СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Служб^Ѓ весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
ое враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 22 ноември 1963
Скопје
Број 41
Год. XIX

270.
На основа член 163 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Првата заедничка седница на сите
собори одржана на 25 јуни 1963 година, донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на Собранието, за работата на Собранието на заедничките седници на сите собори и во поглед на други
прашања од организацијата и работата на Собранието ќе се применуваат одредбите на овој деловник.
По прашањата што не се уредени со овој деловник сходно ќе се применуваат одредбите на
досегашниот Деловник на Народното собрание на
Народна Република Македонија.
Соборите на Собранието ги донесуваат своите
деловници самостојно, во согласност со начелата
на овој деловник.
Член 2
Собранието ги врши работите од својата надлежност, во делокруг определен со Уставот, на
заедничка седница на сите собори, на два или повеќе собори, во рамноправен делокруг на Републичкиот собор и надлежниот собор на работните
заедници и во самостоен делокруг на поодделни
собори.
Член 3
Секој собор на работните заедници има право
по предлог на зак,он и друг акт, чие донесување
не спаѓа во негова надлежност, а се однесува и
на прашања од неговиот делокруг да му дава на
Собранието или на соборите надлежни за донесувањето на актите мислење и да им предлага амандмани на предложениот акт како и на седница
на Собранието односно надлежниот ообор преку
својот претставник да го образложи даденото мислење или предложениот амандман.
Собор на работните заедници ќе му поднесе на
надлежниот собор, на нивно барање мислење по
предлог на закон или друг акт, чие донесување
не спаѓа во негова надлежност.
Член 4
За претресување на поодделни прашања од
заеднички интерес за два или повеќе собори, соборите, одржуваат заеднички состаноци.

Претплата за 1963 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 70 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

Овие состаноци можат да ги одржуваат и
одборите и комисиите на Собранието и соборите.
Член 5
Собранието може со Социјалистичкиот СОЈУЗ
за работниот народ на Македонија и со други општествено-политички организации и здруженија,
кои вршат дејност на целата територија на Македонија, да одржуваат заеднички состаноци, како
општ собор, и на нив да претресуваат прашања
зд општ интерес за Републиката.
Овие состаноци ги свикува претседателот на
Собранието во договор со соодветната организација.
Член 6
Собранието го претставува Претседателот
Собранието.

на

До Собранието се образува Претседателство
на Собранието, на кое му се доверува толкувањето на одредбите на собраниските деловници во
поглед надлежноста на собранието и одборите на
Собранието, како и заземање на ставови по други
прашања од заеднички интерес за работата на
Собранието.
Член 7
Работата на Собранието е јавна.
Јавноста може да се ограничи односно исклучи само кога, во општ интерес, за тоа ќе реши
Собранието, собор, одбор или комисија.
Член 8
Собранието има летен одмор, кој трае најмалку
3 месеци.
Траењето на летниот одмор
Претседателството на Собранието.

го

определува

Претседателот на Собранието може, во случај
на особена потреба, и за време на летниот одмор
да свика седница на одбор и комисија на Собранието и на соборите како и на одделни и заеднички седници на соборите.
Член 9
На пратениците во Собранието им се обезбедуваат податоци и информации што им се неопходни за вршењето на пратеничките функции.
Член 10
Пратениците на Собранието имаат право на
бесплатно возење со сите јавни сообраќајни средства на територијата на Социјалистичка Република Македонија.
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II ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОБРАНИЕТО
1. Претседател

и

потпретседатели

Член 11
Претседателот на Собранието ги организира и
ги свикува заедничките седници на сите собори и
раководи со нивната работа, дава иницијатива за
претресување на поодделни прашања од делокругот на Собранието, соборите и другите тела на
Собранието и се грижи за усогласувањето на нивната работа; ја поттикнува меѓусебната соработка
на соборите и другите тела на Собранието, а по
потреба и ги свикува, и се грижи за нивната соработка со другите органи и општествено-политичките организации.
Претседателот се грижи за примената на деловниците, за објавувањето на законите и другите
акти на Собранието и соборите и остварувањето
начелото на јавноста во работата на Собранието
и за заштитата на имунитетните права на пратениците; ги потпишува сите акти на Собранието
и соборите освен препораките на одделните собори, со указ ги прогласува законите, ги потпишува актите донесени на седница на сите собори,
распишува избори за пратеници и врши други
права и должности предвидени со Уставот и Деловникот.
Претседателот има право да учествува во расправувањето по сите прашања што се на дневен
ред на седница на собор, одбор и комисија на Собранието и на соборите.
Член 12
Претседателот и членовите на Извршниот совет, претседателот и судиите на Уставниот суд на
Македонија, Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд, републичките секретари, секретарот на Извршниот совет, секретарот на Собранието и другите републички функционери што
ги именува Собранието, пред претседателот на
Собранието даваат свечена изјава која гласи:
„Свечено изјавувам дека должноста што ми е
доверена свесно и предано ќе ја вршам, дека ќе
се придржувам за Уставот и законите и дека сите
свои сили ќе ги вложувам за натамошната изградба на социјализмот и општ напредок на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија".
Член 13
Собранието има еден или повеќе потпретседатели.
Потпретседателите, во договор со претседателот, вршат одредени работи од неговиот делокруг,
а во случај на отсутност или спреченост претседателот го заменува потпретседателот кој прв по
ред е избран.
Претседателот и потпретседателите на Собранието имаат право на соборите, одборите и комисиите на Собранието и на одборите и комисиите
на соборите да им предлагаат расправање по прашања од нивниот делокруг и да учествуваат во
расправањето по сите прашања што се на дневен
ред на седниците на тие тела.

22 ноември 1963
2. Претседателство

Член 14
Претседателството на Собранието го сочинуваат претседателот со потпретседателите на Собранието и претседателите на соборите
Претседателот на Собранието ги свикува седниците на Претседателството на Собранието по
своја иницијатива или по предлог од претседателите на соборите, го предлага дневниот ред за
седниците и раководи со нивната работа.
Претседателот на Извршниот совет учествува
во работата на Претседателството на Собранието
по прашањата кои се однесуваат на усогласувањето работата на Собранието и неговите тела со
Извршниот совет, како и по други прашања од
заеднички интерес за телата на Собранието и Извршниот совет.
Член 15
Претседателството на Собранието ги толкува
одредбите за надлежноста на соборите и одборите
и комисиите на Собранието, го усогласува одржувањето на нивните седници, поради организирање работата на Собранието, ги усогласува односите помеѓу Собранието и Иззвршнирт совет, дава
иницијатива за претресување на прашања од општо-политичко значење, го утврдува предлогот
на претсметката на Собранието и врши други работи определени со овој Деловник.
Претседателството на Собранието може да му
предлага на Собранието и на соборите мерки за
унапредување на работата и делувањето на Собранието.
III ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО
Член 16
Предлог на кандидатура за избор на Претседател на Собранието поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Предлог на
кандидатура може да поднесе и група од најмалку
20 пратеници по своја иницијатива или по предлог од Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз
на работниот народ на Македонија.
Предлозите се поднесуваат писмено пред седницата на која се врши изборот.
Известителот на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата и по еден од предлагачите на кандидатурата, што ја предложиле група
пратеници, имаат право на седницата да го образложат предлогот.
Член 17
Изборот на Претседател на Собранието се врши со јавно гласање.
Собранието може, по предлог од 20 пратеници,
да реши изборот да се врши со тајно гласање.
Член 18
За Претседател на Собранието е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот
број на сите пратеници.
Член 19
Јавното гласање се врши со кревање рака,
а ако постојат повеќе предлози на кандидатура,
јавното гласање се врши поименично.
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Поименичното гласање се врши врз основа на
прозивка на пратениците.

V ЗАЕДНИЧКИ СЕДНИЦИ НА ДВА ИЛИ
ПОВЕЌЕ СОБОРИ

Член 20
Избор на потпретседател на Собранието се
врши по изборот на претседател на Собранието.
Пред почетокот на изборот Собранието по
предлог од Претседателот на Собранието, одредува
колку потпретседатели се избираат.
Изборот на потпретседатели на Собранието се
врши по истата постапка по која се врши избор
на Претседателот на Собранието.

Член 26
Претседателот на Собранието може да свика
заедничка седница на два или повеќе собори за
расправање на прашања од заеднички интерес.
Секој собор може да му предложи на друг собор со него или со повеќе други собори да одржи
заедничка седница за расправање на прашања од
заеднички интерес.
Претседателот на Собранието свикува заедничка седница на два или повеќе собори, ако тоа
го, побараат најмалку два собора.
Со работата на заедничката седница на два
или повеќе собори, што ја свикал Претседателот
на Собранието, раководи Претседателот на Собранието, а со работата на заедничката седница што
се одржува по договор на заинтересираните собори раководи еден од претседателите на соборите, ако Претседателот на Собранието не реши
самиот тој да раководи со седницата.

IV ПРЕТРЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ ПОЛИТИЧКИ
ПРАШАЊА И АКТИ
Член 21
На заедничка седница на сите собори Собранието може во рамките на правата и должностите
на Републиката, да претресува прашања чие што
општополитичко значење тоа го бара.
По овие прашања Собранието може да донесува декларации, резолуции или препораки, или,
согласно со одредбите на овој деловник, претресот
може да го заврши на друг начин.
Член 22
Предлогот на декларација, резолуција, препорака или друг акт се поднесува пред седницата
преку Претседателот на Собранието или на седницата.
Предлог на акт од претходниот став може да
поднесе секој собор, одбор или комисија на Собранието, група од 10 пратеници, Претседателот
на Собранието и Извршниот совет.
Текстот на предлогот мора да им биде разделен на пратениците пред почетокот на претресот.
Член 23
Претресот е единствен.
Подносителот на предлогот во почетокот на
претресот може да даде образложение.
Секој пратеник има право да учествува во
претресот по сите прашања за кои се расправа и
да предлага донесување на акти или измени и
дополнување на веђе поднесен предлог.
Амандмани можат да се поднесуваат се додека
предлогот не биде ставен на гласање. Амандманите
мораат да бидат писмено формулирани.
Амандманите на подносителот на предлогот се
сметаат како составен дел на предлогот.
Член 24
Текстот на предлогот не се чита, но Претседателот може да определи текстот на предлогот да
се прочита во целост или само поодделни негови
делови. Предлог текстот да се чита можат да
поднесат 10 пратеници.
Член 25
По заклучувањето на претресот се минува на
гласање.
За предлогот на резолуција, декларација,
препорака или друг акт се гласа во целина.
Претресот на општи прашања' може да се
за-врши со прост премин на дневен ред.

VI ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБРАНИЕТО
Член 27
Собранието ги има следните постојани одбори
и комисии:
Одбор за општествен надзор;
Комисија за прашања на изборите и именувањата; и
Законодавно-правна комисија.
Собранието може со одлука да образува и
други одбори, како и постојани или повремени
комисии.
Член 28
Одборот за општествен надзор претресува општи прашања на работата и општествената одговорност на општествено-политичките заедници, работните и други организации и нивните органи,
во врска со располагањето со општествените средс в а и расподелбата на доходот, како и во врска
со начинот на извршувањето правата и должностите на овие органи и организации.
Во остварувањето на општествениот надзор
Одборот соработува со органите на самоуправувањето и влијае врз развивањето на личната и колективната одговорност и социјалистичките норми
во односите, остварувањето на самоуправувањето,
делувањето и располагањето со општествените
средства, а посебно во поглед остварувањето начелото на јавноста во работата.
За утврдените појави Одборот поднесува извештаи, со предлози за преземање мерки, на Собранието односно до надлежните собори.
Член 29
Одборот за општествен надзор има претседател и 8 членови.
Пет членови на Одборот се избираат од редот
на членовите на Републичкиот собор, а по еден
член се избира од редот на членовите на секој
собор на работните заедници. Претседателот на
Одборот се избира од редот на пратениците на
Собранието.
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Член 30
Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги подготвува и му поднесува на Собранието и на надлежните собори предлозите за избор, именување и разрешување на органите и
функционерите предвидени со Уставот и деловниците, и ги разгледува општите прашања на кадровската политика на Собранието и Републиката.

нието во поглед на своите членови, а за членовите на комисиите што не се пратеници — Републичкиот собор.
За разрешување и^за избор на нов претседател на одбор односно комисија решаваат сите собори на Собранието. Предлогот за разрешување
односно за избор на нов претседател е прифатен
ако за него се изјаснат најмалку три собори.

Член 31
Комисијата за прашања на изборите и именувањата има претседател и 12 членови.
Пет членови на Комисијата се избираат од
редот на членовите на Републичкиот собор, а по
еден член се избира од редот на членовите на секој собор на работните заедници. Гласаниот одбор
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на
Македонија делегира во Комисијата четири членови.
Член 32
Законодавно-правната комисија ги разгледува
предлозите на сите закони и други акти што ги
донесува Собранието и неговите собори во поглед
нивната усогласеност со Уставот и правниот систем, како и во поглед нивната правна и редакц и ј а обработка, и за тоа на Собранието односно
на надлежните собори им поднесува извештај и
предлози, дава мислење по начелните прашања
од изградбата на правниот систем.

Член 35
Постојаните одбори и комисии работат на седници.
Седниците ги свикува претседателот на одборот односно комисијата.
Одборот односно комисијата може да решава
ако на седницата присуствува мнозинството од
членовите, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови.
Должноста на секретар на одбор односно комисија ја врши определен службеник на Собранието.
Член 36
Одбор односно комисија има право да бара од
Извршниот совет и републичките органи на управата и организациите податоци и други известувања и објаснувања, што им се потребни за нивната работа.
Одбор односно комисија, и нивниот претседател, имаат право да бараат на седница на одбор
односно комисија да присуствува претставник на
Извршниот совет кога на седницата се расправа
за предлог на Советот, како и претставник на републичкиот орган кога на седницата се расправа
за прашања од делокругот на тој орган.
Претставникот на Извршниот совет има право
да присуствува на сите седници на одборите односно комисиите и да учествува во расправањето
за сите прашања што се на дневен ред на седницата.
Претставникот на републичкиот орган на управата има право да присуствува на седниците на
одбор односно комисија кога на седницата се расправа за прашање од делокругот на ТОЈ орган.
Претставникот на републичкиот орган на управата го определува старешината на тој орган.

Законодавно-правната комисија на Собранието односно на надлежниот собор им поднесува
извештај и предлози во поглед прашањата и ред а к ц и ј а обработка на предлозите на закони или
други акти по завршениот претрес во надлежниот
одбор. Ако Собранието или собор изврши измена
односно дополнување "во предлог на закон или;
друг акт, пред гласањето за предлогот во целина
ќе го сослуша мислењето на Комисијата.
Член 33
Законодавно-правната комисија има претседател и 14 членови.
Претседателот и шест членови на Комисијата
се избираат од редот на членовите на Републичкиот собор, по еден член од секој собор на работните заедници и пет членови од редот на етручњаците.
Членот избран од соборот на работните заедници учествува во работата на Комисијата, кога
се разгледува предлог на закон или друг акт во
чие донесување учествува и соодветниот собор на
работните заедници.
Член 34
Предлог за избор на одбори и комисии на Собранието во целина како и нивни поодделни членови, поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Предлог може да поднесе и
група од 10 пратеници.
Изборот на претседател и членови на одборите
и комисиите во целина се врши на заедничка седница на сите собори.
Промените (во составот на одборите и комисиите што се однесуваат на членовите шах) ги избира Собранието ги врши секој собор на Собра-

VII СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО
Член 37
Секретарот на Собранието му помага на Претседателот на Собранието во организирањето на
седниците на' Собранието и Претседателството, во
другите работи од делокругот на Претседателот,
се грижи за записниците од заедничките седници
на сите собори на Собранието, ги спроведува заклучоците на Претседателот и Претседателството
во поглед на организацијата и работата на стручните и другите служби на Собранието, го составува предлогот на претсметката на Собранието и
е наредбодавач за неговото извршување, донесува
решенија за работните односи на службениците и
работниците на Собранието освен за назначувањето и разрешувањето на секретарите на соборите, одборите и комисиите и шефот на кабинетот
на Претседателот на Собранието, раководи со ра-
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ботата на Секретаријатот на Собранието и врши
други работи определени со овој деловник и деловниците на соборите.
Секретарот на Собранието е секретар на Претседателството на Собранието.
Секретарот на Собранието го именува и разрешува Републичкиот собор на предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата.
Секретарот на Собранието му е одговорен на
Собранието и на Претседателот на Собранието за
работа на Секретаријатот.
Член 38
Секретаријатот на Собранието е единствена
организација во рамките на која се организираат
стручните, канцелариските, техничките и другите
служби потребни за работата на Собранието, соборите и нивните одбори и комисии.
Организацијата и работата на Секретаријатот
се утврдува со правилник што го донесува Претседателството на Собранието по претходно мислење на Административна комисија.
Член 39
Соборите на Собранието, како и одборите и
комисиите на Собранието и на соборите имаат
секретари.
Секретарите на соборите и секретарите на одборите и комисиите ги именува и разрешува Претседателот на Собранието.
Секретарот му помага на Претседателот на
собор, одбор односно комисија во организирањето
работата на овие тела, се грижи за записниците
од седниците на тие тела и врши други работи
што ќе ги одреди претседателот на собор, одбор
односно к,омисија, како и работи определени со
правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот на Собранието.
Работите што ги вршат исклучиво за соб,ор,
одбор, односно комисија, секретарите ги вршат
според упатствата и под надзорот на тие тела и
нивните претседатели.
VIII ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ
БЕЛЕШКИ
Член 40
За работата на Собранието за заедничките
седници на соборете, на седниците на соборите,
како и на седниците на одборите и комисиите, се
води записник. Записникот го води секретарот на
Собранието, односно секретар на собор, одбор
односно комисија.
Записникот ги содржи основните податоци за
работата на седницата.
За чување на оригиналите на записниците од
заедничките седници и седниците на соборите,
одборите, комисиите и другите тела на Собранието и соборите се грижи секретарот на Собранието.
Член 41
За работата на заедничките седници на соборите како и за работата на седниците на соборите
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се водат стенографски белешки кои го содржат
полниот тек на седницата.
Стенографските белешки за работата на- седница на одбор и комисија се водат кога тоа ќе го
определи претседателот на одборот односно комисијата, или кога за тоа ќе реши одборот или комисијата.
Стенографските белешки од заедничките седници на соборите и од седниците на соборите редовно се објавуваат, за што се грижи секретарот
на Собранието.
Белешките за работата на седниците на одборите и комисиите се објавуваат ако тоа го реши
Претседателството на Собранието.
Член 42
Собранието има свој билтен во кој се објавуваат податоци за работата на Собранието и прашања што се од интерес за таа работа.
IX ЧУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ПЕЧАТОТ
НА СОБРАНИЕТО

ги
За
на
на

Член 43
Оригиналите на законите и другите акти што
донесува Собранието се чуваат во Собранието.
чувањето на оригиналите се грижи секретарот
Собранието.
На актите од претходниот став се става печат
Собранието.

Член 44
Собранието има печат кој содржи грб на Социјалистичка Република Македонија околу кој е
врежан натпис „Социјалистичка Република Македонија — Собрание". Печатот на Собранието го
чува секретарот на Собранието.
X ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 45
Собранието и соборите пред претресувањето
на поодделни акти или прашања можат да решат
да применат друга постапка од предвидената, ако
тоа го изискува потребата. Предлог за примена на
оваа одредба дава Претседателот на Собранието
односно соборот.
Член 46
Овој деловник влегува во сила со денот на
усвојувањето на заедничка седница на сите собори на Собранието.
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 694
25 јуни 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
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Ш СЕДНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР

На основа член 163 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на својот втор
претходен состанок одржан на 25 јуни 1963 година,
донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на Републичкиот собор врз работата на Републичкиот
собор и неговата организација ќе се применуваат
одредбите на овој деловник како и одредбите на
Привремениот деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) што се
однесуваат на него.
По прашањата што не се уредени со овој делов.
ник сходно ќе се применуваат одредбите на досегашниот деловник на Републичкиот' собор на Народното собрание.
Член 2
Републичкиот собор заседава одделно од другите собори, освен во случаите кога по Уставот,
Привремениот деловник на Собранието и одредбите на овој деловник се состанува и работи заедно со еден или повеќе други собори.
Член 3
Републичкиот собор работи во своите седници,
во седниците на своите постојани и други одбори и
комисии, како и во заедничките седници со другите собори.
II ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
Член 4
Претседателот на Соборот ги свикува седниците на Соборот, се грижи за организирање работата на Соборот, дава иницијатива за претресување
одделни прашања на седниците на Соборот и на
седниците на неговите одбори и комисии, раководи
со работата на седниците на Соборот и ја усогласува работата на одборите и комисиите на Собо;?от.
Претседателот на соборот се грижи за примената на Деловникот на Соборот, ги потпишува
препораките донесени на седмицата на Соборот, се
грижи за извршувањето на одлуките на Соборот
и ги врши другите права и должности предвид,ени
со Уставот, Привремениот деловник на Собранието
и со овој деловник.
Претседателот' има право да учествува во расправањето за сите прашања што се на дневен ред
на седниците на Соборот и на неговите одбори: и
комисии.
Претседателот на Соборот во случај на неговата спреченост го заменува во неговите права и
должности потпретседателот.

1. Општи одредби
Член 5
Седниците на Соборот ги свикува претседателот на Соборот врз основа на одлука на Соборот
или по сопствена иницијатива.
Претседателот на Соборот е должен да свика
седница на Соборот врз основа на одлуката на Соборот, по предлог од претседателот на Собранието
или Извршниот совет.
Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, Соборот ќ е
се состане по покана од 20 членови на Соборот
или по покана на претседателот на Собранието.
Член 6
Седниците на Соборот се јавни.
Соборот може да одлучи да се одржи седница
или за одделни прашања да се расправа без присуство на јавноста.
Ако Соборот одлучи за одделни прашања да се
расправа без присуство на јавноста, за тие прашања без присуство на јавноста ќе се расправа и
во одборите, односно во комисиите.
Работата на таквата седница се смета за државна тајна.
Член 7
Записникот од претходната седница им се доставува на членовите на соборот најдоцна до почетокот на седницата.
Секој член на. Соборот има право на почетокот
на седницата да стави забелешки на записникот.
Ако претседателот на Соборот не ја усвои забелешката, за основаноста на забелешката одлучува
Соборот без претрес.
Член 8
Предлогот на дневниот ред го составува претседателот на Соборот. Предлогот на дневниот ред
претседателот на Соборот им го доставува на членовите на Соборот писмено најдоцна до почетокот
на седницата.
Член 9
Предлог за внесување на одделни прашања во
дневниот г^Д имаат право да поднесат членовите
на Соборот, постојаните одбори и комисиите на Соборот и на Собранието, како и Извршниот совет.
Предлог за внесување одделни прашања во
дневниот ред се поднесува по правило, писмено
пред седницата.
Член на Соборот може и усно на седницата да
предложи да се стави одделно прашање На дневен
ред, но е должен да ја образложи итноста на предлогот.
Соборот решава за итноста како претходно
прашање ако таквиот предлог го подржат уште
најмалку 10 членови на Соборот.
Член 10
Соборот може полноважно да одлучува ако на
седницата присуствуваат повеќе од, половината на
вкупниот број членови на Соборот.
Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласовите, ако со оваа одлука не е поинаку определено.
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Ако бројот на членовите на Соборот што се
воздржале од гласање е поголем: од вкупниот број
на оние што го дале гласот „за" односни „против",
предлогот за кој се гласало е одбиен.
Член 11
На одлучувањето му претходи претрес, освен
во случаите кога со овој деловник е определено да
се одлучува без претрес.
Член! 12
На седницата на Соборот се одлучува за п р и ф а ќањето или одбивањето на предлогот.
Соборот може да одлучи и да се симне предлогот од дневниот ред воопшто или заради доставување до одборот односно комисијата за повторно
разгледување.
Подносителот на предлогот може да го повлече
предлогот се до ставањето на предлогот на гласање.
Извршниот совет може преку свој претставник
да изјави дека го прифаќа предлогот поднесен од
членот на Соборот, од одборот или од комисијата
како свој и во тој случај претресот 1 се продолжува''
Член 13
Претресот на одд,елни прашања што не бараат
одлучување или за кои Соборот не сака да одлучи^
се завр г иува со прост премин на дневен ред.
Предлог за прост премин на дневен ред може
да даде претседателот или: секој член на Соборот
кого ќе го подржат 4 члена на Соборот.
Преминот на дневен ред може да биде и образложен.
Член 14
Прашањата на членовите на Соборот на Извршниот совет, републички секретар и други републички функционери што раководат со работата на
републичките органи на управата се упатуваат
преку претседателот на Соборот или се поставуваат усно на седницата на Соборот.
Членот на Соборот може да бара на поставеното прашање да му се одговори писмено или усно
на седницата на Соборот.
Соборот може да определи посебно време Hia
седницата за поставување прашања и давање одговори.
Член 15
Писмен одговор се дава во рок од 15 дена, преку претседателот на Соборот или непосредно на
членот на Соборот кој го поставил прашањето.
Устен одговор се дава во рок од 8 дена, односно
на првата наредна седница на Соборот,
По барање од претставникот на Извршниот совет односно на републичкиот функционер Соборот
може да определи подолг рок за давање на одговорот.
По дадениот одговор на прашањето од членот
на Соборот се преминува на дневен ред,
Членот на Соборот којшто го поставил прашањето може да предложи за работата на која
се однесува неговото прашање да се поведе претрес на една од наредните седници, Соборот од-
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лучува за ваквиот предлог ако предлогот го под р ж а т најмалку 10 членови на соборот.
За предлогот одлучува Соборот откако ќ е го
ислуша мислењето на претставникот на Извршниот совет.
Член 16
Гласањето се врши по правило јавно.
Кога се гласа за избор и разрешување, Соборот
може по предлог од претседателот или од членот
на Соборот да одлучи: да се гласа тајно.
Ако најмалку 10 членови на Соборот бараат за
изборот и разрешувањето' да се гласа тајно, гласањето ќ е се изврши тајно.
Членовите на Соборот гласаат така што се изјаснуваат „за" или „против" односно „за или „против" една од кандидатурите, или се воздржуваат
од гласање.
Членот на Соборот има право пред гласањето
да го образложи својот глас. Неговиот говор не
може да трае подолго од 5 минути.
Член 17
Јавното г л а с а н а се врши со кревање на рака
или поименично.
Јавното гласање сз врши по правило со кревање рака.
При гласањето со кревање рака претседателот
ги поканува најнапред да кренат рака членовите
на Соборот што гласаат „за" потоа оние што гласаат „против", а потоа прашува дали има членови
на Соборот што се воздржуваат од гласање.
Поименично се гласа кога е тоа о п р е д е л е а со
овој деловник или кога за тоа ќ е одлучи Соборот.
Кога прозивката ќ е биде завршена, одново ќе
се прозоват членовите на Соборот за кои во списокот не е забележено дека гласале.
Кога гласањето се врши со кревање на рака
или со прозивка претседателот на Соборот гласа
последен.
Резултатот од гласањето го објавува претседателот.
б) Постапка при избори.
Член 18
Предлозите за изборите и именувањата како и
разрешувањата што ги врши Републичкиот собор
се поднесуваат преку претседателот на Собранието
а предлозите за изборите и именувањата к а к о и
разрушувањата на претседателот и потпретседателот на Соборот, на од,борите и комисиите и на
секретарот на Соборот се поднесуваат преку претседателот на Соборот.
Предлозите се поднесуваат писмено и содржат
покрај имињата на кандидатите и потписи,те' на
предлагачите.
Член 19
Секој член на Соборот има право да предлага
избор, именување и разрешување на функционерите што го избира односни ги именува Соборот,
ако со Уставот не е поинаку определено.
Соборот1 одлучува за ваквиот предлог на членот на Соборот ако предлогот го подржат најмалку
10 пратеници,
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Член 20
Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот соопштува КОИ: предлози и по кој ред се поднесени.
Член 21
Предлог за избор на одборите и комисиите во
целина, како и на одделни нивни членови, му поднесува на Соборот Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.
Предлог може да поднесе и група од најмалку
10 членови на Соборот. За овој предлог Комисијата за прашања на изборите и именувањата му
дава мислење на Соборот.
Член 22
Изборот на одборот односно на комисијата во
целина се врши врз основа на кандидатури. Секоја кандидатура мора да содржи онолку кандидати1 колку што членови на одборот односно на
комисијата се избираат.
Изборот на одделните членови на одборот односно на комисијата се врши врз основа на поединечни предлози. Ако изборот на членовите на одборот односно на комисијата се врши со тајно
гласање, гласањето се врши со едно гласачко
ливче.
Член 23
Предлозите за избор на Извршниот совет се
сметаат како единствена листа и за нив се гласа
во целост.
Одлуката за избор на Извршниот совет претседателот на Соборот му ја доставува на Претседателот на Собранието за објавување.
Член 24
Гласањето за предлогот за избор и разрешување на претседателот и судиите на Уставниот суд
на Македонија и другите судови на Републиката
се врши со одлука во целост.
Изборот на повремените судии на Вишиот стопански суд се врши со одлука во целост.
Член 25
Гласањето за предлогот за именување и разрешување на републички секретари, и другите републички функционери коишто ќе ги определи законот се врши за секој кандидат посебно.
Ако за изборот на одделни функционери е
предложена само една кандидатура^ Соборот може
да одлучи за сите предложени кандидатури да се
гласа во целост.
Член 26
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.
На секое гласачко ливче се става печатот на
Соборот.
Секој пратеник добива едно гласачко ливче.
По распределбата на гласачките ливчиња претседателот го определува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња.
Член 27
Со спроведувањето на изборите што се вршат
со тајно гласање раководи претседателот, на кого
во работата му помагаат секретарот на Соборот и
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двајца членови на Соборот кои во согласност со
Соборот ги определува претседателот.
Член 28
Членот на Соборот гласа „за" на тој начин што
го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кого гласа, а ако гласањето се врши по
кандидатури, тогаш го заокружува редниот број
на кандидатурата за која гласа.
Член на Соборот може да гласа само за еден
кандидат ако се предложени повеќе кандидати за
иста функција, односно за една кандидатура ако се
предложени повеќе кандидатури.
Откако ќе ги пополнат гласачките ливчиња,
членовите на Соборот ги опуштаат во гласачките
кутии.
Член 29
По завршеното гласање се врши пребројување и
преглед на гласачките ливчиња за утврдување резултатите од гласањето. Ако се појави разлика помеѓу бројот на издадените и предадените гласачки
ливчиња, резултатот се утврдува врз основа на
бројот на предадените гласачки ливчиња.
Член 30
Резултатот од гласањето' го објавува претседателот.
Претседателот објавува колку вкупно членови
на Соборот гласале, колку од тоа за кандидатот,
односно кандидатурата, колку против, колку се
воздржале, а колку има неважечки гласачки ливчиња.
Претседателот објавува кој кандидат, односно
од која кандидатура канд,идатите се избрани според бројот1 на добиени,те гласови.
Ако ниеден од кандидатите или ниедна од кандидатурите не добиле потребно мнозинство, во повторниот избор учествуваат сите поранешни кандидати, односно кандидатури, како и нови кандидати
односно кандидатури ако бидат дополнително предложени.
Член 31
Одредбите од член 18 до 31 од овој деловник
сходно се применуваат и во постапката за разрешување.
IV ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБОРОТ
1. Одборите и нивниот состав
Член 32
Републичкиот собор ги има следните постојани
одбори:
1. Одбор
за
организационо-политички прашања,
2. Одбор за општествен план и финансии,
3. Одбор за индустрија и сообраќај,
4. Одбор за земјоделство,
5. Од,бор за стоков промет и туризам,
6. Одбор за труд и трудови односи,
7. Одбор за урбанизам, станбени и комунални
прашања,
3. Одбор за п,росветно-културни прашања,
9. Одбор за социјално-здравствени прашања,
10. Одбор за буџет.
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Член: 33
Републичкиот собор ги има следните постојани
комисии:
1. Комисија за претставки: и жалби,
2. Административна комисија,
3. Мандатно-имунитетна комисија.
Член 34,
Соборот може да образува и повремени одбори
и комисии за подготвување и проучување на определени прашања од делокругот, на Соборот.
Соборот може во спогодба со друг собор на Собранието или со Извршниот совет да основува заеднички одбори и комисии.
Составот и делокругот на повремените и заедничките одбори и комисии се определува со актот за нивното основање.
Член 35
ПостојанЈите одбори имаат 7 до 11 членови, а
постојаните комисии 5 др 7 членови.
Бројот на членовите на одборот односно на комисијата се определува при изборот на нивните
членови.
Член 36
Членот на Соборот може да биде член најмногу на два постојани одбори или постојани комисии
на Соборот.
За членови на повремените комисии на Соборот можат да се именуваат и лица од редовите на
стручњаците и јавните работници,
Соборот може да го разреши одборот или комисијата во целина или одделен нивни член и пред
истекот на времето за кое се избрани.
Секој одбор и комисија има претседател кого
го избира Соборот.
Член 37
Постојаните одбори на Републичкиот собор, во!
рамките на своите овластувања утврдени со Уставот, вршат работи: и тоа:
Одборот за организационо-политички прашања
во областа на: организацијата на власта и општественото
самоуправување;
правосудството;
обезбедувањето на слободите и правата на граѓаните, личниот статус на граѓаните; државната
управа и другите прашања на внатрешната политика, доколку тие не спаѓаат во делокругот на другите одбори;
Одборот за општествен план и финансии - Во
областа на општественото планираше; даноците и
таксите и другите давачки; утврдувањето на изворите на фондовите и финансиското работење;
платниот и девизниот промет; јавните заеми;
осигурувањето;
Одборот за индустрија и сообраќај — во областа на: производството и унапредувањето продуктивноста на трудот во индустријата, рударството,
градежништвото, стопанството, сообраќајот и занаетчиството, инвестиционата изградб.а;
Одборот за земјоделство — во областа на: организацијата на производството и унапредувањето
продуктивноста на трудот во земјоделството и ш у марс,твото; земјоделското задругарство; водосто-
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панството; арондацијата; мелиорациите; заштитата
од ерозиите пороите и поплавите; заштитата на
добитокот и растенијата;
Одборот за стоков промет и туризам — во областа на: стоковниот промет и туризмот; снабдувањето на паза,рот; контролата на цените;
Одборот за труд и трудови односи — во областа на: работните односи; личните доходи на
работните луѓе; заштитата при работата; социјалното осигурување; стручното образование на работ"
ниците^чао стопанството; инспекцијата на трудот;
"Одборот за урбанизам^ станбени и комунални
прашања во областа на: комуналното стопанство и
комуналните служби; изградбата на населби, становите и урбанизмот;
Одборот за Просветно културни прашања во
областа на просветата, науката и другите области
на културата; 2 физичката култура;
Одборот за социјално-здравствени прашања —
областа н!а: здравствената заштита и другите прашања во областа на здравството; социјалната заштита; семејството, старателството, заштита на
борците и инвалидите и другите прашања од областа на социјалната политика;
Одборот за буџет во областа на: републичкиот
буџет и неговото извршување; дотациите,
Член 38
Мандатно"имунитетната комненја:
— ги претресува сите прашања во вреќа со
имунитетекото право;
— му поднесува на Соборот и на претседателот
на Собранието извештај за случаите на престанување на мандатот на членовите на Соборот; ш
испитува пратеничките уверенија, изборните акти
и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед
на верификацијата на мандатот на пратениците
избрани на повторните и дополнителните избори;
— дава одобрение за лишување од слобода и
за поведување односно продолжување кривична
постапка и од,лучува за воспоставување на имуго?г
те те коте право на членот на Соборот, при
нителна потврда од Соборот.
2. Постојани комисии
Член 39
Комисијата за претставки и жалби ги проучува и претресува претставките и жалбите што
на Собранието му ги упатуваат граѓаните и организациите.
Член! 40
Административната комисија:
му предлага на Соборот прописи за надоместувањата на функционерите на Собранието и н!а
другите републички функционери што ги избира
односно ги именува Собранието, се грижи за извршувањето на тие прописи и донесува поблиски
прописи за нивното спроведување;
дава мислења на Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот на Собранието;
врши и други работи предвидени со овој деловник и со Привремениот деловник на Собранието.
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Y. ПРЕТРЕСУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ПОЛИТИЧКИ
ПРАШАЊА
Член 41
Предлог за претресување на општи политички
прашања може да поднесе Извршниот совет, одбор
на Соборот и 20 членови на Соборот.
Член 42
Претресувањето на општите политички прашања се врши непосредно на седницата на Соборот,
а може да биде претходно извршено на седницата
на соодветниот одбор Ца Соборот.
Член 43
Претресот на општите политички прашања на
седниците на одборот и на седниците на Соборот
почнува со излагањето на предлагачот.
На седницата на Соборот по предлагачот збор
може да земе известителот на одборот ако одборот
заклучи да поднесе устен извештај.
Член 44
Претресот на општите политички прашања на
седниците на Соборот може да заврши со прост
или образложен премин на дневен ред или со донесување на декларација или резолуција.
Предлог на декларација или резолуција можат
да поднесат 10 членови на Соборот, одбор на Соборот и Извршниот совет.
Пред гласањето за декларацијата односно резолуцијата Соборот може да одлучи да побара
мислење од соодветниот одбор на Соборот, ако тој
Hie е предлагач на односниот акт.
VI. ПОСТАПКА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ
И ДРУГИ АКТИ
1. Поднесување законски предлози
Член 45
Законски предлог се поднесува по правило
писмено преку претседателот на Собранието во
форма во која се донесува закон.
Законскиот предлог мора да биде образложен,
^ кјом; предлогот треба да биде приложен и материјалот г^ад основа на кој е составен предлогот.
Член 46
Законскиот предлог којшто е поднесен од член
на Соборот, од одбор или од комисија му се доставува и на Извршниот совет за загаЈзнзрање со
предлогот. Извршниот совет може за таквиот законски предлог да му го изнесе на Соборот своето
мислење.
Законскиот предлог со извештајот на одборот
мора да им биде доставен на членовите на Соборот
навреме, а најдоцна на 3 дена пред седницата на
Соборот на која тој ќе се претресува.
По исклучок, на предлог На Извршниот совет
или претседателот на Соборот, Соборот може да
одлучи да го земе во претрес и оној законски
предлог којшто им е доставен на членовите на Соборот најдоцна на 24 часа пред седницата на која
тој ќе се претресува.
Член 47
АКО се согласи со иницијативата за донесува"'
ње на закон или друг акт којашто е произлезена
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од општинско односно околиско собрание, работна
или друга самоуправна организација, од општествено" политичка организација^ здружение или од
определен број граѓани Соборот ќ е бара од надлежниот одбор да ја проучи работата и да поднесе предлог,
2. Претрес на седницата на Собор
Член 48
Претресот на законскиот предлог во чиешто
донесување рамноправно учествуваат Републичкиот собор и еден од соборите на работните заедници се води по правило на одделни седници на
соборите.
Републичкиот собор може заедно со друг собор
да реши предлогот да се претресува или да го усвојат на заедничка седница. Кога Соборот ќе одлучи заедно со друг собор за предлогот и да гласаат на заедничка седница, членовите на Републичкиот собор ќе гласаат одделно од членовите на
другиот собор.
Член 49
Претресот на законскиот предлог којшто спаѓа
во рамноправниот делокруг на Соборот и: на еден
од соборите на работните заедници, Соборот ќе го
стави на дневен ред на своја седница дури откако
надлежниот собор на работните заедници ќ е го
заврши претресот и ќе заземе став по тој предлог.
Член 30
Претресот на предлогот почнува со извештајот
на известителот на одборот којшто го претресувал
односниот предлог, ако одборот одлучи известителот да му поднесе на Соборот и устен извештај.
По известителот на одборот предлагачот односно неговиот претставник може да даде образложение на предлогот.
Член 51
Ако одборот на Соборот којшто го лретресувал
предлогот има заклучено дека предлогот треба во
начело да се отфрли, Соборот пред гласањето за
предлогот на одборот ќе го ислуша подносителот
на предлогот. Ако не го прифати предлогот на понатамошна постапка или непосредно да отвори
претрес за предлогот.
Член 52
Претресот на седницата на Соборот го опфаќа
општиот претрес и претресот на законскиот текст
на предлогот.
Член 53
Во текот на општиот претрес се расправа за
законскиот предлог во Начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објасненија и да се
покренуваат сите прашања во поглед на решенијата дадени во законскиот предлог.
Во текот на општиот претрес членовите на Соборот зборуваат тло правило од своите места, а од
говорницата се поднесуваат извештаи и се дава
образложение на законскиот предлог.
Во текот на претресот на текстот на законскиот предлог, за предлогот се расправа по делови,
глави односно оддели, а ако Соборот одлучи и по
членови. Предлогот на општествениот план се
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претресува по глави, а предлогот на Републичкиот
буџет се претресува по раздели. Во овој дел се
претресува и се одлучува за сите поднесени амандмани1.
Претставникот на Извршниот совет може да
учествува во претресот и во името на Советот да
предлага амандмани.
Во претресот можат да земаат збор за давање
известувања и поверениците на Извршниот совет.
Член 54
Во текот на претресот на седницата на Соборот законскиот предлог не се чита, но Соборот мож е да одлучи, по предлог од претседателот или од
член на Соборот, текстот на предлогот да се чита
во целина или само одделни негови делови.
Законскиот предлог го чита секретарот на Соборот.
Член 55
Соборот на работните заедници којшто не учествува во донесувањето На односниот закон, а којшто за него водел претрес и му дал свое мислење
на Соборот, може преку својот претставник и усно
да го образложи на седницата на Соборот тоа свое
мислење.
Член 56
Кога предлагач на законот е Извршниот совет,
тој може, сѓ до завршувањето на претресот, да му
предложи на Соборот претресот на предлогот да
го одложи. За овој предлог Соборот одлучува веднаш.
Член 57
Амандмани на законскиот предлог можат по
правило, да се поднесуваат најдоцна 24 часа пред
седницата на која предлогот ќе се претресува.
Амандманите се поднесуваат писмено преку претседателот на Соборот и веднаш му се доставуваат
на подносителот на законскиот предлог, а на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата на која законскиот предлог ќе се претресува
По исклучок, амандмани можат да се поднесуваат писмено и во текот на претресот, ако со тоа
се согласи Соборот. Соборот претходно одлучува
дали ќе се расправа за амандманот којшто членот
на Соборот го поднел на седницата на Соборот само
ако амандманот го подджале најмалку 10 членови
на Соборот.
Амандманите на подносителот на законскиот
предлог се сметаат како составен дел на предлогот.
Член 58
За амандманот се води претрес на седницата на
Соборот.
За амандманот имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и известителот на
одборот којшто го протресувал односниот предлог.
Тие можат да бараат да се свика соодветниот одбор за претходно претресување на амандманот.
Ако подносителот на предлогот се согласи со
амандманот, тој станува составен дел на предлогот.
Член 59
Ако Соборот го прифати амандманот, тој може
да одлучи претресот да го прекине и предлогот да
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и го достави на Законодавно-правната комисија за
утврдување на конечниот текст на амандманот.
Член 60
По завршениот претрес се гласа за предлогот
во целост.
При гласањето за предлогот на Републичкиот
општествен план, qe гласа за секоја глава на планот, а потоа за планот во целина.
Гласањето за предлогот на Републичкиот буџет
се врши во целина, а посебно се гласа за разлеаните на кои се поднесени амандмани.
3. Донесување на закон по итна постапка
Член 61
Подносителот на законскиот предлог може да
поднесе образложено барање законот којшто се
предлага да се донесе по итна постапка.
За предлогот за донесување на закон по итна
постапка Соборот решава како за претходно прашање при ставањето на односниот предлог на дневен ред на својата седница. Предлагачот може да
даде и усно образложение на барањето за донесување по итна постапка.
Член 62
Ако Соборот го прифати предлогот за донесување на закон по итна постапка, непосредно се
пристапува кон претрес на предлогот на седницата
на Соборот, а Соборот може пред или во текот на
претресот да побара од соодветниот одбор итно да
му достави мислење за законскиот предлог.
Амандманите на законскиот предлог можат да
се поднесат до заклучувањето на претресот.
4L Постапка при донесување одлуки, декларации;
резолуции и препораки
Член 63
Во поглед претресувањето на предлог-одлуките,
декларациите, резолуциите и препораките, гласањата за овие предлози, како и во поглед на другото што се однесува на нивното донесување, важ а т одредбите на овој деловник за постапката за
донесување на закон.
VII АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 64
Соборот има своја администрација^ која што е
составен дел на Секретаријатот на Собранието.
Соборот има секретар.
Одборите и комисиите имаат свои секретари.
Во вршењето на стручните канцелариските,
техничките и другите прашања во врска со работата на Соборот неговите одбори и комисии, службениците работат по директивите на претседателот
на Соборот и претседателите на одбори и комисиите.
IX ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 65
Овој привремен деловник влегува во сила со
денот На неговото донесување.
Број 695
25 јуни 1963 година
Скопје
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СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

Претседател
на Собранието,
Видое Смилевски, с. р.

272.
На основа член 163 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на својот втор
претходен собѓанок одржан на 25 јуни 1963 година,
донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на Стопанскиот собор за работата на Стопанскиот собор
и на неговата организација ќе се применуваат
одредбите на овој деловник, како и одредбите на
привремениот деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија што се однесуваат на него.
По прашањата што не се уредени со овој деловник сходно ќе се применуваат одредбите на
досегашниот деловник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.
Член 2
Соборот заседава одделно од другите собори,
освен во случаите кога според, Уставот, привремениот деловник на Собранието и одредбите на ОВОЈ
деловник се состанува и работи заедно со еден
или повеќе други собори.
Член 3
Соборот работи на свои седници, на седници
на своите постојани и други одбори и комисии,
како и на заеднички седници со другите собори.
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Претседателот на Соборот во случај на негова
спреченост го заменува во неговите права и должности потпретседателот.
III СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ
1. Општи одредби
Член 5
Седниците на Соборот ги свикува претседателот на Соборот врз основа на одлука на Соборот
или по сопствена иницијатива.
Претседателот на Соборот е должен да свика
седница на Соборот врз основа на одлука на Соборот, по предлог на Претседателот на Собранието
или Извршниот совет.
Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе се
состане по покана на 20 членови на Соборот или
по покана на Претседателот на Собранието.
Член 6
Седниците на Соборот се јавни.
Соборот може да одлучи седница да се одржи
или по одделни прашања да се расправа без присаство на јавноста.
Ако Соборот одлучи по одделни прашања да
се расправа без присаство на јавноста, за тие прашања без присаство на јавноста ќе се расправа
и во одборите, односно во комисиите.
Работата на таква седница се смета за државна тајна.
Член 7
Записникот од претходната седница се доставува на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата.
Секој член на Соборот има право во почетокот
на седницата да стави забелешки на записникот.
Ако претседателот на Соборот не ја усвои забелешката, за . основаноста на забелешката одлучува Соборот без претрес.

Член 8
Предлог за дневен ред составува претседателот на Соборот. Предлогот на дневниот ред претседателот на Соборот го доставува на членовите
на Соборот писмено најдоцна до почетокот на
II ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
седницата.
Член 4
Член 9
Претседателот на Соборот ги свикува седни- '
Предлог за внесување на одделни прашања во
ците на Соборот, се грижи за организирањето радневниот ред имаат право да поднесат членовите
ботата на Соборот, дава иницијатива за претрена Соборот, постојаните одбори и комисиите на
сување одделни прашања на седниците на СоСоборот на Собранието, како и Извршниот совет.
борот и на седниците на неговите одбори и комиПредлог за внесување одделни прашања во
сии, раководи со работата на седниците на Сободневниот ред се поднесува, по правило, писмено
рот и ја усогласува работата на одборите и копред седницата.
мисиите на Соборот.
Член на Соборот може и усно на седницата
Претседателот на Соборот се грижи за примеда предложи ставање на одделно прашање на
ната на деловникот на Соборот, ги потпишува
дневен ред, но е должен да ја образложи итноста
препораките донесени на седница на Соборот, се
на предлогот.
грижи за извршувањето одлуките на Соборот и
Соборот решава за итноста како по претходно
врши и други права и должности предвидени со
прашање ако ваков предлог го подржуваат најУставот, со Привремениот деловник на Собрамалку уште 10 членови на Соборот.
нието и со овој деловник.
Член 10
Претседателот има право да учествува во расСоборот може полноважно да одлучува ако на
правањето по сите прашања на дневниот ред на седседницата присаствуваат повеќе од половината од
ница на Соборот и на неговите одбори и комисии.
вкупниот број членови на Соборот.
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Одлуки се донесуваат со мнозинство гласови,
ако со овој деловник не е поинаку определено.
Ако бројот на членовите на Соборот што се
воздржале од гласање е поголем од вкупниот број
на оние кои гласале „за" односно „против", предлогот за кој се гласало е одбиен.

една од идните седници на Соборот. Соборот одлучува по ваквиот предлог ако предлогот ѓо подржуваат најмалку 10 членови на Соборот.
По предлогот одлучува Соборот откако ќе го
ислуша мислењето на претставникот на Извршниот совет.

Член 11
На одлучувањето му претходи претрес, освен
во случаите кога со оваа одлука е определено да
се одлучува без претрес.

Член 16
Гласањето по правило се врши јавно.
Кога се гласа за избор и разрешување, Соборот може, по предлог од претседателот или од
член на Соборот, да одлучи да се гласа тајно.
Ако најмалку 10 членови на Соборот бараат
да се гласа тајно за изборот и разрешувањето,
гласањето ќ е се изврши тајно.
Членовите на Соборот гласаат така што се
изјаснуваат „за" или „против" предлогот, односно
„за" или „против" на една од кандидатурите, или
се воздржуваат од гласањето.
Членот на Соборот има право пред гласањето
да го образложи својот глас. Неговиот говор не
може да трае подолго од 5 минути.

Член 12
На седницата на Соборот се одлучува за прифаќањето или одбивањето на предлогот.
Соборот може да одлучи и да се симне предлогот од дневниот ред воопшто или заради доставување на Одборот односно на комисијата на
повторно разгледување.
Подносителот на предлогот може да го повлече предлогот се до ставањето на предлогот на
гласање.
Извршниот совет може преку својот претставник да изјави дека го прифаќа предлогот поднесен од член на Соборот односно одбор или комисија, како и својот предлог и во тој случај претресот продолжува.
Член 13
Претресот по одделни прашања што не бараат
одлучување или по кои Соборот не сака да одлучи завршува со прост премин на дневниот ред.
Предлог за прост премин на дневниот ред
може да даде претседателот и секој член на Соборот што го подржуваат четири члена на Соборот.
Преминот на дневниот ред може да биде и
образложен.
Член 14
Прашањата на членовите на Соборот упатени
на Извршниот совет, Републичкиот секретар и
другите републички функционери кои раководат
со работата на републичките органи на управата
им се упатуваат преку претседателот на Соборот
или усно се поставува на седница на Соборот.
Член на Соборот може да бара на поставеното
прашање да му се одговори писмено или усно на
седница на Соборот.
Соборот може да определи посебно време на
седницата за поставање прашања и давање на
одговори.
Член 15
Писмен одговор се дава во рок од 15 дена,
преку претседателот на Соборот или непосредно
на членот на Соборот кој го поставил прашањето.
Усниот одговор се дава во рок од 8 дена односно
на првата наредна седница на Соборот.
По барање на претседателот на Извршниот
совет односно на Републичкиот функционер, Соборот може да одреди подолг рок за давање
одговор.
По дадениот одговор на прашањето на членот
на Соборјот се минува на дневниот ред.
Членот на Соборот кој го поставил прашањето
може да предложи по работата на која се однесува неговото прашање да се поведе претрес на

Член 17
Јавно гласање се врши со кревање рака или
поименично.
Јавно гласање се врши по правило со кревање
рака.
Кога гласањето се врши со кревање рака,
претседателот на Соборот не гласа.
При гласањето со кревање рака претседателот
ги повикува најнапред членовите на соборот кои
гласаат „за" да кренат рака, потоа оние што гласаат „против", а потоа прашува дали има членови
на Соборот кои се воздржуваат од гласањето.
Поименично се гласа кога е тоа определено со
овој деловник или кога ќе одлучи Соборот за тоа.
Кога ќе биде завршено проѕевањето, повторно
ќе се прозоват членовите на Соборот за кои во
списокот не е забележено дека гласале.
Кога гласањето се врши со кревање рака или
со прозивка, претседателот на Соборот гласа последен.
Резултатите од гласањето ги објавува претседателот.
2. Постапка при изборот
Член 18
Предлози за избори и разрешување на претседател,от и потпретседателот на Соборот и членовите на одборите и комисиите на Соборот, како
и за именување и секретар на Соборот се поднесуваат преку претседателот на Соборот.
Предлозите се поднесуваат писмено и содржат покрај името на кандидатот и потписи на
предлагачите.
Соборот одлучува до предлогот на членот на
Соборот за изборот и разрешувањето ако предлогот го подржуваат најмалку 10 пратеници.
Член 19
Кога се врши предлагањето претседателот
соопштува кои предлози и по кој ред се поднесени.
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Член 20
Предлог за избор на одбор и комисија во целина, како и на одделни аивни членови, на Соборот му поднесува Комисијата за прашања на
изборите и именувања на Собранието.
Предлог можат да поднесат и група најмалку
од 10 членови на Соборот. За овој предлог Комисијата за прашања на изборите и именувањата му
дава мислење на Соборот.
Член 21
Изборот на одбор односно комисија во целина
се врши врз основа на кандидатури. Секоја кандидатура мора да содржи онолку кандидати колку
што се избираат членови на Одборот односно на
комисијата.
Изборот на одделни членови на одборот односно на комисијата се врши врз основа на поединечни предлози. Ако изборот на членовите на
одборот односно на комисијата се врши со тајно
гласање, гласањето се врши со еднр гласачко
ливче.
Член 22
Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња.
На секое гласачко ливче се става печатот на
Соборот.
Секој пратеник добива едно гласачко ливче.
По расподелбата на гласачките ливчиња претседателот го определува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња.
Член 23
Со спроведувањето на изборите што се вршат
со тајно гласање раководи претседателот, кому во
работата му помага секретарот на Соборот и двајца членови на Соборот кои со согласност на Соборот ги определува претседателот.
Член 24
Членот на Соборот гласа „за" на тој начин
што го заокружува редниот број пред името на
кандидатот за кого гласа, а ако гласањето се
врши цо кандидатури, тогаш го заокружува редниот број на кандидатурата за која гласа.
Членот на Соборот може да гласа само за еден
кандидат ако се предложени повеќе кандидати за
истата функција, односно за една кандидатура
ако се предложени повеќе кандидатури.
Откако ќе ги пополнат гласачките ливчиња
членовите на Соборот ги спуштаат ливчињата во
гласачката кутија.
Член 25
По завршеното гласање се врши пребројување
и преглед на гласачките ливчиња заради утврдување резултатите од гласањето. Ако се појави
разлика помеѓу бројот на издадените и предадените гласачки ливчиња, резултатот се утврдува врз
основа на бројот на предадените гласачки ливчиња.
Член 26
Резултатот од гласањето го објавува претседателот.
Претседателот објавува колку вкупно членови
на Соборот гласале, колку од тоа за кандидат односно за кандидатура, колку пратив, колку се
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воздржале, колку има неважечки гласачки ливчиња.
Претседателот објавува кој кандидат односно
за која кандидатура кандидатите се избрани според бројот на добиените гласови.
Ако ниеден од кандидатите или ниедна од
кандидатурите не добиле потребно мнозинство, во
повторниот избор учествуваат сите поранешни кандидати, односно кандидатурите, како и новите
кандидати односно кандидатури ако има дополнително предложени.
Член 27
Одредбите од член 18 до 26 на овој деловник
сходно се применуваат во постапката за разрешување.
IV ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБОРОТ
Член 28
За претресување предлози на закони и други акти и за претресување други прашања од надлежноста на Соборот, Соборот може да образува
еден или повеќе постојани одбори или повремени
одбори.
Соборот може да образува и постојани и привремени комисии за проучување на одделни прашања и за составување на нацрти на одделни закони и предлози на други акти.
Член 29
Постојаните одбори имаат 7—11 членови, а
постојаните комисии имаат 5 до 7 членови.
Бројот на членовите на одборите односно комисиите се определува при изборот на нивните
членови.
Член 30
Секој член на Соборот може да биде член
најмногу на два постојани одбори или постојани
комисии на Соборот.
За членови на привремени комисии на Соборот можат да се именуваат и лица од редовите на
стручњаците и јавните работници.
Член 31
Соборот може да разреши одбор или комисија
во целина или одделни нивни членови и пред истекот на времето за кое се избрани.
Секој одбор и комисија има претседател кого
го избира Соборот.
Член 32
Мандатно-имунитетната комисија:
— ги претресува сите прашања во врска со
Имунитетното право;
i— му поднесува на Соборот и на претседателот
на Собранието извештај за случаите на престанок
мандатот на членовите на Соборот; ги испитува
пратеничките уверенија, изборните акти и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед на верификацијата на мандатите на пратениците избрани
на повторните и дополнителните избори;
— дава одобрение за лишување од слобода и
за покренување односно продолжување на кривичната постапка и одлучува за воспоставување^
имунитетното право на член на Соборот, со допоЛ'
нителна потврда на Соборот.
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Y ПОСТАПКАТА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО ЗАКОНИ
И ДРУГИ АКТИ
1. Поднесување на законски предлози
Член 33
Законски предлог се поднесува по правило писмено преку претседателот на Собранието, во форма
во која се донесува законот.
Законскиот предлог мора да биде образложен,
а кон предлогот треба да има приложен и материјал
врз основа на кој е составен предлогот.
Член 34
Законскиот предлог што го поднел член i-.a
Соборот, одбор или комисија му се доставува и на
Извршниот совет за запознавање со предлогот. Извршниот совет може по таквиот законски предлог
да му го изнесе на Соборот своето мислење.
Законскиот предлог со извештајот на Одборот
мора да им биде доставен на членовите на Соборот благовремено, а најдоцна на три дена пред
седницата на Соборот на која ќе се претресува
предлогот.
По исклучок, по предлог од Извршниот совет
или од претседателот на Соборот, Соборот може
да одлучи да го земе во претрес и оној законски
предлог што им е доставен на членовите на Соборот најдоцна 24 часа пред седницата на која ќе
се претресува предлогот.
Член 35
АКО се согласи со иницијативата за донесување на закон или друг акт, што потекна ла од
општинско односно околиски собрание, работна или
друга самоуправна организација, отптествено-политичка организација^ здружение или определен
број граѓани, Соборот ќе бара од надлежниот одбор да го проучи предметот и да поднесе предлог.
2. Претрес на седница на Соборот
Член 36
Претрес по законски предлог во чие донесување учествуваат рамноправно Соборот и Републичкиот собор се води по правило на одделни
седници во Соборот.
Соборот може заедно со Републичкиот собор
да одлучи предлогот да го претресе или да го
усвои на заедничка седница. Кога Соборот ќе одлучи заедно со другиот собор по предлогот и гласањето на заедничка седница, членовите на Соборот ќе гласаат одделно од членовите на Републичкиот собор.
Член 37
Претресот по предлогот почнува со извештајот
на известителот на одборот кој го протресел односниот предлог, ако Одборот одлучил известителот да му поднесе на Соборот и устен извештај.
По известителот на Одборот предлагачот односно неговиот претставник може да даде образложение по предлогот.
Член 38
Претресот на седницата на Соборот опфаќа
општ претрес и претрес по законскиот текст на
предлогот,
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Член 39
Во текот на општиот претрес се расправа по
законскиот предлог во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објаснувања и да
се постават сите прашања во поглед на решенијата дадени во законскиот предлог.
Во текот на општиот претрес членовите на Соборот по правило зборуваат од своите места, а од
говорницата се поднесуваат извештаи и се даваат
образложенија по законскиот предлог.
Во текот на претресот по текстот на законскиот предлог, по предлогот се расправа по делови,
по глави односно по оддели, а ако Соборот одлучи и по членови. Предлогот на општествениот
план се претресува по глави. Во овој дел на
претресот се одлучува и по сите поднесени амандмани.
Претставникот на Извршниот совет може да
учествува во претресот и во името на Советот да
предлага амандмани.
Во претресот, со цел да се даде известување
можат да земат збор и поверениците на Извршниот совет.
Член 40
Во текот на претресот на седницата на Соборот законскиот предлог не се чита, но Соборот
може да одлучи, по предлог од претседателот или
од член на Соборот, текстот На предлогот да се
чита во целост или само одделни негови делови.
Законскиот предлог го чита секретарот на Соборот.
Член 41
Кога предлагач на законот е Извршниот совет, тој може се до свршувањето на претресот,
да му предложи на Соборот претресот по предлогот да се одложи. По овој предлог Соборот одлучува веднаш,
Член 42
Амандмани на законскиот предлог можат, по
правило, да се поднесуваат најдоцна 24 часа пред
седницата на која ќе се претресува предлогот,
Амандманите се поднесуваат писмено преку претседателот на Соборот и веднаш му се доставуваат
на подносителот на законскиот предлог, а на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.
Амандмани по исклучок можат да се поднесуваат и писмено во текот на претресот, ако се
согласи за тоа Соборот. Соборот претходно одлучува дали ќе расправа по амандманот што го
поднел член на Соборот на седницата на Соборот
само ако амандманот го подржале најмалку 10
членови на Соборот.
Амандманите на подносителот на законскиот
предлог се сметаат за составен дел на предлогот.
Член 43
З а амандманот се води претрес на седницата на
Соборот.
З а амандманот имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и известителот на
Одборот кој го прегрејувал односниот предлог. Тие
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можат да бараат свикување на соодветниот одбор
заради претходно претресување на амандманот.
Ако Подносителот на предлогот се согласи, чиј
станува составен дел на предлогот.
Член 44
Ако Соборот го прифати амандманот, тој може
да одлучи претресот да се прекине и предлогот да
и се достави на Законодавната комисија за утврдување конечниот1 текст на амандманот.
Член 45
Соборот, во својот делокруг, самостојно претресува прашања во врска со извршувањето на републичките закони и други акти на Собранието
како и други прашања од заеднички интерес за работните и другите самоуправни организации и работните заедници од областа на стопанството, со
цел да се постигне сообразување на нивните односи
и развој на нивната меѓусебна соработка.
Врз основа на претресот на овие прашања Соборот може да даде препорака до соодветните самоуправни организации, работните заедници и државните органи.
Член 46
По свршениот претрес, се гласа по предлогот
во целост.
При гласањето по предлогот на Републичкиот
општествен план се гласа за секоја глава на планот, а потоа, по планот во целост.
3. Донесување на закони по итна постапка
Член 47
Подносителот на законскиот предлог може да
поднесе образложено барање законот што се предлага да се донесе по итна постапка.
Предлогот за донесување на закон по итна постапка, Соборот го решава како по претходно прашање при ставањето на односниот предлог на дневниот ред на својата седница. Предлагачот може да
даде и усно образложение на барањето за донесување по итна постапка.
Член 48
Ако Соборот го прифати предлогот за донесување На закон по итна постапка, непосредно се
пристапува на претрес по предлогот на седницата
на Соборот, но Соборот може пред или во текот на
претресот да побара од соодветниот одбор итно да
му достави мислење за законскиот предлог.
Амандмани на законскиот предлог можат да се
поднесат до заклучувањето на претресот.
4, Постапката при донесувањето на одлуки, декларации, резолуции и препораки.
Член 49
Во поглед претресувањето по предлогот На одлука, декларација, резолуција и препорака, гласањето по овие предлози како и во поглед на другото
што се однесува на нивното донесување важат одредбите од овој деловник за постапката за донесување закони.
'
;
Кога Соборот по повод претресувањето на општо
политичко прашање го претресува предлогот иса од"
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делен акт, тој може да одлучи да се води единствен претрес по општото политичко прашање и
текстот на предлогот на таквиот акт.
Во тој случај и при претресувањето на текстот
на предлогот се применува постапката од одредбата
во член 36 став 1 и 2 од оваа одлука.
VII. АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 50
Соборот и м а своја администрација^ која е составен дел на Секретаријатот на Собранието.
Соборот има секретар.
Одборите и комисиите на Соборот имаат свои
секретари.
Во вршењето на стручни, канцелариски, технички и други работи во врска со работата на Соборот, неговите одбори и комисиите, службениците
работат според директивите на претседателот на
Соборот и претседателот на одборот и комисијата.
VHI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 51
Овој деловник влегува во сила со неговото донесување.
Број 696
25 јуни 1963 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
Претседател
на Стопанскиот собор,
Ацо Ицев, с. р.

МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието,
Видое Смилевски, с. р.

273.
На основа член 163 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Просветно-кулгурниот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на својот
втор претходен состанок одржан на 25 јуни 1963
година, донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на Просветно-културниот собор за работата на Просветно" културниот собор и на неговата организација ќе се применуваат одредбите на овој деловник, како и одредбите на привремениот деловник
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија што се однесуваат на него.
По прашањата што не се уредени со овој деловник сходно ќе се применуваат одредбите на досегашниот деловник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија
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Член 2
Соборот заседава одделно од другите собори,
освен во случаите кога според Уставот, привремениот деловник на Собранието и одредбите на овој
деловник се состанува и работи заедно со еден
или со повеќе други собори.
Член 3
Соборот работи на свои седници, на седници на
своите постојани и други одбори и комисии, како
и на заеднички седници со другите собори.
,11 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБИРОТ
Член 4
Претседателот на Соборот гк свикува седниците на Соборот, се грижи за организирањето работата на Соборот, дава иницијатива за претресување на одделни прашања на седниците на Соборот и на седниците на неговите одбори и комисии ; раководи со работата на седниците на Соборот и ја усогласува работата на одборите и комисиите на Соборот.
Претседателот на Соборот се грижи за примената на деловникот на Соборот, ги потпишува
препораките донесени на седница на Соборот, се
грижи за извршувањето на одлуките на Соборот
и врши и други права и должности предвидени
со Уставот, со Привремениот деловник на Собранието и со овој деловник.
Претседателот има право да учествува во
расправањето по сите прашања на дневниот ред
на седница на Соборот и на неговите одбори и
комисии.
Претседателот на Соборот во случај на негова
спреченост го заменува во неговите права и должности потпретседателот.
111 СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ
1. Општи одредби
Член 5
Седниците на Соборот ги свикува претседателот на Соборот на основа одлука на Соборот или
по сопствена иницијатива.
Претседателот на Соборот е должен да свика
седница на Соборот врз основа одлука На Соборот,
по предлог на Претседателот на Собранието или
Извршниот совет.
Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе
се состане по покана на 20 членови на Соборот
или по покана на Претседателот на Собранието.
Член 6
Седниците на Соборот се јавни.
Соборот може да одлучи: седница да се одржи
или по одделни прашања да се расправа без присаство на јавноста.
Ако Соборот одлучи по одделни прашања да
се расправа без присаство на јавноста, за тие
прашања без присаство на јавноста ќ е се расправа и во одборите односно во комисиите.
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Работата на таква седница се смета за државна тајна.
Член 7
Записникот од претходната седница им се доставува на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата.
Секој член на Соборот има право во почетокот на седницата да стави забелешки на записникот. Ако претседателот на Соборот не ја усвои
забелешката, за основаноста на забелешката одлучува Соборот без претрес.
Член 8
Предлог за дневен ред составува претседателот на Соборот. Предлогот на дневниот ред претседателот на Соборот им го доставува на членовите на Соборот писмено најдоцна до почетокот
на седницата.
Член 9
Предлог за внесување на одделни прашања во
дневниот ред имаат право да поднесат членовите
на Соборот, постојаните одбори и комисиите на
Соборот и Собранието, како и Извршниот совет
Предлог за внесување на одделни прашања во
дневниот ред се поднесува, по правило, писмено
'пред седницата.
Член На Соборот може и усно на седница да
предложи ставање на одделно прашање на дневниот ред, но е должен да ја образложи итноста
на предлогот.
Соборот решава за итноста како по претходно прашање ако ваков! предлог го поддржуваат
најмалку уште 10 членови на Соборот.
Член 10
Соборот може полноважно да одлучува ако
на седницата присуствуваат повеќе од половината
од, вкупниот број членови на Соборот.
Одлуки се донесуваат со мнозинство гласови,
ако со овој деловник не е поинаку определено.
Ако бројот на членовите на Соборот што се
воздржале од гласање е поголем од вкупниот
број на оние кои гласале „за" односно „против",
предлогот за кои се гласало е одбиен.
Член 11
На одлучувањето му претходи претрес, освен
во случаите кога со оваа одлука е определено да
се одлучува без претрес.
Член 12
На седницата на Соборот се одлучува за прифаќањето или одбивањето на предлогот.
Соборот може да одлучи и да се симне предлогот од дневниот ред воопшто или заради, доставување на Одборот, односно на комисијата, на
повторно разгледување.
Подносителот на (Предлогот може да го повлече предлогот се до ставање предлогот на гласање.
Извршниот совет може преку својот претставник да изјави дека го прифаќа предлогот што го
поднел член на Соборот односно одбор или комисија, како и својот предлог и во тој случај претресот продолжува.
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Член 13
Претресот по одделни прашања што не бараат одлучување или по кои Соборот Не сака да
одлучи завршува со прост премин на дневниот ред.
Предлог за прост премин на дневниот ред
може да даде претседателот и секој член на Соборот што го подржуваат четири члена на Соборот.
Преминот на дневниот ред може да биде и
образложен.
Член 14
Прашањата на членовите на Соборот упатени
на Извршниот совет Републичкиот секретар и другите републички функционери кои раководат со
работата на републичките органи на управата им
се упатуваат преку претседателот на Соборот или
усно се поставуваат на седница на Соборот.
Член на Соборот може да бара на поставеното прашање да му се одговори писмено или усно
на седница на Соборот.
Соборот може да определи посебно време на
седницата за доставање прашања и давање на
одговори.
Член 15
Писмен "одговор се дава во рок од 15 дена,
преку претседателот на Соборот или непосредно
на членот на Соборот кој го поставил прашањето.
Усниот одговор се дава во рок од 8 дена односно
на првата наредна седница на Соборот.
По ј барање на претседателот на Извршниот
совет односно на Републичкиот функционер, Соборот може да одреди подолг рок за давање одговор.
По дадениот одговор на прашањето на членот
на Соборот се минува на дневниот ред.
Членот на Соборот кој го поставил прашањето
може да предложи по работата на која се однесува
неговото прашање да се поведе претрес на една
од идните седници на Соборот. Соборот одлучува
по ваквиот предлог ако предлогот го поддржуваат
најмалку 10 члена на Соборот.
По предлогот одлучува Соборот откако ќ е го
ислуша мислењето на претставникот на Извршниот совет.
Член 16
Гласањето по правило се врши јавно.
Кога се гласа за избор и разрешување, Соборот може, по предлог од претседателот или од
член на Соборот, да одлучи да се гласа тајно.
Ако најмалку 10 членови на Соборот бараат
да се гласа тајно за изборот и разрешувањето,
гласањето ќ е се изврши тајно.
Членовите на Соборот гласаат така што се
изјаснуваат „за" или „против" предлогот, односно
„за" или „против" на една од кандидатурите, или
се воздржуваат од гласањето.
Членот на Соборот има право пред гласањето
да го образложи својот глас. Неговиот говор не
може да трае подолго од 5 минути.
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Кога гласањето се врши со кревање рака,
претседателот на Соборот не гласа.
При гласањето со кревање рака претседателот
ги повикува најнапред членовите на Соборот кои
гласаат „за" да кренат рака, потоа оние што гласаат „против", а потоа прашува дали има членови
на Соборот кои се воздржуваат од гласањето.
Поименично се гласа кога е тоа определено со
овој деловник или кога ќе одлучи Соборот за
тоа.
Кога ќ е биде завршено презивањето, повторно
ќ е се прозоват членовите на Соборот за кои во
списокот не е забележено дека гласале, ч
Кога гласањето се врши со кревање рака или
со прозивка, претседателот на Соборот гласа последен.
Резултатите од гласањето ги објавува претседателот.
2. Постапка при изборот

Член 18

Член 17
Јавно гласање се врши со кревање рака шеи
поименично.
Јавно гласање се врши по правило со кревање

Предлози за избори и разрешување на претседателот и потпретседателот на Соборот и членовите на одборите и комисиите на Соборот, како
и за именување секретар на Соборот се поднесуваат преку претседателот на Соборот.
Предлозите се поднесуваат писмено и содржат
покрај име на кандидатот и потписи на предлагачите.
Соборот одлучува по предлогот на членот на
Соборот за изборот и разрешувањето ако предлогот го подржува ат најмалку 10 пратеници.
Член 19
Кога се врши предлагањето,
претседателот
соопштува кои предлози и по кој ред се поднесени.
Член 20
Предлог за избор на одбор и комисија во целост како и на одделни нивни членови, на Соборот му поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.
Предлог може да поднесат и група најмалку
од 10 членови на Соборот. За овој предлог Комисијата за прашања на изборите и именувањата
му дава мислење на Соборот.
Член 21
Изборот на одбор, односно комисија во целина,
се врши врз основа на кандидатури. Секоја кандидатура мора да содржи онолку кандидати колку
што се избираат членови на одборот односно на
комисијата.
Изборот на одделни членови на одбор односно
на комисија се врши врз основа на поединечни
предлози. Ако изборот на членовите на одборот,
односно на комисијата се врши' со тајно гласање,
гласањето се врши со едно гласачко ливче.
Член 22
Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња.
На секое гласачко ливче се става печатот на
Соборот.
Секој пратеник добива едно гласачко ливче.
По распределбата на гласачките
ливчиња
претседателот го определува времето потреб.но за

рака.

дополнување ш гласачките ливчиња^
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Член 23
Со спроведувањето на изборите што се вршат
со тајно гласање раководи претседателот, кому во
работата му помага секретарот на Соборот и двајца членови на Соборот кои со согласност на Соборот ги определува претседателот,
Член 24
Членот на Соборот гласа „за" на тој Начин
што го заокружува редниот број пред името на
кандидатот за кого гласа, а ако гласањето се врши
по кандидатури, тогаш го заокружува редниот
број на кандидатурата за која гласа.
Членот на Соборот може да гласа само за еден
кандидат ако се предложени повеќе кандидати за
истата функција, односно за една кандидатура ако
се предложени повеќе кандидатури.
Откако ќе ги пополнат гласачките ливчиња
членовите на Соборот ги спуштаат ливчињата во
гласачката кутија.
Член 25
По свршеното гласање се врши пребројување
и преглед на гласачките ливчиња заради утврдувањето резултатите од гласањето. Ако се појави
разлика помеѓу бројот на издадените и предадените гласачки ливчиња, резултатот се утврдува
врз основа бројот на предадените гласачки ливчиња.
Член 26
Резултатот од гласањето го објавува претседателот.
Претседателот објавува колку вкупно членови
На Соборот гласале, колку од тоа за кандидат
односно за кандидатура, колку против, колку се
воздржале, колку има неважечки гласачки ливчиња.
Претседателот објавува 'кој кандидат, односно
за која кандидатура, кандидатите се избрани според бројот на добиените гласови.
Ако ниеден од кандидатите или ниедна од
кандидатурите не добила потребно мнозинство, во
повторниот избор учествуваат сите поранешни
кандидати односно кандидатурите, како и новите
кандидати односно кандидатури ако има дополнително предложени.
Член 27
Одредбите од член 18 до 26 на овој деловник
сходно се применуваат и во постапката за разре;
шување.
IV ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБОРОТ
Член 28
За 'претресување предлози на закони и други
акти и за претресување на други прашања од
надлежноста на Соборот, Соборот може да образува еден или повеќе постојани одбори или повремени одбори.
Соборот може да образува и постојани и привремени комисии за проучување на одделни прашања и за составување на нацрти на одделни
закони и предлози на други акти.
Член 29
Постојаните одбори имаат 7—11 членови, а постојаните комисии имаат 5 до 7 членови.
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Бројот на членовите на одборите односно комисиите се определува при изборот на нивните
членови.
Член 30
Секој член на Соборот може да биде член најмногу на два постојани одбори или постојани комисии на Соборот.
За членови на привремени комисии на Соборот можат да се именуваат и лица од редовите
на стручњаци и јавни работници.
Член 31
Соборот може да разреши одбор или комисија
во целина или одделни нивни членови и пред истекот на времето за кое се избрани.
Секој одбор и комисија има претседател кого
го избира Соборот.
Член 32
М аида тно - имунитетна та комисии а:
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетното право;
— му поднесува на Соборот и на претседателот на Собранието извештај за случаите на престанок мандатот на членовите на Соборот; ги
испитува пратеничките уверенија, изборните акти
и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед
на верификација на мандатите на пратениците
избрани на повторните и дополнителните избори;
— дава одобрение за лишување од слобода и
за покренување односно продолжување кривичната/
постапка и одлучува за воспоставувањето имунитетното право на член на Соборот, со дополнителна потврда на Соборот.
Y ПОСТАПКАТА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО
ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ
1. Поднесување на законски предлози
Член 33
Законски предлог се поднесува по правило
писмено преку претседателот на1 Собранието^ во
форма во која се донесува законот.
Законскиот предлог мора да биде образложен,
а кон предлогот треба да има приложен и материјал врз основа на кој е составен предлогот.
Член 34
Законскиот предлог што го поднел членот на
Соборот, одбор или комисија му се доставува и
на Извршниот совет за запознавање со предлогот.
Извршниот совет по таквиот законски предлог
може да го изнесе своето мислење на Соборот.
Законскиот предлог со извештајот на Одборот
мора да им биде доставен на членовите на Соборот благовремено, а најдоцна три дена пред седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот.
По исклучок, по предлог од Извршниот совет
или од претседателот на Соборот, Соборот може
да одлучи да го земе во претрес и оној законски
предлог што им е доставен на членовите на Соборот најдоцна на 24 часа пред седницата на која
Ќе се претресува предлогот,
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Член 35
Ако се согласи со иницијативата за донесување на закон или друг акт, што порекнала од
општинско односно околиско собрание, работна
или друга самоуправна организација, општествевополитичка организација, здружение или определен
број граѓани, Соборот ќе бара од надлежниот одбор да го проучи предметот и да поднесе предлог.
2. Претрес на седница на Соборот
Член 36
Претрес по законски предлог во чие донесување учествуваат рамноправно Соборот и Републичкиот собор се води по правило на одделни седници во Соборот.
Соборот може заедно со Републичкиот собор да
одлучи предлогот да го претресе или да го усвои на
заед,ничка седница. Кога Соборот ќе одлучи заедно
со другиот собор по предлогот и гласањето на заедничка седница, членовите на Соборот ќе гласаат
одделно од членовите на Републичкиот собор.
Член 37
Претресот по предлогот почнува со извештајот
на известителот на одборот кој го претресот: односниот предлог, ако Одборот одлучил известителот да
му поднесе на Соборот и устен извештај.
По известителот на одборот предлагачот односно
неговиот претставник може да даде образложение
по предлогот.
Член 38
Претресот на седницата на Соборот опфаќа општ
претрес и претрес по законскиот текст на предлогот.
Член 39
Во текот на општиот претрес се расправа по
законскиот предлог во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објаснувања и да се
постават сите прашања во поглед на решенијата
дадени во законскиот предлог.
Во текот на општиот претрес членовите на Соборот по правило зборуваат од своите места, а од
говорницата се поднесуваат извештаи и се даваат
образложенија по законскиот предлог.
Во текот на претресот по текстот на законскиот предлог, по предлогот се расправа по делови,
по глави односно по оддели, а ако Соборот од,лучи
и по членови. Во овој дел на претресот се одлучува и по сите поднесени амандмани.
Претставникот на Извршниот совет може да
учествува во претресот и во името на Советот да
предлага амандмани.
Во претресот, со цел да се даде известување
можат да земат збор и поверениците на Извршниот совет.
Член 40
Во текот на претресот на седницата на Соборот
законскиот предлог не се чита, но Соборот може
да одлучи, по предлог од претседателот или од член
на Соборот, текстот на предлогот да се чита во
целост или само одделни негови делови.
Законскиот предлог го чита секретарот на Соборот.
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Член: 41
Кога предлагач на законот е Извршниот совет,
тој може, се до свршувањето на претресот, да му
предложи на Соборот претресот по предлогот да се
одложи. По овој предлог Соборот одлучува веднаш.
Член 42
Амандмани на законски предлог можат, по правило да се поднесуваат најдоцна 24 часа пред седницата на која ќе се претресува предлогот. Амандманите се поднесуваат писмено преку претседатетелот на Соборот и веднаш му се доставуваат на
подносителот на законскиот предлог, а на членовите
на Соборот најдоцна до почетокот на седницата на
која ќе се претресува законскиот предлог.
Амандмани по исклучок можат да се поднесуваат и писмено во текот на претресот, ако се согласи за тоа Соборот. Соборот претходно одлучува
дали ќе расправа по амандманот што го поднел
член на Соборот на седницата на Соборот само ако
амандманот го подржале најмалку 10 членови на
Соборот.
Амандманите на подносителот на законскиот
предлог се сметаат за составен дел на предлогот.
Член 43
За амандманот се води претрес на седницата на
Соборот.
За амандманот имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и известителот
на Одборот кој го претресува л односниот предлог.
Тие можат да бараат свикување на соодветниот
одбор заради претходно претресување на амандманот.
Ако подносителот на предлогот се согласи, тој
станува составен дел на предлогот.
Член 44
Ако Соборот го прифати амандманот, тој може
да одлучи претресот да се прекине и предлогот да
и се достави на Законодавната комисија за утврдување конечниот текст н!а амандманот.
Член 45
Соборот, во својот делокруг, самостојно претресува прашања во врска со извршувањето На републичките закони и други акта на Собранието како
и други прашања од заеднички интерес за работните и другите самоуправни организации и работните заедници од областа на стопанството, со цел
да се постигне сообразување на нивните односи и
развој на нивната меѓусебна соработка.
Врз основа на претресот на овие прашања Соборот може да даде препорака до соодветните самоуправни организации, работните заедници и државните органи.
Член 46
По свршениот претрес^ се гласа по предлогот
во целост.
3. Донесуваше на закони по итна постапка
Член 47
Подносителот на законскиот предлог може да
поднесе образложено барање законот што се предлага да се донесе по итаа иостадка.
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Предлогот за донесување на закон по итна постапка Соборот го решава како претходно прашање
при ставањето на односниот предлог на дневниот
ред на својата седница. Предлагачот може да даде
и усно образложение на барањето за донесување
по итна постапка.
Член 48
Ако Соборот го прифати предлогот за донесување на закон по итна постапка, непосредно се
пристапува неа претрес по предлогот на седницата
на Соборот, но Соборот може пред или во текот
на претресот да побара од соодветниот одбор итно
да му достави мислење за законскиот предлог.
Амандмани на законскиот предлог можат да се
поднесат до заклучувањето на претресот.
4, Постапката при донесувањето па одлуки,
декларации, резолуции и препораки
Член 49
Во поглед на претресувањето по предлогот на
одлука, декларација, резолуција и препорака, гласањето по овие предлози, како и во поглед на другото што се однесува н!а нивното донесување, важат одредбите од овој деловник за постапката за
донесувањето на закони.
Кога Соборот по повод претресувањето на општо политичко прашање го претресува предлогот
на одделен акт, тој може да одлучи да се води
единствен претрес по општото политичко прашање
и текстот на предлогот на таквиот акт.
Во тој случај и при претресувањето на текстот
на предлогот се применува постапката од одредбата
во член 36 став 1 и 2 на оваа одлука.
VII АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 50
Соборот има своја администрација, која е составен дел на Секретаријатот на Собранието.
Соборот има секретар.
Одборите и комисиите на Соборот имаат свои
секретари.
Во вршењето на стручни, канцелариски, технички и други работи во врска со работата на Соборот, неговите одбори и комисиите службениците
работат според директивите на претседателот на
Соборот и претседателот на одборот и комисијата.
УШ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 51
Овој деловник влегува во сила со неговото донесување.
Број 697
25-VI-1963 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
на Просветно-културниот
собор,
Илија Топчовски, с. р.

Претседател
на Собранието,
Видое Смилевски, с. р.
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274.
На основа член 163 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Социјално"здравствениот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија на својот втор претходен состанок одржан на 25 јуни
1963 година, донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на Социјално-здравствениот собор за работата на Социјално-здравствениот собор и на неговата организација ќе се применуваат одредбите на овој деловник, како и одредбите на привремениот деловник на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија што се однесуваат на него.
По прашањата што не се уредени со овој деловник сходно ќе се применуваат одредбите на
досегашниот деловник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.
Член 2
Соборот заседава одделно од другите собори,
освен во случаите кога според Уставот, привремениот деловник на Собранието и одредбите на овој
деловник се состанува и работи заедно со еден
или со повеќе други собори.
Член 3
Соборот работи на свои седници, на седници
на своите постојани и други одбори и комисии,
како и на заеднички седници со другите собори.
II ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
Член 4
Претседателот на соборот ги свикува седниците на Соборот, се грижи за организирањето работата на Соборот, дава иницијатива за претресување на одделни прашања на седниците на Соборот и на седниците на неговите одбори и комисии,
раководи со работата на седниците на Соборот и
ја усогласува работата на одборите и комисиите
на Соборот.
Претседателот на Соборот се грижи за примената на деловникот на Соборот, ги потпишува
препораките донесени на седница на Соборот, се
грижи за извршувањето на одлуките на Соборот
и врши и други права и должности предвидени
со Уставот, со Привремениот деловник на Собранието и со овој деловник.
Претседателот има право да учествува во расправањето по сите прашања на дневниот ред на
седница на Соборот и на неговите одбори и комисии.
Претседателот на Соборот во случај на негова
спреченост го заменува во неговите права и должности потпретседателот.
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III СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ
1. Општи одредби
Член 5
Седниците на соборот ги свикува претседателот на Соборот врз основа на одлука на Соборот
или по сопствена иницијатива.
Претседателот на Соборот е должен да свика
седница на Соборот врз основа на одлука на Соборот, по предлог на Претседателот на Собранието
или Извршниот совет.
Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе
се состане по покана на 20 членови на Соборот
или по покана на Претседателот на Собранието.
Член 6
Седниците на Соборот се јавни.
Соборот може да одлучи седница да се одржи
или по одделни прашања да се расправа без присуство на јавноста.
Ако Соборот одлучи по одделни прашања да
се расправа без присуство на јавноста, за тие
прашања без присуство на јавноста ќе се расправа и во одборите односно во^ комисиите.
Работата на таква седница се смета за државна тајна.
Член 7
Записникот од претходната седница им се доставува на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата.
Секој член на Соборот има право во почетокот
на седницата да стави забелешки на записникот.
Ако претседателот на Соборот не ја усвои забелешката, за основаноста на забелешката одлучува
Соборот без претрес.
Член 8
Предлог за дневен ред составува претседателот на Соборот. Предлогот на дневниот ред претседателот на Соборот им го доставува на членовите на Соборот писмено најдоцна до почетокот
на седницата.
Член 9
Предлог за внесување на одделни прашања во
дневниот ред имаат право да поднесат членовите
на Соборот, постојаните одбори и комисиите на
Соборот и Собранието, како и Извршниот совет.
Предлог за внесување на одделни прашања чо
дневниот ред се поднесува, по правило писмено
пред седницата.
Член на Соборот може и усно на седница да
предложи ставање на одделно прашање на дневниот ред, но должен е да ја образложи итноста на
предлогот.
Соборот решава за итноста како по претходно
прашање ако ваков предлог го подржуваат најмалку уште 10 членови на Соборот.
Член 10
Соборот може полноважно да одлучува ако на
седницата присуствуваат повеќе од половината од
вкупниот број членови на Соборот.
Одлуки се донесуваат со мнозинство гласови,
ако со овој деловник не е поинаку определено.
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Ако бројот на членовите на Соборот што се
воздржале од гласање е поголем од вкупниот број
на оние кои гласале „за" односно „против", предлогот за кои се гласало е одбиен.
Член 11
На одлучувањето му претходи претрес, освен
во случаите кога со оваа одлука е определено да
се одлучува без претрес.
Член 12
На седницата, на Соборот се одлучува за прифаќањето или одбивањето на предлогот.
Соборот може да одлучи и да се симне предлогот од дневниот ред воопшто или заради доставување на Одборот односно на комисијата на повторно разгледување.
Подносителот на предлогот може да го повлече предлогот се до ставањето на предлогот на
гласање.
Извршниот совет може преку својот претставник да изјави дека го прифаќа предлогот што го
поднел член на Соборот односно одбор или комисија, како и својот предлог и во тој случај претресот продолжува.
Член 13
Претресот по одделни, прашања што не бараат
одлучување или по кои Соборот не сака да одлучи завршува со прост премин на дневниот ред.
Предлог за прост премин' на дневниот ред
може да даде претседателот и секој член на Соборот што го подржуваат четири члена на Соборот.
Преминот на дневниот ред може да биде и
образложен.
Член 14
Прашањата на членовите на Соборот упатени
на Извршниот совет, Републичкиот секретар и
другите републички функционери кои раководат
со работата на републичките органи на управата
им се упатува преку претседателот на Соборот или
усно се поставува на седница на Соборот.
Член на Соборот може да бара на поставеното прашање да му се одговори писмено или усно
на седница на Соборот.
Соборот може да определи посебно време на
седницата за поставање прашања и давање на
одговори.
Член 15
Писмен одговор се дава во рок од 15 дена,
преку претседателот на Соборот или непосредно
на членот на Соборот кој го поставил прашањето.
Усниот одговор се дава во рок од 8 дена односно
на првата наредна седница на Соборот.
По барање на претседателот на Извршниот
совет односно на Републичкиот функционер Соборот може да одреди подолг рок за давање одговор.
По дадениот одговор на прашањето на членот
на Соборот се минува на дневниот ред.
Членот на Соборот кој го поставил прашањето може да предложи по работата на која се
однесува неговото прашање да се поведе претрес
на една од идните седници на Соборот, Соборот
одлучува по ваквиот предлог ако предлогот го
подржуваат најмалку 20 членови на Соборот.
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По предлогот одлучува Соборот откако ќ е го
ислуша мислењето на претставникот на Извршниот совет.
Член 16
Гласањето по правило се врши јавно.
Кога се гласа за избор и разрешување, Соборот може, по предлог од претседателот или од
член на Соборот, да одлучи да се гласа тајно.
Ако најмалку 10 членови на Соборот бараат да
се гласа тајно за изборот и разрешувањето, гласањето ќе се изврши тајно.
Членовите на Соборот гласаат така што се
изјаснуваат „за" или „против" предлогот, односно
„за" или „против" на една од кандидатурите, или
се воздржуваат од гласањето.
Членот на Соборот има право пред гласањето
да го образложи својот глас. Неговиот говор не
може да трае подолго од 5 минути.
Член 17
Јавно гласање се врши со кревање рака или
поименично.
Јавно гласање се врши по правило со кревање рака.
Кога гласањето се врши со кревање рака,
претседателот на Соборот не гласа.
При гласањето со кревање рака претседателот
ги повикува најнапред членовите на соборот кои
гласаат „за" да кренат рака, потоа оние што гласаат „против", а потоа прашува дали има членови
на Соборот кои се воздржуваат од гласањето.
Поименично се гласа кога е тоа определено со
овој деловник или кога ќе одлучи Соборот за тоа.
Кога ќе биде завршено прозивањето, повторно
ќе се прозоват членовите на Соборот за кои во
списокот не е забележено дека гласале.
Кога гласањето се врши со кревање на рака
или со прозивка претседателот на Соборот гласа
последен.
Резултатите од гласањето ги објавува претседателот.
2, Постапка при изборот
Член 18
Предлози за избори и разрешување на претседателот и потпретседателот на Соборот и членовите на одборите и комисиите на Соборот, како
и за именување и секретар на Соборот се поднесуваат преку претседателот на Соборот.
Предлозите се поднесуваат писмено и содржат покрај името на кандидатот и потписи на
предлагачите.
Соборот одлучува по предлогот на членот на
Соборот за изборот и разрешувањето ако предлогот го подржуваат најмалку 10 пратеници.
Член 19
Кога се врши предлагањето, претседателот
соопштува кои предлози и по кој ред се поднесени.
Член 20
Предлог за избор на одбор и комисија во целост, како и на одделни нивни членови, на Соборот му поднесува комисијата за прашања на
изборите и именувања на Собранието.
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Предлог може да поднесат и група најмалку
од 10 членови на Соборот. За овој предлог Комисијата за прашање на изборите и именувањата му
дава мислење на Соборот.
Член 21
Изборот на одбор односно комисија во целина
се врши врз основа на кандидатури. Секоја кандидатура мора да содржи онолку кандидати колку
што се избираат членови на одборот односно на
комисијата.
Изборот на одделни членови на одбор односно
на комисија се врши врз основа на поединечни
предлози. Ако изборот на членовите на одборот
односно на комисијата се врши со тајно гласање,
гласањето се врши со едно гласачко ливче.
Член 22
Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња.
На секое гласачко ливче се става печатот на
Соборот.
Секој пратеник добива едно гласачко ливче.
По распределбата на гласачките ливчиња
претседателот го определува времето потребно за
пополнување на гласачките ливчиња.
Член 23
Со спроведувањето на изборите што се вршат
со тајно гласање раководи претседателот, кому во
работата му помага секретарот на Соборот и
дваица членови на Соборот кои со согласност на
Соборот ги определува претседателот.
Член 24
Членот на Соборот гласа ,.за" на тој начин
што го заокружува редниот број пред името на
кандидатот за кого гласа, а ако гласањето се врши
по кандидатури, тогаш го заокружува редниот
број на кандидатурата за која гласа.
Членот на Соборот може да гласа само за
еден кандидат ако се предложени повеќе кандидати за истата функција, односно за една кандидатура ако се предложени повеќе кандидатури.
Откако ќе ги потполнат гласачките ливчиња
членовите на Соборот ги спуштаат ливчињата во
гласачката кутија.
Член 25
По свршеното гласање се врши пребројување
и преглед на гласачките ливчиња заради утврдување на резултатите од гласањето. Ако се појави
разлика помеѓу бројот на издадените и предадените гласачки ливчиња, резултатот се утврдува
врз основа на бројот на предадените гласачки
ливчиња.
Член 26
Резултатот од гласањето го објавува претседателот.
Претседателот објавува колку вкупно членови
на Соборот гласале, колку од тоа за кандидат односно за кандидатура, колку против, колку се
воздржале, колку има неважечки гласачки ливчиња.
Претседателот објавува кој кандидат односно
за која кандидатура кандидатите се избрани според бројот на добиените гласови.
Ако ниеден од кандидатите или ниедна од
кандидатурите не добила потребно мнозинство, во
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повторниот избор учествуваат сите поранешни
кандидати односно кандидатурите како и новите
кандидати односно кандидатури ако има дополнително предложени.
Член 27
Одредбите од член 18 до 21 од овој деловник
сходно се применуваат и во постапката за разрешување.
IV ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБОРОТ
Член 28
За претресување предлози на закони и други
акти и за претресување на други прашања од
надлежноста на Соборот, Соборот може да образува еден или повеќе постојани одбори или повремени одбори.
Соборот може да образува и постојани и привремени комисии за проучување на одделни прашања и за составување на нацрти на одделни закони и предлози на други акти.
Член 29
Постојаните одбори имаат 7—11 членови, а
постојаните комисии имаат 5 до 7 членови.
Бројот на членовите на одборите односно комисиите се определува при изборот на нивните
членови.
Член 30
Секој член на Соборот може да биде член
најмногу на два постојани одбори или постојани
комисии на Соборот.
За членови на привремени комисии на Соборот можат да се именуваат и лица од редовите на
стручњаци и јавните работници.
Член 31
Соборот може да разреши одбор или комисија
в,о целина или одделни нивни членови и пред
истекот на времето за кое се избрани.
Секој одбор и комисија има претседател кого
го избира Соборот.
Член 32
Мандатно-имунитетната комненј а:
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетното право;
— му поднесува на Соборот и на претседателот на Собранието извештај за случаите на престанок мандатот на членовите на Соборот; ги
испитува пратеничките уверенија, изборните акти
и пристигнатите жалби и дава предлози во поглед
на верификацијата на мандатите на пратениците
избрани на повторните и дополнителните избори;
— дава одобрение за лишување од слобода и
за покренување односно продолжување на кривичната постапка и одлучува за воспоставувањето
имунитетното право на член на Соборот, со дополнителна потврда на Соборот.
V ПОСТАПКАТА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО
НА ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ
1. Поднесување на законски предлози
Член 33
Законски предлог се поднесува по правило
писмено преку претседателот на Собранието, во
форма во која се донесува законот.
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Законскиот предлог мора да биде образложен,
а кон предлогот треба да има приложен и материјал врз основа на кои е составен предлогот.
Член 34
Законскиот предлог што го поднел член на
Соборот, одбор или комисија му се доставува и на
Извршниот совет за запознавање со предлогот.
Извршниот совет може по таквиот законски предлог да му го изнесе на Соборот своето мислење.
Законскиот предлог со извештајот на Одборот
мора да им биде доставен на членовите на Соборот благовремено, а најдоцна на три дена пред
седницата на Соборот на која ќе се претресува
предлогот.
По исклучок, по предлог од Извршниот совет
или од претседателот на Соборот, Соборот може
да одлучи да го земе во претрес и оној законски
предлог што им е доставен на членовите на Соборот најдоцна на 24 часа пред седницата на која
ќ е се претресува предлогот.
Член 35
АКО се согласи со иницијативата за донесување на закони или друг акт, што потекнала од
општинско односно околиско собрание, работна
или друга самоуправна организација, општественополитичка организација, здружение или определен број граѓани, Соборот ќе бара од надлежниот
одбор да го проучи предметот и да поднесе предлог.
2. Претрес на седница на Соборот
Член 36
Претрес по законски предлог во чие донесување учествуваат рамноправно Соборот и Републичкиот собор се води по правило на одделни
седници во Соборот.
Соборот може заедно со Републичкиот собор
да одлучи предлогот да го претресе или да го
усвои на заедничка седница. Кога Соборот заедно
со другиот собор ќје одлучи за предлогот 'да гласаат на заедничка седница, членовите на Соборот
ќе гласаат одделно од членовите на Републичкиот
собор.
Член 37
Претресот по предлогот почнува со извештајот
на известителот на одборот кој го претресол односине т предлог, ако Одборот одлучил известителот да му поднесе на Соборот и устен извештај.
По известителот на одборот предлагачот односно неговиот претставник може да даде образложение по предлогот.
Член 38
Претресот на седницата на Соборот опфаќа
општ претрес и претрес по законскиот текст на
предлогот.
Член 39
Во текот на општиот претрес се расправа по
законскиот предлог во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објаснувања и да
се постават сите прашања во поглед на решенијата дадени во законскиот предлог.
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Во текот на општиот претрес членовите на
Соборот по правило зборуваат од своите места, а
од говорницата се поднесуваат извештаи и се даваат образложенија по законскиот предлог.
Во текот на претресот во текстот на законскиот предлог, по предлогот се расправа по делови, по глави односно по оддели, а ако Соборот
одлучи и по членови. Предлогот на Републичкиот
буџет се претресува по раздели. Во овој дел на
претресот се одлучува и по сите поднесени амандмани.
Претставникот на Извршниот совет може да
учествува во претресот и во името на Советот да
предлага амандмани.
Во претресот, со цел да се даде известување
можат да земат збор и поверениците на Извршниот совет.
Член 40
Во текот на претресот на седницата на Соборот законскиот предлог не се чита, но соборот
може да одлучи, по предлог од претседателот или
од член на Соборот, текстот на предлогот да се
чита во целост или само одделни негови делови.
Законскиот предлог го чита секретарот на
Соборот.
Член 41
Кога предлагач на законот е Извршниот совет,
тој може сб до свршувањето на претресот, да му
предложи на Соборот претресот по предлогот да
се одложи. По овој предлог Соборот одлучува
веднаш.
Член 42
Амандмани на законски предлог можат, по
правило, да се поднесуваат најдоцна на 24 часа
пред седницата на која ќе се претресува предлогот. Амандманите се поднесуваат писмено преку
претседателот на Соборот и веднаш му се доставуваат на подносителот на законскиот предлог, а
на членовите на Соборот најдоцна до почетокот
на седницата на која ќе се претресува законскиот
предлог.
Амандмани по исклучок можат да се поднесуваат и писмено во текот на претресот, ако се
согласи за тоа Соборот. Соборот претходно одлучува дали ќ е расправа по амандманот што го
поднел член на Соборот на седницата на Соборот
само ако амандманот го подржале
најмалку
10 членови на Соборот.
Амандманите на подносителот на законскиот
предлог се сметаат за составен дел на предлогот.
Член 43
За амандманот се води претрес на седницата
на Соборот.
За амандманот имаат право да се изјаснат
подносителот на законскиот предлог и известителот на Одборот кој го протресувал односниот
предлог. Тие можат да бараат свикување на соодветниот одбор заради претходно претресување на
амандманот.
Ако подносителот на предлогот се согласи тој
станува составен дел на предлогот.
Член 44
Ако Соборот не го прифати амандманот, тој
може да одлучи претресот да се прекине и пред-
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логот да и се достави на Законодавната комисија
за утврдување конечниот текст на амандманот.
Член 45
Соборот, во својот делокруг, самостојно претресува прашања во врска со извршувањето на
републичките закони и други акти на Собранието
како и други прашања од заеднички интерес за
работните и другите самоуправни организации и
работните заедници од областа на здравствената
и социјалната политика, со цел да се постигне
сообразување на нивните односи и развој на нивната меѓусебна соработка.
Врз основа на претресот на овие прашања
Соборот може да даде препорака до соодветните
самоуправни организации, работните заедници и
државните органи.
Член 46
По свршениот претрес, се гласа по предлогот
во целост.
Гласањето за предлогот на Републичкиот буџет се врши во целина, а посебно се гласа за разделите на кои се поднесени амандмани.
3. Донесување на закони по итна постапка
Член 47
Подносителот на законскиот предлог може да
поднесе образложено барање законот што се предлага да се донесе по итна постапка.
Предлогот за донесување на закон по итна
постапка Соборот го решава како по претходно
прашање при ставањето на односниот предлог на
дневниот ред на својата седница. Предлагачот
може да даде и усно образложение на барањето
за донесување по итна постапка.
Член 48
Ако Соборот го прифати предлогот за донесување на закон по итна постапка, непосредно се
пристапува на претрес по предлогот на седницата
на Соборот, но Соборот може пред или во текот
на претресот да побара од соодветниот одбор итно
да му достави мислење за законскиот предлог.
Амандмани на законскиот предлог можат да
се поднесат до заклучувањето на претресот.
4. Постапката при донесувањето на одлуки,
декларации, резолуции и препораки
Член 49
Во поглед на претресувањето по предлогот на
одлука, декларација, резолуција и препорака, гласањето по овие предлози, како и во поглед на
другото што се однесува на нивното донесување
важат одредбите од оваа одлука за постапката за
донесувањето на закони.
Кога Соборот по повод претресувањето на
општо политичко прашање го претресува предлогот на одделен од овие акти, тој може да одлучи
да се води единствен претрес по општото политичко прашање и текстот на предлогот на таквиот
акт.
Во тој случај и при претресувањето на текстот на предлогот се применува постапката од
одредбата во член 36 став 1 и 2 на овој деловник.
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VII АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 50
Соборат има своЈа администрација, Koja е составен дел на Секретаријатот на Собранието.
Соборот има секретар.
Одборите и комисиите на Соборот имаат свои
секретари.
Во вршењето на стручни, канцелариски, технички и други работи во врска со работата на
Соборот, неговите одбори и комисиите службениците работат според директивите на претседателот на Соборот и претседателот на одборот и комисијата.
VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 51
Овој деловник влегува во
донесување.
Бр. 698
25 јуни 1963 година
Скопје

сила со

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА

неговото

МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието,
Видое Смилевски, с. р.
Претседател
на Социјално-здравствениот
собор,
Васил Ѓоргов, с. р.

275.
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ниот деловник на Собранието и одредбите на овој
деловник се состанува и работи заедно со еден
или со повеќе други собори.
Член 3
Соборот работи на свои седници, на седници
на своите постојани и други одбори и комисии,
како и на заеднички седници со другите собори.
II ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
Член 4
Претседателот на Соборот ги свикува седниците на Соборот, се грижи за организирањето работата на Соборот, дава иницијатива за претресување на одделни прашања на седниците на Соборот и на седниците на неговите одбори и комисии, раководи со работата на седниците на Соборот и ја усогласува работата на одборите и
комисиите на Соборот.
Претседателот на Соборот се грижи за примената на деловникот на Соборот, ги потпишува
препораките донесени на седница на Соборот, се
грижи за извршувањето на одлуките на Соборот
и врши и други права и должности предвидени
со Уставот, со Привремениот деловник на Собранието и со овој деловник.
Претседателот има право да учествува во
расправањето по сите прашања на дневниот ред
на седница на Соборот и на неговите одбори и
комисии.
Претседателот на Соборот во случај спреченост го заменува во неговите права и должности
потпретседателот.
III СЕДНИЦИ НА

На основа член 163 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија,
Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
на својот втор претходен состанок одржан на
25 јуни 1963 година, донесе
ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК
НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
До донесувањето на постојан деловник на
Организационо-политичкиот собор за работата на
Организационо-политичкиот собор и на неговата
организација ќе се применуваат одредбите на овој
деловник, како и одредбите на привремениот деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија што се однесуваат на него.
По прашањата што не се уредени со овој деловник сходно ќ!е се применуваат одредбите на
досегашниот деловник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.
Член 2
Соборот заседава одделно од другите собори,
освен во случаите кога според Уставот, привреме-

СОБОРОТ

1. Општи одредби
Член 5
Седниците на Соборот ги свикува претседателот на Соборот врз основа на одлука на Соборот
или по сопствена иницијатива.
Претседателот на Соборот е должен да свика
седница на Соборот врз основа на одлука на Соборот, по предлог на Претседателот на Собранието
или Извршниот совет.
Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, Соборот ќе
се состане по покана на 20 членови на Соборот
или по покана на Претседателот на Собранието.
Член 6
Седниците на Соборот се јавни.
Соборот може да одлучи седница да се одржи
или по одделни прашања да се расправа без присаство на јавноста.
Ако Соборот одлучи по одделни прашања да
се расправа без присаство на јавноста, за тие
прашања без присаство на јавноста ќе се расправа и во одборите односно во комисиите.
Работата на таква седница се смета за д р ж а в на тајна.
Член 7
Записникот од претходната седница им се доставува на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата.
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Секој член на Соборот има право во почетокот на седницата да стави забелешки на записникот. Ако претседателот на Соборот не ја усвои
забелешката, за основаноста на забелешката одлучува Соборот без претрес.
Член 8
Предлог за дневен ред составува претседателот
на Соборот. Предлогот на дневниот ред претседателот на Соборот им го доставува на членовите на
Соборот писмено најдоцна до почетокот на седницата.
Член 9
Предлог за внесување на одделни прашања во
дневниот ред имаат право да поднесат членовите
на Соборот, постојаните одбори и комисиите на
Соборот и Собранието, како и Извршниот совет,
Предлог за внесување на одделни прашања
во дневниот ред се поднесува, по правило, писмен^
пред седницата.
Член на Соборот може и усно на седница да
предложи ставање на одделно прашање на дневниот ред, но должен е да ја образложи итноста на
предлогот.
Соборат решава за итноста како по претходно
прашање ако ваков предлог го подржуваат најмалку уште 10 членови на Соборот.
Член 10
Соборот може полноважно да одлучува ако на
седницата присаствуваат повеќе од половината од
вкупниот број членови на Соборот.
Одлуки се донесуваат со мнозинство гласови,
ако со овој деловник не е поинаку определено.
Ако бројот на членовите на Соборот што се
воздржале од гласање е поголем од вкупниот
број на оние кои гласале „за" односно „против",
предлогот за кој се гласало е одбиен.
Член 11
На одлучувањето му претходи претрес, освен
bio случаите кога со оваа одлука е определено да
се одлучува без претрес.
Член 12
На седницата на Соборот се одлучува за прифаќањето или одбивањето на предлогот.
Соборјот може да одлучи и да се симне предлогот од дневниот ред воопшто или заради доставување на Одборот односно на комисијата, на повторно разгледување.
Подносителот на предлогот може да го повлече предлогот се до ставање предлогот на гласање.
Извршниот совет може преку својот претставник да изјави дека го прифаќа предлогот што го
поднел членот на Соборот, односно одборот или
комисијата, како и својот предлог и во тој случај
претре,сот продолжува.
Член 13
Претресот по одделни прашања што не бараат
одлучување или по кои Соборот не сака да одлучи
завршува со прост премин на дневен ред.
Предлог за прост премин на дневниот ред
може да даде претседателот и секој член на Соборот што го подржуваат четири члена на Соборот.
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Преминот на дневниот ред може да биде и
образложен.
Член 14
Прашањата на членовите на Соборот упатени
на Извршниот совет, Републичкиот секретар и
другите републички функционери кои раководат
do работата на републичките органи на управата
им се упатуваат преку претседателот на Соборот
или усно се поставува на седница на Соборот.
Член на Соборот може да бара на поставеното
прашање да му се одговори писмено или усно на
седница на Соборот.
Соборот може да определи посебно време на
седницата за доставање прашања и давање на одговори.
Член 15
Писмен одговор се дава во рок од 15 дена,
преку претседателот на Соборот или непосредно
на членот на Соборот кој го поставил прашањето.
Усниот одговор се да!ва во рок од 8 дена односно
на првата наредна седница на Соборот.
По барање на претседателот на Извршниот совет односно на републичкиот функционер Соборот
може да одреди предлог рок за давање одговор.
По дадениот одговор на прашањето на членот
на Соборот се минува на дневниот ред.
Членот на Соборот КОЈ ГО поставил прашањето
може да предложи, по работата на која се однесува неговото прашање да се поведе претрес на
една од идните седници на Соборот. Соборот одлучува по ваквиот предлрг ако предлогот го подржуваат најмалку 10 членови на Соборот.
По предлогот одлучува Соборот откако ќе го
ислуша мислењето на претставникот на Извршниот совет.
Член 16
Гласањето по правил-о се врши јавно.
Кога се гласа за избор и разрешување, Соборот може, по предлог од претседателот или од член
на Соборот, да одлучи да се гласа тајно.
Ако најмалку 10 членови на Соборот бараат
да се гласа тајно за избор и разрешување, гласањето ќе се изврши тајно.
Членовите на Соборот гласаат така што се
изјаснуваат „за" или „против" предлогот, односно
„за" или „против" на една од кандидатурите, или
се воздржуваат од гласањето.
Членот на Соборот има право пред гласањето
да го образложи својот глас. Неговиот говор не
може да трае подолго од 5 минути.
Член 17
Јавно гласање се врши со кревање рака или
поименично.
Јавно гласање се врши по правило со кревање
рака.
Кога гласањето се врши со кревање рака,
претседателот на Соборот не гласа.
При гласањето со кревање рака претседателот
ги повикува најнапред членовите на Соборот ќои
гласаат „за" да кренат рака, потоа оние што гласаат „против", а потоа прашува дали има членови
на Соборот кои се воздржуваат од гласањето.
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Поименично се гласа к;ога е тоа определено со
овој деловник или кога ќе одлучи Соборот за тоа.
Кога ќе биде завршено прозивањето, повторно
ќе се прозоват членовите на Соборот за кои во
списокот не е забележано дека гласале.
Кога гласањето се врши со кревање рака или
со прозивка претседателот на Соборот гласа последен.
Резултатите од гласањето ги објавува претседателот.
2. Постапка при изборот
Член 18
Предлози за избор и разрешување на претседателот и потпретседателот на Соборот и членовите на одборите и комисиите на Соборот, како и
за именување и секретар на Соборот се поднесуваат преку претседателот на Соборот.
Предлозите се поднесуваат писмен,о и содржат
покрај името на кандидатот и потписи на предлагачите.
Соборот одлучува по предлогот на членот на
Соборот за изборот и разрешувањето ако предлогот го подржуваат најмалку 10 пратеници.
Член 19
Кога се врши предлагањето, претседателот соопштува кои предлози и по кој ред се поднесени.
Член 20
Предлог за избор на одбор и комисија во целост, како и на одделни нивни членови, на Соборот му поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.
Предлог може да поднесат и група најмалку
од 10 членови на Соборот. За овој предлог Комисијата за прашања на изборите и именувањата му
дава мислење на Соборот.
Член 21
Изборот на одбор односно комисија во целина
се врши врз основа на кандидатури. Секоја кандидатура мора да содржи онолку кандидати колку
што се избираат членови на одборот, односно на
комисијата.
Изборот на одделни членови на одбор, односно
на комисија, се врши врз основа на поединечни
предлози. Ако изборот на членовите на одборот,
односно на комисијата, се врши со тајно гласање,
гласањето се врши со едно гласачко ливче.
Член 22
Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња.
На секое гласачко ливче се става печатот на
Соборот.
Секој пратеник добива едно гласачко ливче.
По расподелбата на гласачките ливчиња претседателот го определува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња.
Член 23
Со спроведувањето на изборите што се вршат
со тајно гласање раководи претседателот, кому во
работата му помага секретарот на Соборот и двајца
членови на Соборот кои во согласност на Соборот
ги определува претседателот.
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Член 24
Членот на Соборот гласа „за" на тој начин
што го заокружува редниот број пред името на
кандидатот за кого гласа, а ако гласањето се врши
по кандидатури, тогаш го заокружува редниот
број на кандидатурата за која гласа.
Членот на Соборот може да гласа само за еден
кандидат ако се предложени повеќе кандидати за
истата функција, односно за една кандидатура
ако се предложени повеќе кандидатури.
Откако ќе ги пополнат гласачките ливчиња,
членовите на Соборот, ги спуштаат ливчињата во
гласачката кутија.
Член 25
По свршеното гласање се врши пребројување
и преглед на гласачките ливчиња заради утврдување резултатите од гласањето. Ако се појави
разлика помеѓу бројот на издадените и предадените гласачки ливчиња, резултатот се утврдува
врз основа бројот на предадените гласачки ливчиња.
Член 26
Резултатот од гласањето го објавува претседателот.
Претседателот објавува колку вкупно членови
на (Соборот, гласале, колку од тоа за кандидат
односно за кандидатура, колку против, колку се
воздржале, колку има неважечки гласачки ливчиња.
Претседателот објавува кој кандидат односно
за која кандидатура кандидатите се избрани според бројот на добиените гласови.
Ако ниеден од кандидатите или ниедна од
кандидатурите не добила потребно мнозинство, во
повторниот избор учествуваат сите поранешни
кандидати односно кандидатури, како и новите
кандидати односно кандидатури ако има дополнително предложени.
Член 27
Одредбите од член 18 до 26 на овој деловник
сходно се применуваат и во постапката за разрешување.
IV ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБОРОТ
Член 28
За претресување предлози на закони и други
акти и за претресување други прашања од надлежноста на Соборот, Соборот може да образува
еден или повеќе постојани одбори или повремени
одбори.
Соборот може да образува и постојани и привремени комисии за проучување одделни прашања
и за составување нацрти на одделни закони и
предлози на други акти.
Член 29
Постојаните одбори имаат 7—11 членови, а постојаните комисии имаат 5 до 7 членови.
Бројот на членовите на одборите, односно комисиите, се определува при изборот на нивните
членови.
Член 30
Секој член на Соборот може да биде член најмногу на два постојани одбори или постојани комисии на Соборот.
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За членови на привремените комисии на Соборот можат да се именуваат и лица од редовите
на стручњаците и јавните работници.
Член 31
Соборот може да разреши одбор или комисија
во целина или одделни нивни членови и пред истекот на времето за кое се избрани.
Секој одбор и комисија има претседател кого
го избира Соборот.
Член 32
Мандатно-имунитетна комисија:
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетното право;
— му поднесува на Соборот и на претседателот на Собранието извештај за случаите на престанок мандатот на членовите на Соборот; ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и
пристигнатите жалби и дава предлози во поглед
на верификацијата на мандатите на пратениците
избрани на повторните и дополнителните избори;
— дава одобрение за лишување од слобода и
за покренување односно продолжување на кривичната постапка и одлучува за воспоставувањето
имунитетното право на член на Соборот, со дополнителна потврда на Соборот.
V ПОСТАПКАТА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО
ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ
1. Поднесување на законски предлози
Член 33
Законски предлог се поднесува по правило
писмено преку претседателот на Собранието, во
форма во која се донесува законот.
Законскиот предлог мора да биде образложен,
а кон предлогот треба да има приложен и материјал врз основа на кој е составен предлогот.
Член 34
Законскиот предлог што го поднел член на
Соборот, одбор или комисија се доставува и на
Извршниот совет за запознавање со предлогот.
Извршниот совет по таквиот законски предлог
може да го изнесе на Соборот своето мислење.
Законскиот предлог со извештајот на Одборот
мора да биде доставен на членовите на Соборот
благовремено, а најдоцна три дена пред седницата
на Соборот на која ќе се претресува предлогот.
По исклучок, по предлог од Извршниот совет
или од претседателот на Соборот, Соборот може
да одлучи да го земе во претрес и оној законски
предлог што е доставен на членовите на Соборот
најдоцна 24 часа пред седницата на која ќе се
претресува предлогот.
Член 35
Ако се согласи со иницијативата за донесување на закони или други акти, што потекнала од
општинското односно околиското собрание, работна
или друга самоуправна организација, општественополитичка организација, здружение или определен број граѓани, Соборот ќе бара од надлежниот
одбор да го проучи предметот и да поднесе предлог.
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2. Претрес на седница на Соборот
Член 36
Претрес по законски предлог во чие донесување учествуваат рамноправно Соборот и Републичкиот собор се води по правило на одделни седници во Соборот.
Соборот може заедно со Републичкиот собор
да одлучи предлогот да го претресе или да го усвои на заедничка седница. Кога Соборот ќ е одлучи
заедно со другиот собор по предлогот и гласањето
на заедничка седница, членовите на Соборот ќ^
гласаат одделно од членовите на Републичкиот
собор.
Член 37
Претресот по предлогот почнува со извештајот на известителот на одборот кој го претресол
односниот предлог, ако одборот одлучил известителот да поднесе на Соборот и устен извештај.
По известителот на одборот предлагачот односно неговиот претставник може да даде образложение по предлогот.
Член 38
Претресот на седницата на Соборот опфаќа
општ претрес и претрес по законскиот текст на
предлогот.
Член 39
Во текот на општиот претрес се расправа по
законскиот предлог во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објаснувања и да
се постават сите прашања во поглед на решенијата дадени во законскиот предлог.
Во текот на општиот претрес членовите на
Соборот по правило зборуваат од своите места, а
од говорницата се поднесуваат извештаи и се даваат образложенија по законскиот предлог.
Во текот на претресот во текстот на законскиот предлог, по предлогот се расправа по делови, по глави односно по оддели, а ако Соборот
одлучи и по членови. Предлогот на Републичкиот
буџет се претресува по раздели. Во овој дел на
претресот се одлучува и по сите поднесени амандмани.
Претставникот на Извршниот совет може да
учествува во претресот и во името на Советот да
предлага амандмани.
Во претресот, со цел да се даде известување
можат да земат збор и поверениците на Извршниот совет.
Член 40
Во текот на претресот на седницата на Соборот законскиот предлог не се чита, но Соборот
може да одлучи, по предлог од претседателот или
од член на Соборот, текстот на предлогот да се
чита во целост или само одделни негови делови.
Законскиот предлог го чита секретарот на Соборот.
Член 41
Кога предлагач на законот е Извршниот совет,
тој може се до свршувањето на претресот, да
предложи на Соборот претресот по предлогот да
се одложи. По овој предлог Соборот одлучува
веднаш.
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Член 42
Амандмани на законски предлог можат, по
правило да се поднесуваат најдоцна 24 часа пред
седницата на која ќе се претресува предлогот.
Амандманите се поднесуваат писмено преку претседателот на Соборот и веднаш се доставуваат на
подносителот на законскиот предлог, а на членовите на Соборот најдоцна до почетокот на седницата на која ќе се претресува законскиот предлог.
Амандмани по исклучок можат да се поднесуваат и писмено во текот на претресот, ако се
согласи за тоа Соборот. Соборот претходно одлучува дали ќе расправа по амандманот што го поднел член на Соборот на седницата на Соборот самр
ако амандманот го подржале најмалку 10 членови
на Соборот.
Амандманите на подносителот на законскиот
предлог се сметаат за составен дел на предлогот.
Член 43
За амандманот се води претрес на седницата
на Соборот.
За амандманот имаат право да се изјаснат подносителот на законскиот предлог и известителот
на Одборот кој го протресувал односниот предлог.
Тие можат да бараат свикување на соодветниот
одбор заради претходно претресување на амандманот.
АКЈО подносителот на предлогот се согласи тој
станува составен дел на предлогот.
Член 44
Ако Соборот го прифати амандманот, тој може
да одлучи претресот да се прекине и предлогот
да се достави на Законодавната комисија за утврдување конечниот текст на амандманот.
Член 45
Соборот, во својот делокруг, самостојно претресува прашања в,о врска со извршувањето на
републичките закони и други акти на Собранието,
како и други прашања од заеднички интерес за
работните и другите самоуправни организации и
работните заедници од областа на стопанството, со
цел да се постигне сообразување на нивните односи и развој на нивната меѓусебна соработка.
Врз основа претресот на овие прашања Соборот може да даде препорака до соодветните самоуправни организации, работните заедници и државните органи.
Член 46
По свршениот претрес, се гласа по предлогот
во целост.
Гласањето за предлогот на Републичкиот буџет се врши во целина, а посебно се гласа за разделите на кои се поднесени амандмани.
3. Донесување закони по итна постапка
Член 47
Подносителот на законскиот предлог може да
поднесе образложено барање законот што се предлага да се донесе по итна постапка.
Предлогот за донесување закон по итна постапка Соборот го решава како по претходно прашање при ставањето на односниот предлог на

дневниот ред на својата седница. Предлагачот може да даде и усно образложение на барањето за
донесување по итна постапка.
Член 48
Ако Соборот го прифати предлогот за донесување на закон по итна постапка, непосредно се
пристапува на претрес по предлогот на седницата
на Соборот, по Соборот може пред или во текот
на претресот да побара од соодветниот одбор итно
да му достави мислење по законскиот предлог.
Амандмани за законскиот предлог можат да
се поднесуваат до заклучувањето на претресот.
4. Постапката при донесувањето одлуки, декларации, резолуции и препораки
Член 49
Во поглед на претресувањето по предлогот на
одлука, декларација, резолуција и препорака, гласањето по овие предлози, како и во поглед на
другото што се однесува на нивното донесување
важат одредбите од овој дел,овник за постапката
за донесувањето на закони.
Кога Соборот по повод претресувањето на општо политичко прашање го претресува предлогот
на одделен од овие акти, тој може да одлучи да
се води единствен претрес по општото политичко
прашање и текстот на предлогот на таквиот акт.
Во тој случај и при претресувањето на текстот на предлогот се применува постапката од одредбата во член 36 став 1 и 2 на оваа одлука.
VII АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 56
Соборот има своја администрација, која е составен дел на Секретаријатот на Собранието.
Соборот има секретар.
Одборите и комисиите на Соборот имаат свои
секретари.
Во вршењето на стручни, канцелариски, технички и други работи во врска со работата на Соборот, неговите одбори и комисиите службениците
работат според директивите на претседателот на
Соборот и претседателот на одборот и комисијата.
VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 51
Овој деловник влегува во сила со неговото
донесување.
Број 699
25 јуни 1963 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
Претседател
на Организационо-политичкиот
собор,
Назим Фируз, с. р.

22 ноември 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ

276.
На основа член 184 од Уставот на СРМ и член
28 од Привремениот деловник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ,
Социјално-здравствениот собор на Собранието
на СРМ, на својата седница одржана на 28. X. 1963
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОДБОРИ НА
СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИО^ СОБОР НА
СОБРАНИЕТО НА СРМ
а) Одбор за прашања од социјалната и здравствената заштита на мајки и деца од 9 членови и
б) Одбор за прашања од организацијата и ф и нансирањето во областа на здравството и социјалната политика од 9 членови.
I
Одборот за прашања од социјалната и здравствената заштита на мајки и деца ги врши следните работи:
— Подготвува и претресува материјали, нацрти на закони и други акти од областа на социјалната и здравствената заштита на мајки и деца;
— Го следи спроведувањето на законите и
други акти од областа на социјалната и здравствената заштита на мајки и деца донесени од Сојузната скупштина, Собранието на СРМ и неговите органи;
— Претресува општи годишни и посебни извештаи или делови на извештаи од Извршниот
совет и републичките органи на управата, што се
однесуваат на прашањата од делокругот на Одборот и поднесува извештаи и предлози до Соборот;
— Ја следи дејноста на службите што се надлежни за прашања од областа на социјалната и
здравствената заштита на мајки и деца.
И
Одборот за прашања од организацијата и ф и нансирањето во областа на здравството и социјалната политика ги врши следните работи:
— Подготвува и претресува материјали, предлози на закони и други акти во врска со организацијата и финансирањето во областа на здравството и социјалната политика.
— Го следи движењето на приходите и расходите, распределбата на доходот и личните доходи
во работните организации од областа на здравството и социјалната политика и поднесува и з вештаи, информации и предлози до Соборот.
— Го следи спроведувањето на законските
прописи донесени од Соборот што се однесуваат
на организацијата и финансирањето во здравството и социјалната политика и поднесува извештаи
до Соборот.
— Претресува општи годишни и посебни извештаи или делови на извештаи од Извршниот
совет и републичките органи што се однесуваат
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на прашањата од делокругот на Одборот и поднесува извештаи до Соборот.
Бр, 25
29 октомври 1963 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Претседател
на Социјално-здравствениот на Собранието на СРМ,
собор,
Ввдое Смилевски, с. р.
Васил Горгов, с. р.

277.
На основа член 186 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 28 од
Привремениот деловник на Стопанскиот собор на
Собранието на СРМ,
Стопанскиот собор на Собранието на СРМ, на
својата седница одржана на 28 октомври 1963 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ НА
СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ
I Се образуваат постојани комисии на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и тоа:
1. Комисија за проблемите на работните организации од областа на стопанството кои произлегуваат од завршните сметки;
2. Комисија за прашања на интеграционите
движења во стопанството; и
3. Комисија за прашања на статутите на работните организации од областа на стопанството.
II Задачи на комисиите се:
1. Комисијата за проблемите на работните организации од областа на стопанството кои произлегуваат од завршните сметки, ги разгледува непосредните прашања сврзани за работата на самите стопански организации, за односите и обврските што тие ги имаат и создаваат спрема општествената заедница, за стопанските ефекти што тие
во одреден период ги постигаат и други прашања,
ор цел да се овозможи заземање определени ставови и согледува натамошниот развиток на одредени области и гранки, а посебно за перманентно
следење на нивниот развој. Сето ова Комисијата
го разгледува преку анализи и други прикази
што се приготвуваат од надлежните органи, установи и институции надлежни за следење на оваа
материја.
2. Комисијата за прашањата на интеграционите движења во стопанството во соработка со
Републичката стопанска комора и други установи
и институции има за задача да го следи процесот
на интегрирањето; да ги согледува проблемите што
произлегуваат од практичната примена на интеграционите форми и други прашања сврзани со
оваа проблематика се со цел понатаму да се поттикнуваат и забрзуваат позитивните тенденции на
интеграционите процеси и движења.

Стр. 800 -

3. Комисијата за прашањата на статутите на
работните организации од областа на стопанството
има за задача да ги следи и согледува проблемите
во статутите на работните организации во областа
на стопанството кои имаат стопански карактер и
се однесуваат на прашања од системот на pacrioделбата на средствата, на механизмот на управувањето и други слични прашања со цел да се
овозможи да се постигнат целисходни решенија
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кои, обезбедуваат остварување на натамошниот
сестран развиток на работните организации.
Број 30
29 октомври 1963 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
на Стопанскиот собор,
Ацо Ицев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
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НА СРМ"

ЗА 1964

ГОД.

Претплатата на „Службен весник на СРМ" за 1964 година изнесува 2.200 динари за еден примерок.
Претплатата се уплатува за цела година на жиро сметка на „Службен весник
на СРМ" бр. 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје.
На сите досегашни претплатници кои те пријават никаква промена или не ја
откажат претплатата до 31-X1I-1963 година, ќе продолжиме да им испраќаме весници и ќе ги сметаме за редовни наши претплатници во 1964 година.
Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна
пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1963 година.
Бидејќи извесен број претплатници од 1963 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и должната претплата од 1963 година.
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