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188. 
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 5 мај 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 2 по став 2 од Деловникот на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/1966) се додава 
нов став кој гласи: 

„Деловникот на Собранието содржи одредби и 
за начинот на вршењето на работите што произле-
гуваат ОД утврдените односи со Уставот и законите 
меѓу Собранието и Уставниот суд на Македонија, 
Врховниот суд на Македонија и другите судови, 
како и Републичкото јавно обвинител,ство и Репуб-
личкото јавно правобранителство". 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„Во остварувањето на своите црава и должности 

Собранието соработува со собранијата на општините 
и Градското собрание на Скопје, со работните и 
други самоуправни организации и нивните здруже-
нија и заедници, како и со општествено-политички-
те организации и здруженијата на граѓаните. 

Во работите од заеднички интерес за републи-
ките Собранието соработува со собранијата на дру-
гите социјалистички републики. 

По прашањата од заеднички интерес за Феде-
рацијата и републиките, Собранието соработува со 
Сојузната скупштина. Во остварувањето на оваа со-
работка соборите на Собранието, комисиите, одбори-
те и другите тела на Собранието и неговите собори и 
предлагаат ива Сојузната скупштина и нејзините те-
ла решавање на одделни прашања, даваат мислења 
по нацрти и предлози на сојузни закони и ,по други 
прашања од заеднички интерес, и развиваат Други 
облици на меѓусебна соработка". 

Член 3 
Ставовите 2 и 3 на член 6 се менуваат и гласат: 
„Летниот одмор на Собранието трае од 10 јули 

до 31 август. 
Ако тоа го бара особена потреба, претседателот 

на Собранието може и за време на летниот одмор 
да свика заедничка седница на сите собори, однос-

но на два или повеќе собори на Собранието, а прет-
седателот на Соборот — заедница на соодветниот 
собор". 

Член 4 
Ставовите 2 и 3 на член 7 се бришат. 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„Секој пратеник има право на седниците на Со-

бранието и неговите тела да говори на јазикот на 
народот на кој му припаѓа". 

Член 6 
По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„Собранието го претставува претседателот на 

Собра,нието". 
Член 7 

Во став 1 на член 11 се бришат зборовите „и 
потпишувањето на текстот на свечената изјава", а 
во став 2 наместо зборовите „го потпишуваат" се 
става „даваат свечена изјава со потпишување на". 

Член 8 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 на член 13 се бришат, а 

се додава нов став 2 кој гласи: 
„Правата на пратениците на надоместок на лич-

ните доходи и на трошоците за вршење на прате-
ничката функција се уредуваат со посебни прописи". 

Член 9 
Став 3 на член 14 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за содржината, обликот и 

начинот на издавање на пратеничките легитимации, 
како и за евиденцијата ,на издадените пратенички 
легитимации донесува претседателот на Собранието". 

Член 10 
По член 16 се додаваат членовите 16а и 166 кои 

гласат: 
„Члеи 16а 

Пратеникот кој од оправдани причини е спречен 
да присуствува на заедничка седница на сите со-
бори или на седница на комисија или друго тело на 
Собранието чиј е член,, е должен за тоа благовре-
мено да го извести претседателот на Собранието 
односно претседателот на комисијата или другото 
тело, или дополнително да го оправда изостанокот. 

Член 166 
Комисијата или другото тело на Собранието го 

известува соборот за членот на комисијата или дру-
гото тело кој трипати едноподруго отсуствувал од 
седниците на комисијата односно другото тело, а не 
ги оправдал своите изостаноци. Комисијата односно 
другото тело може да му предложи на соборот да 
го разреши овој член и на негово место да избере 
друг член". 
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Член И 
Став 2 на член 20 се менува и гласи: 
„За државна тајна се сметаат и материјалите 

што Извршниот совет при упатувањето на Собра-
нието ќе ги означи како државна тајна, како и по-
датоците што пратеникот ќе ги дознае на седница 
на тело на 'Собранието во врска со прашањето за 
кое на седницата се расправа без присуство на јав-
носта". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Ракувањето со материјалите што се сметаат за 

државна тајна се уредува со посебен правилник што 
го донесува претседателот на Собранието". 

Член 12 
По член 20 се додаваат членовите 20а, 206, 20в, 

20г и 20д кои гласат: 

„Член 20а 
Пратеникот е одговорен за повреда на должнос-

та за чување на државна тајна. 
Постоењето на повреда на должноста за чување 

на државна тајна, во случај на сомневање, го ис-
питува посебна комисија што ја именува претседа-
телот на соборот чиј член е пратеникот. 

Член 206 
Во Собранието, во согласност со Статутот на Со-

цијалистичкиот "сојуз на работниот народ на Маке-
донија, може да се образува клуб на пратеници — 
членови на тој сојуз. 

Заради размена на мислења и поттикнување на 
активности, пратениците во Собранието можат да 
развиваат и други облици на меѓ-усебна соработка. 

За работа на клубот, како и за работа на пра-
тениците во други облици на нивната меѓусебна 
соработка, во Собранието се обезбедуваат простории 
и други услови за работа. 

Член 20в 
Пратениците избрани на подрачјето на една оп-

штина вршат меѓусебна размена на мислења по 
прашањата од надлежност на Собранието и по дру-
ги прашања што се од интерес за работните заед-
ници и работните луѓе на подрачјето на општината. 
Овие пратеници одржуваат заеднички состаноци 
и организираат состаноци со избирачите и органите 
на самоуправувањето на подрачјето на општината 
заради советување по одделни проблеми и изграду-
вање ставови по нив. 

Вакви облици на меѓусебна соработка можат да 
развиваат и пратениците избрани во повеќе избор-
ни единици — по прашањата од заеднички интерес 
за тие единици. 

Член 20г 
Пратеникот може да поднесе оставка на прате-

ничката должност. Пратеникот има право својата 
оставка да ја образложи. 

Оставката на пратеничка должност му се под-
несува на претседателот на Собранието, кој му ја 
упатува на претседателот на Соборот чиј член е 
пратеникот. 

Пратеников што го избрало Собранието во Со-
јузниот собор (Соборот на народите) оставката на 

должноста пратеник во тој собор му ја поднесува 
на претседателот на Собранието, кој ја упатува на 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието. За престанокот на мандатот 
на овој пратеник претседателот на собранието го 
известува претседателот на Сојузната скупштина. 

Член 20д 
Пратеникот што презел функција односно служ-

ба која, според Уставот, е неспоива со вршењето на 
пратеничката функција, е должен за тоа веднаш 
да го извести претседателот на Собранието, кој ова 
известување му го ^патува на претседателот на со-
борот чиј член е пратеникот". 

Член 13 
Во член 21 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Овие права пратениците ги користат во согла-

сност со прописите за организацијата и работата на 
службите на Собранието". 

Член 14 
Во став 4 на член 22 зборот „куќниот" се за-

менува со зборот „внатрешниот". 

Член 15 
По член 22 се додава член 22а кој гласи: 

„Член 22а 
За што целосно остварување на пратеничката 

функција, на пратениците им се обезбедуваат ус-
лови во работата на телата на Собранието да се 
служат со јазикот на народот на кој му припаѓаат. 

Говорите на пратениците одржани на седници-
те на соборите, комисиите, одборите и другите тела 
на Собранието на поштарски или турски јазик се 
преведуваат на македонски јазик, а говорите одр-
жани на македонски јазик се преведуваат на пош-
тарски и турски јазик. 

На пратениците што и припаѓаат на шиптар-
ската или турската народност предлозите на закони 
и други акти и другите материјали по кои распра-
ваат односно одлучуваат соборите, одборите и ко-
мисиите, им се доставуваат на шиптарски односно 
турски јазик. На пратеникот што и припаѓа на шип-
тарската или турската народност материјалите му 
се доставуваат на македонски јазик, ако тој тоа го 
побара". 

Член 15а 
По член 22а се додава оддел „3. ОСТВАРУВАЊЕ 

ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 
И ДРУГИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ КОИ ПО ПРЕСТА-
НОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУВААТ 
РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО" со членовите 226, 
22в и 22г кои гласат: 

„Член 226 
Барањето за продолжување работата во Собра-

нието пратениците и другите функционери што ги 
исполнуваат условите определени со закон, по пре-
станокот на функцијата го поднесуваат на Адми-
нистративната комисија, која утврдува со решение 
дали пратеникот односно функционерот ги испол-
нува условите за да ја продолжи работата во Со-
бранието. 

За своето решение Административната комисија 
го известува подносителот на барањето и претседа-
телот на Собранието. 
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Член 22в 
Пратениците и функционерите што ја продол-

жуваат работата во Собранието вршат работи за 
потребите на Собранието што ќе им ги довери прет-
седателот на Собранието. 

Претседателот на Собранието може да определи 
пратениците и функционерите што ја продолжу-
ваат работата во Собранието да вршат работи за 
потребите на. определен собор или друго тело на 
Собранието, што ќе им ги довери тоа тело или него-
виот претседател. 

Определени собори и други тела на Собранието, 
односно нивните претседатели, при доверувањето на 
пратениците и функционерите вршење на работи 
од својот делокруг, го определуваат и начинот на 
вршењето на тие работи. Тие можат пратениците 
и функционерите да ги повикуваат на седници на 
соодветните тела, да бараат нивни мислења по опре-
делени прашања од својот делокруг и извршување 
на други задачи за своите потреби. 

Член 22г 
Пратениците и функционерите што ја продол-

жуваат работата во Собранието имаат драво посто-
јано и редовно да бидат известувани за сите пра-
шања чие познавање им е потребно заради редовно 
и правилно вршење на работите што им се дове-
рени. 

Во вршењето на работите што им се доверени 
пратениците и функционерите можат да бараат 
стручна помош од службите на Собранието, како 
и да ја користат неговата документација". 

Член 16 
Во чл)ен 24 се додава став 2 кој гласи: 
„На оваа седница се врши избор на функцио-

нери на Собранието што се избираат на заедничка 
седница на сите собори на пратеници во Сојузниот 
собор (Соборот на народите) како и на членови на 
комисиите и другите тела на Собранието, на местото 
на оние функционери односно членови на кои им 
истекол мандатот, а можат да се претресуваат и 
други прашања од делокругот на заедничката сед-
ница на сите собори". 

Член 17 
Во став 3 на член 26 наместо зборот ,,паднеле" 

се става „доставиле комисиите или другите тела 
на Собранието, како и". 

Член 18 
Во став 1 на член 32 зборовите „потпретседате-

лот на Републиката" се бришат. 
Член 19 

Член 34 се брише. 

" Член 20 
По член 39 се става наслов на оддел За кој 

гласи: 
„За. Одржување на редот". 

Член 21 
Во ставовите 1 и 2 на член 41 зборот „дисци-

плински" се брише. 
Член 22 

Став 1 на член 42 се менува и гласи: 
„Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со 

своето поведение, со земање збор кога претседате-

лот не му дал збор, со упаѓање во збор на говор-
ник или со слична поставка го нарушува редот на 
седницата и одредбите на овој деловник". 

Во став 3 зборовите „дисциплинските мерки" се 
заменуваат со зборот „мерките". 

Член 23 
Став 4 на член 43 се менува и гласи: 
„За отстранувањето од седница се одлучува без 

претрес". 
Член 24 

Во став 1 на член 45 зборот „слушател" се за-
менува со ^граѓанин", а во став 2 зборот „слуша-
тели" со „граѓани". 

Член 25 
Во член 49 зборовите „по одделни" се замену-

ваат со „на одделните". 

Член 26 
Член 52 се брише. 

Член 27 
Во член 53 зборовите ^резолуции како" се 

бришат. 
Член 28 

Член 54 се менува и гласи: 
„На заедничка седница на сите собори можат 

да се донесуваат и заклучоци со кои се одлучува 
за начинот на работа на седницата, или заклучоци 
што содржат упатства за работа на телата и служ-
бите на Собранието, како и заклучоци со кои се 
утврдува состојба или се зазема став и гледиште 
во врска со прашањата што се протресувале". 

Член 29 
Во став 1 и 2 на член 55 зборот „резолуција" 

се брише. 
Член 30 

Во став 1 на член 70 зборовите „Главниот одбор 
на" се бришат. 

Во став 2 се додава нова реченица која гласи: 
„Предлогот им се става на располагање на прате-
ниците пред почетокот на седницата". 

Член 31 
Ставовите 2, 3 и 4 на член 72 се бришат и се 

додава нов став 2 кој гласи: 
„Поднесувањето на предлози на кандидатура за 

избор на потпретседатели на Собранието се врши 
сходно на одредбите од овој деловник за поднесу-
вање предлог на кандидатура за избор на претсе-
дател на Собранието". 

Член 32 
Во став 2 на член 76 зборовите „тоа за" се 

бришат. 
Член 33 

По член 77 се додава член 77а кој гласи: 

Член 77а 
Кога за избор на претседател и членови на ко-

мисија или друго тело на Собранието се поднесени 
две или повеќе кандидатски листи односно канди-
датури, а изборот се врши со тајно гласање, се гла-
са со едно гласачко ливче. Во гласачкото ливче 
се внесуваат сите предложени и кандидатски листи 
односно имињата на сите кандидати, според редот 
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по кој се предложени. Пред името на кандидатот за 
претседател на секоја кандидатска листа за избор на 
комисија или друго тело во целост, односно пред 
името на секој од кандидатите за избор на одделни 
членови на комисија или друго тело, се става ре-
ден број". 

Член 34 
На крајот од став 2 на член 79 точката се бри-

ше, се става запирка и се додаваат зборовите 
„и за тоа ја известува комисијата односно другото 
тело". 

Член 35 
Во член 87 ставот 2 се брише. 

Член 36 
Во член 89 ставовите 3 и 7 се бришат, а во 

став 4 на почетокот се ставаат зборовите: „прет-
седателот и". 

Став 6 се менува и гласи: „Претседателот и чле-
новите на комисијата или друго тело, како и оддел-
ни нивни членови можат да бидат разрешени и 
пред истекот на времето за кое се избрани". 

Член 37 
По член 91 се додава член 91а кој гласи: 

„Член 91а 
Дневниот ред на седницата на комисијата или 

другото тело се утврдува во почетокот на седницата. 
Во дневниот ред се внесуваат и сите прашања чие 
претресување го предложил претседателот на Со-
бранието или претседател на собор". 

Член 38 
Во став 1 на член 95 зборот „самостојно" се бри-

ше. 
Во истиот член по став 2 се додава нов став кој 

гласи: 
„Во програмата за работа на комисиите и дру-

гите тела се предвидува и извршување на задачи 
што произлегуваат за нив од програмата за работа 
на соборите". 

Член 39 
Став 1 на член 97 се менува и гласи: 
„Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата ги претресува општите прашања на ка-
дровската политика и сите прашања во врска со 
изборите, именувањата и разрешувањата што се во 
надлежност на Собранието". 

Во став 2 алинеја 2 пред зборовите: „и на над-
лежниот собор" се додаваат зборовите: „како и 
предлози за нивно разрешување". 

Во истиот став по алинејата 3 се додаваат две 
алинеи кои гласат: 

„— по добиено мислење од Извршниот совет на 
Републичкиот собор му поднесува предлози за име-
нување и разрешување на републички секретари, 
секретар на Извршниот совет, републички јавен 
обвинител, како и други функционери и членови на 
органите на управувањето за кои е тоа определено 
со закон; 

— му поднесува на Републичкиот собор предло-
зи за избор и разрешување на претседател и судии 
на Уставниот суд на Македонија, претседател и су-
дии на Врховниот суд на Македонија и на други 
судови чии судии ги избира Собранието; објавува 
соопштенија за избор на судии за чиј избор со за-

кон е определено тие да се избираат по претходно 
објавено соопштение". 

Во истиот став во алинеја 4 се бришат зборо-
вите: „од гледна точка на нивната оптовареност на 
работното место, како". 

Член 40 
Во член 99 зборовите „Главен одбор на" се бри-

шат. 
Член 41 

Членовите 101, 102 и 103 се менуваат и гла-
сат: 

„Член 101 
Комисијата за општествен надзор ги разгле-

дува од гледиштето на начелото на самоуправува-
њето, на законите и другите прописи општите пра-
шања во врска со располагањето со општествените 
средства и распределбата на доходот од страна на 
органите на општественото самоуправување, орга-
ните на општествено-политичките заедници и на 
организациите што вршат работи од јавен интерес, 
како и општите прашања во врска со начинот на 
извршувањето на правата и дол,жностите од тие ор-
гани и организации. 

Член 102 
Во вршењето на работите од својот делокруг, 

Комисијата влијае врз развивањето на одговорно-
ста и социјалистичките норми во самоуправувањето, 
работењето и располагањето со општествените сред-
ства и укажува на појави и слабости во работата 
на органите на самоуправувањето што можат да 
имаат штетни последици за општествените интереси. 

Во разгледувањето на прашањата од областа на 
општествениот надзор Комисијата соработува со ор-
ганите на самоуправувањето. 

Член 103 
Комисијата за општествен надзор им поднесува 

на надлежните собори извештај за своите забеле-
жувања со предлози на мерки што соборите треба 
да ги преземат во вршењето на нивната функција 
на општествен: надзор". 

По член 103 се додава член 103а кој гласи: 

„Член 103а 
Комисијата за општествен надзор може, во вр-

ска со прашањата што ги разгледувала, да им пред-
ложи на органите на управувањето на самоуправ-
ните организации и на претставничките тела на оп-
штествено-политичките заедници, да протресат оп-
ределени прашања и да преземат мерки за остра-
нување на забележените неправилности". 

Член 42 
Во член НО алинеја 1 зборовите „надлежниот 

собор му поднесува извештај и предлози" се заме-
нуваат со зборовите „надлежните собори им подне-
сува извештај со мислења и предлози". 

Во алинеја 5 по зборот „мислења" се додава „ц 
предлози". 

Член 43 
Во став 2 на член 111 н,а крајот се додаваат 

зборовите: „Извештајот со своите мислења и пред-
лози 3 аконодавно-јправн ата комисија ќе го достав,и 
и на одборот односно другото тело што го разгле-
дувало предлогот на закон или друг акт". 
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Член 44 
Во став 2 на член 112 зборовите „републичкиот 

секретар" се заменуваат со зборот „секретарот". 

Член 45 
Во член 113 алинеја 1 зборот „спроведување" 

се заменува со „извршување". 

Член 46 
По член 113 се додава член 113а кој гласи: 

„Член ИЗа 
За прописите што ги донела Комисијата го из-

вестува Републичкиот собор. 
Прописите што ги донесува Комисијата се об-

јавуваат во „Службениот весник на СРМ". 
Член 47 

Став 2 ,на член 115 се менува и гласи: 
„Во поглед содржината, составувањето и дос-

тавувањето, како и во поглед усвојувањето на за-
писникот, сходно се применуваат одредбите н,а овој 
деловник на записниците". 

Член 48 
Во член 118 алинеја 1 зборовите „финансира-

њето" на станбената изградба" се заменуваат со 
„станбеното стопанство". 

По алинеја 6 се додава нова алинеја која гла-
си: 

„— ги потврдува статутите на работните орга-
низации од областа на стопанството и финансира-
њето и на нивните заедници и здруженија, кога 
нивното потврдување со закон е ставено во надлеж-
ност на Собранието". 

Член 49 
Во член 119 по алинеја 8 се додава нова али-

неја која гласи: 
„— ги потврдува статутите на работните орга-

низации од областа на просветата, науката, умет-
носта и другите области на културата и физичката 
култура и на нивните заедници и здруженија, кога 
нивното потврдување со закон е ставено во надлеж-
ност на Собранието". 

Член 50 
Во член 120 по алинеја 8 се додава нова али-

неја која гласи: 
„— ги потврдува статутите на работните орга-

низации од областа ,на здравјето, социјалното оси-
гурување и другите области на социјалната заштита, 
кога нивното потврдување со закон е ставено во 
надлежност на Собранието". 

Член 51 
Во член 121 алинеја 2 на крајот наместо точка 

и запирка се става запирка и се додаваат зборовите 
„како и дава автентични толкувања на овие за-
кони". 

Член 52 

По член 121 се додава член 121а кој гласи: 

„Член 121 а 
Прописите со кои се утврдуваат обврските на 

работните организации заради обезбедување на ма-
теријални средства за потребите на општествената 
заедница ги донесува Републичкиот собор рамно-
правно со Стопанскиот собор". 

Член 53 
Во став 1 на член 122 по зборовите „основната 

материја" се додаваат зборовите „или на која се 
однесува поголемиот дел од материјата". 

Во истиот член став 2 се брише. 

Член 54 
Во дел V во насловот на оддел 2 зборовите „ра-

бот^ и" се бришат. 

Член 55 
Член 123 се брише. 

Член 56 
Член 125 се менува и гласи: 
„Секој собор расправа и одлучува за праша-

њата од својот делокруг на одделна седница". 

Член 57 
Член 129 се брише. 
По член 128 се додава оддел „2а. Заедјнички ко-

мисии на два или повеќе собори" со членовите 129, 
129а, 1296, 129в, 129г и 129д кои гласат: 

„Член 129 
За претресување и проучување на определени 

прашања, за изработување на нацрти и предлози 
на закони или други акти, како и за вршење на 
други работи од заеднички интерес, два или повеќе 
собори можат да образуваат заедничка комисија. 

Заедничка комисија на два или повеќе собори 
се образува само ,како привремена комисија за из-
вршување на определена задача. По извршувањето 
на задачата за која е образувана Комисијата им под-
несува на соборите што ја образувале извештај со 
мислења и предлози, и со тоа престанува да работи. 

Член 129а 
Заедничка комисија на два или повеќе собори 

се образува со одлука што тие ја донесуваат во 
истоветен текст. 

Со одлуката за образување на заедничка ко-
мисија се определуваат нејзините задачи, овласту-
вањата и составот. 

Член 1296 
Предлог за образување на заедничка комисија 

на соборите можат да поднесат претседателите на 
тие собори, врз основа на претходен меѓусебен до-
говор! или заклучок на соборите. 

Образување на заедничка комисија може да 
им предложи на соборите и Претседателството на 
Собранието. 

Член 129 в 
Заедничката комисија има претседател и опре-

делен број членови. 
Претседателот на комисијата се избира од ре-

дот на пратениците во соборите што ја образувале 
комисијата. 

Членовите на комисијата се избираат од редот 
на пратениците на соборите што ја образувале ко-
мисијата и од редот на членовите на Извршниот 
совет, функционерите на републичката управа и 
научните, стручните и јавните работници. 

Член 129г 
Претседателот и членовите на заедничката ко-

мисија се избираат по предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. 
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Претседателот и членовите на комисијата се 
избрани кога соборите што ја образувала комиси-
ата ќе донесат одлука за нивниот избор во истове-
тен состав. 

Член 129д 
За работата на заедничките комисии на два или 

повеќе собори сходно се применуваат одредбите на 
овој 4 деловник за работата на комисиите и другите 
тела на Собранието". 

Член 58 
Во став 2 на член 130 зборовите „по поавило" 

се заменуваат со „можат да" и запирката пред и 
по тие зборови се брише. 

Член 59 
Делот „VI. АКТИ НА СОБРАНИЕТО" со чле-

новите од 132—165 се заменуваат со нов дел „VI. 
АКТИ НА СОБРАНИЕТО" со членовите од 132—165с 
кои гласат: 

,Д. Општи одредби за актите 

Член 132 
Собранието донесува закони, општествени пла-

нови, републички буџет, завршна сметка за извр-
шување на буџетот, декларации, резолуции, препо-
раки и одлуки (акти на Собранието). 

Собранието дава автентични толкувања на за-
коните. 

Собранието може да донесува и заклучоци. 

Член 133 
Закони донесува Републичкиот собор и соодвет-

ниот собор) на работните заедници во рамноправен 
делокруг. 

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

Член 134 
Со декларација се изразува ставот на Собра-

нието по прашања од општо политичко значење. 

Член 135 
Со (резолуција се укажува на проблемите и по-

требите во определена област на општествениот жи-
вот, се утврдува политиката што треба да се спро-
ведува во таа област и се даваат задолжителни 
упатства за спроведување на таа политика. 

Со резолуција се даваат и задолжителни насо-
ки за работа на органите на општествено-политич-
ките заедници и на работните и други организации 
во работите од надлежност на Републиката. 

Член 136 
Со препорака се укажува на значењето на опре-

делени прашања и на мерките што би требало ор-
ганите на општествено-политичките заедници и ра-
ботните и други организации да ги преземат за 
решавање на тие прашања во согласност со нив-
ните задачи и интереси. 

Член 137 
Декларации, резолуции и препораки донесуваат 

РеЈпубличкиот собор рамноправно со соодветниот 
собор на работните заедници или Републичкиот со-
бор самостојно. 

Декларации и препораки по прашања од општо 
политичко значење можат да се донесуваат и на 
заедничка седница на сите собори. 

Секој собор на работните заедници може да до-
несува препораки по прашања што, според Уста-
вот, ги претресува самостојно. 

Член 138 
Одлука се донесува или како извршен пропис, 

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

Одлуката, како извршен пропис, е акт на из-
вршување и конкретизирање на одделен закон и се 
донесува ако е тоа предвидено со тој закон. Одлука 
како извршен пропис може да донесува и Админи-
стративната комисија на Собранието, ако е за тоа 
овластена со закон. 

Со одлука, како акт за вршење правата на Со-
бранието, надлежните собори одлучуваат за избор, 
именување или разрешување, за потврдување или 
давање согласност на соодветните акти на самоу-
правните 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 овластување 
вакви одлуки можат да донесуваат и комисиите, од-
борите и другите тела на Собранието и неговите 
собори. 

Член 139 

Секој собор, во рамките на својот делокруг мо-
ж е да донесува заклучоци во врска со својата ра-
бота, работата на телата што ги образувал и ра-
ботата на службите на Собранието, како и заклу-
чоци со кои утврдува состојба и зазема ставови и 
гледишта по прашањата што ги протресувал,. Овие 
заклучоци се задолжителни за телата и службите 
на Собранието. 

Во рамките на својот делокруг соборите можат 
со заклучоци да утврдуваат обврски за Извршниот 
совет и републичките органи на управата во по-
глед подготвувањето на закони и други акти или 
за вршење на други работи од нивниот делокруг. 

Комисиите, одборите и другите тела на Собра-
нието и неговите собори донесуваат заклучоци са-
мо за својата работа. 

Член 140 

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 одделни собори, ги потпишу-
ва претседателот на Собранието. 

Препораките што ги донесуваат соборите са-
мостојно ги потпишуваат претседателите на тие 
собори. 

Заклучоците што ги донесуваат телата на Со-
бранието ги потпишува претседателот на телото што 
ги донело заклучоците. 
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Член 141 
Законите и другите акти на Собранието се об-

јавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

За објавувањето на заканите и другите акти на 
Собранието се грижи секретарот на Собранието. 

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

На оригиналите на заканите се става печатот 
на Социјалистичка Република Македонија, а на ори-
гиналите на другите акти — печатот на Собра-
нието. 

Оригиналите на актите на Собранието се чу-
ваат во Собранието 

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

2. Постапка за донесување на одлуки, декларации 
и препораки на заедничка седница на сите собори 

Член 143 

Предлогот на одлука, декларација или препо-
рака што е поднесен од Извршниот совет или од 
пратеник, пред да се претресе на заедничка -седни-
ца на сите собори, претседателот на Собранието го 
упатува на разгледување на комисија или друго 
тело на Собранието, во чиј делокруг спаѓа мате-
ријата што е предмет на поднесениот предлог. 

Ако според својата материја предлогот на од-
лука, декларација или препорака не спаѓа во дело-
круг на комисите и другите тела на Собранието, 
претседателот на Собранието предлогот го упатува 
на надлежниот постојан 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 поднесуваат извештај со свое мислење и пред-
лози. 

Член: 144 

Претресот по предлог на одлука, декларација 
или препорака на заедничка седница на сите собо-
ри, по правило, е единствен доколку на седницата 
не се одлучи одделно да се вода 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 бар(аат објаснувања и да се поставу-
ваат ,прашања во поглед на решенијата што се да-
дени во предлогот. 

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

Член 145 
Претресот по предлогот на одлука, декларација 

или препорака на заедничка седница на сите со-
бори, по правило, почнува со излагање на подноси-
телот на предлогот. Известителот на комисијата или 
друго тело на Собранието односно на постојаниот 
одбор на Републичкиот собор може на седницата 
и усно да го образложи извештајот на комисијата, 
одборот или другото тело. 

Член 146 
Амандман на предлог на одлука, декларација 

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,. 

Амандманот се поднесува писмено. 

Член 147 
Амандманот на подносителот на предлогот, ка-

ко и амандманот со кој се согласил подносителот на 
предлогот, се сметаат за составен дел на предлогот. 

Ако со поднесениот амандман се предлагаат по-
битно 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 
Собр1анието 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 или препорака. 

3. Начела на постапката за донесување на закони 
и други акти на седници на соборите 

А. Начела на постапката за донесување на 
закон. 

а) Претрес на предлог за донесување на за-
кон. 

Член 148 
Постапката за донесување на закон започнува 

со поднесување на предлог за донесување на за-
кон. 

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во соборот чиј е член, Извр-
шниот совет, комисија на Собранието, одбор на со-
бор', ка-ко и функционер што раководи со републич-
ки орган на управата. 

Секој собор на Собранието може да предложи 
донесување на закон од делокругот на друг собор. 

Член 149 
Предлогот за донесување на закон ги содржи 

причините поради кои е потребно да се донесе тој 
закон, основните начела врз кои тој треба да се 
засновува и прашањата што треба со него да се 
уредат. 

Предлогот за донесување на закон му се подне-
сува на претседателот на Собранието, кој им го 
доставува на претседателите неа ,соборите во чиј 
делокруг опаѓа донесувањето на законот, како и на 
Законодавно-правната комисија. 

Предлогот за донесување на закон што не го 
поднел Извршниот совет, претседателот на Собра-
нието му го доставува и на Извршниот совет за да 
даде свое мислење. 

Член 150 
Пред претресувањето на предлогот за донесу-

вање на закон на седница на соборите, предлогот 
го разгледуваат надлежните одбори и соборите и 
Законодавно-правната комисија. 

Предлогот за донесување на закон Законодавно-
правната комисија го разгледува од гледна точка 
на потребата од донесување на таков закон за из-
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градба на правниот систем и неговата усогласеност 
со Уставот и за тоа на соборите им поднесува из-
вештај со свои мислења и (предлози. 

Член 151 
Барање за донесување на закон може да подне-

се работна и друга самоуправна организација, оп-
штествено-иолитичка организација, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општинско собрание и 
Градското собрание на Скопје. 

Барањето за донесување на закон се поднесува 
до претседателот на Собранието, кој им го доста-
вува на претседателите на соборите во чиј делокруг 
спаѓа донесувањето на законот, за да им го доста-
ват на надлежните одбори. 

Ако одборот смета дека барањето е основано, 
ќе му поднесе на соборот предлог за донесување на 
законот. 

Ако одборот смета дека барањето не е основа-
но, за поднесеното барање ќе го извести соборот. 
За одлуката на соборот се известува подносителот 
на барањето. 

Член 152, 
По предлогот за донесување на закон соборите 

одлучуваат за потребата да се донесе таков закон, 
а можат да ги утврдат и начелата врз кои тој треба 
да се засновува, како и прашањата што треба со 
него да се уредат. 

Член 153 
Ако соборите го усвојат предлогот за донесу-

вање на закон, тие ќе одлучат дали да им се дос-
тави нацрт на закон, или наместо нацрт на закон 
да им се достави предлог на закон. 

Член 154 
По одлуката на соборите да им се достави на-

црт на закон, подносителот на предлогот за доне-
сување на закон пристапува кон изработка на нацрт 
на законот. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, соборите можат да определат 
нацртот на закон да го изработи или изработката 
на нацртот на закон да ја обезбеди: 

— одбор на собор или комисија на Собрани-
ето; 

— заедничка комисија на два или повеќе со-
бори што за таа цел тие ќе ја образуваат; 

— група пратеници; 
— републички орган на управата; 
— установа или група научни, стручни или јав-

ни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на соборот може да се определи 

и рокот за изработка на нацртот на закон. 

Член 155 
Кога соборите ќе одлучат да им се достави 

предлог на закон, предлогот на закон го поднесува 
подносителот на предлогот за донесување на закон. 
Ако подносител на предлогот за донесување на за-
кон е функционер што раководи со републички ор-
ган на управата, предлогот на закон го поднесува 
Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон со-
борите одлучат да им се достави предлог на за-
конот, тие можат да заклучат нацртот на тој закон 

да им се достави за разгледување на надлежните 
одбори на соборите. 

Член 156 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на соборите 
за начелата врз кои треба да се засновува законот 
ил,и за содржината на законот, соборите можат из-
работката на нацртот на закон да ја доверат на 
тело, орган, односно установа од член 154 на овој 
деловник. 

Член 157 
Ако соборите Не го усвојат предлогот за доне-

сување на закон, за нивниот заклучзок се известува 
подносителот на предлогот. 

б) Претрес на нацрт на закон. 
Член 158 

Нацртот на закон, изработен врз основа на зак-
лучок од надлежните собори, им се доставува на 
претседателите на соборите што го донеле заклу-
чокот. 

Член 159 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документаци ј а. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

тоци за износот на финансиските qpeдcтвa што ќе 
бидат потребни за спроведување на законот и за 
изворите од кои тие средства ќе бидат обезбе-
дени. 

Член 160 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува на Советот, кој може на 
надлежните собори да им даде свое мислење по 
нацртот. 

Член 161 
За претресот на нацртот на закон соборите со 

заклучок ги утврдуваат своите ставови и забелеш-
ки врз основа на кои треба да се изработи пред-
логот на закон. 

Член 162 
За примен нацрт на закон се известуваат и 

пратениците што не се членови на надлежните со-
бори преку Билтенот на Собранието. На овие пра-
теници нацртот на закон им се става на располага-
ње во документацијата на Собранието, а ќе им се 
достави лично, ако тоа тие го побараат. 

в) Поднесување предлог на закон. 
Член 163 

Предлог на закон може да поднесе: секој пра-
теник или група пратеници на соборот чии се чле-
нови, Извршниот совет, комисија на Собранието и 
одбор на собор. 

Како предлог на закон се зема во разгледување 
предлогот што. му се поднесува на Собранието врз 
основа на заклучокот донесен при претресувањето 
на предлогот за донесување на закон или претре-
сувањето на нацртот на закон. 

Член 164 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува и образло-

жение, кое особено ги содржи причините поради 
кои се донесува законот, проблемите што се реша-
ваат со законот, средствата што се потребни за 
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неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат 
обезбедени тие средства, како и други околности 
што се од значење за прашањата што се уредуваат 
со законот. 

Член 165 
Предлогот на закон му се поднесува на прет-

седателот на Собранието, кој го доставува до прет-
седателот на Републичкиот собор, на претседателот 
на надлежниот собор на работната заедница, како 
и на Законодавно-правната комисија. 

Предлогот на закон што не го поднел Извршни-
от совет му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може на надлежните со-
бори да им даде свое мислење. 

Член 165а 
За примениот предлог на закон се известуваат 

и пратениците што не се членови на надлежните 
собори преку Билтенот на Собранието. На овие пра-
теници предлогот на закон им се остава на распола-
гање во документацијата на Собранието, а ќе им се 
достави лично, ако тоа тие го побараат. 

г) Скратена постапка за донесување на закон 

Член 1656 
Ако со законот чие донесување се предлага не 

се уредуваат обемни или сложени прашања или 
донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносителот на предлогот на закон може со 
предлогот за донесување на закон да го поднесе и 
предлогот на закон. 1 

Надлежните собори можат да одлучат, по усво-
јувањето на предлогот за донесување на закон, на 
истата седница да го протресат и предлогот на тој 
закон. 

Предлогот на закон, што е поднесен заедно со 
предлогот за донесување на закон, надлежните од-
бори на соборите и Законодавно-правната комисија 
ќе го претресат откако по предлогот за донесување 
на закон ќе заклучат дека е потребно таков закон 
да се донесе. 

Член 165в 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

еден закон соборите можат да одлучат да се скра-
тат утврдените рокови за свикување на седници и 
за доставување нацрти на закони, предлози на за-
кони и извештаи. 

Предлог за скратување роковите може да под-
несе пратеник во соборот чиј е член, Претседател-
ството на Собранието и подносителот на предлогот 
за донесување на закон. 

. За заклучокот за скратување на роковите се 
известуваат надлежните одбори на соборите и За-
конодавно-правната комисија,- како и подносителот 
на предлогот за донесување на закон. 

д) Итна постапка за донесување на закон 

Член 165г 
По'итна постапка може да се донесе закон са-

мо по исклучок. 
По итна постапка може да се донесе закон со 

кој се уредуваат такви прашања, за чие уредување 
постои неодложна потреба и ако со примената на 
редовната постапка за донесување на закон би мо-

жело да настанат штетни последици по општестве-
ната заедница. 

Член 165д 
Донесување на закон по итна постапка може да 

предложи секој подносител на предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на закон по итна 

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага итната постапка. 

Предлогот за донесување на закон по итна по-
стапка се поднесува на претседателот на Собрание-
то, кој го доставува на претседателот на Републич-
киот собор и на претседателот на надлежниот собор 
на работните заедници. 

Член 165ѓ 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучуваат соборите надлеж-
ни за донесување на законот. 

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 
пред одлучувањето за предлогот соборите ќе поба-
раат мислење од Советот. 

Член 165с 
Ако надлежните собори одлучат предлогот на 

закон да се донесе по итна постапка, веднаш се пре-
минува на претрес по предлогот на закон. 

Соборите можат да одлучат, пред да преминат 
на претрес по законот, или во текот на претресот, 
од надлежните одобри на сооорите и Законодавно-
правната комисија да пиоараат итно да им доста-
ват мислења и предлози по предлогот на закон. 

ѓ) Претрес на нацрти и предлози на закони во 
Законодавно-правната комисија 

Член 165ж 
Нацртот односно предлогот на закон го претре-

сува Законодавно-правната комисија во рамките на 
СВОЈОТ делокруг и на надлежните собори им подне-
сува извештај со свои мислења и предлози. 

Член 165з 
Законодавно-правната комисија го претресува 

нацртит односно предлогот на закон откако тој ќе 
биде претрееен во надлежните одоори на соборите 
што го донесуваат законот. 

На Законодавно-правната комисија и се доста-
вуваат и извештаите на надлежните одбори на со-
борите што го протресувале нацртот односно пред-
логот на закон, и тоа најдоцна пет дена пред де-
нот определен за одржување седница на Законо-
давно-правната комисија на која ќе се претресува 
нацртот односно предлогот на закон. 

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 што го протресувале нацртот од-
носно предлогот на закон. 

Ако мислењата на Законодавно-правната коми-
сија не се во согласност со мислењата или предло-
гот на одборот што го протресувал нацртот односно 
предлогот на закон, својот извештај Комисијата ќе 
му го достави и на тој одбор. Ако Законодавно-
правната комисија и надлежниот одбор не ги усо-
гласат своите мислења и предлози, одборот ќе го 
извести за тоа соборот. 
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Член 165ѕ 
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. 

Член 165и 
Откако ќе го претресе нацртот односно предло-

гот на закон, Законодавно-правната комисија од 
редот на своите членови определува известител,, кој 
на седницата на соборот може да го образложи ми-
слењето и предлогот на Комисијата. 

Известителот на Законодавно-правната комиси-
ја е должен, по барање од соборот, да го образло-
жи мислењето и предлогот на Комисијата. 

Член 165ј 
При претресот на предлогот на закон во над-

лежниот собор известителот на Законодавно-прав-
ната комисија се изјаснува за секој поднесен аманд-
ман што претходно не бил разгледан од Комиси-
јата. Известителот може да побара соборот да го 
прекине претресот по предлогот на закон за да мо-
же Комисијата да ги разгледа тие амандмани. 

е) Донесување на закон 

Член 165 к 
Законот, во чие донесување рамноправно учес-

твуваат Републичкиот собор и надлежниот собор на 
работните заедници, се смета за донесен кога" во 
двата собора е изгласан во истоветен текст. 

Член 165л 
Претседателот на соборот што го усвоил пред-

логот на закон го известува за тоа претседателот на 
соборот што учествува во донесувањето на тој закон. 

Претседателите на надлежните собори утврду-
ваат дали законот е изгласан во истоветен текст 
во двата собора. 

Член 165љ 
Откако претседателите на надлежните собори ќе 

утврдат дека законот е изгласан во истоветен текст, 
донесениот закон му го упатуваат на претседателот 
на Собранието за прогласување. 

Член 165м 
Ако претседателите на надлежните собори утвр-

дат дека предлогот на закон не е изгласан во исто-
ветен текст во двата собори, ќе ги известат за тоа 
соборите. 

За да се постигне согласност меѓу соборите за 
истоветноста на текстот, двата собора го продол-
жуваат претресот по предлогот на закон и за спор-
ните прашања повторно гласаат. 

Член 165н 
Ако меѓу соборите и по два претреса еднопо-

друго не се постигне согласност за истоветноста на 
текстот; соборите образуваат заедничка комисија, 
составена од еднаков број членови од едниот и дру-
гиот собор и на таа комисија и доверуваат да 
изготви предлог за решение на спорните прашања. 

Ако во заедничката комисија не се постигне 
согласност или ако еден собор не го усвои предло-

гот на комисијата за решение на спорните праша-
ња, предлогот на закон се претресува на заедничка 
седница на двата собора. 

Ако и на заедничката седница на двата собора 
не се постигне согласност, предлогот на закон се 
симнува од дневниот ред. 

Предлогот на закон што е симнат од дневниот 
ред може, по барање на еден од тие собори или 
по барање на Извршниот совет, повторно да биде 
ставен на дневен ред на седниците на соборите по 
истекот на шест месеци од денот на неговото симну-
вање од дневниот ред, доколку двата собора дого-
ворно не одлучат да го стават на дневен ред пред 
истекот на овој рок. 

Б. Начела на постапката за донесување на други 
акти на седници на соборите 

а) Донесување на републички општествен план, ре-
публички буџет и завршна сметка за извршување 

на буџетот 

Член 165њ 
Во постапката за донесување на републички оп-

штествен план, републички буџет и завршна сметка 
за извршување на буџетот сходно се применуваат 
одредбите на овој деловник за претресување цред-
лози на закони. 

б) Донесување на одлуки, декларации, резолуции и 
препораки 

Член 165о 
Во постапката за донесување на одлуки, декла-

рации, резолуции и препораки што се донесуваат со 
рамноправно учество на Републичкиот собор и над-
лежниот собор на работните заедници сходно се 
применуваат одредбите на овој деловник за прет-
ресување предлози на закони. Претресот на предло-
зите на овие акти е единствен, доколку соборот не 
одлучи одделно да се води општ претрес и претрес 
по текстот на предлогот. 

Соборите можат да одлучат одлука, деклараци-
ја, резолуција или препорака да се донесе откако 
претходно се претресе нацрт на тој акт. 

4. Постапка за донесување автентични толкувања 
на законите и другите акти 

Член 1б5п 
Барање за донесување автентично толкување на 

закон или друг акт може да поднесе секој пратеник, 
комисија, одбор или друго тело на Собранието и 
неговите собори, Извршниот совет, Уставниот суд на 
Македонија, Врховниот суд на Македонија, Репуб-
личкото јавно обвинителство, Републичкото јавно 
правобранителство, општинските собранија, како и 
работните и другите самоуправни организации, до-
колку потребата од автентично толкување наста-
нала во врска со примената на републичките закони 
во ,нивното работење. 

Барањето за донесување автентично толкување 
треба да биде образложено. 

Член 165р 
Барањето за донесување на автентично толку-

вање претседателот на Собранието го упатува на 
Законодавно-правната комисија. 
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Ако Законодавно-правната комисија оцени дека 
барањето за донесување на автентично толкување е 
оправдано, ќе изготви предлог на автентично тол-
кување и ќе им го достави на соборите, во чиј рам-
ноправен делокруг спаѓа донесувањето на соод-
ветниот закон и друг акт. 

Ако според мислењето на Законодавно-правната 
комисија барањето за донесување на автентично тол-
кување не е оправдано, Комисијата ќе им поднесе 
за тоа извештај на соборите во чиј рамноправен 
делокруг спаѓа донесувањето на соодветниот закон 
или друг акт, кои по барањето и поднесениот из-
вештај одлучуваат конечно. За оваа одлука на 
соборите се известува подносителот на барањето. 

Член 165с 
Предлогот на автентично толкување се претре-

сува во соборите по истата постапка по која се пре-
тресуваат и предлозите на закони односно други 
акти. 

Автентичното толкување се смета за донесено 
кога е изгласано во истоветен текст во надлежните 
собори. 

Автентичното толкување се објавува во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Член 60 
Член 166 се менува и гласи: 
„Предлогот за измена на Уставот му се подне-

сува на претседателот на Собранието, кој му го упа-
тува на претседателот на Републичкиот собор. 

Предлогот за измена на Уставот мора да биде 
образложен". 

Член 61 
Член 169 се менува и гласи: 
„Републичкиот собор може да одлучи цред пре-

тресувањето на предлогот за измена на Уставот да 
образува комисија за да го претресе предлогот за 
измена на Уставот и за тоа на Соборот да му подне-
се извештај со свои мислења и предлози. 

Ако предлогот за измена на Уставот не е подне-
сен во текст во кој измената треба да биде изврше-
на, Соборот може да образува комисија со задача да 
изработи текст на предлогот за измена на Уставот. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и најмал-
ку деветнаесет членови од редот на пратениците на 
Републичкиот собор. Освен тоа, за членови на коми-
сијата можат да бидат избрани и научни, стручни 
и јавни работници". 

Член 62 
Член 170 се менува и гласи: 
„Откако претседателот на Републичкиот собор 

ќе ги добие мислењата од соборите на работните 
заедници и извештајот на Комисијата од претход-
ниот член, ќе свика седница на Соборот". 

Член 63 
Став 2 на член 171 се менува и гласи: 
„Амандманите на предлогот за измена на Уста-

вот се поднесуваат писмено и тоа најдоцна осум де-
на пред седницата на која Републичкиот собор ќе 
го претресува предлогот и веднаш им се доставу-
ваат на членовите на Соборот". 

Член 63а 
Член 172 се брише. 

Член 64 
Член 174 се менува и гласи: 

„Член 174 
По приемот на текстот за измена на Уставот, 

претседателот на соборот на работните заедници 
свикува седница на соборот за да заземе став по 
текстот за измена на Уставот што е усвоен во Ре-
публичкиот собор. 

Оваа седница се одржува најдоцна во рок од 
петнаесет дена од денот на усвојувањето на изме-
ната на Уставот во Републичкиот собор". 

Член 65 
Член 175 се брише. 

Член 66 
Член 183 се менува и гласи: 
„Претседателството на Собранието го сочинуваат: 

претседателот и потпретседателите на Собранието, 
претседателите на соборите и претседателот на Из-
вршниот совет. 

Во работата на Претседателството учествува и 
секретарот на Собранието". 

Член 67 
Алинеја 8 во став 1 на член 184 се заменува со 

четири нови алинеи кои гласат: 
„— одлучува за примање делегации на прет-

ставнички тела и за испраќање делегации на Собра-
нието во посета на претставнички тела, како и го 
определува нивниот состав; 

— се грижи за соработката на Собранието и не-
говите тела со Сојузната скупштина, собранијата на 
другите социјалистички републики, општинските 
собранија и со општествено-политичките организа-
ции во Републиката; 

— обезбедува проучување на одделни прашања 
од областа на општествено-економското и општест-
вено-политичкото уредување за потребите на Собра-
нието и неговите тела, како и обезбедува соработка 
на заинтересираните органи и организации при раз-
гледувањето и решавањето на тие прашања; 

— ги утврдува правилата за внатрешниот ред во 
Собранието". 

Член 68 
По член 184 се додава член 184а кој гласи: 

„Член 184a 
Претседателството на Собранието може да пред-

ложи на дневен ред на седница на собор да се стави 
определено прашање и може да побара определено 
прашање да се претресе на седница на комисија, 
одбор или друго тело на Собранието и неговите 
собори". 

Член 69 
Во став 2 на член 185 зборовите „претседателот 

на Извршниот совет" се заменуваат со „членови на 
Извршниот совет, функционери што раководат со 
републички органи на управата, претставници на 
општинските собранија"'. 

Член 70 
По член 185 се додава член 185а кој гласи: 

„Член 185а 
Предлог на дневен ред на седница на Претседа-

телството поднесува претседателот на Собранието. 
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Претседателот на Собранието ги потпишува ак-
тите што ги содржат ставовите и заклучоците ќа 
Претседателството". 

Член 71 
Во делот "IX Односите на телата на Собранието 

спрема Извршниот совет и републичките органи на 
управата" се брише одделот" 1. Општи одредби за 
односите на телата на Собранието и Извршниот со-
вет" и членовите 187 и 188. 

Член 72 
Во стан 2 на член 189 а лени ја 4 се брише. 

Член 73 
Во член 190 алинеја 1 се менува и гласи: 
„— да протресат определено прашање и по него 

да заземат став". 

Член 74 
По член 191 се додава член 191а кој гласи: 

„Член 191а 
Собранието го известува Извршниот совет за 

седниците на соборите, комисиите, одборите и дру-
гите тела на Собранието и неговите собори. 

Извршниот совет учествува во работата на сед-
ниците на соборите, комисиите, одборите и другите 
тела на Собранието и неговите собори преку свои 
претставници. Претставниците на Извршниот совет 
го излагаат ставот на Советот по прашањата што 
се на дневен ред на седницата, поднесуваат аманд-
мани на предлози на закони и други акти, се изјас-
нуваат за другите поднесени амандмани и даваат 
одговори на пратеничките прашања. 

За своите претставници и повереници по пред-
лозите на закони или други акти што ги поднесува, 
Извршниот совет го известува Собранието при под-
несувањето на предлогот". 

Член 75 
Став 1 на член 92 се менува и гласи: 
„Претставник на Извршниот совет може до за-

вршувањето на претресот, да му предложи на со-
борот да се одложи претресот по предлог на закон 
или друг акт што го поднел Советот. Претставникот 
може да предложи да се одложи претресот по пра-
шање што е на дневен ред на седница на собор, 
комисија, одбор или друго тело на Собранието и не-
говите. собори за да може Советот да заземе став 
по тоа прашање". 

Член 76 
По член 194 се додава член 194а кој гласи: 

„Член 194а 
Извршниот совет преку свој претставник учес-

твува во работата на одборите, комисиите и другите 
тела на Собранието и неговите собори кога ча дне-
вен ред се разгледуваат прашања во врск^ со из-
вршувањето на политиката што ја утврдило Собра-
нието, во врска со извршувањето на законите и 
другите акти или кога се претресуваат пред пози за 
донесување на закони или други акти и нацрти или 
предлози на тие акти и им дава мислење по тие 
прашања". 

Член 77 
Во став 4 на член 199 зборот „декларации" се 

брише. 

Член 78 
По член 199 се додава оддел „4а. Одговорност 

на Извршниот совет", со членовите 199а, 1990, 199в, 
199г, 199д, 199ѓ, 199е, 199ж, 199з и 199з кои гласат: 

„Член 199а 
Извршниот совет за својата работа му одговара 

на Собранието. 
Правата на Собранието во поглед одговорноста 

на Извршниот совет ги остварува Републичкиот со-
бор. 

Секој од соборите на работните заедници може 
да бара од Републичкиот собор да поведе постапка 
за разрешување на сите или на одделни членови на 
Извршниот совет. 

Член 1996 
Ако смета дека не е во состојба да го обезбеди 

спроведувањето на политиката чии основи ги утвр-
дило Собранието или извршувањето на законите или 
другите акти што тоа ги донело, како и во другите 
случаи кога не се согласува со основите на полити-
ката што ја утврдило Собранието, Извршниот совет 
може да поднесе колективна оставка. 

Член 199в 
Колективната оставка на Извршниот совет прет-

седателот на Советот му ја поднесува на претседа-
телот на Собранието, кој му ја упатува на претсе-
дателот на Републичкиот собор. 

Член 199г 
Извршниот совет има право и должност сво-

јата колективна оставка да ја образложи. 
По повод оставката на Извршниот совет Ре-

публичкиот собор може да отвори претрес. 

Член 199 д 
Оставка на должноста може да поднесе и прет-

седателот на Извршниот совет и секој член на Со-
ветот ако не се согласува со ставовите што ги за-
зеде надлежните собори или Советот. 

Кога оставка поднесува претседателот на Из-
вршниот совет, Републичкиот собор ќе ги разреши 
и сите членови на Советот. 

Оставката претседателот на Извршниот совет 
односно членот на Советот му ја поднесува а л прет-
седателот на Собранието, кој му ја упатува на прет-
седателот на Републичкиот собор. 

Претседателот на Извршниот совет и членот на 
Советот имаат право и должност оставката да ја об-
разложат. 

По повод оставката на претседателот на Из-
вршниот совет односно на членот на Советот, Ре-
публичкиот собор може да отвори претрес. 

, Член 199ѓ 
Ако смета дека не е во состојба да обезбеди из-

вршувале на закон или друг акт чие донесување 
се предлага или ако смета дека не може да сноси 
одговорност ако не се донесе законот односно дру-
гиот акт што тој го предлага, Извршниот совет, 
може да постави прашање за доверба. 

Член 199е 
Прашањето за доверба во името на Извршниот 

совет го поставува претседателот на Советот или 
членот на Советот што е определен за негов прет-
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ставник, на седницата на надлежните собори, пред 
тие да одлучат за предлогот на закон или друг акт. 

По прашањето за доверба надлежните собори 
гласаат тогаш кога гласаат и за актот поради кој 
е поставено прашањето за доверба. Ако при гласа-
њето за тој акт соборите одлучат спротивно на ми-
слењето или предлогот на Извршниот совет, се сме-
та дека истовремено му изгласале недоверба на Со-
ветот. 

Извршниот совет на кого надлежните собори му 
изгласале недоверба поднесува оставка. 

Член 199ж 
Прашање за доверба на Извршниот совет во це-

лина или на одделен член на Советот на седница 
на собор можат да постават десет пратеници - чле-
нови на тој собор. 

Еден од пратениците што го поставуваат пра-
шањето за доверба, на седницата на соборот задол-
жително ќе ги изнесе причините поради кои го по-
ставуваат тоа прашање. 

Прашањето за доверба пратениците го поставу-
ваат особено кога надлежниот собор ја претресува 
работата на Извршниот совет или други прашања за 
кои Извршниот совет го известува Собранието, како 
и во други случаи кога претседателот на Изврш-
ниот совет или член на Советот, по сопствена ини-
цијатива или по барање од надлежниот собор, го 
изнесува ставот на Советот односно својот став по 
определено прашање. 

Член 199з 
Кога по повод на поставеното прашање за до-

верба од пратениците Соборот на работните заед-
ници му изгласа недоверба на Извршниот совет 
или на одделен член на Советот, ќе му предложи 
на Републичкиот собор да поведе постапка за раз-
решување на Извршниот совет односно на одделен 
негов член. 

Соборот на работните заедници може да опре-
дели свој претставник што на седницата на Репуб-
личкиот собор ќе го образложи предлогот за пове-
дување постапка за разрешување на Извршниот со-
вет односно одделен негов член. 

Член 199ѕ 
Републичкиот собор на својата седница го раз-

гледува прашањето за доверба на Извршниот совет 
или на одделен член на Советот, ако тоа прашања 
го поставиле десет пратеници — членови на Со-
борот или ако некој од соборите на работните заед-
ници му предложил да поведе постапка за разре-
шување на Извршниот совет односно на одделен 
негов член. 

Кога по повод на поставеното прашање за до-
верба или ;по повод на предлогот на некој од собо-
рите на работните заедници Републичкиот собор му 
изгласа недоверба на Извршниот совет или на од-
делен негов член, ќе го разреши од должност прет-
седателот и сите членови односно одделниот член 
на Советот". 

Член 79 
Член 200 се менува и гласи: 
„Секој собор на Собранието може, во рамките 

на својот делокруг, да бара од републичките орга-
ни на управата: 

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

— да ја изнесат состојбата во областа на својот 
делокруг; 

— да извршат други стручни работи од својот 
делокруг за потребите на соборот и неговите тела". 

Член 80 
Во член 203 алинеја 3 на крајот се брише топ.-

ката, се става запирка и се додаваат зборовите „ка-
ко и да им дадат мислење по нацрт на акт-, 

Член 81 
По член 203 се додава член 203а кој гласи: 

„Член 203а 
По барање на одборите, комисите и другите тела 

на Собранието и неговите собори функционерите шт0 
раководат со републичките органи на управата се 
должни да обезбедат соработка на органот со ан-
кетните или слични комисии, студиски групи или 
други групи на стручњаци што тие ги образувале 
заради проучување определени прашања или под-
готвување на елаборати за тие прашања." 

Член 82 
Во став 2 на член 204 по зборовите „седниците 

на" се додава „соборите". 

Член 83 
Во став 3 на член 207 зборот „декларации" се 

брише. 
По член 207 се додаваат членовите 207а и 2076 

кои гласат: 
„Член 207а 

Ако функционерот што раководи со републички 
орган на управата смета дека не може да сноси од-
говорност за работата на тој орган и за извршува-
њето на задачите и работите од неговата чадлеж-
чост, може да поднесе оставка на таа должност. 

Функционерот оставката му ја поднесува на 
хтретседателот на Собранието, кој му ја упатува на 
претседателот на Републичкиот собор. За оставката 
се известува и Извршниот совет. 

Функционерот што раководи со републички ор-
ган на управата има право и должност својата ос-
тавка да ја образложи. По повод на оваа оставка 
Републичкиот собор може да отвори претрес. 

Член 2076 
Десет пратеници членови на еден собор можат 

на седница на соборот да постават прашање за 
доверба на функционер што го именува Собрани-
ето. 

Ако по повод на поставеното прашање за до-
верба соборот на работните заедници му изгласа 
недоверба на функционерот, ќе му предложи на 
Републичкиот собор да поведе постапка за неговото 
разрешување. 

Кога по повод на поставено прашање за до-
верба или по повод на предлог на некој од собо-
рите на работните заедници Републичкиот собор му 
изгласа недоверба на функционер што го именува 
Собранието, Соборот ќе го разреши од должност". 

Член 84 
Насловот на дел „X. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПО-

СТАПКА ПРЕД УСТАВЕН СУД" се менува и гласи: 
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„X. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА, ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД, РЕ-
ПУБЛИЧКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И РЕ-
ПУБЛИЧКОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО" и пред 
член 208 се додава оддел ,Д. Односи на Собранието 
и Уставниот суд на Македонија" со членовите: 
207в, 207г, 207д и 207ѓ кои гласат: 

,Д. Односи на Собранието и Уставниот суд 

Член 207в 
Соборите на Собранието во рамките на својот 

делокруг ги разгледуваат мислењата и предлозите 
на Уставниот суд на Македонија за донесување и 
изменување на закони, за давање автентични тол-
кувања и за преземање на мерки за обезбедување 
уставноста и законитоста и за заштита правото на 
самоуправување и другите права и слободи на гра-
ѓаните. 

Своите мислења и предлози Уставниот суд му 
ги доставува на претседателот на Собранието, кој 
им ги упатува на претседателите на надлежните 
собори. 

Мислењата и предлозите на Уставниот суд при 
нивното разгледување во соборите се разгледуваат 
в 0 надлежните одбори на соборите и во Законо-
давно-правната комисија, кои на соборите им под-
несуваат извештај со свои мислења и предлози. 

Член 207г 
На седницата на соборот на која се разгледу-

ваат мислењата и предлозите на Уставниот суд на 
Македонија се повикува и претседателот на Устав-
ниот суд. 

Претседателот на Уставниот ,суд може да учес-
твува во работата на соборите кога се разгледуваат 
мислењата и предлозите на Судот. 

Претседателот на Собранието го известува Ус-
тавниот суд за заклучоците што ги донеле соборите 
по повод мислењата и предлозите на Уставниот 
суд. 

Член 207д 
Предлогот за поведување постапка за оцену-

вање уставноста на закон што Уставниот суд на 
Југославија или Уставниот суд на Македонија го 
доставува на Собранието како на учесник во пос-
тапката пред Судот, му се упатува на разгледување 
на тел,ото на Собранието што ќе го определи прет-
седателот на Собранието. 

Во согласност со мислењето и заклучоците на 
тоа тело претседателот на Собранието му ги дава 
на Уставниот суд известувањата што тој ги бара 
од Собранието заради разјаснување состојбата на 
одделни работи. 

Собранието, како учесник во постапката, пред 
Уставниот суд го застапува секретарот на Собрани-
ето или ,пратеник што ќе го одред ели претседателот 
на Собранието. 

Член 207ѓ 
Одлуките на Уставниот суд што се однесуваат 

на републички закон Уставниот суд му ги доста-
вува на претседателот на Собранието, кој ги упа-
тува. на претседателите на надлежните собори. 

Соборите на Собранието, во рамките на својот 
делокруг, на својата прва наредна седница ги раз-

гледуваат мерките што треба да се преземат во вр-
ска со одлуките на Уставниот суд што се однесу-
ваат на републички закон. 

По повод одлуките на Уставниот суд, кои се 
однесуваат на републички закон, надлежните од-
бори на соборите и Законодавно-правната комисија 
на соборите им поднесуваат извештаи со предлози 
на мерки што треба да се преземат во врска со тие 
одлуки. 

При разгледувањето на мерките во врска со од-
,луките на Уставниот суд, кои се однесуваат на ре-
публички закон, соборите на Собранието можат да 
заклучат републичкиот закон да се измени и да 
определат тело или орган што ќе подготви предлог 
за изменување на законот". 

Член 85 
По член 211 се додава оддел „2. Односи на Со-

бранието и Врховниот суд на Македонија односно 
Вишиот стопански суд" со членовите: 211а, 2116, 
211в и 211г кои гласат: 

„2. Односи на Собранието и Врховниот суд на 
Македонија односно Вишиот стопански суд 

Член 211 а 
Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопан-

ски суд по барање на Собранието или по сопствена 
иницијатива му доставуваат на Собранието извеш-
таи за примената на законите и за проблемите од 
работата на судовите. 

Барање за поднесување на извештај од Врхов-
ниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд 
може да постави секој собор, во рамките на својот 
делокруг, како и Претседателството на Собранието. 

Член 2116 
Извештајот на Врховниот суд на Македонија 

односно Вишиот стопански суд претседателот на су-
дот му го доставува на претседателот на Собрани-
ето, кој му го упатува на претседателот на Репуб 
личкиот собор и на претседателот на Оргаш1заци-
онс-политичкиот собор. Ако извештајот содржи пра-
шања од посебен интерес и за некој друг собор, 
претседателот на Собранието ќе му го упати и на 
претседателот на тој собор. 

Член 211в 
Извештаите на Врховниот суд на Македонија 

односно на Вишиот стопански суд, ги претресуваат 
надлежните собори. Овие извештаи претходно ги 
разгледуваат надлежните одбори на соборите. 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
односно Вишиот стопански суд може да учествува 
во работата на телото што го претресува односно 
разгледува извештајот на судот. 

Член 211г 
Врз основа на претресот на извештајот на Вр-

ховниот суд на Македонија односно на Вишиот сто-
пански суд надлежните собори одлучуваат за мер-
ките што треба да се преземат. Соборите можат, 
по повод на тие извештаи, да им даваат насоки за 
работа и на други органи." 

Член 86 
П,о член 211г се додава оддел „3. Односи на 

Собранието и Републичкото јавно обвинителство 
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односно Републичкото јавно правобранителство" со 
членовите: 211 д, 211г и 211е кои гласат: 

„3. Односи на Собранието и Републичкото јавно 
обвинителство односно Републичкото јавно 

правобранителство 

Члеи 211 д 

Републичкиот јавен обвинител, по барање од 
Собранието или по сопствена иницијатива, му дос-
тавува на Собранието извештаи за проблемите во 
применувањето на законите што се појавуваат во 
вршењето на функцијата на јавното обвинителство 
и за другите проблеми што се појавуваат во рабо-
тата на јавното обвинителство, како и за состојбата 
на криминалитет и за другите проблеми и појави од 
општо значење што јавното обвинителство ги забе-
лежало во својата работа. 

Член 211ѓ 

Републичкиот јавен правобранител по барање 
од Собранието или по сопствена иницијатива му 
доставува на Собранието извештај за забележените 
појави што се од значење за правната заштита на 
општествениот имот, како и за други проблеми што 
се појавуваат во работата на јавното правобрани-
телство. 

Член 211е 
Во поглед на поднесувањето, разгледувањето и 

претресувањето на извештаите од републичкиот ја-
вен обвинител и републичкиот јавен правобранител, 
сходно се применуваат одредбите на овој деловник 
што се однесуваат на извештаите на Врховниот суд 
на Македонија и Вишиот стопански суд". 

Член 87 

По член 216 се додава нов дел „Ха. ЈАВНОСТ 
ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО" со членовите 
215а, 2156, 215в, 215т и 215д кои гласат: 

„Член 215а 

Собранието ја известува јавноста за работата 
на своите тела и за одлуките и ставовите по пра-
шањата што ги претресувало. 

За запознавање на јавноста со работата на Со-
бранието на вообичаен начин се објавуваат нацрти-
те и предлозите на позначајните закони и другите 
акти што се претресуваат во Собранието и се од 
интерес за јавноста. 

Нацртите на закони со кои се уредуваат праша-
ња од особено значење на општествената заедница 
можат да се печатат во посебни изданија за да им 
се овозможи на граѓаните благовремено да се за-
познаат со тие нацрти и на соодветните тела на 
Собранието да им достават свои мислења и предло-
зи. За печатење на нацртите на законите одлучува 
Претседателството на Собранието. 

Граѓаните и заинтересираните општествено-по-
литички, работни и други самоуправни организа-
ции и нивните здруженија и заедници можат на 
Собранието да му доставуваат свои мислења и 
предлози на нацртите и предлозите на закони и дру-
гите акти што се претресуваат во Собранието. 

Член 2156 
На граѓаните им е достапен информативниот и 

документациониот материјал во врска со прашањата 
што се разгледуваат во Собранието, под условите 
и на начинот предвид ен со правилата за внатреш-
ниот ред во Собранието. 

Член 215в 
На граѓаните им се обезбедува, во согласност 

со правилата за внатрешниот ред во Собранието, 
слободен пристап на заедничките и одделните сед-
ници на соборите на Собранието, во просторот опре-
делен за таа цел. 

На заедничка односно одделна седница на со-
борите може да се одлучи по одделно прашање да 
се расправа без присуство на јавноста. 

Комисиите, одборите и другите тела на Собра-
нието и неговите собори можат да одлучат да им 
дозволат на граѓаните пристап на своите седници. 

Член 215г 
Претставниците на печатот и другите видови 

информации имаат право да присуствуваат на за-
едничките односно одделните седници на соборите 
на Собранието и да ја известуваат јавноста за ра-
ботата на седниците. 

На заедничка односно одделна седница на со-
борите може да се одлучи (претставници на печатот 
и другите видови информации да можат да присус-
твуваат на седницата на која се расправа за пра-
шање без присуство на јавноста. За таквото пра-
шање претставниците на печатот и другите видови 
информации можат за јавноста да ги даваат само 
оние известувања за кои ќе се одлучи на седницата. 
На седницата може да се одлучи известувања за 
такво прашање да можат да се дадат и по истекот 
на определен рок. 

Претставниците на печатот и другите видови 
информации имаат право да присуствуваат и на 
седниците на комисиите, одборите и другите тела 
на Собранието и неговите собори и да ја известу-
ваат јавноста за работата на овие седмици. 

На седница на комисија, одбор или друго тело 
на Собранието и неговите собори може да се одлу-
чи по одделно прашање да се расправа без присус-
тво на претставниците на печатот и другите видови 
информации. 

Член 215д 
Правата и должностите на претставниците на 

печатот и другите видови информации во Собра-
нието побли,ску се уредуваат со посебни правила 
што ги донесува претседателот на Собранието". 

Член 88 
Став 2 на член 217 се брише. 

Член 89 
Во став 2 на член 218 по алинеја 2 се додава 

нова алинеја која гласи: 
„го усогласува работењето на службите на Со-

бранието". Член 90 
Во став 2 на член 219 алинеја 4 се брише. 

Член 91 
Член 220 се брише. 
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Член 92 
Член 221 се менува и гласи: 
„Секретарите на соборите ги именува и раз-

решува Соборот по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието. 

Секретарите на одборите и комисиите к а Со-
бранието и неговите собори ги именува и разре-
шува претседателот на Собранието". 

Член 93 
Член 227 се брише. 

Член 94 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието да го утврди пречистениот текст на 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и да изврши нова нумерација 
на деловите, одделите и членовите на деловникот. 

Член 95 
Оваа одлука влегува во сила со денот н?а обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а одредбите за постапката 
за донесување на закони (член 58) ќе се примену-
ваат од 10 јули 1967 година. 

189. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија 
Републичкиот собор на Собранието на Социјали-

стичка Република Македонија, на својата седница 
одржана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ГА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ. 
ПИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-

НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

„Во став 1 на член 1 од Деловникот на Републич-
киот собор на Собранието на СРМ („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/65) во ред 3 зборот „понатаму" ви 
заградата се брише: во ред 5 по зборот „Македонија" 
се додаваат зборовиге „(Деловник на Собранието)" и 
во истиот ред по зборот „деловник" се става точка 
и зборовите „понатаму Деловникот на Собранието" 
се бришат. 

Член 2 

По член 2 се додава нов член 2а кој гласи: 

„Член 2а 
Својот деловник Соборот го донесува по постап-

ката за донесување одлука на Соборот. 
Изменување и дополнување на Деловникот Со-

борот врши по иста постапка по која го донесува 
Деловникот". 

Член 3 
По член 7 се додаваат два нови члена 7а и 

76 кои гласат: 
„Член 7а 

Пратеникот што е спречен од оправдани причи-
ни да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е 
член, е должен за тоа благовремено да го извести 

претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или друго тело, или дополнително да го 
оправда изостанокот. 

Член 76 
Одборот или другото тело на Соборот го извес-

тува Соборот за членот на одборот или другото тело 
кој трипати едноподруго отсуствувал од седницата 
на одборот односно другото тело, а не ги оправдал 
своите изостаноци. Одборот односно другото тело 
може да му предложи на Соборот да го разреши овој 
член и на негово место да избере друг член". 

Член 4 
По член 8 се додаваат три нови членови: 8а, 86, 

и 8в кои гласат: 
„Член 8а 

Пратеникот има право од државните органи и 
работните и други организации на подрачјето што 
ја сочинува изборната единица во која е избран да 
бара податоци што му се потребни за вршење на не-
говата пратеничка функција. 

Член 86 
Пратеникот е должен да ги известува избирачите 

од изборната единица во која е избран за својата 
работа и за работата на Соборот. 

Пратеникот е должен, по барање од општинско-
то собрание од подрачјето на изборната единица во 
која е избран да ги изнесува пред Соборот предло-
зите и мислењата на општинското собрание по пра-
шањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратени-
кот може да го изнесува и своето мислење и според 
своето мислење да се определи по тие прашања. 

Член 8в 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата за 
кои се расправа во Соборот и за дејството од при-
менувањето на законите и другите акти на Собра-
нието, да го известува Соборот за своите забележу-
вања во изборната единица по прашањата од дело-
кругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува 
предлози за донесување на одлуки и преземање на 
соодветни мерки". 

Член 5 
Во член 12, став 2, ред 1 по зборот „комисија" се 

ставаат зборовите „и сите изборни акти" и во ред 
2 зборот ,,става" се заменува со „ставаат" и зборот 
„располагање" се заменува со зборот „увид". 

Член 6 
Во член 13, став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на 

располагање" се заменуваат со зборот „доставува". 

Член 7 
Во член 17 во текстот на свечената изјава во 

ред 2 зборот „придржавам" се заменува со „при-
држувам"; во ред 5 зборот „народот" со зборот „на -
родите" и се брише зборот „на" пред зборот „граѓа-
ните". 

Член 8 
Во став 1 на член 20, во ред 2 наместо зборот 

„мандатот" се ставаат зборовите „мандатите на пра-
тениците". 

Сегашниот став 2 се менува и гласи: 
„За првата седница на пратениците им се до-

ставува извештајот на Републичката изборна коми-
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сија. На оваа седница се избира верификациона ко-
мисија која, врз основа на извештајот на Републич-
ката изборна комисија и изборните акти ја испиту-
ва правилноста на спроведените избори и за тоа му 
поднесува на Соборот свој извештај". 

Сегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4, 

Член 9 
По член 20 се додава нов член 20а кој гласи: 

„Член 2а 
По извршената верификација на мандатите на 

пратениците и по давањето на свечената изјава, се 
врши избор на претседател на Соборот ако на прет-
седателот му престанал мандатот. 

Избраниот претседател на Соборот го известува 
претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на 
Соборот". 

Член 10 
Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За седницата на Мандатно-имунитетната коми-

сија се известува и пратеникот на кого се однесува 
барањето". 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

Член 11 
Во член 25 ставот 2 се брише, а во ставот 3 пр-

вата реченица се менува и гласи: „Кога од претсе-
дателот на Собранието ќе прими оставка на прате-
нички мандат претседателот на Соборот ја упатува 
до Мандатно-имунитетната комисија за разгледу-
вање". 

Член 12 

По член 28 се додава нов член 28а кој гласи: 

„Член 28а 
Мандатно-имунитетната комисија му поднесува 

на Соборот извештај за секој друг случај што прет-
ставува основ за престанок на мандатот на член на 
Соборот. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија Соборот го утврдува престанокот 
на мандатот на член на Соборот". 

Член 13 
Во член 29 став 1 првата реченица се менува и 

гласи: 
„Соборот за својата работа самостојно донесува 

програма. 
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„При изработувањето на програмата Соборот во-

ди сметка особено за работите и задачите што про-
излегуваат од општествените планови и основите 
на политиката што ги утврдило Собранието". 

Сегашниот став 2 кој станува став 3 се менува 
и гласи: 

„При изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите и телата на Соборот и на Со-
бранието, со другите собори на Собранието, Изврш-
ниот совет и републичките органи на управата, 
Стопанската комора на Македонија, општествено-по-
литичките заедници, општествено-политичките, ра-
ботните и други организации, како и ги зема пред-
вид предлозите на членовите на Соборот". 

Член 14 
Во член 30 ред 1 по зборот „донесуваат" се ста-

ва сврзникот „и". 
Член 15 

Во член 32 алинеа 5 ред 2 наместо зборот „над-
лежноста" се става зборот „делокругот", во ред 2 по 
зборот „Соборот" се става запирка и се додаваат збо-
ровите „како и другите одредби на овој деловник", 
и во ред 3 наместо зборовите „од нивна надлежност" 
се ставаат зборовите „во врска со нивниот делокруг". 

Член 16 
Во член 34 став 1 ред 3 по зборот „акти" се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите „за следење со-
стојбата на кадрите и потребата од кадри во обла-
ста на својот делокруг". 

Член 17 
По член 34 се додава нов член 34а кој гласи: 

„Член 34а 
Постојаните одбори ги следат прописите и дру-

гите акти што ги донесува Извршниот совет и ако 
сметаат дека тие не се во согласност со Уставот и 
законите на Соборот му поднесуваат предлог за нив-
ното укинување или поништување". 

Член 18 
Во член 35 став 1 по точката 1 се додава нова 

точка 2 која гласи: 
„2. Одбор за јавна и државна безбедност". 
Точките 2—11 стануваат точки 3—12. 

Член 19 
Во член 36 став 1 ред 10, по зборот „самоупра-

вувањето" се додаваат зборовите „како и статисти-
ката и евиденцијата" и се бришат зборовите „сите 
прашања од областа на внатрешните работи и на-
родната одбрана". 

Член, 20 

По член 36 се додава нов член 36а кој гласи: 

„Член 36а 
Одборот за јавна и државна безбедност во сво-

јот делокруг ги проучува предлозите на закони и 
другите акти и ги следи, претресува и проучува пра-
шањата од областа на внатрешната политика, јав-
ната и државната безбедност, како и народната од-
брана. 

Одборот за јавна и државна безбедност се состои 
од претседател и определен број на членови". 

Член 21 
Во член 37 став 1 ред 9 по зборот „осигурува-

њето" се ставаат зборовите „на имоти и лица". 

Член 22 
Во член 44 став 1 ред 5 по зборот „заштита" се 

додаваат зборовите „здравственото осигурување". 

Член 23 
По член 50 се додава нов член 50а кој гласи: 

„Член 50а 
За свиканата седница претседателот на одборот 

или другото тело го известува претседателот на Со-
борот, Извршниот совет и претставникот на предла-
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гачот за одделните прашања и предлози во рокот од 
претходниот член". 

Член 24 
Ставот 2 на член 51 се брише. 

Член 25 
Во член 52 став 3 се менува и гласи: „Во случај 

на спреченост или отсутност на претседателот на 
одборот или другото тело претседателот го замену-
ва заменик на претседателот што го избира одборот 
односно другото тело од редот на своите членови". 

Член 26 
Во член 55 став 2 на крајот се додава следната 

реченица која гласи: „За повторна повреда на ре-
дот претседателот изречува опомена која се внесу-
ва во записникот". 

Се додава нов став 3 кој гласи: 
„На членот на одборот односно телото кој го 

навредува достоинството на Собранието односно Со-
борот, по повторната опомена го повредува редот, 
одборот односно телото може по предлог од прет-
седателот, да му изрече мерка отстранување од таа 
седница". 

Член 27 
Во член 59 став 3 ред претпоследен по зборот 

„се" се бришат зборовите „гласа и" и во став 4 поч-
нувајќи од ред 4 зборовите по зборот „Соборот" се 
заменуваат со „претседаваат наизменично претсе-
дателите". 

Член 28 
Во член 63 став 1 ред 2 по зборот „Соборот" на-

место сврзникот „и" се става запирка, по зборот 
„совет" се ставаат зборовите „и предлагачот" и во 
ред 3 наместо „осум" се става „15". 

Во став 2 место „осум" се става „15". 

Член 29 
По член 71 се додава нов член 71а кој гласи: 

„Член 71 а 
Републичките секретари и функционерите што 

раководат со други републички органи на управата 
имаат право да присуствуваат на седниците на Со-
борот и учествуваат во расправањето кога се претре-
суваат прашања од областа на нивниот делокруг 
и кога не се определени за претставници или по-
вереници на Извршниот совет. 

Член 30 
Во член 73 ред 3 зборот „дисциплински" се за-

менува со зборот „следните". 
Член 31 

Во член 74 ред 1 зборот „Изразувањето" се за-
менува со „Изречување^"", се брише зборот „дис-
циплинските" и зборот „мерки" се заменува со збо-
рот „мерките". 

Член 32 
Во член 75 став 1 се менува и гласи: 
„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

ницата со своето поведение, со земање збор кога 
претседателот не му дал збор, со упаѓање во збор 
на говорник или со слична постапка го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник". 

Став 3 се менува и гласи: 

„Мерките опомена и одземање на збор ги изре-
чува претседателот на Соборот". 

Член 33 
Во член 76 став 1 ред 5 по зборот „Соборот" се 

става запирка и се брише зборот „односно", во ред 
6 по зборот „Собранието" сврзникот „и" се заменува 
со запирка и по зборот „или" се додаваат зборовите 
"ДРУГИ лица како и". 

Став 4 се менува и гласи: 
„За отстранувањето од седница се одлучува без 

претрес" и во став последен се брише зборот „дис-
циплинска", 

Член 34 
Во член 77 став 1 зборот „слушател" се замену-

ва со „граѓанин" и во став 2 зборот „слушатели" со 
зборот „граѓани". 

Член 35 
Во член 83 зборовите „говорниците", „говорни-

ци" и „говорник" се заменуваат со зборовите „пра-
тениците", „пратеници" и „пратеник". 

Член 36 
Членовите 93—95 станзгваат членови 84а, 846, 84в 

и во ставот 1 на член 95 се брише втората реченица. 

Член 37 
Во член 85 зборот „зборува" се заменува со збо-

рот „говори". 
Член 38 

Член 86 се брише. 

Член 39 
Во членовите 87 и 88 зборот „говорникот" се 

заменуваат со зборот „пратеникот" и во ред 2 на 
член 88 зборовите „својот горор" се заменуваат со 
зборот „говорењето". 

Член 40 
Во член 90 во сите три става зборот „говорникот" 

се заменува со зборот „пратеникот". 

Член 41 
Во член 96 став 2 се додава следната реченица 

која гласи „Образложението не може да трае подолго 
од пет минути". 

Член 42 
Насловот од одделот „8. Поставување на прате-

нички прашања и известувања" се менува и гласи: 
„8. Поставување на пратенички прашања". 

Член 43 
Во член 104 став 1 се додава нова реченица која 

гласи: „Поставувањето на прашање може да трае 
најмногу две минути". 

Член 44 
Во член 105 се додава нов став 2 кој гласи „Од-

говорот на прашањето може да трае најмногу пет 
минути". 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

Член 45 
Во член 106 став 3 ред 2 по зборот „прашањето" 

се става точка и се бришат натамошните зборови. 
Член 46 

По член 106 се додава нон член 106а кој гласи: 
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„Член 10ба 
На прашање поставено на Извршниот совет од -

говор дава определениот претставник на Советот, a. 
на прашање поставено на функционер што раково-
ди со републички орган на управата одговор може 
да даде, покрај тој функционер, и функционерот 
кој, според важечките прописи, го заменува, а по 
исклучок — и потсекретарот на органот со кој ра-
ководи функционерот на кого прашањето му е по-
ставено. 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата може да одбие да даде одговор на по-
ставеното прашање, ако тоа прашање не се однесу-
ва на нивната работа или на работите од нивна над-
лежност. 

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на Извршниот 
совет односно функционерот што раководи со ре-
публички орган на управата може да предложи од-
говорот да се даде на седница на Соборот без при-
суство на јавноста." 

Член 47 
Член 107 се менува и гласи: 

„Член 107 
По примениот одговор пратеникот што го поста-

вил прашањето може да постави дополнително пра-
шање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално на дополнителното прашање, пратени-
кот може да предложи предметот на кој се однесува 
неговото прашање да се стави на дневен ред на ис-
тата или на една од наредните седници на Соборот. 
За предлогот Соборот одлучува без претрес по со-
слушување мислењето од претставникот на Изврш-
ниот совет односно на функционерот на кого му е 
поставено прашањето. ј 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот на кого му е поставено прашањето и 
надлежниот одбор на Соборот можат да бараат пре-
тресот на тоа прашање да се одложи додека не се 
соберат потребните податоци. Ако се усвои барање-
то Соборот го определува рокот до кога се одлага 
претресувањето на тоа прашање." 

Член 48 
По член 108 се додава нов член 108а кој гласи: 

„Член 108а 
Секој член на Соборот има право на претседа-

телот на Соборот и на претседателите на одборите 
или другите тела на Соборот да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа односно 
на работата на телото на кое тие му претседаваат. 

Одредбите за роковите се применуваат и за пра-
шањата од претходниот став." 

Член 49 
Над членот 109 се става нов оддел кој гласи: 

„9. Барање на известувања". 
Член 50 

Во член 109 став 1 се менува и гласи: 
,,Член на Соборот има право да бара известу-

вање од републичките секретари и другите функ-

ционери што раководат со самостојните републички 
органи на управата за прашања што се на дневен 
ред на седница или се подготвуваат за седница на 
Соборот или друго тело како и известување за други 
прашања што му се потребни за вршење на неговата 
пратеничка функција". 

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи' 
„Известувањето се бара писмено или усно непосред-
но од функционерот во чиј делокруг спаѓа праша-
њето за кое се бара известувањето". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Член 51 
Во член 112 ставот 3 се брише. 

Член 52, 
Во член 115 став 2 по зборот „целина" сз дода-

ваат зборовите „доколку со овој деловник н^ е пои-
наку определено". 

Член 53 
Во член 123 став 1 зборовите „Главниот одбор" 

се заменуваат со зборовите „Републичката конфе-
ренција". 

Во став 2 се додава нова реченица која гласи: 
„Предлогот им се става на располагање на чле-

новите на Соборот пред почетокот на седницата". 

Член 54 
Во член 124 ставовите 2, 3 и 4 стануваат став 2 

кој гласи: 
„Поднесувањето на предлог на кандидатура за 

v. збор на потпретседател на Соборот се врши сходно 
на одредбите од овој деловник за поднесување пред-
лог на кандидатура за избор на претседател на Со-
борот". 

Член 55 
Се брише одделот „3. Избор на пратеници во 

Соборот на народите на Сојузната скупштина" со 
членовите 130 и 131. 

Член 56 
По член 133 се додава нов член 133а кој гласи: 

„Член 133а 
Ако за избор на претседател и членови на од-

бор или друго тело на Соборот се поднесени две или 
повеќе кандидатски листи односно кандидатури иако 
изборот се врши со јавно гласање гласањето ќе се 
изврши поименично. 

Ако изборот се врши со тајно гласање, гласање-
то се врши со едно гласачко ливче. Во гласачкото 
ливче се внесуваат сите предложени кандидатски 
листи за избор на одбор или друго тело во целина 
односно имињата и презимињата на сите кандида-
ти за одделни членови на одбор или друго тело, спо-
ред редот по кој се предложени. Пред името на кан-
дидатот за претседател на секоја кандидатска листа 
за избор на одбор или друго тело во целост односно 
пред името на секој од кандидатите за избор на од-
делни членови на одбор или друго тело се става 
реден број". 

Член 57 
Во член 134 се брише втората реченица. 

Член 58 
Во член 135 се брише втората реченица. 
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Член 59 
Во член 136 став 2 се менува и гласи: 
„Известителот на Комисијата за прашања на из-

борите и именувањата има право на седницата на 
Собирот да го образложи предлогот". 

Член 60 
Членот 138 се брише. 

Член 61 
Членот 139 се брише. 

Член 62 
Во член 140 ред 4 зборовите „претседателот па 

Извршниот совет" се заменуваат со зборовите „Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата". 

Член 63 
Член 141 се брише. 

Член 64 
Во насловот на дел „VIII", на крајот се додаваат 

зборовите „и други акти". Во овој дел се внесува нов 
оддел ,Д. Претрес на предлог за донесување на за-
кон", с.о членовите 144а—144к и нов оддел „2. Пре-
трес на нацрт на закон" со членовите 144л—144т кои 
гласат: 

„Член 144а 
Постапката за донесување на закон отпочнува 

со поднесување предлог за донесување на закон. 
Предлог за донесување на закон може да под-

несе секој член на Соборот, Извршниот совет, ко-
мисија на Собранието, одбор на Соборот, како и 
функционер што раководи со републички орган на 
управата. 

Секој собор на работните заедници може на Со-
борот да му предложи донесување на закон од де-
локругот на Соборот. 

Член 1446 
Предлогот за донесување на закон ги содржи 

причините поради кои е потребно да се донесе тој 
закон, основните начела врз кои треба да се засно-
вува и прашањата што треба со него да се уредат. 

Кога од претседателот на Собранието ќе го до-
бие предлогот за донесување на закон, претседате-
лот на Соборот ќе му го достави на надлежниот 
одбор. 

Член 144в 
Предлогот за донесување на закон на членови-

те на Соборот мора да им биде доставен најдоцна 
15 дена пред денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува тој 
предлог. 

Член 144г 
Барање за донесување на закон може да подне-

се работна и друга самоуправна организација, оп-
штестзено-политичка организација, здружение на 
граѓани, група граѓани, општинско собрание и Град-
ското собрание на Скопје. 

Кога од претседателот на Собранието ќе го добие 
барањето за донесување на закон, претседателот 
на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор. 

АКО одборот смета дека барањето е основано ќе 
му поднесе на Соборот предлог за донесување на за-
кон. 

Ако одборот смета дека барањето не е основано, 
за поднесеното барање ќе го извести Соборот. За 
одлуката на Соборот се известува подносителот на 
барањето. 

Член 144д 
Пред претресзчзањето на предлогот за донесува-

ње на закон на седница на Соборот, предлогот го 
разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законо-
давно-правната комисија. 

Одборот го разгледува предлогот од гледна точ-
ка на потребата за донесување на закон, а ја раз-
гледува и основаноста на начелата врз кои треба да 
се засновува законот, како и содржината на зако-
нот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со 
мислење и предлог. 

Извештајот на одборот и на Законодавно-прав-
ната комисија им се доставува на членовите на Со-
борот најдоцна осум дена пред денот определен за 
одржување седницата на Соборот на која ќе се пре-
тресува предлогот. 

Член 144ѓ 
Претрес по предлогот за донесување на закон за 

седница на Соборот опфаќа само начелен претрес. 
Подносителот на предлогот може да учествува 

во претресот на седницата на Соборот. 

Член 144е 
Врз основа на претресот Соборот зазема став за 

тоа дали е потребно да се донесе предложениот за-
кон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се доне-
се предложениот закон, ќе донесе заклучок за усво-
јување на предлогот а ако оцени дека не е потребно 
да се донесе тој закон, ќе го одбие предлогот со за-
клучок. 

За заклучокот Соборот го известува соборот на 
работните заедници, во чиј делокруг спаѓа донесу-
вањето на предложениот закон. 

Ако и соборот на работните заедници донесе ис-
товетен заклучок по предлогот за донесување на за-
кон за донесениот заклучок се известува подносите-
лот на предлогот. 

Член 144ж 
Ако со законот, за кој е одлучено да се донесе 

се уредуваат прашања од значење за општествено-
то и политичкото уредување, или се утврдува на -
сока на развитокот на стопанството и другите оп-
штествени дејности или се уредуваат други позна-
чајни прашања од надлежноста на Собранието, Со-
борот може, со заклучок за усвојување на предло-
гот за донесување на закон, да определи нацртот на 
закон да им се достави на мислење на општинските 
собранија и на други органи или организации што 
треба да бидат консултирани при изработката на 
нацртот на закон, да оцени дека се потребни сове-
тувања, како и да определи други облици на сора-
ботка што можат да придонесат за подобра изработ-
ка на нацртот на закон. 

Член 144з 
По предлогот за донесување на закон Соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, ? 
може да ги утврди и начелата врз кои тој треба да 
се засновува, како и прашањата што треба со него 
да се уредат. 
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Член 144ѕ 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

закон тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт 
на закон или наместо нацрт на закон да му се до-
стави предлог на закон. 

Член 144и 
Врз основа на заклучокот на Соборот за усвоју-

вање на предлогот за донесување на закон, по пра-
вило, подносителот на предлогот за донесување на 
:;акон пристапува кон изработка на нацрт на зако-
нот. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, Соборот може да определи 
нацртот на закон да го изработи или изработката на 
нацртот на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

— заедничка комисија на Соборот со еден или 
повеќе собори на работните заедници што за таа 
цел тие ќе ја образуваат; 

— група на пратеници; 
- - републички орган на управата; 
-- установа или група на научни, стручни или 

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот Соборот може да определи и рок 

за лзраГотка на нацртот на закон. 

Член 144ј 
К о и Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

лог на -,акон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. Ако 
подносителот на предлогот за донесување на закон е 
функционер што раководи со републички орган на 
управата, предлогот на закон го поднесува Изврш-
ниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Собо-
рот одлучи да гду се достави предлог на закон, тој 
може да заклучи нацртот на тој закон да му се до-
стави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 144к 
Ако Соборот не го усвои предлогот за донесува-

ње на закон, за неговиот заклучок се - известува 
подносителот на предлогот. 

2. Претрес на нацрт на закон. 

Член 144л 
Нацртот на закон изработен врз основа на за-

клучокот на Соборот, му се доставува на надлеж-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 144љ 
Со нацртот на закон ,се поднесува и потребната 

документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

тоци за износот на финансиските средства што ќе 
бидат потребни за спроведување на законот и за из-
ворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени. 

Член 144м 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна 15 дена пред денот опре-
делен за седницата на која ќе се претресува нацртот. 

Член 144н 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува на Советот, кој може на Од-
борот да му даде свое мислење по нацртот. 

Член 144њ 
Пред претресот на нацртот на закон за седница 

на Соборот нацртот го разгледува одборот на Собо-
рот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уре-
дуваат со ioj закон. 

Извештајот на одборот од претходниот став и се 
доставува на Законодавно-правната комисија нај-
доцна пет дена пред денот на седницата на Коми-
сијата. 

Член 144о 
Одборот и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 144п 
Кога ќе го прими извештајот на одборот и на 

Законодавно-правната комисија, претседателот на 
Соборот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборот и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на сед-
ницата на Соборот, на која ќе се претресува нацр-
тот на законот мора да поминат најмалку осум дена. 

Член 144р 
За нацртот на закон Соборот прво води претрес 

во качело. 
Претресот во начело се врши на тој начин што 

членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за 
тоа дали во нацртот се спроведени начелата врз 
кои треба да се засновува законот утврдени од Со-
борот и дали со нацртот е опфатена содржината што 
е утврдена со заклучокот со кој е усвоен предлогот 
за донесување на законот. 

Член 144с 
Ако -Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со заклу-
чок ќе утврди во кој поглед нацртот треба да се из-
мени или дополни. 

Соборот може да определи рок во кој подноси-
телот на нацртот ќе достави изменет односно допол-
нет текст. 

Член 144т 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се пре-

минува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој начин 

што се расправа за текстот на нацртот. 
По завршениот претрес Соборот со заклучок ги 

утврдува своите ставизи и забелешки на нацртот на 
зс-кон и нацртот му го упатува на подносителот за 
да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за изра-
ботување текстот на предлогот на закон". 

Член 65 
Одделот ,Д. Поднесување на предлози на закони 

станува оддел 3 и гласи „3. Поднесување предлог на 
закон". 

Член 66 
Членовите 145—149 стануваат членови 145—149а 

кои гласат: 
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„Член 145 
Предлог на закон може да поднесе: секој прате-

ник или група пратеници во Соборот, Извршниот со-
вет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

Како предлог на закон се зема во разгледување 
предлогот што му се поднесува на Собранието врз 
основа на заклучокот донесен при претресувањето 
на предлогот за донесување на закон или при пре-
тресување на нацртот на закон. 

Член 146 
Предлогот на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува и образло-

жение, кое особено ги содржи причините поради 
кои се донесува законот, проблемите што се реша-
ваат со законот, средствата што се потребни за не-
говото спроведување и изворите од кои ќе бидат 
обезбедени тие средства, како и други околности 
што се од значење за прашањата што се уредуваат 
со законот. 

Член 147 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот 

претходно не одлучувал за потребата да се донесе 
таков закон ниту протресувал нацрт на таков за-
кон, со таков предлог на закон ќе се постапи како 
со предлог за донесување на закон. 

Член 148 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го достави предлогот на одборот во чиј делокруг 
спаѓа прашањето што се уредува со предложениот 
закон. 

Член 149 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал им се доставува на членовите на Соборот нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржува-
ње седница на надлежниот одбор на кој ќе се пре-
тресува предлогот. 

Член 149а 
Предлогот на закон што не го поднел Извршниот 

совет МУ се доставува и на Советот. За таков пред-
лог Иовптпнчот совет може да даде свое мислење 
по предлогот". 

Член 67 
Насловот на оддел „2. Работа во одбор" се мену-

ва и гласи: 
„4. Разгледување предлог на закон во одбор". 

Член 68 
Во член 150 став 1 ред 2 и став 2 ред 1 се бри-

шат зборовите „или друго прашање" и во став 2 
место зборовите „пет" се става „осум". 

Член 69 
Во член 151 се брише став 5. 

Член 70 
По член 151 се додава нов член 151а кој гласи 

„Член 151 а 
Ако во одбор или друго тело по предлогот на 

закон или друг акт при гласањето гласовите се по-
делат така што ни едно мислење не добие мнозин-
ство од гласовите на присутните членови, во изве-
штајот што му се доставува на Соборот ќе се изне-
сат сите мислења". 

Член 71 
По член 154 се додаваат два нови члена 154а и 

1546 КОИ гласат: 
„Член 154а 

АКО СО предлогот на закон се опфатени одделни 
прашања што спаѓаат во делокругот на други одбо-
ри предлогот во поглед на тие прашања можат да го 
разгледуваат и тие одбори. 

Ако предлогот содржи, одредба со која се анга-
жираат финансиски средства, предлогот ќе го раз-
гледа и одборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата 
за образувањето на средствата и за располагањето 
со средствата и тоа во поглед на влијанието на оваа 
одредба врз расположивите средства и можните из-
вори за финансирање на предложеното решение. 

Одборите што, покрај надлежниот одбор, го раз-
гледувале предлогот на закон, своите мислења и 
предлози му ги доставуваат на надлежниот одбор 
пред седницата на која надлежниот одбор ќе го 
разгледува предлогот. 

Член 1546 
Откако ќе го разгледа предлогот на закон, над-

лежниот одбор му поднесува на Соборот извештај со 
мислењата и предлозите изнесени во текот на раз-
гледувањето на предлогот на закон. 

Надлежниот одбор е должен да ги разгледа и 
мислењата и предлозите што му ги доставиле дру-
гите одбори што го разгледувале предлогот на за-
кон и во извештајот што му го поднесува на Собо-
рот да даде мислење и по мислењата и предлозите 
на тие други одбори. 

Извештајот на надлежниот одбор им се доста-
вува на претседателот на Соборот, на сите членови 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија по 
одржаната седница на одборот. 

Надлежниот одбор определува свој известител. 

Член 72 
Член 155 се брише. 

Член 73 
Во член 156 се бришат ставовите 2 и 3. 
Сегашниот став 4 станува став 2, 

Член 74 " 
По член 156 се додава нов член 156а кој гласи: 

„Член 156а 
Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 

одбор и од Законодавно-правната комисија претсе-
дателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува предло-
гот на закон мора да поминат најмалку 15 дена. 

Член 75 
Одделот „3. Претрес на седница на Соборот" 

стахЈува „5. Претрес по предлог на закон во Собо-
рот". 

Член 76 
По член 158 се додаваат два нови члена 158а и 

1586 кои гласат; 
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„Член 158а 
Претставникот на Извршниот совет може да 

учествува во претресот на предлогот на закон ви 
текот на целиот претрес по предлогот. 

Член 1586 
Претставникот на соборот на работните заедни-

ци што го претресувал предлогот на законот може 
на седницата на Соборот и усно да го образложи 
мислењето односно амандманот на Соборот на ра-
ботните заедници. 

Член 77 
Во член 161 ред 4 по зборот „веднаш" се става 

точка и се бришат натамошните зборови. 

Член 78 
Одделот „4. Амандмани" станува оддел „6. Аманд-

. мани". 
Чден 79 

Во одделот „6. Амандмани" пред член 162 се до-
дава нов член 161а кој гласи: 

„Член 161а 
Предлог за изменување или дополнување на 

предлог на закон се поднесува во вид на амандман". 

Член 80 
Членот 162 се менува и гласи: 
„Амандман на предлог на закон може да се под-

несе најдоцна осум дена пред денот определен за 
одржување на седницата на соборот на која ќе се 
претресува предлогот на закон". 

Член 81 
Членовите 163—166 се заменуваат со нови чле-

нови 163—166г кои гласат: 

„Член 163 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандманот е должен истовремено да укаже на 
можностите за обезбедување на тие средства. 

Член 164 
Амандманот на предлог на закон им се доставу-

ва на членовите на Соборот, на подносителот на 
предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 165 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначителна измена во текстот на предлогот на 
закон, претседателот на Соборот амандманот вед-
наш ќе му го достави на надлежниот одбор на со-
борот и на Законодавно-правната комисија за да го 
проучат и на Соборот да му достават извештај со ми-
слења и предлози по амандманот. 

Член 166 
Ако амандманот на предлог на закон содржи од-

редби со кои се ангажираат финансиски средства 
претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави 
амандманот и на одборот на Соборот во чиј - дело-
круг спаѓа прашањето за образување на средства 
и за располагање со средствата за да го проучи 
влијанието на тие одредби врз расположивите сред-

ства и за обезбедување средства за финансирање 
на предложеното решение и за тоа да го извести 
Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му достави и на над. 
лежниот собор на работните зеадници кој нема со-
одветен одбор за такви прашања. 

Член 166а 
По амандманите од претходните два члена на 

седница на Соборот не може да се одлучува додека 
не се изјаснат надлежните одбори а по амандмани-
те од член 165 и додека не се изјасни Законодавно-
правната комисија. 

Член 1666 
Член на Соборот, чиј предлог го ^одржуваат нај-

малку десет пратеници, може, по исклучок, да под-
несе амандман на закон во текот на претресот на 
на тој предлог. 

Подносителот на предлогот на закон може да 
поднесува амандман се до заклучувањето на пре-
тресот по предлогот на закон. 

Извршниот совет до заклучувањето на претресот 
по предлогот на закон може да поднесува аманд-
мани и на предлози на закони што не ги поднел тој. 

Амандманот на подносителот на предлогот на за-
кон и амандманот со кој тој се согласил се сметаат 
за соодветен дел на предлогот. 

Член 166в 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни подносите-

лот на предлогот на закон и известителот на над-
лежниот одбор или друго тело што го протресувале 
предлогот на закон. Извршниот совет има право 
да се изјасни за амандманот и кога но е подносител 
на предлогот на закон. 

Член 166г 
По амандман на предлог на закон, поднесен во 

текот на претресот по предлогот на закон, Соборот 
може да одлучи претресот да се одложи и да про-
должи на една од неговите наредни седници или 
претресот да се прекине додека надлежниот одбор и 
Законодавно-правната комисија не го проучат 
амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на законот, Извршниот совет или над-
лежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
побараат одлучувањето по амандманот да се одложи 
за да можат да го проучат амандманот, и по него 
да се изјаснат". 

Член 82 
Член 168 се брише. 

Член 83 
По член 170 се додава нов оддел: 
„7. Скратена постапка за донесување на закон" 

и со членовите 170а—170в кои гласат: 
џ 

„Член 170а 
Ако со законот, чие донесување се предлага но 

се уредуваат обемни или сложени прашаа Г и ако 
Донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносителот на предлогот на Закон може 0 
предлогот за донесување на закон да го поднесе и 
предлогот на закон. поднесе и 
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Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлогот на закон што е поднесен заедно со 
предлогот за донесување на закон надлежниот одбор 
на Соборот и Законодавно-правната комисија ќе го 
протресат откако по предлогот за донесување на за-
кон ќе заклучат дека е потребно таков закон да се 
донесе по скратена постапка. 

Член 1706 
Предлог за донесување на закон по скратена по-

стапка може да поднесе пратеник кого го поддржу-
ваат десет пратеници на Соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој Деловник мо-
жат да поднесуваат предлози на закони. 

Член 170в 
Со заклучокот за потребата од донесување на за-

кон Соборот може да одлучи да се скратат утврде-
ните рокови за свикување на седница и за доста-
вување нацрти на закони, предлози на закони и из-
вештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, Претседателството на Со-
бранието и подносителот на предлогот за донесување 
на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се из-
вестува надлежниот одбор или другото тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресуваат нацртот односно предлогот на закон 
нако и подносителот на предлогот за донесување 
на закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон 
-амандмани можат да се поднесуваат до заклучу-
вањето на претресот по предлогот на закон". 

Член 84 
Одделот „5. Донесување на закони по итна по-

стапка" станува оддел: „8. итна постапка за доне-
сување на закони". 

Член 85 
Членовите 171—173 се заменуваат со членовите 

1^1—1736 кои гласат: 

„Член 171 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок. 
По итна постапка Соборот може да донесе закон 

со кој се уредуваат такви прашања, за чие уреду-
вање постои неодложна потреба и ако со примена-
та на редовната постапка за донесување на закон 
би можеле да настанат штетни последици за опште-
ствената заедница. 

Член 172 
Донесување на закон по итна постапка може да 

предложи секој подносител на ̂ предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на закон по итна 

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага законот да се донесе по итната постапка. 

Член 173 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 
пред одлучувањето на предлогот Соборот ќе побара 
и негово мислење. 

Член 173а 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка предлогот на закон се вне-
сува во дневниот ред и веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може пред да премине на претрес по 
предлогот на закон или во текот на претресот, да од-
лучи да побара од надлежниот одбор и Законодав-
но-правната комисија итно да му се достават мисле-
ња и предлози по предлогот на закон. 

Ако одлучи да побара мислење и предлози од 
надлежниот одбор и од Законодавно-правната ко-
мисија, Соборот го прекинува претресот по предло-
гот на закон додека одборот и Комисијата не му под-
несат свои извештаи. 

Член 1736 
На предлогот на закон што се донесува по ит-

ната постапка може да се поднесе амандман до за-
клучувањето на претресот. 

Ако со амандманот се менуваат начелата врз кои 
се засновува предлогот на законот или ако неговото 
прифаќање би повлекувало битно изменување на 
текстот на предлогот на законот, како и ако со 
амандманот се ангажираат финансиски средства 
надлежниот одбор и Законодавно-правната комиси-
ја се должни веднаш да го разгледаат амандманов 
и на Соборот да му поднесат извештај со мислење 
и предлози". 

Член 86 
Одделот „6. Постапка за донесување на други 

акти" станува оддел „9". 

Член 87 
Во член 176 став 2 ред 2 зборот „или" се заме-

нува со „запирка" и по зборот „препорака" се ста-
ваат зборовите „или заклучок" во став 3 ред 2 по 
зборот „како" се ставаат зборовите „и претресот на", 
и во ред 6 по зборот „на" се додава зборот „предлог 
на" како и се додава став 4 кој гласи: 

„Соборот може да одлучи одделен акт да се до-
несе откако претходно одвоено ќе го претресе пред-
логот за донесување или нацртот на тој акт според 
одредбите за претресување на предлозите за донесу-
вање на закони односно за претресување на нацр-
тите на закони". 

Член 88 
По член 176 се додава нов оддел: ,ДО. Постапка 

за претресување на извештаи, анализи и други ма-
теријали" со членовите 176а и 1766 кои гласат: 

„Член 176а 
Претресот по извештаи, анализи, и други мате-

ријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 1766 
За претресот одборот или другото тело поднесу-

ва извештај. 
Ако соборот или друго тело решило нивниот из-

вестител да поднесе и устен извештај на седницата 
на Соборот, писмениот извештај содржи само основ-
ни податоци за претресување на прашањето. До-
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колку одборот односно друго тело решиле да не се 
поднесува устен извештај на седница на Соборот, 
писмениот извештај ги содржи нивните констатации, 
предлози, мислења и сугестии. 

Член 89 
Во член 180 се брише став 5. 
Сегашниот став 6 станува став 5. 

Член 90 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието да го утврди пречистениот текст на Де-
ловникот на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и да изврши 
нова нумерација на деловите, одделите и членови-
те на Деловникот. 

Член 91 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а одредбите за постапката 
за донесување на закон (член 68—87) ќе се приме-
нуваат од 10 јули 1967 година. 

190. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Стопан-
скиот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на својата седница одржана 
на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 3 на Деловникот на Стопанскиот собор 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 25/65), се 
додава нов став 1 кој гласи: 

„Соборот е во постојано заседание". 
Член 4 се брише. 

Член 2 
Во делот „II ПРАТЕНИЦИ" се додава нов од-

дел: ,Д. Права и должности". 

Член 3 
По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 76 кои 

гласат: 
„Член 7а 

Пратеникот што е спречен од оправдани при-
чини да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е 
член, должен е за тоа благовремено да го извести 
претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или другото тело или дополнително да го 
оправда изостанокот. 

Член 76 
Одборот или другото тело на Соборот го изве-

стува Соборот за членот на одборот или другото 
тело кој трипати едноподруго отсуствувал од сед-
ницата на одборот односно другото тело, а не, ги 
оправда своите изостаноци. Одборот односно дру-

гото тело може да му предложи на Соборот да го 
разреши овој член и на негово место да избере друг 
член". 

Член 4 
По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
„Пратеникот има право од државните органи и 

работните и други организации на подрачјето што 
ја сочинува изборната единица во која е избран, 
да бара податоци што му се потребни за вршење 
на неговата пратеничка функција." 

Член 5 
По член 10 се додаваат нови членови 10а и 106 

кои гласат: 
„Член 10а 

Пратеникот е должен да ги известува избира-
чите од изборната единица во која е избран за сво-
јата работа и за работата на Соборот. 

Пратеникот е должен, по барање од општин-
ското собрание од подрачјето на изборната едини-
ца во која е избран да ги изнесува пред Соборот 
предлозите и мислењата на општинското собрание 
по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, 
пратеникот може да го изнесува и своето мислење 
и според своето мислење да се определи по тие 
прашања. 

Член 106 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата 
за кои се расправа во Соборот и за дејството од 
применувањето на законите и другите акти на Со-
бранието, да го известува Соборот за своите забе-
лежувања во изборната единица по прашањата од 
делокругот на Соборот и во врска со тоа да под-
несува предлози за донесување на одлуки и презе-
мање на соодветни мерки". 

Член 6 
Членовите 11—17 се бришат. 

Член 7 
Делот: „III ВЕРИФИКАЦИЈА" станува оддел: 

„2. Верификација" и членовите 18—27 стануваат 
членови 11—2б. 

Член 8 
Во член 12, во став 2, ред 1 по зборот „коми-

сија" се додаваат зборовите „и сите изборни 
акти", а во ред 2 зборовите „става на располагање" 
се заменуваат со зборовите „ставаат на увид". 

Член 9 
Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на 

располагање" се заменуваат со зборот „доставува". 

Член 10 
Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите: „Одлага-

њето на Одлуката" се заменуваат со: „одлагањето 
на донесување одлука". 

Член 11 
Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот" се 

става зборот „народите". 

Член 12 
Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На Собо-

рот" се бришат. 
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Член 13 
Во член 20 се додава ноќ став 2 кој гласи: 
„Во случај од претходниот став седницата на 

Соборот ја отвара и до изборот на претседател на 
Соборот претседава пратеникот најстар по возраст". 

Ставот 2 се менува и гласи: „За првата седни-
ца на пратениците им се доставува извештајот на 
Републичката изборна комисија. На оваа седница 
се избира верификационата комисија која, врз ос-
нова на извештајот на Републичката изборна ко-
мисија и изборните акти, ја испитува правилноста 
на спроведените избори и за тоа му поднесува на 
Соборот свој извештај". 

Член 14 
По член 20 се додава нов член 20а кој гласи: 
„По извршената верификација на мандатите на 

пратениците и по давањето на свечената изјава, се 
врши избор на претседател на Соборот, ако на прет-
седателот му престанува мандатот. 

Избраниот претседател на соборот го известува 
Претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на 
Соборот". 

Член 15 
По член 27 пред одделот „Имунитет" се става 

„43". 
Член 16 

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За седниците на Мандатно-имунитетната коми-

сија се известува и пратеникот за кого се однесува 
барањето". 

Член 17 
По член 34 се додава нов член 34а кој гласи: 
„Мандатно-имунитетната комисија му поднесу-

ва на Соборот извештај за секој друг случај што 
претставува основ за престанок на мандатот на 
член на Соборот. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-иму-
нитетната комисија Соборот го утврдува престано-
кот на мандатот на член на Соборот." 

Член 18 
По член 35 се додава нов дел: „III ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ" и со член 35а кој 
гласи: 

„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 на програмата Соборот со-
работува со одборите, другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, со другите собори на 
Собранието, Извршниот совет и републичките ор-
гани на управата, општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките, работните и дру-
ги организации, како и ги зема предвид предлозите 
на членовите на Соборот. 

Предлогот на програма за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот." 

Член 19 
Во член 36 став 2 алинеја 6 се менува и гласи: 

„ги толкува одредбите на овој деловник за дело-
кругот на одборите и другите тела на Соборот, како 

и другите одредби на овој деловник и ги решава 
спорните прашања во врска со нивниот делокруг. 

Член 20 
Во член 51 ред 4 зборот „пет" се менува со 

„осум". 
Член 21 

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи: 
„За свиканата седница претседателот на одбо7 

рот или другото тело го известува претседателот на 
Соборот, Извршниот совет и претставникот на 
предлагачот по одделните прашања и предлози во 
рокот од претходниот член". 

Член 22 
Во член 58 во став 2 се додава следната рече-

ница: „за повторна повреда на редот претседателот 
изречува опомена која се внесува во записникот". 

Член 23 
Во член 59 во став 2 последната реченица се 

менува и гласи: „на заедничките седници на одбо-
рите или другите тела претседаваат наизменично 
претседателите". 

Член 24 
По член 60 се додава член 60а кој гласи: 
„Предлогот на дневен ред за седница на Со-

борот го подготвува претседателот на Соборот. Се-
кој член на Соборот, одборите и другите тела на 
Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да 
му предлагаат 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 
и од републичките органи на управата, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политички-
те организации, работните и други самоуправни 
организации, здруженија како и од страна на гра-
ѓаните. 

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

Член 25 
Во член 62 зборовите „осум", се менуваат во 

„петнаесет". 
Член 26 

Член 72 се брише. 
Член 27 

Во член 77 зборот „дисциплинските" се заме-
нува со зборот „следните". Во член 80 зборовите 
„дисциплинските мерки" се заменуваат со зборот 
„мерките". 

Член 28 
Во член 78 ставот 1 се менува и гласи: 
„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

ницата со своето поведение со земање на збор кога 
претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор 
на говорник или со слична постапка го нарушува 
редот на седницата и- одредбите на овој деловник." 

Ставот 3 се менува и гласи: „мерките опомена 
и одземање на збор ги изречува претседателот на 
Соборот". 

Член 29 
Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборо-

вите „или некој член од Соборот или" се ставаат 
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зборовите „Собранието, пратениците или други ли-
ца"; во став' 3 ред 4 по зборот „Соборот" се става 
точка и се бришат зборовите „без претрес" потоа 
се додава нова реченица која гласи „за отсуствува-
ње од седница се одлчува „без претрес"; во став 5 
ред 2 зборот „дисциплинска" се брише. 

Во ставот 3 зборот „пет" се заменува со зборот 
„десет". 

Член 30 
Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател" се 

заменува со „граѓанин" и во став 2 ред 3 зборот 
„слушатели" со зборот „граѓанин". 

Член 31 
Во член 87 зборовите „говорниците и говорни-

ци" се заменуваат со зборовите „пратениците и 
пратеници". 

Член 32 
По член 87 се додава член 87а кој гласи: 
„Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки". 

Член 33 
Во член 88 зборот „едноставен" се заменува со 

„единствен". 
Член 34 

Делот „8. Поставување на пратенички праша-
ња" се менува и гла)си: „8. Пратенички прашања 
и известувања" а членовите 101, 102 и 103 се заме-
нуваат со членовите 101, 102, 103, 103а, 1036, 103в, 
103г, 103д кои гласат: 

„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 има право на претсе-
дателот на Соборот и на претседателите на одбо-
рите или другите тела на Соборот да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа од-
носно на работата на Соборот и телата. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно а 

во времето помеѓу две седници писмено преку прет-
седателот на Соборот. Поставувањето на прашања-
та може да трае најмногу 2 минути. 

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 писмено поставено прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник прет-
седателот на Соборот нема да му го упати на Изврш-
ниот совет односно на функционерот што раково-
ди со односниот орган на управата и затоа ќе го 
извести подносителот на прашањето. Подносителот 
на прашањето може тоа прашање повторно да го 
постави на седница на Соборот кој одлучува за со-
гласноста на прашањето со одредбите на Деловни-
кот. 

Член 103 
На усно поставено прашање се одговара, по пра-

вило, на првата идна седница на Соборот. На пис-
мено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Из-
вршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на! управата 
му е доставено најдоцна 15 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 истава седница на која е по-
ставено прашањето. 

Член 103а 
Пратеник 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 пр-
вата идна седница го известува Соборот за содр-
жината 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 1036 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

говор дава определениот претставник на Советот, 
а на прашање поставено на функционер кој рако-
води со републички орган на управата, одговор мо-
же да даде, покрај тој функционер и функционерот 
кој според важечките прописи, го заменува, а по 
исклучок — и потсекретарот во органот со кој ра-
ководи функционерот на кого прашањето му е по-
ставено. 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата може да одбие да даде одговор на? по-
ставеното прашање, ако тоа прашање не се одне-
сува на нивната работа или на работите од нив-
ната надлежност. 

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на? Извршниот 
совет односно функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата може да предложи 
одговорот да се даде на седницава на Соборот без 
присуство' на јавноста. 

Член; 103в 
По примениот одговор пратеникот што го по-

ставил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува 
неговото прашање да се стави на дневен ред на ис-
тата или на една од наредните седници на Соборот. 
За предлогот Соборот одлучува без претрес по ислу-
шувањето на! мислењето од претставникот на Из-
вршниот совет односно од функционерот кој рако-
води со' републички орган на управата. 

Претставникот на Извршниот совет, функцио-
нерот кој раководи со републичкиот орган на упра-
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вата и надлежниот одбор на Соборот, можат да ба-
раат претресот на тоа прашање да се одложи до-
дека не се соберат потребните податоци. Ако се 
усвои барањето, Соборот го определува рокот до 
кога се одлага претресувањето1 на тоаt прашање. 

Член 103г 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за претресување на 
пратенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

Член 103д 
Член на Соборот има право да бара "писмено 

или усно известување од републичките секретари и 
другите функционери што раководат со самостој-
ните републички органи на управата за прашања 
што се на дневен ред на седницата или се подгот-
вуваат за седница на Соборот или друго тело како 
и известување за други прашања што му се по-
требни за вршење на неговата пратеничка! функ-
ција, а се однесуваат на работи од делокруг на ор-
ганот на управата со кој тој функционер раководи, 

Функционерите се должни во рок од 8 дена да 
го дадат бараното известување. 

Доколку не можат да го дадат бараното изве-
стување во рок од претходниот став треба да го 
известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го 
дадат бараното' известување". 

Член 35 
Член 116 се брише. 

Член 36 
Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи: 
„За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенографски 
белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно 
друго тело". 

Член 37 
Во делот УП се додава оддел 1: ,Д. Претрес на 

предлог за донесување на! закон". 

Член 38 
Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и 

гласат: 
„Член 125 

Постапката за донесување на закон отпочнува 
со поднесување предлог за донесување на закон. 

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, 
комисија на Собранието, одбор на собор, како и 
функционер што раководи: со републички орган на 
управата. 

Секој друг собор може на Соборот да му пред-
ложи донесување на закон од делокругот на Со-
борот. 

Член 126 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

содржи причините поради кои е потребно да се до-
несе тој закон, основните начела на кои тој треба 
да се засновува и прашањата што треба со него 
да се уредат. 

Кога од претседателот на) Собранието ќе добие 
предлог за донесување на закон, претседателот на 
Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор. 

Член 127 
Предлогот за донесување на закон мора на чле-

новите на Соборот да им биде доставен најдоцна 
на петнаесет дена пред денот одреден за одржува-
ње на седницата на Соборот на кој ќе се претре-
сува тој предлог. 

Член 128 
Барање за донесување на закон може да! под-

несе работна и друга самоуправна организација, оп-
штествено-политичка организација, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општинско собрание и 
Градското собрание на Скопје. 

Претседателот на Соборот барањето го доста-
вува на надлежниот одбор. 

Ако одборот смета дека барањето е основано 
ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување 
на закон. 

Ако одборот смета дека барањето не е основа-
но за поднесеното барање ќе го извести соборот. 
За одлуката на! Соборот се известува подносителот 
на барањето." 

Член 39 
По член 128 се додаваат нови членови од 128а до 

128з кои гласат: 
Член 128а 

„Пред претресувањето на предлогот за! донесу-
вање на закон на седница! на Соборот, предлогот 
го разгледува надлежниот одбор на Соборот и За-
конодавно-правната комисија, 

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од 
гледна точка на потребата^ за донесување на зако-
нот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз 
кои треба да се засновува законот, како и содржи-
ната на! законот и за тоа му поднесува на Соборот 
извештај со мислење и предлог. 

Извештајот на одборот и на Законодавно-прав-
ната комисија им се доставува на членовите на Со-
борот најдоцна осум дена пред денот определен 
за одржувале на седницата на Соборот на кој ќе се 
претресува предлогот. 

Член 1286 
Претресот на предлогот за донесување на за-

кон на седница на Соборот опфаќа само начален 
претрес. 

Подносителот на предлогот може да учествува 
во претресот на седницата на! Соборот. 

Член 128в 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно д,а се донесе 
предложениот закон ќе донесе заклучок за усво-
јување на предлогот, а! ако оцени дека не е по-
требно да се донесе тој закон ќе го одбие предлогот 
со заклучок. 

За заклучокот, Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен за-
клучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот на 
предлогот. 
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Член 128г 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичко уредување, или 
се утврдува насока на развитокот на стопанството 
и другите општествени дејности, или се уредуваат 
други позначајни прашања од надлежноста на Со-
бранието, Соборот може со заклучокот за усвојува-
ње на предлогот за донесување на законот, да од-
реди и органи или организации што треба да! бидат 
консултирани при изработката на нацртот на зако-
нот, да оцени потреба од посебни советувања, како 
и да определи други видови на соработка што мо-
жат да придонесат за подобра изработка на нацр-
тот на, закон. 

Член 128 д 
По предлогот за донесување на закон Соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, 
а може да ги утврди и начелата на кои тој треба 
да се засновува, како и прашањата што треба со 
него да се уредат. 

Член 128ѓ 
Ако Соборот го усвои предлогот за) донесување 

на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт 
на закон или наместо нацрт на закон да му се до-
стави предлог на закон. 

Член 128е 
Врз основа заклучокот на соборот за усвојува-

ње на предлогот за донесување на закон, по пра-
вило, подносителот на предлогот пристапува кон 
изработка на нацрт на закон. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, соборот може да определи на-
црт на закон да изработи или изработката на на-
црт на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Собор или комисија на Собра-
нието; 

— заедничка комисија на два или повеќе собо-
ри што за таа цел тие ќе ја образуваат; 

— група на пратеници; 
— републички орган на управата); или 
— установа или група на научни, стручни или 

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се определи 

и рок за изработка на нацртот на закон. 

Член 128ж 
Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 
закон е функционер што раководи со републички 
орган на управата, предлогот на закон го подне-
сува Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 128з 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Собо-
рот за начелата на кои треба да се засновува зако-
нот или за содржината на законот Соборот може 

изработката на нацртот на закон да ја довери на 
тело, орга(н, односно установа од член 128е на овој 
деловник." 

Член 40 
По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес на 

нацрт на закон" со членовите: 128ѕ до 128о. 

„Член 128ѕ 
Нацртот на закон изработен на основа на за-

клучок на Соборот им се доставува на надлеж-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 128и 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

тоци за износот на финансиските средства што ќе 
бидат потребни за спроведување на законот и за 
изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени. 

Член 128ј 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот 
определен за седницата на која ќе се претресува 
нацртот. 

Член 128к 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува на Советот, кој може на Со-
борот за нацртот да му даде свое мислење. 

Член 128 л 
Пред претресот нацртот на закон во Соборот 

нацртот го разгледуваат одборите на Соборот во 
чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат 
со тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната коми-
сија најдоцна на пет дена пред седницата на ^ Ко-
мисијата. 

Член 128љ 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 128м 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и За-

конодавно-правната комисија претседателот на Со-
борот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и За-
конодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на 
седницата! на Соборот на кој ќе се претресува на-
цртот на законот мора да поминат најмалку осум 
дена. 

Член 128н 
За нацртот на закон Соборот прво води претрес 

во начело. 
Претресот во начело се врши на тој начин што 

членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за 
тоа дали начелата на кои треба да се засновува за-
конот утврдени од Соборот се спроведени и дали 
со нацртот е опфатена содржината што е утврдена 
со Заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесу-
вање на закон. 

Член 128њ 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со за!клу-
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чок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се 
измени или дополни. 

Соборот може да одреди рок во кој подносите-
лот на нацртот ќе достави изменет односно допол-
нет текст. 

Член 128о 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се пре-

минува на претрес во поединости, 
Претресот во поединости се врши на тој начин 

што се расправа за текстот на1 нацртот. 
По завршениот претрес Соборот со заклучок ги 

утврдува своите ставови и забелешки за нацртот 
на закон и нацртот му го упатува на подносителот 
За да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за из-
работување текстот на предлогот на закон". 

Член 41 
По член 128о се додава нов оддел: „3. Поднесу-

вање на предлог на закон" со членовите од 128п 
до 128у кои гласат: 

„Член 128п 
Предлог на закон може да! поднесе секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Собранието 
врз основа на заклучок донесен при претресувањето 
на предлогот за донесување на закон или при пре-
тресувањето на нацртот на закон. 

Член 128р 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува образло-

жение што особено ги содржи причините, поради 
кои се донесува законот, проблемите што се реша-
ваат со законот, средствата што се потребни за 
неговото спроведување и изворите од кои ќе би-
дат обезбедени тие средства, како и други околно-
сти што се од значење за прашањата што се уре-
дуваат со закон. 

Член 128с 
Ако се донесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучувал за потребата да се донесе таков закон 
ниту протресувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 128Т 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на! одборот на Собоорт во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 128ќ 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жувана на седница на надлежниот одбор на Со-
борот, на кој ќе се претресува предлогот. 

Член 128у 
Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За таков 

предлог Извршниот совет може да! даде свое ми-
слење". 

Член 42 
Но член 128у наместо одделот: „2. Работа во од-

бор или друго тело" се додава нов оддел: „4. Раз-
гледување предлог на закон во одборите". 

Член 43 
Во член 129 зборот пет" се менува со „осум". 

Член 44 
По член 130 се додава нов член 130а кој гласи: 
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 поинаку 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 одред-
бите на овој деловник кои се однесуваат на пре-
трес на предлози на закони. 

Член 45 
Член 132 се брише. 

Член 46 
Одделот 3 „Претрес на седница на Соборот", 

станува оддел: „5. Претрес на предлог на закон 
во Соборот" и се додава нов член 133а кој гласи: 

„Кога! ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и од Законодавно-правната комисија, претсе-
дателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува! пред-
логот на законот мора да поминат најмалку 15 
дена." 

Член 47 
По член 135 се додава нов член 135а кој гласи: 

„Член 135а 
Претставникот на Извршниот совет може да 

учествува во претресот по предлогот на закон во 
текот на целиот претрес по предлогот". 

Член 48 
Во член 136 ставот 2 се брише а ставот 3 се 

менува и гласи: 
„Текстот на предлогот се претресува во целост, 

а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно 
оддели како и членови. Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандмани". 

Член 49 
Членовите 140—143 се менуваат и гласат: 

„Член 140 
'Амандман на предлог на закон може да се под-

несе најдоцна осум дена пред денот што е опреде-
лен за одржување на седницата на! Соборот на која 
Re се претресува предлогот на закон, 
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Член 141 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедување на тие средства. 

Член 142 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

вуваат на членовите на Соборот, на подносителот 
на 1федлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 143 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначително изменување во текстот на предлогот 
на закон, претседателот на Соборот веднаш аманд-
манот ќе им го достави на надлежниот одбор на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија за да 
го проучат и на Соборот да му достават извештај со 
мислење и предлози по амандманот". 

Член 50 
По член 143 се додаваат нови членови: 143а до 

143г кои гласат: 
„Член 143а 

Ако амандманот на предлогот на закон содржи 
одредби со кои се ангажираат финансиски средства 
претседателот на Соборот веднаш ќе му го доста-
ви амандманот и на одборот на Соборот во чиј дело-
круг спаѓа прашањето за образување на средства и 
за располагање со средствата за да го проучи вли-
јанието на тие одредби врз расположивите сред-
ства и за обезбедување на средства за финансира-
ње на предложеното решение и за тоа да го изве-
сти Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 1436 
По амандманот од претходните два члена не 

може на седница на Соборот да се одлучува додека 
не се изјаснат надлежните одбори, а за амандма-
ните од член 143 и додека не се изјасни и Законо-
давно-правната комисија. 

Член 143в 
Членот на Соборот, чиј предлог го поддржу-

ваат најмалку десет пратеници, може, да поднесе 
амандман на закон во тектот на претресот на тој 
предлог. 

Подносителот на предлог на закон може да 
поднесува амандман се до заклучувањето на пре-
тресот по предлогот на закон. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот по предлогот на закон да поднесува 
амандман и на предлози на закони што не ги под-
нел тој. 

Амандманот на подносителот на предлог на за-
кон и амандманот со кој тој се согласи се смета за 
составен дел на предлогот. 

Член 143г 
По амандман на предлог на закон поднесен во 

текот на претресот до предлогот на закон Соборот 
може да одлучи претресот да се одложи и продол-

жи на една од неговите наредни седници или пре-
тресот да се прекине додека надлежниот одбор и 
Законодавно-правната комисија не го проучат 
амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на закон, Извршниот совет или над-
лежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
побараат одлучувањето по амандманот да се одло-
жи за да можат да го проучат и за него да се из-
јаснат". 

Член 51 
Во член 148 се додава нов став два кој гласи: 
„Според постапката од претходниот став се рас-

права и за предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите. 

Член 52 
Одделот „4. Донесување на закони по итна по-

стапка" се брише. 
Член 53 

По член 148 се додава нов оддел „7. Скратена 
постапка за донесување на закон", а членовите 149 
и 150 се менуваат и гласат: 

„Член 149 
Ако со законот чие донесување се предлага не 

се уредуваат обемни или сложени прашања или 
донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносител на предлог на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и пред-
логот на закон. 

Соборот може да одлучи по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесвуање на закон Законодавно-
правната комисија ќе го претресе откако по пред-
логот за донесување на закон Соборот ќе заклучи 
дека е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го поддр-
жуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој деловник мо-
жат да поднесуваат предлози на закони. 

Член 150 
Со заклучокот за потребата за донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување на седница и за доста-
вување на нацрти, на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, Претседателството на Со-
бранието и поднесителот на предлогот за донесу-
вање на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресуваат нацртот односно предлогот на закон, 
како и подносителот на предлогот за донесување на 
закон. 

Во скратената постапка за донесување на за-
кон, амандмани можат да се поднесуваат до заклу-
чувањето на претресот по предлогот на закон". 
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Член 54 
По членот 150 се додава нов оддел: „8. Итна по-

ставка за донесување на закон" со членовите 150а, 
1505, 150в, кои гласат: 

„Член 150а 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок;. 
По итна постапка Соборот донесува закон со кој 

се уредуваат такви прашања за чие уредување по-
стои неодложна потреба и ако за неговото донесу-
вање се примени редовната постапка за донесува-
ње на закон би можело да има штетни последици 
по општествената заедница. 

Член 1506 
Донесување на закон по итна постапка може да 

предложи секој подносител на предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на закон по итна 

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага Законот да се донесе по итна постапка. 

Член 150в 
За оправданоста на пре,длогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово ми-
слење. 

Член 150г 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да му 
достават мислења и предлози по предлогот на закон. 

Ако одлучи да побара мислења и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи". 

Член 55 
Одделот „5. Постапка за поднесување други 

акти во Соборот" станува „9. Постапка за донесува-
ње на други акти". 

Член 56 
По член 153 се додава нов оддел ,ДО. Постапка 

за претресување на извештаи, анализи и други ма-
теријали" со членовите 153а и 1536 кои гласат: 

„Член 153а 
Претресот по извештаи, анализи и други мате-

ријали во одборите1 и Соборот е единствен. 

Член 1536 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на седни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресувањето на прашање-
то. Доколку одборот односно друго тело решиле да 
не се поднесува устен извештај на седница на Со-
борот, писмениот извештај ги содржи констатации-

те, ставовите и предлозите, мислењата и сугестии-
те на одборот или другото тело". 

Член 57 
Во одделот 6. Постапка за изнесување на прет-

ходна јавна дискусија на нацрти или предлози на 
закони и други акти тези и други претходни мате-
ријали за закони и други акти, бројката 6 се за-
менува со 10. 

Член 58 
Во член 154 став 1 наместо. зборот „Одборот" 

се става „Соборот". 
Член 59 

Се овластува Законодавно-правната комисија 
на Собранието да го утврди пречистениот текст на 
Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и да изврши 
нова нумерација на деловите, одделите и члено-
вите на Деловникот. 

Член 60 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ",а одредбите 
за постапката за донесување на закони ќе се при-
менуваат од 10 јули 1967 година. 

191. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Просвет-
но-културниот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на својата седница 
одржана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 3 на Деловникот на Просветно-култур-

ниот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/65) се додава нов став 1 кој гласи: 

Соборот е во постојано заседание. 
Член 4 се брише. 

Член 2 
Во делот „II. ПРАТЕНИЦИ" се додава нов од-

дел: ,Д. Права и должности". 

Член 3 
По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 76 кои 

гласат: 
Член 7а 

„Пратеникот што е спречен од оправдани: при-
чини да присуствува на седница на Соборот или 
на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј 
е член, должен е за тоа благовремено да го извести 
претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или другото тело или дополнително да го 
оправда изостанокот". 

Член 76 
„Одборот или другото тело' на Соборот го из-

вестува Соборот за членот на одборот или другото 
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тело кој трипати едноподруго отсуствува од сед-
ницата на одборот односно другото тело, а не ги 
оправдал своите изостаноци. Одборот односно дру-
гото тело може да му предложи на Соборот да го 
разреши овој член и на негово место да избере друг 
член". 

Член 4 
По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
„Пратеникот има право од државните органи 

и работните и други организации на подрачјето 
што ја сочинува изборната единица во која е из-
бран, да бара податоци што му се потребни за вр-
шење на неговата пратеничка функција". 

Член 5 
По член 10 се додаваат нови членови 10а и 106 

кои гласат: 
„Член 10а 

Пратеникот е должен да ги известува избира-
чите од изборната единица во која е избран за сво-
јава работа и за работата на Соборот. 

Пратеникот е должен, по барање од општин-
ското собрание од подрачјето на изборната единица 
во која е избран да ги изнесува пред Соборот пред-
лозите и мислењата на општинското собрание по 
прашањата) од делокругот на Соборот. Притоа, пра-
теникот може да го изнесува и своето мислење и 
според своето мислење да се определи по тие пра-
шања. 

Член 106 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата 
за кои се расправа во Соборот и за дејството од 
применувањето на законите и другите акти на Со-
бранието, да го известува Соборот за своите забе-
лежувања во изборната единица по прашањата од 
делокругот на Соборот и во врска со тоа да подне-
сува предлози за донесување на одлуки и презе-
м а а на соодветни мерки". 

Член 6 
Членовите 11—17 се бришат. 

Член 7 
Делот „Ш ВЕРИФИКАЦИЈА" станува оддел 

„2. Верификација" и членовите 18—27 стануваат 
членови 11—20. 

Член 8 
Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „коми-

сија" се додаваат зборовите „и сите изборни акти" 
а во ред 2 зборовите „става на располагање" се за-
менуваат со зборовите „ставаат на увид". 

Член; 9f 
Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на 

располагање" се заменуваат со зборот „доставува". 
Член 10 

Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлага-
њето на Одлуката" се заменуваат со „Одлагањето 
на донесување одлука". 

Член 11 
Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот" се 

стаѓва зборот „народите". 
Член 12 

Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На соборот" 
се бришат., 

Член 13 
Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во случај од претходниот став седницата на 

Соборот ја отвора и до изборот на претседател на 
Соборот претседава пратеникот најстар по воз-
раст". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„За првата седмица на пратениците им се до-

ставува извештајот на Републичката изборна коми-
сија. На оваа седница се избира верификациона 
комисија 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". 

Член 14 
По член 20, се додава нов член 27а кој гласи: 
„По извршената верификација на мандатите на 

пратениците и по давањето на свечената изјава, се 
врши избор на претседател на Соборот, ако на прет-
седателот му престанува мандатот. 

Избраниот претседател на соборот го известува 
Претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на 
Соборот". 

Член 15 
По член 27 пред одделот „Имунитет" се ста-

ва „3". 
Член 16 

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За седницата на мандатно-имунитетната ко-

мисија се известува и пратеникот за кого се одне-
сува барањето". 

Член 17 
По член 34 се додава нов член 34а кој гласи: 
„Мандатно-имунитетната комисија му подне-

сува на Соборот извештај за секој друг случај што 
претставува основ за престанок на мандатот на 
член на Соборот. 

Врз основа на Извештајот на мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот го утврдува престанокот 
на мандатот на член на Соборот". 

Член 18 
По член 35 се додава нов дел „Ш ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ" и со член 35а кој 
гласи: 

„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 на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, Извршниот совет и ре-
публичките органи на управата, општествено-поли-
тичките заедници, општествено-политичките, работ-
ните и други организации, како и ги зема предвид 
предлозите на членовите на Соборот. 

Предлогот на програма за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот." 

Член 19 
Во член 36 став 2 алинеја 6 се менува и гласи: 

„ги толкува одредбите на овој деловник за) дело-
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кругот на одборите и другите тела на Соборот, како 
и другите одредби на овој деловник и ги решава 
спорните прашања во врска со нивниот делокруг". 

Член 20 
Во член 51 ред 4 зборот „пет" се менува со 

„осум". 
Член 21 

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи: 
„За свиканата седница претседателот на одборот 

или другото тело го известува претседателот на Со-
борот, Извршниот совет и претставникот на предла-
гачот по одделните прашања и предлози во рокот 
од претходниот член." 

Член 22 
Во член 58 во став 2 се додава следната рече-

ница: „за повторна повреда на редот претседателот 
изречува опомена која се внесува во записникот". 

Член 23 
Во член 59 во став 2 последната реченица се 

менува и гласи: „на заедничките седници на одбо-
рите или другите тела претседаваат наизменично 
претседателите". 

Член 24 
По член 60 се додава член 60а кој гласи: 
„Предлогот на дневен ред за седница на Собо-

рот го подготвува претседателот на Соборот. Секој 
член на Соборот, одборите и другите тела! на Собо-
рот и Извршниот совет можат на Соборот да му 
предлагаат одделно прашање да се внесе во пред-
логот на дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
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 подне-
сува писмено, а на седница на Соборот може и 
усно". 

Член 25 
Во член 62 зборовите ,,осум" се менуваат во 

„петнаесет". 
Член 26 

Член 72 се брише. 

Член 27 
Во член 77 зборот „дисциплинските" се заме-

нува со зборот „следните". Во член 80 зборовите 
„дисциплинските мерки" се заменуваат со зборот 
„мерките". 

Член 28 
Во член 78 ставот 1 се менува и гласи: 
„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

ницата со своето поведение со земање на збор кога 
претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор 
на говорник или со слична постапка го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник. 

Ставот 3 се менува и гласи: „Мерките опомена 
и одземање на збор ги изречува претседателот на 
Соборот", 

Член 29 
Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите 

„или некој член од Соборот или" се ставаат зборо-
вите „Собранието, пратениците или други лица"; во 
став 3 ред 4 по зборот „соборот" се става точка и се 
бришат зборовите „без претрес" потоа се додава 
нова реченица која гласи „за отсуствување^ од 
седницата се одлучува без претрес", во став 5 ред 2 
зборот „дисциплинска" се брише. 

Во ставот 3 зборот „пет" се заменува со „десет". 

Член 30 
Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател" се 

заменува со „граѓанин" и во став 2 ред 3 зборот 
,,слушатели" со зборот „граѓанин". 

Член 31 
Во член 87 зборовите „говорниците и говорници" 

се заменуваат со зборовите „пратениците и прате-
ници". 

Член 32 
По член 87 се додава член 87а кој гласи: 
„Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки". 

Член 33 
Во член 88 зборот „едноставен" се заменува со 

„единствен". 
Член 34 

Делот „8 Поставување на пратенички прашања" 
се менува и гласи: „8. Пратенички прашања и из-
вестувања", а членовите 101, 102 и 103 се заменуваат 
со членовите 101, 102, 103, 103а, 1036, 103в, 103г и 
103д кои гласат: 

„Член 101 
Секој член на! Соборот има право на Извршниот 

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. 

Секој член на Соборот има право на претседа-
телот на Соборот и на претседателите на одборите 
или другите тела на Соборот да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа односно 
на работата на Соборот и телата. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно а 

во времето помеѓу две седници писмено преку 
претседателот на Соборот. Поставувањето на пра-
шањата може да трае најмногу 2 минути. 

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатен, 

Ако смета дека писмено поставено 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 орган на управата и затоа 
ќе го извести подносителот на прашањето. Подно-
сителот на прашањето може тоа прашање повтор-
но да го постави на! седница на Соборот кој одлу-
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чува за согласноста на прашањето со одредбите на 
Деловникот. 

Член 103 
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 Из-
вршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на управата 
му е доставено најдоцна 15 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 поста-
вено прашањето. 

Член 103а 
Пратеник 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 доста-

вува 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 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 1036 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

говор дава определениот претставник на Советот, 
а на прашање поставено на функционер кој рако-
води со републички орган на управата, одговор мо-
же да даде, покрај тој функционер и функционерот 
кој според важечките прописи, го заменува, а по ис-
клучок — и потсекретарот во органот со кој рако-
води функционерот на кого прашањето му е по-
ставено. 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата може да одбие да даде одговор на по-
ставеното прашање, ако тоа прашање не се однесу-
ва на нивната работа или на работите од нивната 
надлежност. 

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на Извршниот 
совет односно функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата може да предложи 
одговорот да се даде на седницата на Соборот без 
присуство на јавноста. 

Член 103в 
По примениот одговор пратеникот што го поста-

вил прашањето може да постави дополнително пра-
шање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува не-
говото прашање да се стави на дневен ред на иста-
та или на една од наредните седници на Соборот. 
За предлогот Соборот одлучува без претрес по по-
слушувањето на мислењето од претставникот на 
Извршниот совет односно на функционерот кој ра-
ководи Со републички орган на управата. 

Претставникот на Извршниот совет, функцио-
нерот кој раководи со републичкиот орган на упра-
вата и надлежниот одбор на Соборот, можат да 
бараат претресот на тоа прашање да се одложи 
додека не се соберат потребните податоци. Ако се 
усвои барањето, Соборот го определува рокот до 
кога се одлага претресувањето на тоа прашање. 

Член 103г 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за претресување на 
пратенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

Член 103д 
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 што се 
на дневен ред на седницата или се подготвуваат за 
седница на Соборот или друго тело како и известу-
вање за други прашања што му се потребни за вр-
шење на неговата пратеничка функција, а се одне-
суваат на работи од делокруг на органот на упра-
вата со кој тој функционер раководи. 

Функционерите се должни во рок од 8 дена да 
го дадат бараното известување. 

Доколку не можат да го дадат бараното извес-
тување во рок од претходниот став треба да го из-
вестат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат 
бараното известување". 

Член 35 
Член 116 се брише. 

Член 36 
Во член 124 се додава нов став 1 jcoj гласи: 
„За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенографски 
белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно 
друго тело". 

Член 37 
Во делот УЛ се додава нов оддел ,Д. Претрес на 

предлог за донесување на закон". 

Член 38 
Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и 

гласат: 
„Член 125 

Постапката за донесување на закон отпочнува 
со поднесување предлог за донесување на закон. 

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, 
комисија на Собранието, одбор на собор, како и 
функционер што раководи со републички орган на 
управата. 

Секој друг собор може на Соборот да му пред-
ложи донесување на закон од делокругот на Со-
борот. 

Член 126 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

содржи причините поради кои е потребно да се до-
несе тој закон, основните начела на кои тој треба 
да се засновува и прашањата што треба со него да 
се уредат. 
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Кога од претседателот на Собранието ќе добие 
предлог за! донесување на закон, претседателот на 
Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор. 

Член 127 
Предлогот за донесување на закон мора на чле-

новите на Соборот да им биде доставен најдоцна на 
петнаесет дена пред денот одреден за одржување 
на седницата на Соборот на кој ќе се претресува 
тој предлог. 

Член 128 
Барање за донесување на закон може да под-

несе работна и друга самоуправна организација, 
општествено-политичка организација?, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општински собранија и 
Градското собрание на Скопје. 

Претседателот на Соборот барањето го доставува 
на надлежниот одбор. 

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе 
му поднесе на Соборот предлог за донесување на за-
кон. 

Ако одборот смета дека барањето не е основано 
за поднесеното барање ќе го извести Соборот. За 
одлуката на Соборот се известува подносителот на 
барањето". 

Член 39 
По член 128 се додаваат нови членови од 128а 

до 128з кои гласат: 
„Член 128а 

Пред претресувањето на предлогот за донесу-
вање закон на седница на Соборот, предлогот го 
разгледува надлежниот одбор на? Соборот и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од 
гледна точка на потребата за донесување на зако-
нот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз 
кои треба да се засновува законот, како и содржи-
ната на законот и за тоа му поднесува на Соборот 
извештај со мислење и предлог. 

Извештајот на одборот и на Законодавно-прав-
ната комисија им се доставува на членовите на 
Соборот најдоцна осум дена пред денот определен 
за одржување на седницата на Соборот на кој ќе 
се претресува предлогот. 

Член 1286 
Претресот по предлогот за донесување на закон 

на седница на Соборот опфаќа само начелен пре-
трес. 

Подносителот на предлогот може да учествува 
во претресот на седницата на Соборот. 

Член 128в 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот, Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен 
заклучок по предлогот за донесување на закон, за 

донесениот заклучок се известува подносителот на 
предлогот. 

- Член 128г 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичкото уредување, 
или се утврдува насока на развитокот на стопан-
ството и другите општествени дејности или се уре-
дуваат други позначајни прашања од надлежноста 
на Собранието, Соборот може со заклучокот за усво-
јување на предлогот за донесување на законот, да 
одреди и органи или организации што треба да 
бидат консултирани при изработката на нацртот на 
законот, да оцени потреба од посебни советувања, 
како и да определи други видови на соработка што 
можат да придонесат за подобра изработка на на-
цртот на закон. 

Член 128д 
По предлогот за донесување на закон соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, 
а може да ги утврди и начелата на кои тој треба 
да се засновува, како и прашањата што треба со 
него да се уредат. 

Член 128ѓ 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави 
нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му 
се достави предлог на закон. 

Член 128е 
Врз основа заклучокот на Соборот за усвојување 

на предлогот за донесување на закон, по правило, 
подносителот на предлогот пристапува кон изработ-
ка на нацрт на закон. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, соборот може да определи 
нацрт на закон да изработи или изработката на 
нацрт на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Собор или комисија на Собранието; 
— заедничка комисија на два или повеќе собори 

што за таа цел тие ќе ја образуваат; 
— група на пратеници; 
— установа или група на научни, стручни или 

јавни работници или некој од нив; 
— републички орган на управата 
Со заклучокот на Соборот може да се определи 

и рок за изработка на нацртот на закон. 

Член 128ж 
Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 
закон е функционер што раководи со републички 
орган на управата, предлогот на закон го поднесува 
Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се 
достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 128з 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Соборот 
за начелата на кои треба да се засновува законот 
или за содржината на законот, Соборот може изра-
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вотката! на нацртот на закон да ја довери на тело, 
орган, односно установа од член 128е на овој де-
ловник". 

Член 40 
По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес на 

нацрт на закон" со членовите 128з до 128о. 
„Член 128з 

Нацртот на закон изработен на основа на за-
клучок на Соборот им се доставува на надлежниот 
одбор и на Законодавно-правната коми,сија. 

Член 128и 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документаци ј а. 
Документацијата содржи покрај другото, пода-

тоци за износот на финансиските средства што ќе 
бидат потребни за спроведување на законот и за 
изворите кои тие средства ќе бидат обезбедувани. 

Член 128ј 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот 
определен за седницата на која ќе се претресува 
нацртот. 

Член 128к 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува на Советот, кој може на Со-
борот за нацртот да му даде свое мислење. 

Член 128л 
Пред претресот нацртот на закон во Соборот на-

цртот го разгледуваат одборите на Соборот во чиј 
делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со 
тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став и 
се доставуваат на Законодавно-правната комисија 
најдоцна на пет дена пред седницата на Комиси-
јата. 

Член 128љ 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 128м 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и За-

конодавно-правната комисија претседателот на Со-
борот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на сед-
ницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот 
на законот мора да поминат најмалку осум дена. 

Член 128н 
За нацртот на закон Соборот прво водд претрес 

во начело. 
Претресот во начело се врши на тој начин што 

членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за 
тоа дали начелата на кои треба да се засновува за-
конот утврдени од Соборот се спроведени и дали со 
нацртот е опфатена содржината што е утврдена со 
заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување 
на закон. 

Член 128њ 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со заклу-
чок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се 
измени или дополни, 

Соборот може да одреди рок во кој подносителот 
на нацртот ќе достави изменет односно дополнет 
текст. 

Член 128о 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се пре-

минува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој начин 

што се расправа за текстот на нацртот. 
По завршениот претрес Соборот со заклучок ги 

утврдува своите ставови и забелешки за нацртот 
на закон и нацртот му го упатува на подносителот 
за да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за изра-
ботување текстот на предлогот на закон". 

Член 41 
По член 128о се додава нов оддел „3. Поднесу-

вање на предлог на закон" со членовите од 128п до 
128у кои гласат: 

„Член 128п 
Предлог на закон може да поднесе: секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

Како предлог на закон се зема во разгледување 
предлогот што му се поднесува на Собранието врз 
основа на заклучок донесен при претресувањето на 
предлогот за донесување на закон или при претре-
сувањето на нацртот на закон. 

Член 128р 
Предлог на закон се поднесува во форма во која 

се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се подн,есува образложе-

ние што особено ги содржи причините, поради кое 
се донесува, законот, проблемите што се решаваат со 
законот, средствата што се потребни за неговото спро^ 
ведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени 
тие средства, како и други околности што се од 
значење за прашањата што се уредуваат со закон. 

Член 128с 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучувал за потребата да се донесе таков закон 
ниту протресувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 128т 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 128ќ 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал им се доставува на членовите на Соборот нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржува-
ње на седница на надлежниот одбор на Соборот, на 
кој ќе се претресува предлогот. 

Член 128у 
Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може да даде свое мис-
лење". 
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Член 42 
По член 128у наместо одделот „2. Работа во од-

бор или друго тело" се додава нов оддел „4. Раз-
гледување предлог на закон во одборите". 

Член 43 
Во член 129 зборот „пет", се заменува со „осум". 

Член 44 
Член 132 се брише. 

Член 45 
Одделот „3. Претрес на седница на Соборот" 

станува оддел „5. Претрес на предлог на закон во 
Соборот", и се додава нов член 13За кој гласи: 

„Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и од Законодавно-правната комисија, прет-
седателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува пред-
логот на закон мора да поминат најмалку 15 дена". 

Член 46 
По член 135 се додава нов член 135а кој гласи: 

„Член 135а 
Претставникот на Извршниот совет може да 

учествува во претресот по предлогот на закон во 
текот на целиот претрес по предлогот". 

Член 47 
Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се 

менува и гласи: 
„Текстот на предлогот се претресува во целост, 

а ако Соборот одлучи и по делови, главни односно 
оддели како и членови, Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандмани". 

Член 48 
Членовите 138—141 се менуваат и гласат: 

„Член 138 
Амандман на предлог на закон може да се под-

несе најдоцна осум дена пред денот што е определен 
за одржување на седницата на Соборот на која ќе 
се претресува предлогот на закон. 

Член 139 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гагжирааат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедување на тие средства. 

Член 140 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

вуваат на членовите на Соборот, на подносителот на 
предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 141 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначителна измена во текстот на предлогот на 
закон, претседателот на Соборот веднаш амандманот 
ќе им го достави на надлежниот одбор на Соборот и 

на Законодавно-правната комисија за да го проучат 
и на Соборот да му достават извештај со мислење 
и предлози по амандманот". 

Член 49 
По член 141 се додаваат нови членови 141а до 

141г кои гласат: 
„Член 141 а 

Ако амандманот на предлогот на закон содржи 
одредби со кои се ангажираат финансиски средства 
претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави 
амандманот и на одборот на Соборот во чиј дело-
круг спаѓа прашањето за образување на средства 
и за располагање со средствата за да го проучи 
влијанието на тие одредби врз расположивите сред-
ства и за обезбедување на средства за финансира-
ње на предложеното решение и за тоа да го извести 
Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на С90Д-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 1416 
По амандманот од претходните два члена не 

може на седницата на Соборот да се одлучува до-
дека не се изјаснат надлежните одбори а за аман-
дманите од член 141 додека не се изјасни и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Член 141в 
Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може да поднесе аман-
дман: на закон во текот на претресот на тој предлог. 

Подносителот на предлог на закон може да 
поднесува амандман се до заклучувањето на пре-
тресот по предлогот на закон. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот по предлогот на закон да поднесува 
амандман и на предлози на закони што не ги поднел 
тој. 

Амандманот на подносителот на предлогот на 
закон и амандманот со кој тој се согласи се смета 
за составен дел на предлогот. 

Член 141г 
По амандман на предлог на закон поднесен во 

текот на претресот по предлогот на закон Соборот 
може да одлучи претресот да се одложи и продолжи 
на една од неговите наредни седници или претресот 
да се прекине додека надлежниот одбор и Законо-
давно-правната комисија не го проучат амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот на 
предлогот на закон Извршниот совет или надлеж-
ниот одбор и Законодавно-правната комисија поба-
раат одлучувањето по амандманот да се одложи за 
да можат да го проучат и за него да се изјаснат". 

Член 50 
Во член 146 се додава нов став два кој гласи: 
„Според постапката од претходниот став се рас-

права и за! предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите ". 

Член 51 
Одделот „4. Донесување на закони по итна по-

стапка" се брише. 
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Член 52 
По член 146 се додава нов оддел „7. Скратена 

постапка за донесување на закон", а членовите 147 
и 148 се менуваат и гласат: 

„Член 147 
Ако со законот чие донесување се предлага не 

се уредуваат обемни или сложени прашања или до-
несувањето на! законот е условено со определен рок, 
подносител на предлог на закон може со предлогот 
за донесување на закон да го поднесе и предлогот 
на закон. 

Соборот може да одлучи по усвојувањето на 
предлогот на донесување на закон на истата! седни-
ца да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-прав-
ната комисија ќе го претресе откако по предлогот 
за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека 
е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесувале на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го подр-
жуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој Деловник може 
да поднесуваат предлози на закони. 

Член 148 
Со заклучокот за? потребата за донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување на седница и за до-
ставување на нацрти на! закони, предлози на закони 
и извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да под-
несе член на Соборот, претседателството на Собра-
нието и подносителот на предлогот за донесување 
на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се из-
вестува надлежниот одбор или друго тело на Собо-
рот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресуваат нацртот односно предлогот на закон, 
како и подносителот на предлогот за донесување на 
закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон, 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон". 

Член 53 
По член 148 се додава нов оддел „8. Итна по-

стапка за донесување на закон" со членовите 148а, 
I486, 148в и 148г кои гласат: 

„Член 148а 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок. 
По итна постапка Соборот донесува закон со кој 

се уредуваат такви прашања за чие уредување по-
стои неодложна потреба и ако за неговото донесу-
вање се примени редовната постапка за донесување 
на закон би можело да има штетни последици по 
општествената заедница. 

Член I486 
Донесување на закон по итна постапка може да 

предложи секој подносител на предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на закон по итна 

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага законот да се донесе по итна постапка. 

Член 148в 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 148г 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да му 
достават мислења и предлози по предлогот на за-
кон. 

Ако одлучи да побара мислења и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, Соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи". 

Член 54 
Одделот „5. Постапка за донесување други акти 

во Соборот" станува оддел „9. Постапка за донесу-
вање на други акти". 

Член 55 
По член 151 се додава нов оддел ,ДО. Постапка 

за претресување на извештаи, анализи и други ма-
теријали" се членовите 151а и 1516 кои гласат: 

Член 151а 
Претресот по извештаи, анализи и други мате-

ријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 1516 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на седни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресувањето на прашањето. 
Доколку одборот односно друго тело решиле да не 
се поднесува устен извештај на седница на Соборот, 
писмениот извештај ги содржи констатациите, ста-
вовите и предлозите, мислењата и сугестиите на 
одборот или другото тело. 

Член 56 
Во одделот „6. Постапка за изнесување на прет-

ходна јавна дискусија на нацрти или предлози на 
закони и други акти, тези и други претходни ма-
теријали за закони и други акти, бројката 6 се за-
менува со 10. 

Член 57 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието да го утврди пречистениот текст на Де-
ловникот на Просветно-културниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
да изврши нова нумерација на деловите, одделите 
и членовите на Деловникот. 
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Член 58 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а одред-
бите за постапката за донесување на закони ќе се 
применуваат од 10 јули 1967 година. 

192. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Социјално-
здравствениот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на својата седница 
одржана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ НА СОЦИЈАЛНО - ЗДРАВСТВЕНИОТ СО-
,БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 3 на Деловникот на Социјално-здрав-

ствениот собор на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/65), се додава нов став Кој 
гласи: 

„Соборот е во постојано заседание". 
Член 4 се брише. 

Член 2 
Во делот „II. ПРАТЕНИЦИ" се додава нов оддел: 

,Д. Права и должности". 

Член 3 
По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 76 кои 

гласат: 
„Член 7а 

Пратеникот што е спречен од оправдани причи-
ни да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е 
член, должен е за тоа благовремено да го извести 
претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или другото тело или дополнително да го 
оправда изостанокот. 

Член 76 
Одборот или другото тело на Соборот го извес-

тува Соборот за членот на одборот или другото тело 
кој трипати едноподруго отсуствувал од седницата 
на Одборот односно другото тело, а не ги оправдал 
своите изостаноци. Одборот односно другото тело 
може да му предложи на Соборот да го разреши 
овој член и на негово место да избере друг член". 

Член 4 
По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
„Пратеникот има право од државните органи и 

работните и други организации на подрачјето што 
ја сочинува изборната единица во која е избран, 
да бара податоци што му се потребни за вршење на 
неговата пратеничка функција". 

Член 5 
По член 10 се додаваат нови членови 10а и 106 

кои гласат: 
„Член 10а 

Пратеникот е должен да ги известува избирачи-
те од изборната единица во која е избран за својата 
работа и за работата на Соборот. 

Пратеникот е должен, по барање од општинското 
собрание од подрачјето на изборната единица во ко-
ја е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите 
и мислењата на општинското собрание по праша-
њата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот 
може да го изнесува и своето мислење и според 
своето мислење да се определи по тие прашања. 

Член 106 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

КОЈ а и избран да прибира мислења по прашањата 
за кои се расправа во Соборот и за дејството од 
применувањето на законите и другите акти на Со-
бранието, да го известува Соборот за своите забеле-
жувања во изборната единица по прашањата од де-
локругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува 
предлози за донесување на одлуки и преземање на 
соодветни мерки". 

Член 6 
Членовите 11-17 се бришат. 

Чл,ен 7 
Делот „Ш ВЕРИФИКАЦИЈА" станува оддел „2. 

Верификација" и членовите 18-27 стануваат члено-
ви 11-20 

Член 8 
Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „комисија" 

се додаваат зборовите „и сите изборни акти" а во 
ред 2 зборовите „става на располагање1' се заме-
нуваат со зборовите „ставаат на увид." 

Член 9 
Ве член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите ,.става на 

располагање" се заменуваат со зборот „доставува". 

Член 10 
Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлагање-

то на Одлуката" се заменуваат со „Одлагањето на 
донесување одлука". 

Член 11 
Во член 17 ред И наместо зборот „народот" се 

става зборот „народите". 

Член 12 
Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На соборот" 

се бришат. 
Член 13 

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
,.Во случај од претходниот став седницата на Со-

борот ја отвора и до изборот на претседател на Со-
борот претседава пратеникот најстар по возраст". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„ За првата седница на пратениците им се до-

ставува извештај на Републичката изборна комиси-
ја. На оваа седница се избира верификациона ко-
мисија 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". 

Член 14 
По член 20, се додава нов член 27а кој гласи: 
„По извршената верификација на мандатите на 

пратениците и по давањето на свечената изјава, се 
врши избор на претседател на Соборот, ако на прет-
седателот му престанува мандатот. 
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Избраниот претседател на Соборот го известува 
Претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на Со-
борот". 

Член 15 
По член 27 пред одделот „Имунитет" се става 

„3". 
Член 16 

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За седницата на мандатно-имунитетната ко-

мисија се известува и пратеникот за кого се одне-
сува барањето". 

Член 17 
По член 34 се додава нов член 34а кој гласи: 
„Мандатно-имунитетната комисија му поднесува 

на Саборот извештај за секој друг случај што прет-
ставува основ за престанок на мандатот на член на 
Соборот. 

Врз основа на Извештајот на мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот го утврдува престанокот 
на мандатот на член на Соборот". 

Член 18 
По член 35 се додава нов дел „Ш ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА НА СОБОРОТ" и со член 35-а кој гласи: 
„Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

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

По изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, Извршниот совет и ре-
публичките органи на управата, општествено-поли-
тичките заедници, општествено-политичките, работ-
ните и други организации, како и ги зема предвид 
предлозите на членовите на Соборот. 

Предлогот на програма за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот. 

Член 19 
Во член 36 став 2 алинеја 6 се менува и гласи: 

„Ги толкува одредбите на овој деловник за дело-
кругот на одборите и другите тела на Соборот, како 
и другите одредби на овој деловник и ги решава 
спорните прашања во врска со нивниот делокруг". 

Член 20 
Во член 51 ред 4 зборот „пет" се менува со 

„осум". 
Член 21 

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи: 
„За свиканата седница претседателот на одборот 

или другото тело го известува претседателот на Со-
борот, Извршниот совет и претставникот на предла-
гачот по одделните прашања и предлози во рокот од 
претходниот член". 

Член 22 
Во член 58 во став 2 се додава следната речени-

ца: „за повторна повреда на редот претседателот из-
речува опомена која се внесува во записникот". 

Член 23 
Во член 59 во став 2 победената реченица се 

менува и гласи: „на заедничките седници на одбори-
те или другите тела претседаваат најизменично 
претседателите". 

Член 24 
По член 60 се додава член 60а кој гласи: 
„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 
и од републичките органи на управата, општествено-
политичките заедници, општествено-политичките ор-
ганизации ,работните и други самоуправни организа-
ции, 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 25 
Во член 62 зборовите „осум" се менуваат во 

„петнаесет". 
Член 26 

Член 72 се брише. 
Член 27 

Во член 77 зборот „дисциплинските" се заменува 
со зборот „следните". Во член 80 зборовите „дисци-
плинските мерки" се заменуваат со зборот „мер-
ките". 

Член 28 
Во член 78 ставот 1 се менува и гласи: 
„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

ницата со своето поведение со земање на збор кога 
претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор 
на говорник или со слична постапка го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник". 

Ставот 3 се менува и гласи: „Мерките опомена и 
одземање на збор ги изречува претседателот на Со-
борот". 

Член 29 
Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите 

„или некој член од Соборот или" се ставаат зборови-
те „Собранието, пратениците или други лица"; во 
став 3 ред 4 по зборот „соборот" се става точка и 
се бришат зборовите „без претрес" потоа се додава 
нова реченица која гласи „за отсуствувањето од 
седницата се одлучува без претрес", во став 5 ред 2 
зборот „дисциплинска" се брише. 

Во ставот 3 зборот „пет" се заменува со „десет". 

Член 30 
Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател" се 

заменува со „граѓанин" и во став 2 ред 3 зборот „слу-
шатели" со зборот „граѓани". 

Член 31 
Во член 87 зборовите „говорниците и говорници" 

се заменуваат со зборовите „пратениците и пратени-
ци". 

Член 32 
По член 87 се додава член 87а кој гласи: 
„Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој мо-

же говорот да го приложи кон стенографските бе-
лешки". 
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Член 33 
Во член 88 зборот „едноставен" се заменува со 

„единствен". 

Член 34 
Делот „8. Поставување на пратенички прашања" 

се менува и гласи „8. Пратенички прашања и из-
зестувања", а членовите 101, 102 и 103 се заменуваат 
со членовите 101, 102, 103, 103а, 1036, 103в, 103г и 103д 
кои гласат: 

„Член 101 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

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

Секој член на Соборот има право на претседате-
лот на Соборот и на претседателите на одборите или 
другите тела на Соборот да им поставува прашања 
што се однесуваат на нивната работа односно на 
работата на Соборот и телата. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно а во 

времето помеѓу две седници писмено преку претседа-
телот на Соборот. Поставувањето на прашањата мо-
же да трае најмногу 2 минути. 

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 поставено 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 односниот орган на управата и затоа ќе го 
извести подносителот на прашањето. Подносителот 
на прашањето може тоа прашање повторно да го 
постави на седница на Соборот кој одлучува за со-
гласноста на прашањето со одредбите на Деловникот. 

Член 103 
На усно поставено прашање се одговара, по пра-

вило, на првата идна седница на Соборот. На писме-
но поставено прашање се одговара на првата идна 
седница на Соборот, ако тоа прашање на Извршниот 
совет односно на функционерот што раководи со од-
носниот 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 Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да 
се даде веднаш на истата седница на која е поставе-
но прашањето. 

Член 103а 
Пратеник 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 доста-

вува на подносителот на прашањето, а на првата ид-
на седница го известува Соборот за содржината на 
одговорот, 

По барање од претставникот на Извршниот совет 
односно од функционерот што раководи со репуб-
личкиот орган на управата Соборот може да опреде-
ли подолг рок за давање на одговор. 

Член 1036 
На прашање поставено на Извршниот совет ОД-

ГОВОР дава определениот претставник на Советот, 
а на прашање поставено на функционер кој раково-
ди со републички орган на управата, одговор може 
да даде, покрај тој функционер и функционерот кој 
според важечките прописи, го заменува, а по исклу-
чок — и потсекретарот во органот со кој раководи 
функционерот на кого прашањето му е поставено. 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата може да одбие да даде одговор на по-
ставеното прашање, ако тоа прашање не се однесу-
ва на нивната работа или на работите од нивната 
надлежност. 

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на Извршниот со-
вет односно функционерот кој раководи со репуб-
личкиот орган на управата може да предложи одго-
ворот да се даде на седницата на Соборот без при-
суство на јавноста. 

Член 103в 
По примениот одговор пратеникот што го поста-

вил прашањето може да постави дополнително пра-
шање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува не-
говото прашање да се стави на дневен ред на истата 
р!ли на една од наредните седници на Соборот. За 
предлогот Соборот одлучува без претрес по ислушу-
вањето на мислењето од претставникот на Извршни-
от совет односно од функционерот кој раководи со 
републички орган на управата. 

Претставникот на Извршниот совет, функционе-
рот кој раководи со републички орган на управата и 
надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат пре-
тресот на тоа прашање да се одложи додека не се 
соберат потребните податоци. Ако се усвои барање-
то, Соборот го определува рокот до кога се одлага 
претресувањето на тоа прашање. 

Член 103г 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за претресување на 
пратенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

Член 103 д 
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 што се 
на дневен ред на седницата или се подготвуваат за 
седница на Соборот или друго тело како и известу-
вање за други прашања што му се потребни за вр-
шење на неговата пратеничка функција, а се од-
несуваат на работи од делокругот на органот на уп-
равата со кој тој, функционер раководи. 

Функционерите се должни во рок од 8 дена да 
го дадат бараното известување. 
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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 ба-
раното известување". 

Член) 35 
Член 116 се брише. 

Член 36 
Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи: 
„За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенографски 
белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно 
друго тело". 

Член 37 
Во делот VIII се додава нов оддел „1. Претрес 

на предлог за донесување на закон". 

Член 38 
Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и 

гласат: 
„Член 125 

Постапката за донесување на закон отпочнува 
со поднесување предлог за донесување на закон. 

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во Соборот, Извршниот со-
вет, комисија на Собранието, одбор на собор, како 
и функционер што раководи со републички орган 
на управата. 

Секој друг собор може на Соборот да му пред-
ложи донесување на закон од делокругот на Со-
борот. 

Член 126 
Предлогот за донесување на закон треба да 

ги содржи причините поради кои е потребно да 
се донесе тој закон, основните начела на кои тој 
треба да се засновува и прашањата што треба 
со него да се уредат. 

Кога од претседателот на Собранието ќе до-
бие предлог за донесување на закон, претседате-
лот на Соборот ќе му го достави на надлежниот 

' одбор. 
Член 127 

Предлогот за донесување на закон мора на 
членовите на Соборот да им биде доставен нај-
доцна на петнаесет дена пред денот одреден за 
одржување на седницата на Соборот на кој ќе 
се претресува ТОЈ предлог. 

Член 128 
Барање за донесување на закон може да под-

несе работна и друга самоуправна организација, 
општествено-политичка организација, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општински собранија и 
Градското собрание на Скопје. 

Претседателот на Соборот барањето го до-
ставува на надлежниот одбор. 

Ако одборот смета дека барањето е основано 
ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување 
на закон. 

Ако одборот смета дека барањето не е осно-
вано за поднесеното барање ќе го извести Собо-
рот. За одлуката на Соборот се известува подно-
сителот на барањето". 

Член 39 
По член 128 се донесуваат нови членови од 

Ша до кои гласат; 

„Член 128а 
Пред претресувањето на предлогот за доне-

сување на закон на седница на Соборот, предло-
гот го разгледува надлежниот одбор на Соборот 
и Законодавно-правната комисија. 

Одборот на Соборот го разгледува предло-
гот од гледна точка на потребата за донесување 
на законот, а ја разгледува и основаноста на на-
челата врз кои треба да се засновува законот, 
како и содржината на законот и за тоа му подне-
сува на Соборот извештај со мислење и предлог. 

Извештајот на одборот и на Законодавно-прав-
ната комисија им се доставува на членовите на 
Соборот најдоцна осум дена пред денот опреде-
лен за одржување на седницата на Соборот на 
кој ќе се претресува предлогот. 

Член 1286 
Претресот по предлогот за донесување на за-

кон на седница на Соборот опфаќа само начелен 
претрес. 

Подносителот на предлогот може да учествува 
во претресот на седницата на Соборот. 

Член 128в 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот, Соборот го известува Репуб-
личкиот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен за-
клучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот 
на предлогот. 

Член 128г 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чења за општественото и политичкото уредување, 
или се утврдува насока на развитокот на стопан-
ството и другите општествени дејности или се уре-
дуваат други позначајни прашања од надлежноста 
на Собранието, Соборот може со заклучокот за 
усвојување на предлогот за донесување на зако-
нот, да одреди и органи или организации што 
треба да бидат консултирани при изработката на 
нацртот на законот, да оцени потреба од посебни 
советувања, како и да определи други БИДОВИ на 
соработка што можат да придонесат за подобра 
изработка на нацртот на закон. 

Член 128 д 
По предлогот за донесување на закон соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, 
а може да ги утврди и начелата на кои тој треба 
да се засновува, како и прашањата што треба 
со него да се уредат. 

Член 128Ѓ 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави на-
црт на закон или наместо нацрт на закон да му 
се достави предлог на закон. 
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Член 128е 
Врз основа заклучокот на Соборот за усвоју-

вање на предлогот за донесување на закон, по 
правило, подносителот на предлогот пристапува 
кон изработка на нацрт на закон. 

Во согласност со подносителот на предлогот 
за донесување на закон, Соборот може да опре-
дели нацрт на закон да изработи или изработката 
на нацрт на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

— заедничка комисија на два или повеќе со-
бори што за таа цел тие ќе ја образуваат; 

— група на пратеници; 
— установа или група на научни, стручни или 

јавни работници или некој од нив; 
— републички орган на управата. 
Со заклз^чокот на Соборот може да се определи 

и рок за изработка на нацртот на закон. 
Член 128ж 

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-
лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување . на закон. 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 
закон е функционер што раководи со републички 
орган на управата, предлогот на закон го поднесува 
Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 128з 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Собо-
рот за начелата на кои треба да се засновува за-
конот или за содржината на законот, Соборот мо-
же изработката на нацртот на закон да ја довери 
на тело, орган, односно установа од член 128е на 
овој деловник". 

Член 40 
По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес 

на нацрт на закон" со членовите 128з до 128о. 

„Член 128з 
Нацртот на закон изработен на основа на за-

клучок на Соборот им се доставува на надлеж-
ниот одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 128и 
Со нацртот на закон се поднесува и потреб-

ната документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, по-

датоци за износот на финансиските средства што 
ќе бидат потребни за спроведување на законот и 
за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбеду-
вани. 

Член 128ј 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот 
определен за седницата на која ќе се претресува 
нацртот. 

Член 128к 
Нацртот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет му се доставува на Советот, кој може 
на Соборот за нацртот да му даде свое ми-
слење. 

Член 128л 
Пред претресот нацртот на закон во Соборот 

нацртот го разгледуваат одборите на Соборот во 
чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат 
со тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната коми-
сија најдоцна на пет дена пред седницата на Ко-
мисијата. 

Член 128љ 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мисле-
ња и предлози. 

Член 128м 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и 

Законодавно-правната комисија претседателот на 
Соборот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на 
седницата на Соборот на кој ќе се претресува на-
цртот на законот мора да поминат најмалку осум 
дена. 

Член 128н 
За нацртот на закон Соборот прво води пре-

трес во начело. 
Претресот во начело се врши на тој начин што 

членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за 
тоа дали начелата на кои треба да се засновува 
законот утврдени од Соборот се спроведени и дали 
со нацртот е опфатена содржината што е утврдена 
со заклучокот со кој е усвоен предлогот за доне-
сување на закон. 

Член 128њ 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со за-
клучок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да 
се измени или дополни. 

Соборот може да одреди рок во кој подноси-
телот на нацртот ќе достави изменет односно до-
полнет тскст. 

Член 128о 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се 

преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој на-

чин што се расправа за текстот на нацртот. 
По завршениот претрес Соборот со заклучок 

ги утврдува своите ставови и забелешки за на-
цртот на закон и нацртот му го упатува на подно-
сителот за да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за изра-
ботување текстот на предлогот на закон". 

Член 41 
По член 128о се додава нов оддел „3. Подне-

сување на предлог на закон" со членовите од 128п 
до 128у кои гласат: 

„Член 128п 
Предлог на закон може да поднесе: секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Изврш-
ниот совет, комисија на Собранието и одбор на 
Собранието. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Собранието 
врз основа на заклучок донесен при претресува^ 
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њето на предлогот за донесување на закон или 
при претресувањето на нацртот на' закон. 

Член 128р 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува образло-

жение што особено ги содржи причините, поради 
кои се донесува законот, проблемите што се реша-
ваат со законот, средствата што се потребни за 
неговото спроведување и изворите од кои ќе би-
дат обезбедени тие средства, како и други окол-
ности што се од значење за прашањата што се 
уредуваат со закон. 

Член 128с 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот 

не одлучувал за потребата да се донесе таков за-
кон ниту протресувал нацрт на таков закон, со 
таков предлог ќе се постапи како со предлог за 
донесување на закон. 

Член 128т 
Кога од претседателот на Собранието ќе до-

бие предлог на закон, претседателот на Соборот 
ќе му го упати предлогот на одборот на Соборот 
во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува 
со предложениот закон. 

Член 128ќ 
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 седница на надлежниот одбор на Со-
борот, на кој ќе се претресува предлогот. 

Член 128у 
Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За та-
ков предлог Извршниот совет може да даде свое 
мислење". 

Член 42 
По член 128у наместо одделот „2. Работа во 

одбор или друго тело" се додава нов оддел „4. Раз-
гледување предлог на закон во одборите". 

Член 43 
Во член 129 зборот пет", се заменува со „осум". 

Член 44 
Член 132 се брише. 

Член 45 
Одделот „3. Претрес на седница на Соборот4 

станува оддел „5. Претрес на предлог на закон 
во Соборот", и се додава нов член 133а кој гласи: 

„Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и од Законодавно-правната комисија, прет-
седателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува пред-
логот на закон мора да поминат најмалку 15 дена". 

Член 46 
По член 135 се додава нов член 135а кој гласи: 

„Член 135а 
Претставникот на Извршниот совет може да 

учествува во претресот по предлогот на закон во 
текот на целиот претрес по предлогот". 

Член 47 
Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се 

менува и гласи: 
„Текстот на предлогот се претресува во целост, 

а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно 
оддели како и членови. Во текот на свој пре-
трес се одлучува и за поднесените амандмани". 

Член 48 
Членовите 138—141 се менуваат и гласат: 

„Член 138 
Амандман на предлог на закон може да се 

поднесе најдоцна осум дена пред денот што е 
определен за одржување на седницата на Собо-
рот на која ќе се претресува предлогот на закон. 

Член 139 
Амандман на предлог на закон се поднесува 

во писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се 

ангажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за' обезбедување на тие средства. 

Член 140 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

вуваат на членовите на Соборот, на подносителот 
на предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 141 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначителна измена во текстот на предлогот на 
закон, претседателот на Соборот веднаш аманд-
манот ќе им го достави на надлежниот одбор на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија за 
да го проучат и на Соборот да му достават изве-
штај со мислење и предлози по амандманот". 

Член 49 
По член 141 се додаваат нови членови 141 а 

до 141г кои гласат: 

„Член 141а 
Ако амандманот на предлогот на закон содржи 

одредби со кои се ангажираат финансиски сред-
ства претседателот на Соборот веднаш ќе му го 
достави амандманот и на одбор на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето за образување на сред-
ства и за располагање со средствата за да го про-
учи влијанието на тие одредби врз расположи-
вите средства и за обезбедување на средства за 
финансирање на предложеното решение и за тоа 
да го извести Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
вениот одбор на Републичкиот собор. 

Член 1416 
По амандманот од претходните два члена не 

може на седницата на Соборот да се одлучува 
додека не се изјаснат надлежните одбори а за 
амандманите од член 141 додека не се изјасни и 
Законодавно-правната комисија. 



Стр. 366 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 мај 1967 

Член 141в 
Членот на Соборот, чиј предлог го поддржу-

ваат најмалку десет пратеници, може да поднесе 
амандман на закон во текот на претресот на тој 
предлог. 

Подносителот на предлог на закон може да 
поднесува амандман се до заклучувањето на пре-
тресот по предлогот на закон. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот по предлогот на закон да поднесува 
амандман и на предлози на закони што не ги под-
нел тој. 

Амандманот на подносителот на предлогот на 
закон и амандманот со кој тој се согласи се смета 
за составен дел на предлогот. 

Член 141г 
По амандман на предлог на закон поднесен во 

текот на претресот по предлогот на закон Соборот 
може да одлучи претресот да се одложи и про-
должи на една од неговите наредни седници или 
претресот да се прекине додека надлежниот одбор 
и Законодавно-правната комисија не го проучат 
амандманот. 

Одборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на закон Извршниот совет или над-
лежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
побараат одлучувањето по амандманот да се од-
ложи за да можат да го проучат и за него да се 
изјаснат". 

Член 50 
Во член 146 се додава нов став два кој гласи: 
„Според постапката од претходниот став се 

расправа и за предлозите односно амандманите од 
одборите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите". 

Член 51 
Одделот „4. Донесување на закони по итна 

постапка" се брише. 

Член 52 
По член 146 се додава нов оддел „7. Скратена 

постапка за донесување на закон", а членовите 
147 и 148 се менуваат и гласат: 

„Член 147 
Ако со законот чие донесување се предлага 

не се уредуваат обемни или сложени прашања 
или донесувањето на законот е условено со опре-
делен рок, подносител на предлог на закон може 
со предлогот за донесување на закон да го поднесе 
и предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи по усвојувањето на 
предлогот на донесување на закон на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-
правната комисија ќе го претресе откако по пред-
логот за донесување на закон Соборот ќе заклучи 
дека е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го подр-
жуваат 10 пратеници на Соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој деловник може 
да поднесуваат предлози на закони. 

Член 148 
Со заклучокот за потребата за донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување на седница и за до-
ставување на нацрти на закони, предлози на за-
кони и извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, претседателството на 
Собранието и подносителот на предлогот за доне-
сување на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или друго тело на 
Соборот и Законодавно-правната комисија што 
ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на 
закон, како и подносителот на предлогот за доне-
сување на закон. 

Во скратената постапка за донесување на за-
кон, амандмани можат да се поднесуваат до заклу-
чувањето на претресот по предлогот на закон". 

Член 53 
По член 148 се додава нов оддел „8. Итна по-

стапка за донесување на закон" со членовите 
148а, I486, 148в, 148г кои гласат: 

„Член 148а 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок. 
По итна постапка Соборот донесува закон со 

кој се уредуваат такви прашања за чие уреду-
вање постои неодложна потреба и ако за него-
вото донесување се примени редовната постапка 
за донесување на закон би можело да има штетни 
последици по општествената заедница. 

Член I486 
Донесување на закон по итна постапка може 

да предложи секој подносител на предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на закон по итна 

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага законот да се донесе по итна постапка. 

Член 148в 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 148г 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на Со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да му 
достават мислење и предлози по предлогот на закон. 

Ако одлучи да побара мислење и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната ко-
мисија, Соборот го прекинува претресот по пред-
логот на закон додека одборите и Комисијата 
не му поднесат свои извештаи. 

Член 54 
Одделот „5. Постапка за донесување други 

акти во Соборот" станува оддел „9 Постапка за 
донесување на други акти". 
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Член 55 
По член 151 се додава нов оддел ,ДО. Постап-

ка за претресување на извештаи, анализи и дру-
ги материјали" со членовите 151а и 1516 кои 
гласат: 

„Член 151 а 
Претресот по извештаи, анализи и други ма-

теријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 1516 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на сед-
ницата на Соборот, писмениот извештај содржи 
само основни податоци за претресувањето на пра-
шањето. Доколку одборот односно друго тело ре-
шиле да не се поднесува устен извештај на сед-
ница на Соборот, писмениот извештај ги содржи 
констатациите, ставовите и предлозите, мислењата 
и сугестиите на одборот или другото тело". 

Член 56 
Во одделот „6. Постапка за изнесување на прет-

ходна јавна дискусија на нацрти или предлози 
на закони и други акти, тези и други претходни 
материјали за закони и други акти", бројката 6 
се заменува со 10. 

Член 57 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието да го утврди пречистениот текст на 
Деловникот на Социјално-здравствениот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и да изврши нова нумерација на деловите, 
одделите и членовите на Деловникот. 

Член 58 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а одред-
бите за постапката за донесување на закони ќе 
се применуваат од 10 јули 1967 година. 

193. 
Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Органи-
зационо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ДЕЛОВНИКОТ НА ОРГАНИЗАЦИОНО -
ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 3 на Деловникот на Организационо-по-

литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/65), се додава нов став 1 кој гласи: 

„Соборот е во постојано заседание". 
Членот 4 се брише. 

Член 2 
Во делот „И ПРАТЕНИЦИ" се додава нов од-

дел: ,Д. Права и должности". 

Член 3 
По член 7 се додаваат 2 нови члена: 7а и 76. 

„Член 7а 
Пратеникот што е спречен од оправдани при-

чини да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е 
член, должен е за тоа благовремено да го извести 
претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или другото тело, или дополнително да 
го оправда изостанокот. 

Член 76 
Одборот или другото тело на Соборот го изве-

стува Соборот за членот на одборот или другото 
тело кој трипати едноподруго отсуствулал од сед-
ницата на одборот односно другото тело, а не ги 
оправдал своите изостаноци. Одборот односно дру-
гото тело може да му предложи на Соборот да 
го разреши овој член и на негово место да избере 
друг член". 

Член 4 
По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
„Пратеникот има право од државните органи 

и работните и други организации на подрачјето 
што ја сочинува изборната единица во која е из-
бран, да бара податоци што му се потребни за вр-
шење на неговата пратеничка функција". 

Член 5 
По член 10 се додаваат нови членови 10а и 

106 кои гласат: 
„Член 10а 

Пратеникот е должен да ги известува избира-
чите од изборната единица во која е избран за сво-
јата работа и за работата на Соборот. 

Пратеникот е должен, по барање од општин-
ското собрание од подрачјето на изборната единица 
во која е избран да ги изнесува пред Соборот пред-
лозите и мислењата на општинското собрание по 
прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пра-
теникот може да го изнесува и своето мислење и 
според своето мислење да се определи по тие 
прашања. 

Член 106 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата 
за кои се расправа во Соборот и за дејството од 
применувањето на законите и другите акти на Со-
бранието, да го известува Соборот за своите забе-
лежувања во изборната единица по прашањата од 
делокругот на Соборот и во врска со тоа да подне-
сува предлози за донесување на одлуки и презе-
мање на соодветни мерки". 

Член 6 
Членовите 11 до 17 се бришат. 

Член 7 
Делот: ,ДН ВЕРИФИКАЦИЈА" станува оддел: 

„2. Верификација" и членовите 18—27 стануваат 
членови 11—20. 

Член 8 
Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „комисија" 

се додаваат зборовите „и сите изборни акти", а во 
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ред 2 зборовите „става на располагање" се за-
менуваат со зборовите „ставаат на увид". 

Член 9 
Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става 

на располагање" се заменуваат со зборот „доста-
вува". 

Член 10 
Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлага-

њето на одлуката" се заменуваат со „Одлагањето 
на донесување одлука". 

Член И 
Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот" се 

става зборот „народите". 

Член 12 
Во член 18 во ред б и 7 зборовите „На соборот" 

се бришат. 
Член 13 

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во случај од претходниот став седницата на 

Соборот ја отвора и до изборот на претседател на 
Соборот претседава пратеникот најстар по воз-
раст". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За првата седница на пратениците им се до-

ставува извештајот на Републичката изборна ко-
мисија. На оваа седница се избира верификацио-
на комисија која, врз основа на извештајот на 
Републичката изборна комисија и изборните акти, 
ја испитува правилноста на спроведените избори и 
за тоа му поднесува на Соборот свој извештај". 

Член 14 
По член 27, се додава нов член 27а кој гласи; 
„По извршената верификација на мандатите 

на пратениците и по давањето на свечената изјава, 
се Ерши избор на претседател на Соборот, ако 
на претседателот му престанува мандатот. 

Избраниот претседател на соборот го известува 
Претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на 
Соборот". 

Член 15 
По член 20 пред одделот „Имунитет" се ста-

ва „3". 
Член 16 

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За седниците на Мандатно-имунитетната коми-

сија се известува и пратеникот на кого се однесува 
барањето". 

Член 17 
По член 34 се додава нов член 34а кој гласи: 
„Мандатно-имунитетната комисија на Соборот 

му поднесува извештај за секој случај што претста-
вува основ за престанок на мандатот на член на 
Соборот. 

Врз основа на Извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот го утврдува престанокот 
на мандатот на член на Соборот". 

Член 18 
По член 35 се додава нов дел „Ш ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ" и нов член 35а кој 
гласи: 

„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 на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, со другите собори на Со-
бранието, Извршниот совет и републичките ор-
гани на управата, општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките, работните и други 
организации, како и ги зема предвид предлозите на 
членовите на Соборот. 

Предлогот на програма за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот. 

Член 19 
Во член 36 став 2 алинеа 6 се менува и гласи: 
„Ги толкува одредбите на овој Деловник за 

делокругот на одборите и другите тела на Соборот 
како и другите одредби на овој Деловник и ги 
решава спорните прашања во врска со нивниот 
делокруг". 

Член 20 
Во член 51 ред 4 зборот „пет" се менува со 

„осум". 
Член 21 

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи: 
„За свиканата седница претседателот на Од-

борот или другото тело го известува претседателот 
на Соборот, Извршниот совет и претставникот на 
предлагачот по одделните прашања и предлози во 
рокот од претходниот член". 

Член 22 
Во член 58 во став 2 се додава следната рече-

ница: „за повторна повреда на редот претседателот 
изречува опомена која се внесува во записникот '. 

Член 23 
Во член 59 во став 2 последната реченица се 

менува и гласи: „на заедничките седници на одбо-
рите или другите тела претседаваат наизменично 
претседателите". 

Член 24 
По член 60 се додава член 60а кој гласи: 
„Предлогот на дневен ред за седница на Собо-

рот го подготвува претседателот на Соборот. Секој 
член на Соборот, одборите и другите тела на Со-
борот и Извршниот совет можат на Соборот да му 
предлагаат одделно прашање да се внесе во пред-
логот на дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
и од републичките органи на управата, опште-
ствено-политичките заедници,, општествено-поли-
тичките организации, работните и други самоуправ-
ни организации, здруженија како и од страна на 
граѓаните. 

Предлог за внесување на одделно прашање 
во дневен ред пред седница на Соборот се подне-
сува писмено, а на седница на Соборот може и 
усно." 

Член 25 
Во член 62 зборот „осум" се менува во „пет-

наесет". 
Член 28 

Член 72 се брише. 
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Член 27 
Во член 77 зборот „дисциплинските" се заме-

нува со зборот „следните", во член 80 зборовите 
„дисциплинските мерки" се заменуваат со зборот 
„мерките". 

Член 28 
Во член 78 ставот 1 се менува и гласи: 
„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

ницата со своето поведение со земање на збор кога 
претсздателот не му дал збор, со упаѓање на збор 
на говорник или со слична постапка го нарушува 
редот на седницата и одредбите на овој деловник. 

Ставот 3 се менува и гласи: „мерките опомена 
и одземање на збор ги изречува претседателот на 
Соборот". 

Член 29 
Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборо-

вите „или некој член од Соборот или „се ставаат збо-
ровите „Собранието, пратениците или други лица"; 
во став 3 ред 4 по зборот „Соборот" се става точка 
и се бришат зборовите „без претрес" потоа се до-
дава нова реченица која гласи: „за отстранување од 
седница се одлучува без претрес"; во став 5 ред 
2 зборот „дисциплинска" се брише; во став 3 збо-
рот „пет" се заменува со зборот „десет". 

Член 30 
Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател" се 

заменува со „граѓанин" и во став 2 ред 3 зборот 
„слушатели" со зборот „граѓани". 

Член 31 
Во член 87 зборовите „говорниците и говорни-

ци" се заменуваат со зборовите „пратениците и 
пратеници". 

Член 32 
По член 87 се додава член 87а кој гласи: 
„Пријавениот пратеник може да се откаже 

од говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки". 

Член 33 
Во член 88 зборот „едноставен" се заменува со 

„единствен". 
Член 34 

Делот „8. Поставување на пратенички прашања" 
се менува и гласи: „8. Пратенички прашања и из-
вестувања"; членовите 101, 102 и 103 се менуваат 
и се додаваат нови членови 103а, 1036, 103в, 103г и 
103д кои гласат: 

„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 има право на претсе-
дателот на Соборот и на претседателите на одбо-
рите или другите тела на Соборот да им поставува 
прашања што се однесуваат за нивната работа од-
носно на работата на Соборот и телата. 

Член 102 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

во времето помеѓу две седници писмено преку прет-
седателот на Соборот. Поставувањето на праша-
л н а може да трае најмногу две минути. 

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 писмено поставено 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 орган на управата и за тоа 
ќе го извести подносителот на прашањето. Подно-
сителот на прашањето може тоа прашање повторно 
да го постави на седница на Соборот кој одлучува 
за согласноста на прашањето со одредбите на Де-
ловникот. 

Член 103 
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 Из-
вршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на управата 
му е доставено најдоцна петнаесет дена пред де-
нот што е определен за одржувањето на седни-
цата. 

По предлог на 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 103а 
Пратеник 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 прашањата и на пр-
вата 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 1036 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

говор дава определениот претставник на советот, а 
на прашање поставено на функционер кој рако-
води со републички орган на управата, одговор 
може да даде, покрај тој функционер и функцио-
нерот кој според важечките прописи, го заменува, 
а по исклучок — и потсекретарот на органот со кој 
раководи функционерот на кого прашањето му е 
поставено. 

Претставникот на Извршниот совет односно 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата може да одбие да даде одговор на 
поставеното прашање, ако тоа прашање не се одне-
сува на нивната работа или на работите од нивната 
надлежност. 

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на Извршниот 
совет односно функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата може да предложи 
одговорот да се даде на седницата на Соборот без 
присуство на јавноста 
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Член 103в 
По примениот одговор пратеникот што го по-

ставил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој со однесува 
неговото прашање да се стави на дневен ред и 
на истата или на една од наредните седници на 
Соборот. За предлогот Соборот одлучува без пре-
трес по ислушување на мислењето од претставникот 
на Извршниот совет односно од функционерот кој 
раководи со републички орган на управата. 

Претставникот на Извршниот совет, функцио-
нерот кој раководи со републичкиот орган на упра-
вата и надлежниот одбор на Соборот, можат да ба-
раат претресот на тоа прашање да се одложи до-
дека не се соберат потребните податоци. Ако се ус-
вои барањето, Соборот го определува рокот до кога 
се одлага претресувањето на тоа прашање. 

Член 103г 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за претресување на 
пратенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

Член 103 д 
Член на Соборот има право да бара писмено или 

усно известување од републичките секретари и 
други функционери што раководат со самостојните 
републички органи на управата за прашања што 
се на дневен ред на седницата или се подготвуваат 
за седница на Соборот или друго тело како и из-
вестување за други прашања што му се потребни 
за вршење на неговата пратеничка функција, а се 
однесуваат на работи од делокруг на органот на 
управата со кој тој функционер раководи. 

Функционерите се должни во рок од 8 дена 
да го дадат бараното известување. 

Доколку не можат да го дадат бараното изве-
стување во рок од претходниот став треба да го 
известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го 
дадат бараното известување". 

Член 35 
Член 116 се брише. 

Член 36 
Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи: 
„За работата на седниците на одбор или д,руго 

тело на Соборот можат да се водат и стенографски 
белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно 
другото тело". 

Член 37 
Во делот УП се додава нов оддел ,Д. Претрес 

на предлог за донесување на закон". 

Член 38 
Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и 

гласат: 
Член 125 

Постапката за донесување на закон отпочнува 
со поднесување предлог за донесување на закоп. 

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, 
комисија на Собранието, одбор на собор, како и 
функционер што раководи со републички орган на 
управата. 

Секој друг собор, на Соборот може да му пред-
ложи донесување на закон од делокругот на Со-
борот. 

Член 126 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

содржи причините поради кој е потребно да се до-
несе тој закон, основните начела на кој тој треба 
да се засновува и прашањата што треба со него да 
се уредат. 

Кога од претседателот на Собранието ќе до-
бие предлог за донесување на закон, претседате-
лот на Соборот ќе му го достави на надлежниот 
одбор. 

Член 127 
Предлогот за донесување на закон мора на чле-

новите на Соборот да им биде доставен најдоцна 
на петнаесет дена пред денот одреден за одржу-
вање на седницата на Соборот на кој ќе се претре-
сува тој предлог. 

Член 128 
Барање за донесување на закон може да под-

несе работна и друга самоуправна организација, 
општествено-политичка организација, здружение 
на граѓаните, група граѓани, општинско собрание 
и Градското собрание на Скопје. 

Претседателот на Соборот барањето го доста-
вува на надлежниот одбор. 

Ако одборот смета дека барањето е основано 
ќе му поднесе на соборот предлог за донесување 
на закон. 

Ако одборот смета дека барањето не е основано 
за поднесеното барање ќе го извести соборот. За 
одлуката на Соборот се известува подносителот на 
барањето. 

Член 39 
По член 128 се додаваат нови членови од 128а 

до 128з кои гласат: 
„Член 128а 

Пред претресувањето на предлогот за донесу-
вање на закон на седница на Соборот, предлогот 
го разгледува надлежниот одбор на Соборот и 
Законодавно-правната комисија. 

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од 
гледна точка на потребата за донесување на за-
конот, а ја разгледува и основаноста на начелата 
врз кои треба да се засновува законот, како и со-
држината на законот и за тоа му поднесува на Со-
борот извештај со мислење и предлог. 

Извештајот на одборот и на Законодавно-прав-
ната комисија им се доставува на членовите на Со-
борот најдоцна осум дена пред денот определен за 
одржување на седни.цата на Соборот на која ќе 
се претресува предлогот. 

Член 1286 
Претресот на предлогот за донесување на за-

кон на седница на Соборот опфаќа само начелен 
претрес. 

Подносителот на предлогот може да учествува 
во претресот на седницата на Соборот. 

Член 128в 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 
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Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот, Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен 
заклучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот 
на предлогот. 

Член 128г 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичко уредување, или 
се утврдува насока на развитокот на стопанството 
и другите општествени дејности или се уредуваат 
други позначајни прашања од надлежноста на 
Собранието, Соборот може со заклучокот за усво-
јување на предлогот за донесување на законот, Да 
одреди и органи или организации што треба да 
бидат консултирани при изработката на нацртот 
на законот да оцени потреба од посебни совету-
вања, како и да определи други видови на со-
работка што можат да придонесат за подобра из-
работка на нацртот на закон. 

Член 128д 
По предлогот за донесување на закон соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, 
а може да ги утврди и начелата на кои тој треба 
да се засновува, како и прашањата што треба со 
него да се уредат. 

Член 128ѓ 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

на закон тој ќе одлучи дали да му се достави на-
црт на закон или наместо нацрт на закон да му 
се достави предлог на закон. 

Член 128е 
Врз основа заклучокот на Соборот за усвоју-

вање на предлогот за донесување на закон, по 
правило, подносителот на предлогот пристапува кон 
изработка на нацрт на закон. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, соборот може да определи 
нацрт на закон да изработи или изработката на 
нацрт на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

— заедничка комисија на два или повеќе со-
бори што за таа цел тие ќе ја образуваат; 

— група на пратеници; 
— републички орган на управата; или 
— установа или група на научни, стручни или 

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се опре-

дели и рок за изработка на нацртот на закон. 

Член 128ж 
Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 
закон е функционер што раководи со републички 
орган на управата предлогот на закон го подне-
сува Извршниот совет, 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на тој одбор. 

Член 128з 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Со-
борот за начелата на кои треба да се засновува 
законот или за содржината на законот, Соборот 
може изработката на нацртот на закон да ја до-
вери на тело, орган, односно установа од член 128е 
на овој деловник". 

Член 40 
По член 128з се додава нов оддел „2. Претрес 

на нацрт на закон" со членовите од 128 до 128о. 

Член 128 
Нацртот на закон изработен на основа на за-

клучок на Соборот им се доставува на надлежниот 
одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 128и 
Со нацртот на закон се поднесува и потреб-

ната документација. 
Документацијата содржи покрај другото по-

датоци за износот на финансиските средства што 
ќе бидат потребни за спроведување на законот и 
за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбе-
дени. 

Член 128ј 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот 
определен за седницата на која ќе се претресува 
нацртот. 

Член 128к 
Нацртот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет му се доставува на Советот, кој може 
на Соборот за нацртот да му даде свое мислење. 

Член 128 л 
Пред претресот нацртот на закон во Соборот 

го разгледуваат одборите на Соборот во чиј дело-
круг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој 
закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната коми-
сија најдоцна на пет дена пред седницата на Коми-
сијата. 

Член 128љ 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мисле-
ња и предлози. 

Член 128м 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и 

Законодавно-правната комисија претседателот на 
Соборот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на сед-
ницата на Соборот на кој ќе се претресува нацр-
тот на законот мора да поминат најмалку осум 
дена. 

Член 128н 
За нацртот на закон Соборот прво води претрес 

Р9 начело. 
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Претресот во начело се врши на тој начин 
што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења 
за тоа дали начелата на кои треба да се засновува 
законот утврдени од Соборот се спроведени и дали 
со нацртот е опфатена содржината што е утврдена 
со заклучокот со кој е усвоен предлогот за доне-
сување на закон. 

Член 128њ 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со заклу-
чок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се из-
мени или дополни. 

Соборот може да одреди рок во кој подносите-
лот на нацртот ќе достави изменет односно допол^ 
нет текст. 

Член 128о 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се 

преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој начин 

што се расправа за текстот на нацртот. 
По завршениот претрес Соборот со заклучок 

ги утврдува своите ставови и забелешки за нацр-
тот на закон и нацртот му го упатува на подноси-
телот за да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за изра-
ботување текстот на предлогот на закон." 

Член 41 
По член 128 се додава нов оддел „3. Поднесу-

вање на предлог на закон" со членовите од 128п 
до 128у кои гласат: 

Член 128п 
Предлог на закон може да поднесе: секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Соборот врз 
основа на заклучок донесен при претресувањето 
на предлогот за донесување на закон или при пре-
тресувањето на нацртот на закон. 

Член 128р 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува образло-

жение што особено ги содржи причините поради 
кои се донесува законот, проблемите што се реша-
ваат, со законот, средствата што се потребни за 
неговото спроведување и изворите од кои ќе би-
дат обезбедени тие средства како и други окол-
ности што се од значење за прашањата што се 
уредуваат со закон. 

Член 128с 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучува за потребата да се донесе таков закон 
ниту протресувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 128т 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 128ќ 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал им се доставува на членовите на Соборот нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање на седница на надлежниот одбор на Соборот, 
на кој ќе се претресува предлогот. 

Член 128у 
' Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може да даде свои ми-
слење". 

Член 42 
По член 128у наместо делот „2. Работа во од-

бор или друго тело" се додава нов оддел кој гласи 
„4. Разгледување предлог на закон во одборите". 

Член 43 
Во член 129 зборот „пет", се заменува во „осум" 

Член 44 
По член 130 се додава нов член 130а кој гласи: 

Член 130а 
По предлогот на Републичкиот буџет и по 

предлогот на завршната сметка за извршувањето 
на Републичкиот буџет прво се. води општ претрес, 
а потоа претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот се води по членови, наме-
ни и позиции, доколку одборот не одлучи поинаку. 

Откако ќе се сврши претресот и гласањето по 
текстот, се врши гласање во целина за предлогот 
на Републичкиот буџет и предлогот на завршната 
сметс^ за извршување на Републичкиот буџет. 

Претрес по поднесените амандмани се врши 
кога се претресуваат членовите, намените и пози-
циите на кои се однесува амандманот. 

За се друго при претресот на Републичкиот бу-
џет и предлогот на завршната сметка за извршу-
вањето на Републичкиот буџет во одборот се при-
менуваат одредбите на овој Деловник кои се од-
несуваат на претрес на предлози на закони. 

Член 45 
Член 132 се брише. 

Член 46 
Одделот „3. Претрес на седница на Соборот" 

станува оддел „5. Претрес на предлог на закон во 
Соборот" и се додава нов член 133а кој гласи: 

„Член 133а 
Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 

одбор.и од Законодавно-правната комисија, претсе-
дателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за одржување на сед-
ницата на Соборот на која ќе се претресува пред-
логот на закон мора да поминат најмалку 15 дена". 

Член 47 
По член 135 се додава нов член 135а кој гласи: 

„Член 135а 
Претставникот на Извршниот совет може да 

учествува во претресот по предлогот на закон во 
текот на целиот претрес по предлогот". 
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Член 48 
Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се ме-

нува и гласи: 
„Текстот на предлогот се претресува во целост, 

а ако Соборот одлучи и по делови, глави, односно 
оддели како и членови. Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандмани". 

Член 49 
Член 137 ред 4 наместо зборот „раздели" се 

става зборот „намени" и во ред 7 наместо „соодвет-
ниот раздел" се ставаат зборовите „намената на 
која". 

Член 50 
Членовите 140 до 143 се менуваат и гласат: 

„Член 140 
Амандман на предлог на закон може да се под-

несе најдоцна осум дена пред денот што е опре-
делен за одржување на седницата на Соборот на 
која ќе се претресува предлогот на закон. 

Член 141 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се ан-

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедување на тие средства. 

Член 142 
Амандманите на предлог на закони им се доста-

вуваат на членовите на Соборот, на подносителот 
на предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 143 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува по-

значителна измена во текстот на предлогот на за-
кон, претседателот на Соборот веднаш амандманот 
ќе го достави на надлежниот одбор на Соборот и 
на Законодавно-правната комисија за да го про-
учат и на Соборот му достават извештај со ми-
слење и предлози по амандманот". 

Член 51 
По член 143 се додаваат нови членови: 143а до 

143г кои гласат: 

„Член 143а 
Ако амандманот на предлогот на закон содржи 

одредби со кои се ангажираат финансиски сред-
ства претседателот на Соборот веднаш ќе му го до-
стави амандманот и на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето за образување на сред-
ства и за располагање со средствата за да го про-
учи влијанието на тие одредби врз расположивите 
средства и за обезбедување на средства за фи-
нансирање на предложеното решение и за тоа да 
го извести Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 1436 
По амандманот од претходните два члена не 

може на седница на Соборот да се одлучува до-
дека не се изјаснат надлежните одбори, а за аманд-
маните од член 143 и додека не се изјасни и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Член 143в 
Членот на Соборот чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може, да поднесе аманд-
ман на закон во текот на претресот на тој предлог. 

Подносителот Јна закон може (да поднесува 
амандман се до заклучувањето на претресот по 
предлогот на закон. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот по предлогот на закон да поднесува 
амандман и на предлози на закони што не ги 
поднел тој. 

Амандманот на подносителот на предлог на 
закон и амандманот со кој тој се согласил се смета 
за составен дел на предлогот. 

Член 143г 
По амандман на предлог на закон поднесен 

во текот на претресот по предлогот на закон Со-
борот може да одлучи претресот да се одложи и 
продолжи на една од неговите наредни седници 
или претресот да се прекине додека надлежниот 
одбор и Законодавно-правната комисија не го про-
учат амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на законот Извршниот совет или над-
лежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
побараат одлучувањето по амандманот да се одложи 
за да можат да го проучат и за него да се из-
јаснат". 

Член 52 
Во член 148 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Според постапката од претходниот став се 

расправа и за предлозите односно амандманите од 
одборите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите". 

Член 53 
Одделот „4. Донесување на закони по итна по-

стапка" се брише. 

Член 54 
По член 148 се додава нов оддел „7. Скратена 

постапка за донесување на закон", а членовите 
149 и 150 се менуваат и гласат: 

„Член 149 
Ако со законот чие донесување се предлага не 

се уредуваат обемни или сложени прашања или до-
несувањето на законот е условено со о п Р е Д е л е н рок, 
подносител на предлог на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и 
предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-
правната комисија ќе го претресе откако по пред-
логот за донесување на закон Соборот ќе заклучи 
дека е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го подр-
жуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој деловник мо-
жат да поднесуваат предлози на закони. 
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Член 150 
Со заклучокот за потребата за ^ донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување седница и за доста-
вување на нацрти на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, Претседателството на 
Собранието и подносителот на предлогот за до-
несување на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или друго тело на 
Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе 
го претресуваат нацртот односно предлогот на 
закон како и подносителот на предлогот за доне-
суње на закон. 

Во скратената постапка за донесување на за-
кон, амандмани можат да се поднесуваат до за-
клучувањето на претресот по предлогот на закон". 

Член 55 
По членот 150 се додава нов оддел „8. Итна 

постапка за донесување на закон" со членовите 
150а, 1506, 150в и 150г кои гласат: 

„Член 150а 
По итна постапка може да се донесе закон 

само по исклучок. 
По итна постапка Соборот донесува закон со 

кој се уредуваат такви прашања за чие уредува-
ње постои неодложна потреба и ако за неговото 
донесување се примени редовната постапка за 
донесување на закон би можело да има штетни 
последици по општествената заедница. 

Член 1506 
Донесување на закон по итна постапка може 

да предложи секој подносител на предлог на закон. 
Во предлогот за донесување на законот по 

итна постапка се наведуваат причините поради 
кои се предлага законот да се донесе по итна 
постапка. 

Член 150в 
За оправданоста на предлогот да се донесе 

закон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 150г 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да 

се донесе по итна постапка, веднаш се преминува 
на претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да 
му достават мислење и предлози по предлогот 
на закон. 

Ако одлучи да побара мислења и предлози 
од надлежните одбори и Законодавно-правната 
комисија, соборот го прекинува претресот по пред-
логот на закон додека одборите и Комисијата не 
му поднесат свои извештаи". 

Член 56 
Одделот „5. Постапка за поднесување на дру-

ги акти во Соборот" станува оддел „9. Постапка 
за донесување на други акти". 

Член 57 
По член 153 се додава нов оддел ,ДО. Постапка 

за претресување на извештаи, анализи и други 
материјали" со членовите 153а и 1536 кои гласат: 

„Член 15-За 
Претресот по извештаи, анализи и други ма-

теријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 1536 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на сед-
ницата на Соборот, писмениот извештај содржи 
само основни податоци за претресувањето на пра-
шањето. Доколку одборот односно другото тело 
решиле да не се поднесува устен извештај на 
седница на Соборот, писмениот извештај ги со-
држи констатациите!, ставовите и предлозите, ми-
слењата и сугестиите на одборот или другото тело". 

Член 58 
Во одделот „6. Постапка за изнесување на прет-

ходна јавна дискусија на нацрти кои предлози на 
закони и други акти, тези и други претходни ма-
теријали за закони и други акти", бројката ста-
нува 10. 

Член 59 
Во член 154 став 1 наместо зборот „Одборот" 

се става зборот „Соборот". 

Член 60 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието да го утврди пречистениот текст на 
Деловникот на Организационо-политичкиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и да изврши нова нумерација на дело-
вите, одделите и членовите на Деловникот. 

Член 61 
Оваа одлука влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а одред-
бите за постапката за донесување на закони ќе се 
применуваат од 10 јули 1967 година. 

194. 
Врз основа на член 7 од Законот за определу-

вање повластици во јавниот патнички сообраќај 
(„Службен весник на СРМ", бр. 38/66 година), ре-
публичкиот секретар за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А Н А Ч И Н О Т Н А П Р Е С М Е Т У В А Њ Е Т О И 

И С П Л А Т У В А Њ Е Т О Н А Н А Д О М Е С Т О Ц И Т Е З А 

И С К О Р И С Т Е Н И Т Е П О В Л А С Т И Ц И 

Член 1 
Корисниците на повластиците утврдени со За-

конот за определување повластици во јавниот пат-
нички сообраќај (Законот), го остваруваат правото 
на повластицата во превозот на јавниот патнички 
сообраќај на основа следните докази: 

1. Пратениците на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, со легитимацијата на 
пратеник; 
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Обр. бр. 1 
(200x15) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

за повластено патување во година 

(Презиме и име) 

(Место на живеењето) 

Носител на илинденска споменица 

број Потпис, 

Број 

196 . год. (М. П.) 
Скопје 

При користењето на повластеното патување, но-
сителот на Илинденска споменица, треба: 

1) да ја означи релацијата на патувањето; 

2) при прекин на патувањето да го овери патниот 
билет. 

I Патување - Од 

196 ГОДИНА 
до Преку 

П о а ѓ а њ е В р а ќ а њ е 
со железница со автобус со железница со автобус 

До До До До 

До До 

До До 

И Патување - Од До Преку 

П о а ѓ а њ е 1 В р а ќ а њ е 
со железница со автобус со железница со автобус 

До До До До 

До До,. 
До До . 

III Патување - Од До Преку 

П о а ѓ а њ е В р а ќ а њ е 
со железница со автобус со железница со автобус 

До До До До. 
До До 
До До . . 
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Штембил на школската установа ^ Образец бр. 2 
(Формат 200x150 mm.) 

О Б Ј А В А 

за учебната 19 /19 година 
За користење на повластица од 250/0 од редовната возна цена, при патување на ученици студенти во 

јавниот патнички сообраќај. 
Корисник редовно го посетува училиш-

тето во 

(име на школската установа) (место) 

Постојано место на живеење е во 
(место) 

Повластицата важи за релација од до и обратно, 
со поднесување на исправа за својство на ученик односно студент. 

потпис на раководителот на школската установа 

П А Т У В А Њ А 
Ж и г с 1 о д а т а н а п о ч е т н а т а с т а н и ц а 

1 2 3 4 

Јавен патнички сообраќај во СР Македонија 

(Фирма на претпријатието) 

Образец бр. 3 
(Формат 125x88 mm.) 

НО 

Серија НО 

П о в л а с т е н б и л е т 
За 

за повластица 
(полн назив на повластицата) 

Број На релација од 

до км. 

Полна цена динари 

на повластицата дин. 

За наплата динари: 

и со букви: 

Важи за денот број на седиштето 

Час на тргнувањето 
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2. Слепите лица и лицата со способност на вид-
ливост до 20% со живеалиште во СРМ, со книш-
ката за повластено возење и со личната карта, 
при што секое патување се регистрира во книш-
ката. Придружник на слепо лице со способност на 
видливост до 10%, со објава за бесплатно пату-
вање. 

Книшките за повластено возење на слепите 
лица и објавата за првдружник ги издава Здруже-
нието на слепите на Југославија; 

3. Носителите на Илинденска споменица на ос-
нова легитимација за повластено патување за соод-
ветната година, што ја издава републичкиот се-
кретар за финансии (образец број 1); 

4. Редовните ученици и студенти член 5 став 1 
од Законот, со легитимација за купување на ме-
сечна претплатена карта издадена од сообраќајната 
организација врз ,основа на поднесените потврди 
во смисла на член 5 став 3 од Законот; 

5. Редовните ученици и студенти што не кори-
стат 'повластици за дневен превоз, со објава (обра-
зец број 2) издадена од школската установа врз 
основа на потврдите од претходната точка. 

Член 2 
Кон барањето за надоместок сообраќајната ор-

ганизација прилага: 
1) фактура — сметка на вкупниот износ што 

се бара на име надоместок за извршени превози со 
повластици; 

2) пресметка на надоместокот специфицирана 
по видови и височина на повластиците, со назна-
чување на вкупниот број на продадените повлас-
тени билети, вкупниот износ на полната цена на 
препозната услуга и вкупниот износ на повласти-
ците за кои се бара надоместокот; 

3) одделни списоци на продадените повластени 
билети за секој вид повластици во кои се внесува: 
реден број, број на издадениот повластен билет 
и износ на надоместокот по секој издаден повла-
стен билет. 

Член 3 
Повластените билети се издаваат одделно за 

секој корисник според образецот 3. 
Повластените билети се издаваат во два при-

мерка со употреба на двојно индиго. Оригиналот се 
дава на корисникот на повластицата, а копијата 
и билетот остануваат кај сообраќајната организа-
ција. 

Повластениот билет се пополнува со мастилев 
или хемиски молив. 

Член 4 
Барањето за надоместок сообраќајните органи-

зации го поднесуваат најдоцна до 30 во месецот 
за изминатиот месец. 

Член 5 
Обрасците од овој правилник се негов соста-

вен дел. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
кога престанува да важи Упатството за спроведу-

вање на Одлуката за определување повластици во 
јавниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај 
(„Службен весник на НРМ", бр. 9/63). 

Бр. 12-1165/1 
33 мај 1967 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Драган Захариевски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 171, страна 571, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со уни-
верзални стоки на големо и мало „Интерпромет" 
од Скопје — Деловница бр. V во Скопје, ул. „Стив 
Наумов" број 60. Предмет на работењето на делова 
ницата е: трговија на големо со сите видови ме-
тална галантерија гранка 117, електроинсталациони 
и термички уреди и материјали гранка 119, како и 
сите други материјали од гранката 124 и слични 
индустриски производи. 

Де ловиштата е основана од работничкиот сове1 
на „Интерпромет" од Скопје, со одлука од одржа-
ниот состанок на 3. X. 1966 година. 

Деловницата V во Скопје ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето Јанев Борис, раководител, и Кик Вла-
димир, референт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 673/66. (1536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 466, страна 793, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Водната заедница „Росоманско 
Поле" од село Градско, бидејќи со одлуките на ра-
ботничките совети на Водната заедница „Росоман-
ско Поле" — с. Градско и Водостопанското претпри-
јатие „Тиквешко Поле" — Кавадарци се припојува 
кон Водостопанското претпријатие „Тиквешко 
Поле" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 205/66. Шб) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 343, страна 1095 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Мешовитото трговско 
претпријатие на мало „Бабуна" — населба Чашка, 
Никола Ристов Недев, директор, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов директор на претпријатието е назначен 
Горгиев Драган. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Кочевски Бошко, шеф на комерцијал-
н о ^ одделение, и Лазо Панов, книговодител, сме-
тано од 15. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 622/66. (1472) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. VIII. 1966 година на страна 261, реден број 16 
е запишано следното: Се менува фирмата на Ра-
ботната организација на производители на текстил 
„Македонка" од Штип, која ќе гласи: Заедница 
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на производители на текстил „Македонка" — Штип, 
а теЛепринтерската скратеница „МАКТЕКС." 

Истовремено се сменија називите и на органи-
зационите единици на Фабриката, кои во иднина ќе 
гласат: 

а) Фабрика за предиво и ткаенини - Штип; 
б) Фабрика за лесна модна конфекција -

Штип; 
в) Фабрика за позамантерија и сирови ткаени-

ни — Берово; 
г) Фабрика за сурови ткаенини — Св. Николе; 
д) Фабрика за фротир ткаенини — Делчево. 
Досегашните дејности на Работната организа-

ција се бришат од регистарот, а се запишаа след-
ните: 

1) Основна дејност: 
— производство на сурово и боено памучно, ви-

гоњ синтетичко и цел предиво, сурови и дорабо-
тени памучни и синтетички ткаенини, лесна кон-
фекција, позамантерија и фротир; 

— (вршење услуги на кончање, премотување, 
сновање, шлихтање, воведување, ткаење, боење на 
предиво, боење, печатење, белење, косматење и 
апретирање на ткаенини, гравирање на валци за пе-
чатење ткаенини; 

— набавка во земјата и странство на репродук-
циони материјали (основни, помошни и други), утен-
зилии, резервни делови и опрема за сопствени по-
треби и за потреби на кооперантите: 

— продажба на мало во земјата и странство на 
производи и услуги од сопствениот предмет на де-
лување и од предметот на делувањето на кооперан-
тите; 

— научно-истражувачка и студиско-аналитичка 
работа од доменот на предметот на работењето за 
сопствени потреби и за потребите на кооперантите; 

— стручно образование на работниците за соп-
ствени работи како и за потребите на кооперантите 
и други заинтересирани организации и установи: 

— обавување на други основни функции што 
ги вршат стручните служби во претпријатието. 

2) Помошни дејности: 
— вршење механичарски, водо и пароинстала-

терски, столарски, ѕидарски, електричарски, изола-
торски, лимарски, ковачки, швајсерски и други 
услуги за одржување на сопствената опрема, инста-
лации и градежни објекти, како и на трети лица; 

— производство и пренос на технолошка и 
грејна пареа; 

— пумпање и пренос на технолошка и питка 
вода; 

— тех^ничко-конструкторот работи за изве-
дување на работите околу одржувањето на сопст-
вените средства за производство како и средствата 
на трети лица. 

3) Споредна дејност: 
— изведување на инвестициони работи за про-

ширување на постојните капацитети; 
— производство и опрема, делови за опрема, ре-

зервни делови и у тензи лин за постојниот машински 
парк за сопствени потреби и потребите на трети 
лица; 

— техничко-конструктореки и проектантот^ ра-
боти за изведување на инвестициони работи за про-
ширување на капацитетите, производство и опрема, 
резервни делови и утензилии за сопствени потреби, 
како и за потребите на трети лица; 

— производство на амбалажа за сопствени по-
треби и потребите на трети лица. 

4) ^индустриска дејност: 
— организација и обавување на општествена ис-

храна и други дејности на општествениот стандард 
за потребите на членовите на работната заедница; 

— организација и спроведување на здравстве-
ната заштита на членовите на нивните потесни се-
мејства; 

— превоз на членовите на работната заедница 
на работа, превоз на поединци и групи за службени 
и останати цели IBO земјата и странство, како и пре-

воз на трети лица со средствата на патниот соо-
браќај; 

— транспорт на суровини и готови производи 
со средствата на патниот сообраќај за сопствени 
потреби и потребите на кооперантите и трети лица; 

— издавачка, новинска и пропагандна дејност 
во врска со предметот'на работењето, информира-
њето на јавноста и посебно на членовите на работ-
ната заедница. 

Во состав на претпријатието делуваат и след-
ните услужни служби и посебна единици: 

а) Здравствена станица „Македонка" — Штип; 
б) Центар за образование на текстилни кадри 

„Македонка" — Штип; 
в) Служба на општествена исхрана „Македон-

ка" - Штип; 
г) Дом за сместување на деца и ученици „Ма-

кедонка" — Штип. 
Промената на дејностите, фирмата и фирмите 

на организационите единици на работната заедница 
се запишани во регистарот врз основа на поднесе-
ната пријава од 10. VIII. 1966 година и статутот 
број 45. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 176/66. (1629) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. X. 1966 година под рег. број 13/60, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Угриновски Круме, досегашен в. д. 
управник на Одморалиштето „Охридско Езеро" од 
Охрид на Претпријатието за ПТТ сообраќај -
Скопје. 

Се овластува лицето Стефановски К. Блажо, 
управник, да го потпишува одморалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 367/66. (1678) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. XI. 1966 година под рег. број 18/61, Книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Молеро-
фарбарската и фирмописачката задруга „Хигиена" 
од Прилеп и ќе гласи: Молеро-фарбарско претпри-
јатие „Хигиена" од Прилеп. 

Промената е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на Моле-
ро-фарбарската и фирмописачката задруга „Хи-
гиена" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 402/66. (1756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека 'во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 2, страна 5 е запишано ^ледното: Со-
гласно со одлуката на работничкиот совет на Прес-
пои! атието за јавен автотранспорт и шпедиција — 
Куманово број 4203 од 22. XI 1966 година Фир-
мата на споменатото претпријатие во иднина се ме-
нува и ќе гласи: Автотранспортно туристичко прет-
пријатие „Југ-турист" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 762/66. (1770) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на'стопанските организации на 
21. VII. 1966 година под рег. број 52/55, книга I е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Христовски Никола, досегашен 
управник на Земјоделската задруга „Единство" од 
село Цапари. 

Се овластува лицето Крстевски К. Стојан, ди-
ректор, да покрај досегашниот потписник Наумов-
ски Наум, шеф на сметководството, ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 320/66. (1329) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
10.XI.1966 год., страна 278, ред. број 15, е запишана 
под фирма: Продавница број 1, со седиште во Штип. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, 
галантериска, базарска стока и играчки, саати и про-
изводи од племенити метали, производи од гума, 
каучук и пластична маса. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" - Штип. 

Раководител на продавницата е Петар Мицев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе 
ја потпишува директорот на претпријатието Драги 
Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Отсекот за стопанство на 
Собранието на општината Штип број 05—3114 од 
20.УП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
246/66. (149) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 година, страна 278, реден број 13, е запишана 
под фирма: Продавница број 3, со седиште во Штип, 
ул. „Маршал Тито" број 13. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на текстил, кратка и 
плетена стока, конфекција, галантериска и базарска 
сѓока и играчки. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Љубиша Стодик, 
кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе 
ја потпишува директорот на претпријатието Драги 
Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Отсекот за стопанство на 
Собранието на општината Штип бр. 05—3114 од 20. УП. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
244/66. (151) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 година, страна 278, реден број 12, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Штип, 
ул. „Маршал Тито" број 9. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на галантериснго и ба-
зарска стока и играчки, производи од гума, каучук 
и пластична маса, саати и производи од племенити 
метали, парфимериска и козметичка стока. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Илија Давчев 
и Деса Конева ,кои не се овластени да ја потпишу-
ваат. Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
претпријатието Драги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Отсекот за стопанство на 
Собранието на општината — Штип бр. 05—3114 од 
20.VI.1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
243/66. (152) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 година, страна 278, реден број 11, е запишана 
под фирма: Продавница број 2, со седиште во Штип. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на текстил и галантериска стоки. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Нада Пилешко-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Продавни-
цата ќе ја потпишува директорот на претпријатието 
Драги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Штип бр. 05-7126 од 3.XI. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
242/66. (150) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка регистарот на стопанските организации на 10.XL 
1966 година, страна 277, реден број 10, е запишана 
под фирма: Продавница број 5, со седиште во Штип, 
ул. „Маршал Тито" број 7. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на текстил и галан-
териски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Никола Тасев, 
кој не е овластен да ја потпишува.^ Продавницата ќе 
ја потпишува директорот на претпријатието Драги 
Миладинов. 

Продавницата е- запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Штип. бр. 05—7128 од 
3.XI.1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
241/66. (153) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
5-XI-1966 година, страна 179, реден број 4, е запи-
шана под фирма: Продавница „Астибо", со седиште 
во Штип. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на електротехнички уреди, порцелан, 
метална галантерија, лустери и др. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за текЈстил, галантерија и парфимерија 
„Нова трговија" од Штип. 

Раководител на продавницата е Ацо Прошев^ 
кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе 
ја потпишува директорот на претпријатието Драги 
Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието број 1218 од 27-Х-1966 година и одобре-
нието од Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Штип бр. 05-11923 од 30-1-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
232/66. (137) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
5-XI-1966, страна 179, реден број 5, е запишана под 
фирма: Продавница „Снежана", со седиште во Штип, 
ул. „Ванчо Прке". Предмет на работењето на цро-
давницата е: продажба на детска конфекција, дет-
ска галантерија и детски чевли. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за текстил, галантерија и ,парфимерија 
„Нова трговија" од Штип. 

Раководител на продавницата е Мијалче Доган-
џиски, кој не е овластен да ја потпишува. Прод,ав-
ницата ќе ја потпишува директорот на претприја-
тието Драги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 1218 од 27-Х-1966 година и одобре-
нието од Собранието на општината Штип број 05'-
11923 од 30-1-1966 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бо. 
233/66. (158) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ха во регистарот на стопанските организации на 
5-XI-1966 година, страна 277, реден број 6, е запм-
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шана под фирма: Продавница „Бисер", со седиште 
во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на козметички стоки, парфимерија, бижу-
терија и кожна галантерија. 

Продавницата е основана од трговското прет-
пријатие за текстил, галантерија и парфимерија 
„Нова трговија" од Штип. 

Раководител на продавницата е Марија Нико-
лова, која не е овластена да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува, директорот на прет-
пријатието Драги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието од 27-Х-1966 година и одобрението од 
одделението за стопанство на Собранието на општи-
ната Штип бр. 05-11923 од 30-1-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
235/66. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ха во регистарот на стопанските организации на 
10-XI-1966 година, страна 277, реден број 7, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Штип, ул. „Ванчо Прке". Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на електро-технички уре-
ди за домаќинството и лесна електрична галанте-
рија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за текстил, галантерија и парфимерија 
„Нова трговија" од Штип. 

Раководител на продавницата е Димитар Бого-
словски, кој не е овластен да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Драги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одобрението од Одделението за стопанство 
на Собранието на Општината Штип бр. 05-7125 од 
3-XI-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
238/66. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 907, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо „Вардар"' од Титов Велес -
Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 
22 во Титов Велес, ул. „Кирил и Методи" број 35. 
Предмет на (работењето на продавницата е: продаж-
ба на сите видови кол они ј а лно-прехранбени стоки, 
животни намирници, индустриски стоки за дома-
ќинство, парфимерија и базарска стока, млеко и 
млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани са-
дови, пегли и реша, сите видови сувомесни произ-
води, јајца, живина, сите видови конзервирани про-
изводи, јужно овошје, сите видови алкохолни и бе-
залкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот 
на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16-11-1967 година. 

Раководител на продавницата е Рикалов Петков 
Благој. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 146/67. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 995, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес — 
Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 
20 во град Титов Велес, ул. „Ордан Џинот" број 20. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови коланиј алко-прехранбени сто-

ки,^ животни намирници, индустриски стоки за до-
маќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко 
и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани 
садови, реша, пегл,и, сите видови сувомесни произ-
води, јајца, живина, сите видови конзервирани про-
изводи, јужно овошје, сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес, со одлука од 28-VI-1962, година и записникот 
на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16-11-1967 година. 

Раководител на продавницата е Неделко Ристов 
Ангел. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува л 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/67. (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 999, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес -
Продавница за текстил во Титов Велес, ул. „Мар-
шал Тито" број 47. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови текстилни 
производи, машки и женски штофови (памучни, вол-
нени, свилени и синтетички), волнена, памучна, сви-
лена и синтетична трикотажа, машки, женски и 
детски чорапи, ваница, чадори, памук за јоргани, 
пердуф, теписи, килими, јамболии и јоргани, душе-
ци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, 
страгули, мушами и останати текстилни и синтетич-
ки! производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот 
на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16-11-1967 година. 

Раководител на продавницата е Жабева Илиева 
Павлина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжу,ва матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк 
бр. 143/67. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 993, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес — 
Продавница за колониј ално^прехранбени стоки број 
16 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" број 17. П о д -
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови колонијално-прехранбени стоки, жи-
вотни намирници, индустриски стоки за домаќин-
ство, парфимериски и Лазарски стоки, млеко и млеч-
ни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, 
пегли, реша, сите видов,и сувомесни производи, јај-
ца, живина, сите видови конзервирани производи, 
јужно овошје, сите видови алкохолни и безалко-
холни пијало,ци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот 
на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16-11-1967 година. 

Раководител на продавницата е Андов Славев 
Панче. 

Продавницата - ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 149/67. (520) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 995, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 19 во Титов Велес, ул. „Вера Циривири" број 
112. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонијално-прехранбени сто-
ки, животни намирници, индустриска стока за дома-
ќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и 
млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани са-
дови, ренда, пегли, сите видови сувомесни производи, 
јајца, живина, сите видови конзервираш! произ-
води, јужно овошје и сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот 
на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16-11-1967 година. 

Раководител на продавницата е Чолаков Лазов 
Благој. 

Продавни,цата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 148/67. (521) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 г о д а н а , страна 277, реден број 8, е запишана 
под фирма: Продавница број 6, со седиште во Штип, 
ул. „Маршал Тито" број 8, Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на текстил и галан-
териоки стоки. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Тошо Арсов, 
кој не е оовластен да ја потпишува. Продавницата 
ќе ја потпишува директорот на претпријатието Дра-
ги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистерот врз ос-
нова на одобрението од Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Штип број 05-7127 од 
3-XI-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
239/66. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 годат , страна 278, реден број 14, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 7, со седиште во Штип, 
ул. „Ванчо Прке"" бр. 4. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на текстил, кратка и пле-
тена стока и конфекција, галантериска и базарска 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Дафина Тасева, 
која не е овластена да ја потпишува. Продавницата 
ќе ја потпишува директорот на претпријатието Дра-
ги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
осонва на одобрението од Отсекот за стопанство на 
општината Штијп број 05-3114 од 20-VII-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
245/66. (155) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка регистарот на стопанските организации на 10.XI. 
1966 година, страна 277, реден број 9, е запишана 
под фирма: Продавница број 8, со седиште во Штип, 
ул. „Ванчо Прке". Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на текстил, галантерија, 
конфекција и трикотажа. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова 
трговија" — Штип. 

Раководител на продавницата е Душко Санев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата 
ќе ја потпишува директорот на претпријатието Дра-
ги Миладинов. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одоЈбрението од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Штип бр. 05-7124 
од 3-XI-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
240/66. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 635, книга I, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Ве-
лес — Продавница број 3 во Титов Велес ул. „Мар-
шал Тито" бр. 92. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови текстилни 
производи, машки и женски штофови (памучни, 
волнени, свилени и синтетички), памучна свилена и 
синтетичка трикотажа, машки, женски и детски 
чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, 
теписи, килими, јамболии, јоргани, душеци, машка, 
женска и детска конфекција', линолеум, страгули, 
мушами, останати текстилни и синтетички произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Зинзирова То-
дорова Дафина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/67. (522) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 635, книга I, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо "Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за! колонијално-прехранбени стоки 
број 24 во Титов Велес, ул. „Љубен Весов" број 
27а. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, 
млеко и млечни производи, стакло, порцелан и емај-
лирани садови, пегли, реша, сите видови сувомес-
ни производи, јајца, живина, сите видови конзер-
вирани производи, јужно овошје, сите видови на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" — Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Чолаков Рис-
тов Ганчо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 158/67. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 979, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 26 во Титов Велес, населба „Свилара". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови колонијални-прехранбени стоки, жи-
вотни намирници, индустриски стоки за домаќин-
ство, парфимериски и базарски стоки, млеко и 



Стр. 382 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 мај 1967 

млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани 
садови, реша, пегли, сите видови сувомесни произ-
води, јајца, живина, сите видови конзервирани про-
изводи, јужно овошје и сите видови алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година?. 

Раководител на продавницата е Димов Трајков 
Благој. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 156/67. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 979, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 25 во Титов Велес, плоштад „Калник" број 18. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијално-прехранбени стоки, живот-
ни намирници, индустриски стоки за домаќинство, 
парфимериска и базарска стока, млеко и млечни , 
производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, 
реша, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, 
живина, сите видови конзервирани производи, јуж-
но овошје и сите видови алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Димов Стефа-
нов Милош. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 157/67. (525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 981, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Ве-
лес — Продавница број 17 во Титов Велес, ул. „Ди-
митар Влахов" број 15. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сите видови коло-
нијално-прехранбени стоки, животни намирници, 
индустриски стоки за домаќинство, парфимерии 
и базарски стоки, млеко и млечни производи, стак-
ло, порцелан, емајлирани садови, реша, пегли, сите 
видови сувомесни производи, јајца, живина, сите 
видови конзервирани производи, јужно овошје, сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Стефанов Сте-
фан Јордан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 160/67. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 983, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 

— Продавница за колониј ално-прехранбени стоки 
број 13 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" број 49. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови кол ониј а лно-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, мле-
ко и млечни производи, стакло, порцелан и емајли-
рани садови, пегли, реша, сите видови конзервира-
ни производи, јужно овошје, сите видови на алко-
холни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Тћтов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тунов Димков 
Петре. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 161/67. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 252, страна 983, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за самопослуга број 12 во Титов 
Велес, ул. „Маршал Тито" број 9. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите ви-
дови кол они ј ално-прехран бени стоки, индустриски 
стоки за домаќинство, козметички, парфимериски и 
базарски стоки, позамантерија, млеко и млечни 
производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, 
кожна и пластична галантерија, реша, пегли, сите 
видови сувомесни производи, јајца, живина, месо, 
јужно овошје, конзервирани производи, сите видо-
ви алкохолни и безалкохолни пијалоци, леб, печи-
во и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Штерјов Ата-
сов Горѓи. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 162/67. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 985, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 11 во Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" број 51. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колониј ално-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимерија и базарска стока, млеко 
и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани 
садови, пегли, реша, сите видови сувомесни произ-
води, јајца, живина, сите видови конзервирани про-
изводи, јужно овошје, сите видови алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Петров Цанев 
Илија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 163/67. (529) 



22 мај 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 -- Стр. 111 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 685, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
- Продавница број 5 во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" број 2. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на сите видови текстилни про-
изводи, машки и женски штофови (памучни, вол-
нени, свилени и синтетички), памучна, -свилена и 
синтетичка трикотажа, машки, женски и детски 
чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, 
теписи, ќилими, јамболии, јоргани, душеци, машка, 
женска и детска конфекција, линолеум, стра!гули, 
мушами и останати текстилни и синтетички произ-
води. 

Продавницава е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Николов Донев 
Славко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 165/67. (530) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 987, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница број 4 во Титов Велес, ул. „Маршал 
Тито" број 146. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на сите видови текстилни про-
изводи, машки и женски штофови (памучни, вол-
нени, свилени и синтетички), памучна, свилена и 
синтетичка трикотажа, машки, женски и детски 
чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, 
теписи, килими,^јамболии, јоргани, душеци, машка, 
женска и детска конфекција, линолеум, страгули, 
мушами и останати текстилни и синтетички про-
изводи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Димов Атана^ 
сов Божидар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 141/67. ' (531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 987, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колониј ално-прехранбени стоки 
број 8 во Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" број 75. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, мле-
ко и млечни производи, стакло, порцелан, емајли-
рани садови, пегли, реша, сите видови сувомесни 
производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Бондиков Јор-
данов Миле. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 153/67. , (532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на! претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 989, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 27 во село Горно Оризари. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на колони-
ја лно-прехранбени стоки, животни намирници, ин-
дустриска стока за домаќинство, парфимериска и 
базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, 
порцелан, емајлирани садови, реша, пегли, сите 
видови сувомесни производи, јајца, живина, сите 
видови конзервирани производи, јужно овошје и 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Заховиќ Иљаз 
Хивзо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 155/67. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 991,, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница на колонијално-прехранбени стоки 
број 10 во Титов Велес, ул. „Нов Велес" број 23. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, животни намирници за домаќинство, парфи-
мериска и базарска стока, млеко и млечни произ-
води, стакло, порцелан, емајлирани садов-и, реша, 
пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, жи-
вина, сите видови конзервирани производи, јужно 
овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Балов Трајков 
Тони. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 152/67. (534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 121, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, на-
селба „Драчево" на Претпријатието за производ-
ство и трговија со алкохолни и безалкохолни пија-
лоци на големо и мало и, откуп на овошје за произ-
водство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Бисерка" — Скопје, согласно со одлуката од работ-
ничкиот совет број 01-1016/3 од 15. IV. 1-967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 281/67. (493) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

РЕГИСТАР 
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 

1961 - 1966 
Регистарот ги содржи сите прописи и други 

(акти објавени во „Службен весник на СРМ" во пе-
риодот 1961 —1966. Во регистарот се внесени и про-
писите објавени во претходниот период (1945 —1960) 
доколку биле во сила на 1 јануари 1961 година. 

Регистарот претставува практично среден пре-
глед на републичкото законодавство во наведе-
ниот период — прописите и актите се систематизи-
рани по материја во глави, групи, подгрупи, според 
хронолошкиот ред на нивното објавување. Исклу-
чок од ова е направен за прописите во врска со 
отстранувањето на последиците од земјотресот во 
Скопје, поради нивната специфичност и времен-
ски ограниченото дејство. 

Цена 23 нови динари. 
Порачки прима Службата за претплата на 

„Службен весник на СРМ", Скопје, попгг. фах 51. 
Жиро сметка 401-1-16 при НЕ — Скопје. 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ" 

СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден асистент во Институтот 

Пријавите се поднесуваат до Институтот. Кон 
пријавата се приложува куса биографија и список 
на научни и стручни трудови. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (857) 

Врз основа на член 3 од Правилникот за спе-
цијализација на здравствените службеници од прва 
група (^Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/1960) и со-
гласноста бр. 06-3850/66 од Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика на 
СРМ, Советот на Специјалната болница за костно-
зглобна ТБЦ — Охрид, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по ОРТОПЕДИЈА 
УСЛОВИ: Кандидатот да има најмалку 3 годи-

ни стаж во здравствена установа; да го положил 
стручниот испит и да знае еден од странските ја-
зици: француски, руски, англиски, германски и 
италијански. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до: Специјалната болница за костно-зглобна 
ТБЦ — Охрид — Конкурсна комисија. 

Поблиски информации можат да се бараат на 
тел. 22-250 Охрид. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА КОСТНО-
ЗГЛОБНА ТБЦ - ОХРИД 

(856) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За избор на еден наставник во звањето ре-
довен професор по предметот општо овоштарство; 

— За избор на еден наставник во звањето вон-
реден професор по предметот фуражно производ-
ство; 

— За избор на еден наставник по предметот 
ботаника во звањето доцент, вонреден или редовен 
професор; 

— За преизбор на еден асистент по предметот 
фитопатол оги ј а; 

— За преизбор на еден асистент по предметот 
педологија. 

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 
исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СР Македонија. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вување на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома, кратка биографија, список на стручни и 
научни трудови, и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кратка биографија и список на на-
учните и стручните трудови се поднесуваат во три 
примероци. ^ (858) 

СОДРЖИНА 
Страна 

188. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — - — 321 

189. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 336 

190. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Стопанскиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 345 

191. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Просветно-културниот Со-
бор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 352 

192. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 360 

193. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Организационо-политич-
киот собор на Собранието на Социјалис-

. тичка Република Македонија — — — 367 
194.) Правилник за начинот на пресметување-

то и исплатувањето на надоместоците за 
искористените повластици — — — — 374 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


