
не внел прашање што го предложил овластен 
функционер или орган до денот на свикувањето 
на седницата, а предлагачот останува при својот 
предлог, за предлогот се одлучува на седницата 
без претрес. 

Член 70 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено 
прашање, но е должен да ја образложи итноста 
на тој предлог. 

На седницата се расправа за итноста, на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 

Член 71 
Никој не може да зборува на седница пред да 

побара и да добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 72 
Секој пратеник има право да зборува на јази-

кот на народноста на која и припаѓа. Говорите 
одржани на јазик на народност — национално мал-
цинство се преведуваат на македонски јазик. 

Член 73 
Говорникот зборува од говорница или од своето 

место. 
Член 74 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 75 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на деловникот или за повреда на днев-
ниот ред, претседателот му дава збор штом ќе по-
бара. Говорот на тој пратеник не може да трае 
подолго од пет минути. По тој говор претседателот 
е должен да даде објаснение во поглед на повре-
дата на деловникот односно утврдениот дневен 
ред. Ако членот на Соборот не биде доволен од да-
деното објаснение, за тоа прашање се решава на 
седницата без претрес. 

Член 76 
Говорникот може да зборува само по прашање 

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

што е на дневен ред, претседателот ќе го повика 
да се придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 

Член 77 
За повреда на редот на седницата можат да 

се изречат дисциплински мерки: опомена, одзе-
мање на збор и отстранување од седница. 

Член 78 
Опомена ќе се изрече на оној член на Соборот, 

кој со своето поведение или својот говор на сед-
ницата го нарушува редот и одредбите на делов-
никот. 

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го 
нарушува редот, а на истата седница е двапати 

повикан да се придржува кон редот и одредбите 
на деловникот. 

Опомената и одземањето на зборот ги изре-
чува претседателот. 

Член 79 
Отстранување од седницата ќе се примени на 

ОНОЈ член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кога овој му го одзел 
зборот, или кој на друг начин ја смеќава рабо-
тата на седницата или тешко го навредува Со-
борот или некој член на Соборот или се служи 
со изрази што не се во согласност со достоинството 
на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по 
предлог од еден член кого го подржуваат најмалку 
пет членови на Соборот без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор 
и да даде своја одбрана. Неговиот говор на 
може да трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена 
дисциплинска мерка отстранување од седницата, 
е должен веднаш да ја напушти салата во која 
се одржува седницата. 

Член 80 
Изречувањето на дисциплинските мерки одзе-

мање на збор и отстранување од седница се вне-
сува во записникот. 

Член 81 
СекоЈ слушател што го нарушува редот прет-

седателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите слушатели. 

Член 82 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди кра-
ток прекин на седницата. 

Член 83 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во по-
глед на одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 

Член 84 
Откако ќе ја отвори седницата претседателот 

ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува 
на седницата без претрес. 

Член 85 
Пред утврдување на дневниот ред на седни-

цата претседателот објавува кратки соопштенија 
во врска со работата на седницата и другите прет-
ходни прашања. 

Член 86 
По утврдувањето на дневниот ред се преми-

нува на претрес на одделните прашања по ОНОЈ 
ред што е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 87 
Претрес, по правило, започнува со изложе-

н а на предлагачот, а потоа на известителот на 
одборот или друго тело, доколку тие сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 
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Потоа збор добиваат говорниците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има ^ пријавени 
говорници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени говорници. 

Член 88 
Претресот на одделни прашања, по правило, 

е единствен, а претресот на предлозите на зако-
ните и другите акти опфаќа општ претрес и пре-
трес по текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 
Член 89 

Соборот одлучува откако ќе се заврши пре-
тресот. 

Член 90 
За одлучување на седница е потребно прису-

ството на мнозинството од членовите на Соборот. 
АКО претседателот смета дека на седницата 

не присуствува доволен број членови на Соборот 
ќе нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го подржуваат најмалку 
пет пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот 
по списокот на членовите на Соборот. 

Член 91 
Претресот по прашање што е на дневен ред 

на седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 92 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави н.а 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 93 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предло-
жен текст на декларација, резолуција, препорака 
односно заклучок, Соборот може и пред претре-
сот и во текот на претресот да одлучи да избере 
комисија која врз основа на материјалот и пре-
тресот ќе му поднесе на Соборот предлог на де-
кларација, резолуција, препорака односно заклу-
чок. За предлогот на декларација, резолуција, пре-
порака односно заклучок, Соборот води посебен 
претрес. 

Комисијата може на Саборот да му поднесе 
и друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 94 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со 
посебно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. 

Член 95 
Гласањето, по правило, е јавно'. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или еден пра-
теник, чиј предлог го поддржуваат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Член 96 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин 

што се изјаснуваат „за" или „против" предлогот 
или се воздржуваат од гласањето. 

Член 97 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 

Член 98 
Гласањето со кревање рака се врши на тој 

начин што претседателот ги повикува членовите 
да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е 
против предлогот и најпосле дали некој се воз-
држува од гласањето. 

Член 99 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ^ к о смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гла-
сањето или ако тоа го побара еден пратеник кого 
го поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 
Поименично^ гласање се врши со прозивање на 
членовите на Соборот кои при прозивањето гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се 
воздржуваат од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивањето повторно ќе 
се прозоват членовите на Соборот, за кои во спи-
сокот не е одбележено дека гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 

Член 100 
По завршеното гласање претседателот го ут-

врдува резултатот од гласањето и врз основа на 
тој резултат објавува дали предлогот е примен 
или е одбиен. 

8. Поставување на пратенички прашања 

Член 101 
Секој член на Соборот има право на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат со 
републичките органи на управата да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа 
или на работите од нивна надлежност. 

Секој член на Соборот може да поставува само 
прашања по работи што спаѓаат во делокругот 
на Соборот или се од интерес за работните заед-
ници од областа што спаѓа во делокругот на Со-
борот. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно, 

а во времето помеѓу две седници писмено преку 
претседателот на Соборот. 

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. Ако смета дека прашањето поста-
вено на седница не е во согласност со одредбите 
на овој деловник, претседателот ќе му предложи 
на Соборот да одлучи дали таквото праша,ње ќе 
се земе во натамошна постапка или не. 

Член 103 
Одговорот се дава, по правило, на првата идна 

седница на Соборот. 
Во итни случаи Соборот, по предлог од подно-

сителот на прашањето, може да одлучи одгово-
рот да се даде на истата седница на која е поста-
вено прашањето. " 

9. Постапка при избори и именувања 
во Соборот 

Член 104 
Предлозите за избори што се вршат во Собо-

рот се поднесуваат писмено во вид на кандида-
тура, а за избор на повеќе лица во одделни тела 
ЕО сид на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови со избираат во односното 
тело. 

Член 105 
Предлози на кандидатури односно кандидат-

ски листи за избор на тела на Соборот поднесува 
Комисијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку пет 
членови на Соборот и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатската 
,листа ја потпишуваат предлагачите. 
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Член 106 
Предлози на кандидатури за претседател и 

потпретседател на Соборот поднесува Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и групи од најмалку десет 
пратеници. 

Член 107 
Предлозите на кандидатури односно канди-

датски листи се поднесуваат преку претседателот 
на Соборот пред почетокот на седницата на која 
се врши изборот. Овие предлози мора да им бидат 
ставени на располагање на членовите на Соборот 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
избори и именувања односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што ја предложиле група 
пратеници имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 

Известителот на комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на кандидатури за претседател и потпрет-
седател на Соборот поднесени од група пратеници. 

Член 108 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по 

оној ред, како што се поднесени кандидатските 
листи односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 

Член 109 
Ако на седницата на Соборот се одлучи из-

борот да се врши тајно, гласањето се врши со 
гласачки ливчиња, кои мораат д,а бидат од еднаква 
големина и од иста боја и форма. 

Член НО 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
канд,идатски листи една по друга по оној ред 
по кој се предложени. Пред името на секој кан-
дидат односно пред името на носителот на секоја 
кандидатска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печа-
тот на Собранието. 

Член 111 
Секој' член на Соборот добива по едно гла-

сачко ливче и гласа на тој начин што го заокру-
жува редниот број пред името на ОНОЈ кандидат 
односно редниот број пред онаа кандидатска листа 
за која гласа. Може да се гласа само за еден кан-
дидат односно само за една кандидатска листа од 
оние што се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да 
се утврди волјата на пратеникот се смета за не-
важечко. 

Член 112 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот 
на сите членови на Соборот. Прозваниот прате-
ник гласа на ТОЈ начин што своето гласачко ливче 
го спушта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќе гласаат ќе се изврши 
повторно прозивање на оние што не гласале. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на не-
гов предлог ги избира Соборот и секретарот на 
Соборот ги пребројуваат гласовите и за секој кан-
дидат односно за секоја кандидатска листа беле-
жат колку гласа добиле, како и колку има нева-
жечки ливчиња. 

Претседателот ^на Соборот го објавува резул-
татот од гласањето и утврдува колку пратеници 
гласале, кои кандидати се избрани, или опреде-
лува повторен избор ако ниеден кандидат односно 
ка додатока листа не го добиле потребното мно-
зинство. 

Член 114 
Ако е предложен само ед,ен кандидат тој е 

избран ако за него гласало мнозинство од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
броЈ гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа ако за 
листата гласало мнозинството од присутните пра-
теници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се сите кандидати од онаа листа 
што го добила најголемиот број гласови. 

Член 115 
Ако предложениот кандидат или предложе-

ната кандидатска листа не го добиле потребното 
мнозинство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените 
кандидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да се врши повторно гласање предлага-
чите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 116 
Членовите на органите на управувањето во 

работните и другите самоуправни организации што 
Соборот ги именува и разрешува врз основа на 
Уставот, закон или друг акт на Собранието, се име-
нуваат односно разрешуваат по предлог од Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата 
според постапката за избор и разрешување на 
членови на телата на Соборот. 

Член 117 
Одредбите на овој деловник, кои се однесу-

ваат на постапката за избор, сходно ќе се приме-
нуваат и во постапката за разрешување. 

10 Работа на Соборот на заедничка седница со 
еден или повеќе собори ^ 

Член 118 
Соборот заседава и за работите од својот дело-

круг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања 

од дневниот ред да претресе на заедничка сед-
ница со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање 
на заедничка седница со друг собор членовите на 
Соборот гласаат одделно. 

Член 119 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе 

собори да одржи заедничка седница, а на прет-
седателот на Собранието не му е предложено ТОЈ 
да ја свика^ заедничката седница, претседателот 
на Соборот ќе се договори со претседателите на 
другите собори за времето и местото на одржува-
њето на седницата. 

11. Записници и стенографс,ки белешки 

Член 120 
За работата на седница на Соборот се води 

записник. 
Записникот содржи основни податоци за ра-

ботата на седницата. 
Во записникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот, кој на седницата имал одвоено 

мислење, може да побара битните делови од него-
вата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 
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Член 121 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна на 
осум дена пред денот определен за одржување на 
следната седница на Соборот. 

Член 122 
Секој член на Соборот има право на почето-

кот на седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се ус-
вои забелешката ќе се извршат потребните измени 
во записникот. 

Усвоениот записник ,го потпишуваат претсе-
дателот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Со-
бранието. 

Член 123 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид 

на пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во 

рок од осум дена да изврши редакција на своето 
излагање без внесување на битни измени во текс-
тот или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белешки, 
се одлучува на седница на Соборот без пре-
трес. 

Составен дел на стенографските белешки се и 
неодржаните говори на пратениците што на сед-
ницата во текот на претресот писмено се приложени. 

Член 124 
Одредбите за записниците на Соборот ана-.. 

логно важат и за записниците на одборите и дру-
гите тела на Соборот. 

VII ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на предлози на, закони 

Член 125 
Предлог на закон се поднесува во текст и 

форма во која треба да биде донесен законот. 
Член 126 

Предлогот на закон што го поднел пратеник 
или одбор на Соборот се упатува на Извршниот 
совет на мислење. 

Член 127 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на која ќе се расправа за 
него. 

Член 128 
Претседателот на Соборот пред претресот во 

Соборот предлогот на закон му го доставува на 
разгледување на надлежниот одбор или друго 
тело на Соборот и Законодавно-правната комисија 
на Собранието. 

2. Работа зо одбор или друго тело 
Член 129 

Одбор или друго тело на Соборот претресува 
предлог на закон што му го доставува претседа-
телот на Соборот. 

Предлогот на закон може да се стави на дне-
вен ред на седница на одбор или друго тело ако 
на членовите на одборот или друго тело им е до-
ставен најдоцна пет дена пред денот определен 
за одржувањето на седницата. 

Член 130 
За предлогот на закон во одборот се води 

општ претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на пред-

логот односно неговиот претставник може да д,ада 
усно образложение на предлогот на закон, а чле-
новите на одборот или друго тело можат да бараат 
објаснувања од предлагачот односно неговиот прет-
ставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на за-
кон не ги исполнува условите за да биде донесен, 
не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на секој член на предлогот. 

Член 131 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одбо-
рот или друго тело можат да поднесуваат аманд-
мани се додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на КОЈ се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на под-
несувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е д,олжен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот 
на предлогот и амандманот со кој тој се согласил се 
сметаат за составен дел на предлогот на законот. 

Член 132 
Откако ќе го претресе предлогот на закон од-

борот или друго тело доставува свој извештај на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија нај-
доцна^ три дена пред седницата на Соборот на 
која 'ќе се претресува предлогот на закон. 

В,о извештајот од,борот или друго тело го из-
несува својот став и предлог по предлогот на за-
кон. Во извештајот се внесуваат и амандманите 
на одборот или друго тело што не ги усвоил пред-
лагачот. 

Одборот или другото тело определува СВОЈ 
известител за седницата на Соборот. 

3. Претрес на седница на Соборот 

Член 133 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

СВОЈ а седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно 

Член 134 
Претресот на пред,логот на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот. 
Известителот на одборот односно друго тело 

може да го образложи мислењето на одборот од-
носно друго тело и амандманите што ги предложил 
одборот во својот извештај. 

Член 135 
Претресот на предлог на закон на седниците 

на Соборот опфаќа општ претрес и претрес на 
текстот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
потребата од таков закон и за дадените решенија 
во предлогот. 

Во текот на ^претресот по текстот на предло-
гот се расправа по делови, глави односно оддели 
а ако Соборот одлучи и по членови. Во текот на 
овој претрес се одлучува и за поднесените аманд-
мани. 

Член 136 
Во претресот на седниците на Соборот пред-

логот на закон не се чита, но Соборот може да -



16 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 665 

одлучи предлогот да се чита во целост или само 
негови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 137 
Извршниот совет и предлагачот на законот 

можат, до завршувањето на претресот, да му пред-
ложат на Соборот да се одложи претресот на 
предлогот на закон. За овој предлог Соборот од-
лучува веднаш и без претрес. 

А м а н д м а н и 

Член 138 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат, по правило, најдоцна 48 часа пред 
седницата на Соборот на која ќе се претресува 
предлогот. Амандманите се поднесуваат писмено 
преку претседателот на Соборот. Ако со амандма-
нот се ангажираат парични средства, претседа-
телот на Соборот веднаш ќе му го достави аманд-
манот на надлежниот од,бор или друго тело за 
да го проучи влијанието на амандманот врз рас-
положивите сред,ства и евентуалните извори на 
финансирање на предложеното решение и за тоа 
ќе го извести Соборот пред одлучувањето за аманд-
манот. Амандманите му се доставуваат веднаш на 
подносителот на предлогот, на Извршниот совет 
и на Законодавно-правната комисија, а на члено-
вите на Соборот им се ставаат на располагање 
пред почетокот на седницата на која ќе се претре-
сува предлогот. 

Член 139 
По исклучок, амандмани можат да се подне-

суваат писмено и во текот на претресот на пред-
логот ако Соборот се согласи со тоа. 

Член 140 
Ако претставникот на Извршниот совет, над-

лежниот одбор или друго тело или предлагачот 
на законот побара одлучувањето за амандманот 
поднесен во текот на претресот да се одложи за 
да може да го проучи амандманот и за него да се 
изјасни, Соборот ќе го одложи претресот. 

Член 141 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат до заклучувањето на претресот. 
Извршниот совет може до заклучувањето на 

претресот да поднесува амандмани и на предлози 
на закони што не ги поднел тој. 

Амандманите на предлагачот на законот и 
амандманите со кои се согласил предлагачот се 
сметаат за составен дел на предлогот. 

Член 142 
За амандманот се води посебен претрес на 

седницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предла-

гачот на законот и известителот на надлежниот 
одбор или друго тело ако го протресувал пред-
логот на законот. Извршниот совет има право 
да се изјасни за аманд,манот и кога не е подноси-
тел на предлогот на закон. Соборот може да за-
клучи амандманот да му се упати на надлежниот 
од,бор или друго тело пред гласањето ако одбо-
рот не го протресувал предлогот на законот. 

Член 143 
За амандманот се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се одне-
сува амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на закон се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по кој се поднесени. Докол-
ку со некој од амандманите се предлага бришење 
на некој член од предлогот, прво се гласа за тој 
амандман, и ако амандманот биде усвоен,, нема да 
се гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 144 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот На закон, може, пред гласањето 
за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето 
на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се 

гласа за некој член од предлогот на закон или на 
некој дел или член од предлогот е поднесен аманд,-
ман, Соборот може да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 146 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката 
за претрес и одлучување по амандмани, доколку 
предлагачот, надлежниот одбор или друго тело 
на Соборот и Законодавно-правната комисија прет-
ходно не постигнале согласност за текстот на пред-
логот и измените и дополнувањата. 

4. Донесување на закони по итна постапка 

Член 147 
Предлагачот на закон може на Соборот, нај-

доцна 24 часа пред од,ржувањето на седницата, 
да му поднесе образложено барање законот да 
се донесе по итна постапка. 

Ако член на Соборот побара законот да се до-
несе по итната постапка, Соборот одлучува ако 
барањето го поддржуваат најмалку десет членови 
на Соборот. За вакво барање Соборот пред одлу-
чувањето, ќе го ислуша мислењето на Извршниот 
совет. 

Член 148 
По предлогот за донесување на закон по итна 

постапка Соборот решава како за претходно пра-
шање при утврдувањето на дневниот ред на сед-
ницата. Предлагачот може и усно да го образ-
ложи барањето за донесување на законот по итна 
постапка. 

Член 149 
Ако Соборот го прифати предлогот за донесу-

вање на закон по итна постапка, ќе го внесе во 
дневниот ред на седницата. 

Соборот може, Пред или во текот на претресот, 
од надлежниот одбор и од Законодавно-правната 
комисија да побара тие, во рамките на својот дело-
круг, да му поднесат мислење за предлогот на 
закон. 

Амандмани на предлог на закон кој се доне-
сува по итна постапка можат да се поднесуваат до 
заклучувањето на претресот и по истата постапка 
што важи за другите предлози на закони. 

5. Постапка за донесување на други акти 
во Соборот 

Член 150 
Другите акти Соборот ги донесува според по-

стапката утврдена во ОВОЈ деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен, ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот 
по текстот на предлогот да се водат одвоено. 

Член 151 
Претресот по предлог на декларација, резо-

луција или препорака се врши по завршувањето 
на претресот по прашањето во врска со кое се 
предлага донесување на ваков акт. 
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6. Постапка за изнесување на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на закога! и 
други акти, тези и други претходни материјали 

за закони и други акти 
Член 152 

Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-
лог на закон или други акти да ги изнесе на 
јавна дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот за нејзиното траење како и 
времето за доставување на мислења, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите 
и сугестиите што ќе му бидат доставени. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 153 
Со денот на влегувањето во сила на овој де-

ловник престанува да важи Привремениот делов-
ник на Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр, 41/63) и Одлуката за постапката 
за верификација на пратеничките мандати на 
Социјално-здравствениот собор на Собранието (до-
несена на 24. VI. 1963 година). 

^ Член 154 
Овој деловник ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 155 
Овој деловник влегува во сила со денот на 

неговото донесување. 

Број 28 
12 април 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Претседател 
на Социјално"здравствениот 

собор, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

253. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на својата сед-
ница одржана на 13 април 1965 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Организационо-

политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: Соборот), овластувањата и начинот на рабо-
бота на одборите, комисиите и другите тела на 
Соборот се уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат со-
одветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несување на одлуки. 

Именување и дополнување на деловников Со-
борот врши по истата постапка по која го донесу-
ва деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги вр-

ши на свои седници и на седници на своите од-
бори и други тела. 

Член 4 
Соборот е во постојано заседание. 

П. П Р А Т Е Н И Ц И 

Член 5 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 6 
Пратеникот има право и должност да присуству-

ва на седниците на Соборот и да учествува во 
работата и во донесувањето на одлуки од тој Со-
бор. 

Член 7 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има -право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да учес-
твува во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, 
и ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа, но без право на одлучување. 

Член 8 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на дру-

ги акти од делокругот на Соборот, како и аман-
дмани на предлозите На тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкета по пра-
шања од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите или 
на работата на републичките органи на управата, 
ако тие прашања спаѓаат во делокругот на Собо-
рот, односно ако се од интерес за работните ор-
ганизации од областа која спаѓа во делокругот на 
Соборот. 

Член 9 
Во Соборот пратеникот може да предлага Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи до-

несување на закон или друг акт или претресување 
на прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор 
и на надлежниот собор да му даде мислење за 
тој предлог односно за тоа прашање или да под-
несе амандман на тој предлог, ако тој предлог 
односно тоа прашање е од интерес и за работните 
организации од областа која спаѓа во делокругот 
на Соборот; 

— од предлогот на закон или друг акт што му 
е упатен на друг собор да бара во посебен закон 
односно друг акт да се издвои дел од предлогот 
што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право заедно со определен 

број пратеници утврден со ОВОЈ деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функци-
онери што се избираат на седница на Соборот. 
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Член 11 
Пратеникот има право на Извршниот совет и 

на функционерите што раководат со републички-
те органи на управата, да им поставува прашања 
што се однесуваат на нивната работа или на ра-
боти од нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
кои спаѓаат во делокругот на Соборот и прашања 
што се од интерес за работните заедници од об-
ласта што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член! 12 
Прашањата што им се поставуваат на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат со 
со републичките органи на управата можат да 
бидат поставувани усно на седница на Соборот, а 
во времето помеѓу две седници на Соборот и пис-
мено преку претседателот на Соборот. 

Писмено поставеното прашање, кое е во сог-
ласност со одредбите на овој деловник, претсе-
дателот на Соборот ќе му го достави на Извршни-
от совет односно на функционерот што раководи 
со односниот републички орган на управата. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање 
не е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот републички орган на упра-
вата и за тоа ќе го извести подносителот на пра-
шањето. Подносителот на прашањето може тоа 
прашање повторно да го постави на седница на 
Соборот, кој одлучува за согласноста на праша-
њето со одредбите на деловникот. 

Член 13 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на 
Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот републички орган на упра-
вата му е доставено најдоцна петнаесет дена пред 
денот што е определен за одржувањето на седни-
цата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на која е 
поставено прашањето. 

Член 14 
Пратеникот може да побара на прашањето 

што го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од петна-

есет дена и му се доставува на претседателот на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот одговорот му го до-
ставува на подносителот на прашањето, а на прва-
та идна седница го известува Соборот за содржи-
ната на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот 
совет односно од функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 15 
По примениот одговор пратеникот може на 

седница на Соборот да постави уште едно до-
полнително "прашање, откако ќе добие одговор 
на тоа прашање, се преминува на дневниот ред. 

Пратеникот кој го поставил прашањето може 
да предложи за работата, на која Се однесува не-
говото прашање, да се отвори претрес на една од 
идните седници на Соборот. 

Член 16 
Соборот може да определи посебна седница 

или посебно време на седницата за поставување 
на пратенички прашања и за давање одговори на 
тие прашања. 

Член 17 
Пратеникот има право од функционер што 

раководи со републички орган на управата да ба-
ра известување за прашањата што се на дневен 
ред на седницата или се подготвуваат за седница 
на Соборот, односно одборот или друго тело ЧИЈ 
е член, како и известувања за други прашања 
што му се потребни за вршење на неговите пра-
тенички должности. 

Функционерот што раководи со републички 
орган на управата е должен бараното известување 
по правило да го даде во рок од осум дена. Ако 
функционерот не е во можност во овој рок да го 
даде бараното известување, ТОЈ е должен во тој 
рок да го извести пратеникот за тоа кога ќе му 
го даде бараното известување. 

Ш. ВЕРИФИКАЦИЈА 

Член 18 
Верификација на мандатите врши Соборот 

според постапката пропишана со овој деловник, 
откако од републичката изборна комисија ќе го 
прими извештајот и изборните акти за извршени-
те избори. 

Член 19 
Извештајот На Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и 
го доставува на Мандатно-имунитетната комисија 
на Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
им се става на располагање на сите членови на 
Соборот пред почетокот на седницата на Соборот 
на која ќе се разгледува прашањето за верифика-
цијата на мандатите на новоизбраните пратеници. 

Член 20 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа 

на извештајот од Републичката изборна комисија 
и примените акти, жалбите изјавени против избо-
рите и другите податоци, ја испитува правилноста 
на спроведените избори и за тоа му поднесува на 
Соборот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се става на рас-
полагање на членовите на Соборот најдоцна пред 
почетокот на седницата на чиј дневен ред се на-
оѓа претресот на тој извештај. 

Член 21 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која се врши верифи-
кација на нивните мандати, ^своите уверенија за 
изборот му ги предаваат на претседателот на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот и ги предава уве-
ренијата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 22 
Соборот врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина 
ако Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во 
случај ако некој мандат е оспорен прво се гласа 
во целина за сите неоспорени мандати, а потоа 
за секој оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
Одлуката за верификацијата на одделен мандат 
и да заклучи претходно да се испита правилноста 
на спроведените избори. Одлагањето на Одлуката 
за верификација на одделни мандати не може 
да биде подолго од два месеца. 

Член 23 
Пратеникот, чиј мандат е оспорен или одлу-

ката за верификацијата на неговиот мандат е од-
ложена, има право да присуствува на седниците 
на Соборот и да учествува во работата на тие сед-
ници, но не може да гласа за верификацијата на 
својот мандат. 
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Член 24 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден 
мандатот, даваат свечена изјава на тој начин што 
го потпишуваат текстот на свечената изјава кој 
гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе 
ја вршам совесно и предано, дека ќе се придр-
жавам за Уставот и законите и дека сите свои 
сили ќе ги заложувам за остварувањето целите 
на социјалистичкото општество и интересите на 
народот и на граѓаните на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и Социјалистичка Федеративна 
Република Југос л авиј а". 

Член 25 
Пратеникот чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седниц,ата на која е извршена 
верификацијата на мандатите и е дадена свече-
ната изјава, текстот на изјавата го потпишува 
пред претседателот на Соборот, кој за тоа го из-
вестува Соборот на првата идна седница на Со-
борот. 

Член 26 
Пратеникот се здобива со пратенички права 

и должности по верификацијата на мандатот и 
потпишувањето текстот на свечената изјава. 

Член 27 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на манда-
тите и за конституирање ќе се одржи најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори. 

На првата седница на пратениците им се става 
на располагање извештајот на Републичката из-
борна комисија и се избира верификациона ко-
мисија која, врз основа на извештајот на Репуб-
личката изборна комисија и изборните акти, ја 
испитува правилноста на спроведените избори и 
за тоа му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на новоизбраните пратеници на Собо-
рот се спроведува според одредбите на овој де-
ловник за верификацијата на мандатите на пра-
тениците. 

Имунитет 

Член 28 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога 

општинската изборна комисија го прогласила за 
избран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение на Соборот, ниту против него, ако се) 
повика на имунитетот, може да се започне кри-
вична постапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одоб-
рение од Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолга од пет години. 

Член 29 
Барањето на одобрение од државен орган за 

притворање на пратеник на Соборот или за за-
почнување на кривична постапка, односно извес-
тувањето дека пратеник е притворен, што му го 
упатил претседателот на Собранието, претседате-
лот на Соборот и го доставува на Мандатно-иму-
нитетната комисија. Мандатно-имунитетната ко-
мисија ќе го разгледа барањето односно известу-
вањето и на Соборот ќе му поднесе свој извештај. 

За ова барање односно известување претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во поче-
токот на првата идна седница. 

Член 30 
По барањето за одобрување притвор на пра-

теник или за започнување на кривична постапка, 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот врз основа на извештајот од 
Мандатно-имуштетната комисија Соборот одлучу-

ва дали постапката ќе се продолжи или ќе се за-
пре, односно дали одлуката за притворањето на 
пратеникот ќе се потврди или ќе се стави вон 
сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се пови-
кал на имунитетот, Соборот може да го воспоста-
ви имунитетното право на пратеникот, ако е тоа 
потребно за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлука-
та за притворање на пратеник, пратеникот веднаш 
се пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетното пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имуните-
тот, кривичната постапка против него веднаш се 
запира. 

Член 31 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение 
за притворање на пратеник односно одобрение за 
започнување на кривична постапка, како и да 
одлучи дали кривичната постапка против прате-
никот ќе се продолжи или ќе се запре, односно 
дали одлуката за притворање на пратеник се пот-
врдува или се става вон сила и да го воспостави 
неговото имунитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница,. 

По повод извештајот на Мандатнокимунитет-
ната комисија Саборот одлучува дали таа одлука 
на Комисијата се потврдува или се укинува. 

Постапка за престанок на пратенички мандат 
Член 32 

Секој член на Соборот има право на Соборот 
да му под,несе оставка на пратеничкиот манд,ат. 

Оставката на пратеничкиот мандат пратени-
кот ја поднесува писмено, а му се предава на 
претседателот на Соборот. Членот на Соборот што 
поднел оставка на пратеничкиот мандат има право 
писмено да ги изнесе причините поради кои ја под-
несува оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на 
разгледување. За поднесената оставка, претседа-
телот на Соборот го известува Соборот во почето-
кот на првата идна седница. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја 
образложи својата оставка, ако не ја образложил 
во писмениот поднесок. 

Член 34 
По разглед,увањето на поднесената оставка 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со свој предлог. 

Член 35 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно одредбите за 
постапката за верификација на пратеничките 
мандати. 

Врз основа на извештајот на Ман;датно-иму-
нитетната комисија, Соборот ја оценува закони-
тоста и правилноста на дејствијата во постапката 
за отповикување, ја потврдува или поништува 
одлуката за отповикување и за тоа го известува 
претседателот на Собранието. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
Член 36 

Соборот има претседател кој се избира од ре-
дот на членовите на Соборот на четири години. 



16 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 669 

Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на 
седници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
надлежноста на одборите и другите тела на Со-
борот и ги решава спорните прашања од нивната 
надлежност; 

— ја следи работата на одборите и другите 
тела на Соборот и со претседателите на тие тела 
се договара за прашањата во врска со работата 
на тие тела; 

— ги испишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање на соработка 
на Соборот со општествено-политичките и другите 
организации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за примеа 
нувањето на овој деловник, за спроведувањето 
на јавноста во работата на Соборот и за оствару-
вањето правата на членовите на Соборот и врши 
и други права и должности предвидени со Уста-
вот, деловникот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 

Член 38 
За проучување и составување на нацрти и 

предлози на закони и други акти, за проучување и 
претресување на определени прашања од дело-
кругот на Соборот и за вршење на анкети Собо-
рот може да образува свои одбори и други тела 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Саборот 

е постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се обра-
зуваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овласту-
вањата и составот. 

Соборот може на своите одбори и други тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или протресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани 
и да бара да му поднесат извештај со мислење и 
предлози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со од-
лука на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат 

претседател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите 

тела се определува со одлуката за нивното обра-
зување. 

Предлог за избор на претседател и членови 
на одборите и другите тела можат да поднесат 
претседателот на Соборот или пет члена на Со-
борот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетиата комисија и на одборите се избираат 
од редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран нај-

многу во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на 
Соборот, а определен број членови на овие тела 
можат да се избираат и од редот на стручњаците 
и јавните работници, со тоа што бројот на члено-
вите од редот на стручњаците и јавните работ-
ници не може да биде поголем од бројот на чле-
новите на Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот на сво-

јот делокруг утврден со одлуката за нивното об-
разување: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите 
на законите и другите акти од надлежноста на 
Соборот што Соборот им ги упатува на претрес и 
на Соборот му поднесуваат свои извештаи со ми-
слење и предлози по тие акти; предлагаат доне-
сување на закони и други акти; изработуваат 
и поднесуваат предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му подне-
суваат извештај и предлагаат утврдување на по-
литика во таа област или преземање на определени 
мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот совет, 
републичките органи на управата и другите уста-
нови и организации што се однесуваат на пра-
шањата од нивниот делокруг и на Соборот му 
поднесуваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испи-

тува примените жалби против изборот на одделни 
пратеници и на Соборот му поднесува извештај 
со предлог за потврдувања или поништување на 
пратеничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на оде-
лен пратенички мандат пред истекот на времето 
за кое е избран пратеникот и на Соборот му под-
несува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подне-
сува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од 
слобода и за започнување на постапка односно 
за продолжување на кривичната постапка против 
членовите на Соборот како и одлучува за воспо-
ставување на правата на членовите на Соборот 
и на Соборот му поднесува извештај. 

Член 47 
4 Во вршењето на работите од својот делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат 
анкети и да бараат мислење од работни и други 
организации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или под-
групи за анализирање и проучување На одделни 
прашања и за вршење на анкети, кои за својата 
работа поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став ра-
ководи член на телото што ќе го определи одборот, 
односно самото тело. 
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Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот сорабо-

туваат помеѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 
Член 50 

Одборите и другите тела работат на свои сед-
ници. 

Седниците ги подготвува и свикува претседа-
телот на одборот односно телото. 

Претседателот е Должен да свика седница и 
кога тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на 
Извршниот совет или кога тоа ќе го предложат 
најмалку три члена на односното тело со наве-
дување на прашањата што треба да бидат ставени 
на дневен ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница 
ќе свика претседателот на Соборот или член на 
телото што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седни-

цата, заедно со материјалите што ќе се разгледу-
ваат на седницата, да им ја достави на членовите 
на одборот односно телото најдоцна пет дена пред 
одржувањето на седницата. 

Член 52 
На седниците на од,борите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на 

претседателот, него го заменува член што ќе го 
определи одборот односно телото. 

Член 53 
Претседателот на одборот односно телото ја 

организира работата на одборот односно телото 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на од-
борот односно телото се грижи за информирањето 
на членовите на одборот односно телото, за про-
блемите од нивниот делокруг, соработува со прет-
седателите на другите тела и со функционерите 
на републичките органи на управата и со прет-
ставниците на надлежните организации во врска 
со подготвувањето на прашањата што ќе се пре-
тресуваат на седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања 
во одбор или тело на Соборот можат да дадат 
и членовите на одборот односно телото како и 
другите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведу-
вање. 

Член 54 
Одборот односно телото може да работи ако 

на седницата присуствуваат повеќе од половината 
од вкупниот број на членовите и решава со мно-
зинство на гласовите од присутните членови. 

Член 55 
По предлог од претседателот на одборот од-

носно телото на почетокот на седницата се утвр-
дува дневниот ред, На седниците на одборите од-
носно другите тела одделни прашања и предлози 
се претресуваат според редоследот што е утвр-
ден со дневниот ред и пред да се од,лучува за нив, 
освен во случаите кога со овој деловник е опре-
делено за некое прашање да се одлучува без прет-
ходен претрес. 

Член 56 
Одборите, комисиите и другите тела на Со-

борот имаат право во својот делокруг, од Изврш-
ниот совет да бараат негов претставник да го из-
несе пред одборот, комисијата односно друго тело 
ставот по одделни прашања што се ставени на 

дневен ред на нивна седница односно да даде свое 
мислење по нацртот на определен закон што тие 
го подготвуваат. 

Р1звршниот совет е должен на одборот односно 
комисијата да им го даде своето мислење по на-
црт или предлог н,а закон или друг акт што го 
изработил одборот односно друго тело. 

Член 57 
За секој нацрт и предлог на акт што е на 

дневен ред прво се врши општ претрес, а потоа 
претрес на текстот. Ако во општиот претрес не се 
усвои нацртот односно предлогот, тогаш не се 
врши претрес на текстот, а нацртот односно пред-
логот е симнува од днев-ниот ред и за тоа му се 
поднесува извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други ма-
теријали е единствен. 

Член 58 
За редот на седниците на одборите и телата 

се грижи претседателот на одборот односно те-
лото. 

За повреда на редот на седниците претседа-
телот може да го опомене членот на одборот од-
носно телото. 

4. Закажани седници на одборите, комисиите 
и други тела 

Член 59 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дне-
вен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во дело-
кругот на два или повеќе одбори односно други 
тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот од-
бор односно телата на друг собор за разгледување 
на прашања и проблеми од заеднички интерес 
Заедничките седници на два или повеќе одбори 
односно други тела ги свикуваат договорно прет-
седателите на одборите односно телата кои одлу-
чиле д,а одржат заедничка седница. На заеднич-
ките седници на одборите и другите тела може 
да се води само претрес, а не може да се гласа 
и од,лучува. Гласањето и од,лучувањето во одбо-
рите и другите тела што одржуваат заедничка 
сед,ница се врши одвоено. На заедничките седници 
на одборите или другите тела на Саборот претсе-
дава претседателот на еден од тие одбори или 
други тела што одржуваат заедничка седница. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 

Член 60 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседа-

телот по сопствена иницијатива, а е должен да 
свика седница врз основа на заклучок на Со-
борот, по предлог од претседателот на Собранието, 
на одбор или друго тело на Соборот или на ба-
рање од десет членови на Соборот, по предлог 
-од Извршниот совет и во други случаи предви-
дени со овој деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш 
кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе се со-
стане по покана од десет членови на Соборот или 
од претседателот на Собранието. 

Член 61 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за договарање и советување по пра-
шањата што треба да се стават на дневен ред 
и да им довери определени работи во врска со 
подготвување на седницата. 
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Член 62 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна осум дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со пока-
ната се доставува и предлогот на дневниот ред 
со потребниот материјал по прашањата што со 
предлагаат за дневен ред и записникот од прет-
ходната седница, ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи претседателот 
може да свика седница и во пократок рок од осум 
дена, а дневниот ред за ваква седница може да 
го предложи на самата сед,ница. 

Член 63 
За секое прашање од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници 

на Соборот по правило, претходно се претресуваат 
на седниц,и во соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре^ 
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му поднесе свој извештај и предлог 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да со прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на над-
лежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 64 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му 
го упатил претседателот на Соборот или Соборот 
и за тоа му поднесува писмен извештај на Соборот 
со свое мислење и предлози, а може преку СВОЈ 
'известител и усно да го образложи СВОЈОТ став 
по тоа прашање. 

2 Претседавање на седница и учество 
во работата 

Член 65 
На седниците на Соборот претседава претсе-

дателот на Соборот. Во случај на спреченост или 
отсутност на претседателот него го заменува пот-
претседателот. Ако е спречен и потпретседателот 
седницата ја отвара најстариот член на Соборот, 
а потоа се избира член на Соборот што ќе прет-
седава на сед,ницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот 
им истекол мандатот или кога се тие разрешени 
од нивните функции, најстариот по години пра-
теник претседава на седницата до изборот на нов 
претседател на Соборот 

Член 66 
Право да учествуваат во работата на седни-

ците на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат 

без право на одлучување, пратеници од другите 
собори на Собранието, членови на Извршниот со-
вет и претставници на Извршниот совет кои не 
се ^пратеници кога се претресува предлогот на 
тој Совет, потоа функционери што раководат со 
други републички органи на управата, претстав-
ници на општествено-политичките заедници, прет-
ставници на органите на општествено-политичките 
организации, научните и други Јавни и политички 
работници што на седницата се поканети за да ги 
изнесат своите мислења по определени прашања. 

Член 67 
Во претресот на определено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-
нови на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници за да го изнесат 
мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот 
на седницата на Соборот можат да учествуваат и 
поверениците на Извршниот совет при претрес 
на предлог на ОВОЈ Совет. 

3. Дневен ред 

Член 68 
Дневниот ред на седница на собор го предлага 

претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на сед,ница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот, функционерите и орга-
ните што според Уставот, деловникот на Собра-
нието и овој деловник се овластени да предлагаат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница на Соборот. 

Претсед,ателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до де-
нот на одржувањето на седницата за ставање на 
разгледување на седница на Соборот. 

Член 69 
Дневниот ред Соборот го утврдува во поче-

токот на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседате-

лот не внел прашање што го предложил овластен 
функционер или орган до денот на свикувањето 
на седницата, а предлагачот останува при својот 
предлог, за предлогот се одлучува на седницата 
без претрес. 

Член 70 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на д,невниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на 
тој предлог. 

На седницата се расправа за итноста, на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 

Член 71 
Никој не може да зборува на седница пред да 

побара и да добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 72 
Секој пратеник има право да зборува на ја-

зикот на народноста на која и припаѓа. Говорите 
одржани на јазик на народност — национално 
малцинство се преведуваат на македонски јазик 

Член 73 
Говорникот зборува од говорница или од своето 

место. 
Член 74 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор, и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 75 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на деловникот или за повреда на днев-
ниот ред, претседателот му дава збор штом ќе 
побара. Говорот на тој пратеник не може да трае 
подолго од пет минути. По тој говор претседате-
лот е должен да даде објаснение во поглед на 
повредата на деловникот односно утврдениот дне-
вен ред, Ако членот на Соборот не биде доволен 
од даденото Објаснение, за тоа прашање се решава 
на седницата без претрес. 
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Член 76 
Говорникот може да зборува само по прашање 

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

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да 
се придржува кон дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува кон дневниот ред, претседателот ќе 
му го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 
Член 77 

За повреда на редот на седницата можат да 
се изречат дисциплински мерки: опомена, одзе-
мање на збор и отстранување од седница. 

Член 78 
Опомена ќе се изрече на оној член на Собо-

рот, кој со своето поведение или својот говор на 
седницата го нарушува редот и одредбите на делов-
никот. 

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го 
нарушува редот, а на истата седница е двапати 
повикан да се придржува кон редот и одредбите 
на деловникот. 

Опомената и одземањето на зборот ги изре-
чува претседателот. 

Член 79 
Отстранување од седница ќе се примени на 

оној член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кога овој му го одзел 
зборот, или кој на друг начин ја смеќава рабо-
тата на седницата или тешко го навредува Собо-
рот или некој1 член од Соборот или се служи со 
изрази што не се во согласност со достоинството 
на Соборот. 

Член на Соборот може да бид,е отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по пред,лог од претседателот, или по 
предлог од еден член кого го поддржуваат нај 
малку пет членови на Соборот без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор 
и да даде споја одбрана. Неговиот говор не може 
да трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена 
дисциплинска мерка отстранување од седницата, 
е должен веднаш д,а ја напушти салата во која се 
одржува седницата. 

Член 80 
Изречување^ на дисциплинските мерки од-

земање на збор и отстранување од седница се вне-
сува во записникот. 

Член 81 
Секој слушател што го нарушува редот прет-

седателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се от-
странат сите слушатели. 

Член 82 
Ако претседателот не може Со редовни мерки 

да го одржи ред,от на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 83 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во 
поглед на одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 
Член 84 

Откако ќе ја отвори седницата претседателот 
ги прашува членовите на Соборот дали имаат 
забелешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 85 
Пред утврдување на дневниот ред на седни-

цата претседателот објавува кратки соопштенија 
во врска со работата на седницата и другите 
претходни прашања. 

Член 86 
По утврдувањето на дневниот ред се преми-

нува на претрес на одделните прашања по оној 
ред што е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање 
од дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 87 
Претресот, по правило, започнува со изложе-

н а на предлагачот, а потоа на известителот на 
одборот или друго тело, доколку не сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат говорниците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени 
говорници1. 

Претресот го заклучува претседателот кога 
ќе утврди дека веќе нема пријавено говорници. 

Член 88 
Претресот на одделни прашања, по правило, 

е едноставен, а претресот на предлозите на за-
коните и другите акти опфаќа општ претрес и 
претрес по текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 

Член 89 
Соборот одлучува откако ќе се заврши пре-

тресот. 
Член 90 

За одлучување на седницата е потребно при-
суството на мнозинството од членовите на Соборот. 

АКО претседателот смета д,ека на седницата не 
присуствува доволен број членови на Соборот ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 
пет пратеници. 

Проѕевањето го врши секретарот на Соборот 
по списокот на членовите на Соборот. 

Член 91 
Претресот по прашање што е на дневен ред 

на седницата на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 92 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 93 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предло-
жен текст на декларација, резолуција, препорака 
односно заклучок, Соборот може и пред претресот 
и во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија која врз основа на материјалот и претресот 
(ќе му поднесе на Соборот предлог на декларација, 
резолуција, препорака односно заклучок. За пред-
логот На декларација, резолуција, препорака од-
носно заклучок Соборот води посебен претрес1. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе 
и друг предлог на заклучување на претресот. 
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Член 94 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако 
со Уставот е предвидено одлука да се донесува 
со посебно мнозинство. 

Член 95 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или од еден 
пратеник, чиј предлог го поддржуваат најмалку 
пет членови на Соборот. 

Член 96 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин 

што се изјаснуваат „за" или „против" предлогот 
или се воздржуваат од гласањето. 

Член 97 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 98 

Гласањето со кревање рака се врши на тој 
начин што претседателот ги повикува членовите 
да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е 
против предлогот и најпосле дали некој се воз-
држува од гласањето. 

Член 99 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гла-
сањето или ако тоа го побара еден пратеник кого 
го поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на членовите на Соборот кои при прозивањето 
гласаат со изјаснување „за" или „против" или се 
воздржуваат од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивање^ повторно ќе 
се прозоват членовите на Соборот, за кои во спи-
сокот не е одбележено дека гласале. 

Прозивање врши секретарот на Соборот. 

Член 100 
По завршеното гласање претседателот го ут-

врдува резултатот од гласањето и врз основа на 
тој резултат објавува дали предлогот е примен 
или е одбиен. 

8. Поставување на пратенички прашања 

Член 101 
Секој член на Соборот има право на Изврш-

ниот совет и на функционерите што раководат 
со републичките органи на управата да им по-
ставува прашања што се однесуваат на нивната 
работа или на работите од нивна надлежност. 

Секој член на Соборот може да поставува само 
прашања по работи што спаѓаат во делокругот 
на Соборот или се од интерес за работните заед-
ници од областа што спаѓа во делокругот на 
Соборот. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно, 

а во времето помеѓу две седници писмено преку 
претседателот на Соборот. 

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. Ако смета дека прашањето поста-
вено на седница не е во согласност со одредбите 
на овој деловник, претседателот ќе му предложи 
на Соборот да одлучи дали таквото прашање ќе 
се земе во натамошна постапка или: не. 

Член 103 
Одговорот се дава, по правило, на првата идна 

седница на Соборот. 

Во итни случаи Соборот, по предлог од подно-
сителот на прашањето, може да одлучи одговорот 
да се даде на истата седница на која е ,поставено 
прашањето. 
9. Постапка при избори и именувања во Соборот 

Член 104 
Предлозите за избори што се вршат во Собо-

рот се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, 
а за избор на повеќе лица во одделни тела во вид 
на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во однос-
ното тело. 

Член 105 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува 
Комисијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидат-
ски листи може да поднесе група од најмалку 
пет членови на Соборот и претседателот на Со-
борот. Предлогот на кандидатура односно канди-
датската листа ја потпишуваат предлагачите. 

Член 106 
Предлози на кандидатури за претседател и 

потпретседател на Соборот поднесува Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. Пред-
лози можат да поднесат и групи од најмалку де-
сет пратеници1. 

Член 107 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ски листи се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се 
врши изборот. Овие предлози мора да им бидат 
ставени на располагање на членовите на Соборот 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
избори и именувања односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што ја предложиле група 
пратеници имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата може да се изјасни по 
предлозите на кандидатури за претседател и пот-
претседател на Соборот поднесени од група пра-
теници. 

Член 108 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по 

оној ред, како што се поднесени кандидатските 
листи односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 

Член 109 
Ако на седницата на Соборот се одлучи изборот 

да се врши тајно, гласањето се врши со гласачки 
ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква голе-
мина и од иста боја и форма. 

Член НО 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата 

на предложените кандидати односно сите предло-
жени!. кандидатски листи една по друга по оној 
ред по кој се предложени. Пред името на секој 
кандидат односно пред името на носителот на 
секоја кандидатска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот 
на Собранието. 

Член 111 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува 
редниот број пред името на оној кандидат односно 
редниот број пред онаа кадидатска листа за која 
гласа. Може да се гласа само за еден кандидат 
односно само за една кандидатска листа од оние 
што се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да 
се утврди волјата на пратеникот се смета за не-
важечко. 
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Член 112 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник 
гласа на тој начин што своето гласачко ливче 
го спушта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќе1 гласаат ќе се изврши 
повторно прозивање на оние што не гласале. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на не-
гов предлог ги избира Соборот и секретарот на 
Соборот ги пребројуваат гласовите и за секој 
кандидат односно за секоја кандидатска листа бе-
лежат колку гласа добиле, како и колку има не-
важечки ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резул-
татот од гласањето и утврдува колку пратеници 
гласале, кои кандидати се избрани, или опреде-
лува повторен избор ако ниеден! кандидат односно 
кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство. 

Член 114 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинство од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран! е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само ед,на кандид,атска лис-
та избрани се сите кандидати од таа листа ако 
за листата гласало мнозинството од присутните 
пратеници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се сите кандидати од онаа 
листа што го добила најголемиот број гласови. 

Член 115 
Ако предложениот канд,идат или предложена-

та кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство се врши повторен избор. „ 

Повторен избор се врши ако предложените 
кандидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да се врши повто^зчо гласање предлага-
чите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во Повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 116 
Членовите на органите на управувањето во 

работните и д,ругите самоуправни организации што 
Соборот ги именува и разрешува врз основа на 
Уставот, закон или друг акт на Собранието, се 
именуваат од,носно разрешуваат по предлог од 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата според постапката за избор и разрешување 
на членови на телата на Соборот. 

Член 117 
Одредбите на овој деловник, кои се однесу-

ваат на постапката за избор, Сходно ќе се приме-
нуваат и во постапката за разрешување. 
10. Работа на Соборот на заедничка седница со 

еден или повеќе собори 
Член 118 

Соборот заседава и за работите од својот де-
локруг одлучува одвоено на свои седници. 

Соборот може да одлучи определени прашања 
од дневниот ред да претресе на заедничка седни-
ца со д,руг собор. 

Ако Соборот претресува определено праша-
ње на заедничка седница со друг собор членовите 
На Соборот гласаат одд,елно. 

Член 119 
Кога Соборот ќе одлучи со еден) или повеќе 

собори да одржи заедничка седница, а на прет-
седателот на Собранието не му е предложено тој 
да ја свика заедничката седница, претседателот 

на Соборот ќе се договори со претседателите на 
другите собори за времето и местото на одржува-
њето на седницата. 

11. Записници и стенографски белешки 
Член 120 

За работата на седница на Соборот се води 
записник. 

Записникот содржи основни податоци за ра-
ботата на седницата. 

Во записникот се внесува и резултатот од гла-
сањето за одд,елни прашања. 

Пратеникот, кој на седницата имал одвоено 
мислење, може да побара битните делови од не-
говата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 121 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна на 
осум дена пред денот определен за одржување 
на следната седница на Соборот. 

Член 122 
Секој член на Соборот Има право на почето-

кот на седницата да стави забелешка на запис-
никот. 

За основаноста на забелешката на записникот 
се одлучува на седницата без претрес. Ако се ус-
вои забелешката ќе се извршат потребните изме-
ни во записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претсе-
дателот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 123 
За работата на седницата на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид 

на пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето из-
лагање, без внесување на битни измени во текстот 
или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белеш-
ки се одлучува на седница на Соборот без претрес. 

Составен дел на стенографските белешки се 
и неодржаните говори на пратениците што на сед-
ницата во текот на претресот писмено се прило-
жени. 

Член 124 
Одредбите за записниците на Соборот аналогно 

важат и за записниците на од,борите и другите 
тела на Соборот. 

УЛ. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на предлози на закони 

Член 125 
Предлог на за,кон се поднесува во текст и 

форма во која треба да бид,е донесен законот. 

Член 126 
Предлогот на закон што го поднел пратеник 

или одбор на Соборот се упатува на Извршниот 
совет на мислење. 

Член 127 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал, им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на која ќе се расправа за 
него. 
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Член 128 
Претседателот на Соборот пред претресот во 

Соборот предлогот на закон му го доставува на 
разгледување на надлежниот одбор или друго те-
ло на Соборот и Законодавно-правната комисија 
на Собранието. 

2. Работа во одбор или друго тело. 
Член 129 

Одбор или друго тело на Соборот претресува 
предлог на закон што му го доставува претседате-
лот на Соборот. 

Предлогот на закон може да се стави на дне-
вен ред на седница на одбор или друго тело ако 
на членовите на одборот или друго тело им е 
доставен најдоцна пет дена пред денот определен 
за одржување на седницата. 

Член 130 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, 
а членовите на одборот или друго тело можат да 
бараат објаснувања од предлагачот односно него-
виот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на за-
кон не ги исполнува условите за да биде донесен, 
не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на секој член на предлогот. 

Член 131 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
или друго тело можат да поднесуваат амандмани 
се додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на под-
несувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е должен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот 
на предлогот и амандманот со кој тој се согласил 
се сметаат за составен дел на предлогот на за-
конот. 

Член 132 
Претресот на предлог на републички буџет и 

претресот на предлог на завршна сметка по ре-
публичкиот буџет се врши прво во Начело, а по-
тоа во поединостите. 

Претресот во поединости се врши по делови, 
глави односно раздели на предлогот, ако одборот 
поинаку не одлучи. По завршениот претрес на се-
кој одделен дел, глава односно раздел се врши 
гласање за тој дел, таа глава односно тој раздел. 

Откако ќе заврши претресот и гласањето во 
поединости, се врши гласање во целина за пред-
логот на републичкиот буџет и предлогот на за-
вршната сметка на републичкиот буџет. 

За се друго при претресот на републички бу-
џет и предлогот на завршна сметка по републич-
киот буџет во одборот се применуваат одредбите 
на овој деловник, кои се однесуваат на претре-
сот на предлози, закони и други акти. 

Член 133 
Откако ќе го претресе предлогот на закон од-

борот или друго тело доставува свој извештај на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија Нај-
доцна три дена пред седницата на Соборот на која 
ќе се претресува предлогот на закон. 

Во извештајот одборот или друго тело го из-
несува својот став и предлог по предлогот на за-
кон. Во извештајот се внесуваат и амандманите 

на одборот или друго тело што не ги усвоил 
предлагачот. 

Одборот или друго тело определува свој из-
вестител за седницата на Соборот. 

3. Претрес на седница на Соборот 
Член 134 

Предлогот на закон Соборот го претресува на 
своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 135 
Претресот на предлог на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот или друго 
тело на кое му бил доставен на разгледување 
предлогот на закон. Известителот на одборот од-
носно друго тело може да го образложи мисле-
њето на одборот односно друго тело и амандманите 
што ги предложил одборот во својот извештај. 

Член 136 
Претресот на предлог на закон на седница на 

Соборот опфаќа општ претрес и претрес на тек-
стот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
потребата од таков закон и за дадените решенија 
во предлогот. 

Во текот на претресот по текстот на предлогот 
се расправа по делови, глави односно оддели, а 
ако Соборот одлучи и по членови. Во текот на овој 
претрес се одлучува и за поднесените амандмани. 

Член 137 
Предлогот на републички буџет и предлогот на 

завршна сметка по републичкиот буџет се претре-
суваат во начело и во поед,иности. Претресот во 
поединости се врши по глави односно раздели на 
предлогот. За поднесените амандмани претресот 
се врши кога се претресува соодветната глава 
односно соодветниот раздел на кој се однесува 
амандманот. 

Член 138 
Во претресот на Седниците на Соборот предло-

гот на закон не се чита, но Соборот може да од-
лучи предлогот да се чита во целост или само" 
негови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 139 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му пред-
ложат на Соборот да се одложи претресот на пред-
логот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш и без претрес. 

А м а н д м а н и 
Член 140 

Амандмани на предлог на закон можат да се 
поднесуваат, по правило, најдоцна 48 часа пред 
Седницата на Соборот на која ќе се претресува 
предлогот. Амандманите се поднесуваат писмено 
преку претседателот на Соборот. Ако со амандма-
нот се ангажираат парични средства, претседате-
лот на Соборот веднаш ќе му го достави амандма-
нот на надлежниот одбор или друго тело за да го 
проучи влијанието на амандманот врз расположи-
вите средства и евентуалните извори на ф и к с и -
рање на предложеното решение и за тоа ќе го 
извести Соборот пред одлучувањето за амандма-
нот. Амандманите му се доставуваат веднаш и на 
подносителот на предлогот, на Извршниот совет 
и на Законодавно-правната комисија, а на члено-
вите на Соборот им се ставаат на располагање 
пред почетокот на седницата на која ќе се пре-
тресува предлогот. 

Член 141 
По исклучок, амандмани можат да се подне-

суваат писмено и во текот на претресот на пред-
логот ако Соборот се согласи со тоа. 

Член 142 
Ако претставникот на Извршниот совет, над-

лежниот одбор или друго тело или предлагачот на 
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законот побара одлучувањето за амандманот под-
несен во текот на претресот да се одложи за да 
може да го проучи амандманот и за него да се 
изјасни, Соборот ќе го одложи претресот. 

Член 143 
Амандмани на предлог на закон можат да се 

поднесуваат до заклVчувањето на претресот. 
Извршниот совет може до заклучувањето на 

претресот да поднесува амандмани и на предлози 
на закони што не ги поднел тој. 

Амандманите на предлагачот на законот и а-
мандманите со кои се согласил предлагачот се 
сметаат за составен дел на предлогот. 

Член 144 
За амандманот се води посебен претрес на 

седницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлага-

чот на законот и известителот на надлежниот од-
бор или друго тело ако го протресувал предло-
гот на законот. Извршниот совет има право да се 
изјасни за амандманот и кога не е подносител на 
предлогот на закон. Соборот може да заклучи 
амандманот да му се упати на надлежниот одбор 
или друго тело пред гласањето ако одборот не го 
протресувал предлогот на законот. 

Член 145 
За амандманот се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се одне-
сува амандманот. 

Ако на ист член на предлогот на закон се 
поднесени два или повеќе амандмани, за амандма-
ните се гласа според редот по кој се поднесени. 
Доколку со некој од амандманите се предлага 
бришење на некој член од пред,логот, прво се гласа 
за тој амандман и ако амандманот бид,е усвоен, 
нема да се гласа за другите амандмани на тој 
член. 

Член 146 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласање-
то за предлогот, да одлучи д,а го ислуша мисле-
њето на Законодавно-правната комисија. 

Член 147 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се 

гласа за некој член од предлогот на закон и.ии на 
некој дел или член од предлогот е поднесен аманд-
ман, Соборот може да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 148 
Ако во пред,логот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката 
за претрес и одлучување по амандмани, доколку 
предлагачот, надлежниот одбор или друго тело на 
Соборот и Законодавно-правната комисија прет-
ходно Не постигнале согласност за текстот на 
предлогот и измените и дополнувањата. 

4. Донесуваше на закони по итна постапка 
Член 149 

Предлагачот На закон може на Соборот, нај-
доцна 24 часа пред одржувањето на седницата, 
да му поднесе образложено барање законот да се 
донесе по итна постапка. 

Ако член на Соборот побара законот да се до-
несе по итна постапка, Соборот одлучува ако ба-
рањето го поддржуваат најмалку 10 членови на 
Соборот. За вакво барање Соборот, пред одлучу-
вањето, ќе го ислуша мислењето на Извршниот 
совет. 

Член 150 
По предлогот на донесување на закон по итна 

постапка Соборот решава како за претходно пра-

шање при утврдувањето на дневниот ред на сед-
ницата. Предлагачот може и усно да го образложи 
барањето за донесување на законот по итна пос-
тапка. 

Член 151 
Ако Саборот го прифати предлогот за донесу-

вање на закон по итна постапка, ќе го внесе во 
дневниот ред на сед,ницата. 

Соборот може, пред или во текот на претре-
сот, од надлежниот одбор и од Законодавно-прав-
ната комисија да побара тие, во рамките на својот 
делокруг, да му поднесат мислење за предлогот 
на закон. 

Амандмани на предлог на закон кој се доне-
сува по итна постапка можат да се донесуваат 
до заклучувањето на претресот и по истата пос-
тапка што важи за другите предлози на закони. 

5. Постапка за поднесуваше на други акти во 
Соборот 

Член 152 
Другите акти Соборот ги донесува според по-

стапката утврдена во овој деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен, ако 
Соборот не одлучи општиот претрес! и претресот 
по текстот на предлогот да се водат одвоено. 

Член 153 
Претресот по предлог на декларација, резо-

луција или препорака се врши по завршувањето 
на претресот по прашањето во врска со кое се 
предлага донесување на ваков акт. 

6. Постапка за изнесуваше на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на закони и 
други акти, тези и други претходни материјали 

за закони и други акти 
Член 154 

Одборот може да од,лучи тези, нацрт или пред-
лог на закон или други акти да ти изнесе на јав-
на дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот на нејзиното траење како и 
времето за доставување на мислења, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите 
и сугестиите што ќе му бид,ат доставени. 

VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член1 155 

Со денот на влегувањето во сила на овој де-
ловник престанува да важи Привремениот делов-
ник на Организационо-политичкиот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на Со-цијалистичка Репуб-
лика Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постап-
ката за верификација на пратеничките мандати 
на Организационо-политичкиот собор на Собрани-
ето (донесена на 24. VI. 1963 година). 

Член 156 
Овој деловник ќе се објави во ,,Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 
Член 157 

Овој деловник влегува во сила со денот на 
неговото донесување. 

Број 30 
12 април 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

Претседател 
на Организационо-политичкЈиот 

собор, 
Демир Фируз, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на 15. XI. 1963 
година под ред. бр. 7, страна 81 е запишано след-
ното: Бошко Ефтимов Тенев, досегашен директор 
на Земјоделската задруга „Слобода" од село Смо-
ларе, Струмичко, е разрешен од должност. На не-
гово место за в. д. управник е назначен Стојан 
Петров Делев. 

Истовремено е запишан за шеф на сметковод-
ството на задругата лицето Будимка Сандова Ата-
насова, која заедно со управникот ќе ја потпишува 
задругата. 

Уписот е и: зршен во регистарот на основа ре-
шението на Не родниот одбор на општината Ново 
Село број 01-2154/21 од 15. IV. 1963 година и реше-
нието на управниот одбор на задругата бр. 661 од 
26. УП1. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 157/63. '92) 

задолжува и раздолжува претпријатието со стариот 
регистриран потписник Кипровски Методија Јосиф, 
шеф на сметководството, сметано од 27. I. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 46/64. (176) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 8. XI. 1963 го-
дина на страна 42, ред. бррој 2 е запишано след-
ното: Престана со својата работа Земјоделската за-
друга „Санде Тасев" од село Ранченци, Св. Николе, 
бидејќи е припоена кон Земјоделската задруга „Из-
грев" од село Немањица, Штипско, со сите права 
и обврски. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Св. Ни-
коле број 01-4430 од 16. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 152/63. (98) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. XII. 1963 година под ред. број 6, страна 219, е 
запишано следното: Николов Наков Атанас, досе-
гашен книговодител на Работничко-службеничкиот 
ресторан „Турист" од Штип, е разрешен од долж-
ност. На негово место за книговодител е назначен 
Ристов Страхилов Методи, кој заеднички со ди-
ректорот односно раководителот Калеов Димитар ќе 
го потпишува ресторанот. 

Промената е запишана во регистарот на основа 
решението на Работната заедница на производи-
тели на текстил „Македонка" — Штип бр. 2457/3 од 
15. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 185/63. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 140, страна 379 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Градежното прет-
пријатие „Илинден" — Скопје, Драган Бундалев-
ски, со решението на Собранието на општината Ка-
ле - Скопје, број 50 од 17.УН. 1963 година е на-
значен за директор и како таков ќе го потпишува, 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. II. 1963 година на страна 204/1, ред. број 6 е за-
пишано следното: Фирмата на Рудникот за немета-
ли од село Чешиново во иднина се менува и ќе 
гласи: Рудник за неметали ,,Спанчевски Опалит" 
— Кочани. 

Промената во регистарот е извршена на основа 
решението на Собранието на општината Кочани бр. 
03-6645/63 од 4. I. 1964 година и одлуката од работ-
ничкиот совет при Рудникот бр. 843 од 8. X. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 10/64. (195) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. I. 1964 година под ред. број 3, страна 35 е запи-
шано следното: Престана со својата работа Елек-
тричното претпријатие од Радовиш, бидејќи е ос-
новано единствено претпријатие за дистрибуција 
на електрична енергија на територијата на СРМ, со 
седиште во Скопје. 

Престанокот е запишан во регистарот на основа 
решението на Централниот работнички совет на 
Претпријатието за дистрибуција на електрична 
енергија „Електро-Македонија" од Скопје од 7. X 
1963 година и решението на Извршниот совет на 
СРМ - Скопје број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 2/64, (196) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. I. 1964 година на страна 149, ред. бр. 3 е запи-
шано следното: Престана со својата работа Дистри-
бутивното електрично претпријатие од Струмица, 
бидејќи е основано единствено Претпријатие за 
дистрибуција на електрична енергија на територи-
јата на СРМ, со седиште во Скопје. 

Престанокот е запишан ЕО регистарот на осно-
ва решението на Централниот работнички совет на 
Претпријатието за дистрибуција на електрична 
енергија „Електро-Македонија" од Скопје од 7. X. 
1963 година и решението на Извршниот совет на 
СРМ - Скопје бр. 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 3/64. (198) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. I. 1964 година на страна 104/1, ред. бр. 5 е за-
пишано следното: Угостителското претпријатие 
„Горица" од Виница е припоено кон Занаетчиското 
претпријатие „Осојница" од Виница. 

Називот на фирмата ќе гласи: Занаетчиско уго-
стителско претпријатие „Осојница" — Виница. 

Претпријатието ќе ги врши следните работи: 
производство на леб и печива, продажба на месо и 
месни производи и угостителски услуги. 
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Претпријатието ќе го потпишува и претставува 
в. д. директорот Ванчо' Лефтеров Илиев. 

Запишувањето во' регистарот е извршено на ос-
нова решението бр. 01-199/1 од 25. ХП. 1962 година, 
издадено од Народниот одбор на општината Виница 
и одлуките на работничките совети на Занаетчис-
кото угостителско претпријатие „Осојница" — Ви-
ница и Угостителското претпријатие „Горица" — 
Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 168/63. (202) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. ХП.1964 година под ред. број 5, страна 170 е за-
пишано следното: Се симнува принудната управа 
над Претпријатието за производство и промет со 
слаткарски производи „Европа" — Штип. 

За в. д. директор е поставен Кралев Панче, до-
сегашен принуден управник на претпријатието. 

Запишувањето во регистарот е извршено на ос-
нова решенијата бр. 01-11384-1 и 01-11357/1 на Со-
бранието на општината Штип 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
ђр. 193/63. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 818, страна 871, книга III е запишано 
следното: Дејноста на Складот во Скопје на Тргов-
ското претпријатие „Леснина" — Љубљана во ид-
нина се проширува и со: продажба на големо и 
мало на намештај — куќен и канцелариски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 122/64. (328) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 14. XI. 1963 година под рег. бр. 14/55, книга III е 
запишано следното: На Јовевски Раде, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Победа" од 
село Долгоец, Битолско, му се одзема овластува-
њето и отсега задругата ќе ја потпишува лицето 
Станоевски Методија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 365/63. (338) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во (регистарот на стопанските организации на 
ден 31. XII. 1963 година под рег. број 35/55, книга I 
е запишано следното: На Методија Блажески, до-
сегашен потписник на Земјоделската задруга „Го-
це Делчев" од село Лера, Битолско, му се одзема 
овластувањето за потпишување на задругата, а се 
овластува лицето Тасевски Ристо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 409/63. (339) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 22. I. 1964 година под рег. број 6/55, книга III 
е запишано следното: На Боге Трајаноски, досега-
шен потписник на Земјоделската задруга „Напре-
док" од село Ложани, Охридско, му се одзема овла-

стувањето за потпишување на задругата, а се овла-
стува Спасески Крсте да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 20/64. (350) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. И. 1964 година под рег. број 4/55, книга IV е за-
пишано следното: На Трајан Тодевски, досегашен 
управник на Земјоделската задруга „Миха Ненов-
ски" од село Сопотско, Охридско, му се одзема ов-
ластувањето за потпишување на задругата, а се 
овластува лицето Ратко Веслиевски, сегашен в. д. 
управник, да Ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 43/64. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 265, страна 943, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата во Тетово на улица 
„Илинденска" бр. 4 на Комбинатот1 за гума и обув-
ки „Вулкан" — Ниш, согласно со Одлуката на Ра-
ботничкиот совет, сметано од 18, Ш, 1964 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 144/64. (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 88, страна 201 е запишано следното. 
Согласно со решението на Собранието на општина-
та Маврово број 04-586/1 од 7. IV. 1964 година деј-
носта на Трговскиот дуќан „Мавровско Езеро" 
во Маврови Ханови на Трговското претпријатие за 
промет со мешовити стоки „Маврово" — Гостивар 
во иднина се проширува и со: продажба на секакви 
видови на таксени марки и хартија од вредност, 
како и изводи од матични книги, пасоши и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/64. (5.84) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации рег. 
број 328/9-1, е запишано следното: Во деловното 
здружение на организациите за производство, егре-
нирање и промет со памук и свилени кожурци „Ју-
гопамук" — Струмица, се запишани следните нови 
членки на здружението: 

1. Земјоделската задруга „Иван Сливков" од 
село Паликура, Титоввелешко, преставувана од Ди-
мовски Накев Владо, управник; 

2. Општата земјоделска задруга „Единство" од 
Титов Велес, претставувана од Васил Кулаков, 
управник; 

3. Земјоделската задруга „Крива Река" од село 
Клечевце, Кумановско1, претставувана од Трајков-
ски Душан, управник; 

4. Земјоделската задруга „Илинден" од село 
Мустафино, Штипско, престаЕувана од Мишевски 
Тодор, управник; 

5. Земјоделската задруга „Стојан Калеов" од 
село Крупиште, претставувана од Мане Стојков, 
управник; 
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6. Земјоделската задруга „Зорка" од село Ер-
џелија, претставувана од Санде Димов, управник; 

7. Сточарското претпријатие „Сточар" од Титов 
Велес, претставувано од Александар Андовски, 
директор; 

8. Сточарското стопанство „Вардар" од село 
Градско, претставувано од Станиша Христов, тех-
нички директор; 

9. Земјоделската задруга „Галеб" од село Тр-
кање, претставувана од Стојче Јованов, управник; 

10. Општата земјоделска задруга „Овче Поле" 
од Свети Неколе, праставувана од Здравко Јорда-
нов, управник; 

11. Производното претпријатие „Бабуна" од Ти-
тов Велес, преставувано од Лазо Милошевски, тех-
нички раководител; 

12. Лозарското претпријатие „Лозар" од Титов 
Велес, преставувано од Трајан Николов, технички 
директор; 

13. Земјоделската задруга „Лазо Филиповски — 
Ласки" од село Сирково, Титовзелешко, преста:ву-
вана од Бошко Темелковски, управник. 

Се изврши бришење на досегашната членка 
Деловното здружение „Боемија" од Валандово. 

Уписот на новите членки е извршен на основа 
заклучоците од задругите, а согласно со одлуката 
за прием на нови членови од управниот одбор на 
„Југопамук" — Струмица. 

Бришењето на Деловното здружение „Боемија" 
— Валандово се изврши на основа одлуката на 
Управниот одбор на „Југопамук" — Струмица бр. 
843 од 22. X. 1963 година како и одлуката на Управ-
ниот одбор на Деловното здружение „Боемија" — 
Валандово од 2. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 194/63. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 7, стра-
на 25 е запишано следното: На досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Дешат" од село 
Жировница, Тетово, и тоа: Селмани Идриза Ирфан 
и Амдија Абдулаи им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Бакија Селами, в. д. управник на 
задругата и Шабан Салиу, книговодител, сметано 
од 28. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд то Скопје, Фи 
бр. 319/64. (898) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 516, страна 849, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 04-4592 од 23. IV. 
1964 година дејноста на „ЦентроколониЈал" тргов-
ско претпријатие за трговија со колонијални, пре-
хранбени, индустриски, мешовити и други стоки — 
Скопје се проширува во иднина и со: 

1. Продажба на сите видови на чевли од гума, 
платно и пластична материја, средства за чистење 
на чевли (пасти, прашок, вазелин, масло за чевли). 

ситен прибор за чевли (фазон калапи, врвки за 
чевли, лажици за облекување, сите врсти чорапи, 
машки, женски и детски); 

2. Кожа, седларска и ременска стока, прибор, 
ремени, ситни потреби за чевли, маст, вазелин, уље, 
прашок за чистење, антилоп бои, бои за кожа; 

3. Производи од гума, каучук и пластична маса, 
разни ситни производи од гума, каучук и пластич-
на маса (топки и прибор за играчки на деца), сун-
ѓери, презервативи, ракавици, гумен канцелариски 
и ситен прибор, јастучиња, подметачки, гуми за 
бришење, прибор за бањање од гума, каучук и пла-
стична маса; 

4. Нафтени деривати, масла и масти, течни го-
рива, бензински петролеум; 

5. Музички инструменти, радиоапарати и при-
бор, грамофони и грамофонски плочи и прибор1, 
разни музички детски играчки, приемници за ра-
диофузија, електрични грамофони; 

6. Електротехнички материјали, голи спровод-
ници, отпорни спроводници, каблови и кабловски 
прибор, изолирани спроводници, изолатори, инста-
лациони материјал, материјал за електрично ос-
ветление, електрични апарати за домаќинство (ре-
ша, електрични шпорети, универзални апарати за 
варење и печење, печки, пегли, термофори, суша-
лици, топлотни и ултравиолетов светилки, бојлери, 
прахосмукалки, машини за перење, машини за 
сушење на алишта, приклучни комплетни гајтани), 
расхладни и топлотни уреди и вентилатори; 

Точката 6 (шест) ќе се применува во приград-
ските населби како и во селата каде што нема 
отворено стоковни куќи. 

7. Часовници и преработки од племенити мате-
ријали, часовници (будилнипи), прибор за јадењз 
од племенити метали или од нивни легури, вазни, 
украсни предмети од племенити метали, производи 
од кристални стакла, комбинирани со племенити 
метали или нивните легури; 

8. Парфимериска и козметичка стока (целата 
група канцелариски материјал, ха,ртија, прибор за 
пишување и школски прибор), сите групи од оваа 
номенклатура со исклучок на 8, 11, 16 и 17 група; 

9. Добиток и добиточна храна, крмно брашно, 
индустриски крмни споредни производи, трици и 
други отпадоци или преработка на житарици те, 
зрнаста сточна храна; 

10. Риба и преработки (цела група); 
11. Цвеќе (цела група); 
12. Производи од домашни Ракотворби и од 

уметнички занаети (сите групи од оваа коменкла-
тура со исклучок на 10, 11, 13, 14 и 17); 

13. Мешовита индустриска стока (сите групи од 
оваа номенклатура со исклучок на 4, 7 и 9); 

14. Дрогериска стока, санитарен материјал и 
прибор (вата, алкохол, вазелин, улошци, сунѓери); 
санитарни гумени производи (цуцли, презервативи, 
гумени ракавици, кеси за леб), хигиенска стаклена 
стока (шишенциња за млеко), наочари за сонце, хе-
миски и козметички производи, хемикалии и масла, 
разни хемикалии за техничка употреба и домаќин-
ството, челична галантерија, производи од, пластич-
на маса, бои за прехранбени потреби и филмови; 
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15. Текстил, кратка и плетена стока а не и 
штофови. Текстилот ќе се продава само во селски-
те продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 358/64. (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 49. 
страна 161 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Илинден" од 
село Дреново', Кавадарци, и тоа: Мишко Ристов и 
Ристо Петков им престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи се разрешени од должност. 

За нов ПОТПИСНИК на задругата е назначен Пе-
ро М И Ш К О В , управник на задругата. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
риот регистриран потписник Јован М. Делев, пом. 
книговодител, сметано од 1. VI. 1964 година. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 322/64. (1002) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 195, 
страна 345, книга II е запишано следното: Конески 
Методија, досегашен в. д. управник на Земјодел-
ската задруга „Напредок" село Кадино, Скопско е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За управник на задругата е назначен Тодор 
Ефремов. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Митрески Милан, шеф на сметковод-
ството, и Крсте Тргачески, сметано од 2. VII. 1964 
година. 

Досегашните членови на управниот одбор на 
задругата се разрешени од должност. За членови 
на новиот управен одбор, согласно одлуката на За-
дружниот совет бр. 514 од 26. VI. 1964 година се 
избрани следните лица: Трачевски Крсто, претсе-
дател на управниот одбор, Стевков Андреја, Точев-
ски Георги, Георгиевски Ристо, Асан Асан и Бла-
жевски Томе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 385/64. (1035) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 160, страна 51, книга II е запишано 
следното; Мино Петров Мино, досегашен потписник 
на фабриката за масло „Благој Ѓорев" — Титов 
Велес, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назначени 
следните лица: Ѓоре Николов Димовски, секретар-
правник, и Јован Дончов Мирчев, директор на про-
изводно технолошкиот процес. Тие фабриката ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Панче Амбар-
ков, директор, Тодоров А. Благој, Атанас Наумов 
Атанасов и Миле Попов, технички директор, сме-
тано од 8. VII. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 401/64. (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 14, 
страна 27 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите од рег. бр. 14, страна 28 Земјо-
делската задруга „Илија Андов" од село Нежилово, 
бидејќи со решението на Собранието на општината 
Богомила број 2519 од 14. VII. 1964 година е одобрен 
завршниот Ликвидационен биланс. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 386/64. (1075) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 94, страна 241 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Претпријатието за 
поправка на коли и локомотиви — Титов Велес, 
Јордан Смилев, шеф на сметководството, му пре-
станува правото за потпишување, поради суспен-
зија. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен со конкурс Петров Симонов Ацо. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници и 
тоа: Стојче Стојанов, директор, Органиџиев Јордан, 
шеф на техничкото одделение, и Казаков Ј. Слав-
ко, планер, во границите на овластувањето, смета-
но од 20. VII. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 427/64. ' (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 71, 
страна 279 е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Милан Ли-
сица" од село Табановце, Кумановско, Арсиќ Сто-
јана Здравка, книговодител^, и престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешена од дол-
жност. 

Потписник на задругата и понатака останува 
Арсовски Филип, принуден управник, сметано од 
5. VIII. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 457/64. (1171) 
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