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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1698. 
Врз основа на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од Уста-

вот на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2008 годи-
на, донесе 

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

МАКЕДОНИЈА 
   

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат организацијата и функци-

онирањето на Собранието на Република Македонија (Собра-
ние) и на работните тела на Собранието (работни тела).  
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Работните тела, во согласност со одредбите на овој 

деловник, можат да донесуваат деловник за својата ра-
бота.   

Член 2 
Седниците на Собранието и на работните тела се 

јавни.  
Собранието и неговите работни тела можат да од-

лучат да работат без присуство на јавноста, под услови 
утврдени со Уставот и со овој деловник.  
 

Член 3 
Во работата на Собранието службен јазик е маке-

донскиот јазик и неговото кирилско писмо.  
Пратеник кој зборува јазик различен од македон-

скиот јазик, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓа-
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ните во Република Македонија, може на седница на 
Собранието и на седница на работното тело да зборува 
на тој јазик.  

Граѓани на други држави, кои се поканети да учес-
твуваат во работата на Собранието или да се обратат на 
Собранието имаат право да зборуваат на својот јазик.  

Говорот одржан на јазик различен од македонскиот 
јазик, задолжително се преведува на македонски јазик.  

 
Член 4 

Собранието за сите прашања одлучува со јавно гла-
сање.  

Собранието со тајно гласање може да одлучува са-
мо за избори, именувања или разрешувања на носители 
на јавни и други функции. 

Собранието може да одлучи гласањето да биде тајно 
по предлог на претседателот на Собранието или на еден 
пратеник чие барање го поддржуваат десет пратеници.  

  
Член 5 

Собранието е во постојано заседание.  
Одморот на Собранието трае од 1 до 31 август.  
Претседателот на Собранието може и за време на 

одморот да свика седница на Собранието.  
                                                        

Член 6 
Претседателот на Собранието го претставува Со-

бранието.  
 

Член 7 
Собранието има печат.  
Печатот на Собранието има тркалезна форма. Во 

средината на печатот е грбот на Република Македони-
ја, а околу него е натписот: “Република Македонија - 
Собрание на Република Македонија - Скопје”.  

 
Член 8 

Одредбите на овој деловник соодветно се примену-
ваат во работата на Собранието во случај на воена или 
вонредна состојба, доколку со Уставот или со овој де-
ловник поинаку не е определено. 

     
II. КОНСТИТУИРАЊЕ НА СОБРАНИЕТО 

 
1. Конститутивна седница на Собранието  

и верификација на мандатот на пратениците 
 

Член 9 
Доколку првата седница на Собранието не ја свика 

претседателот на заминување, седницата се одржува на 
дваесет и првиот ден од завршувањето на изборите, во 
10,00 часот, а ја свикува најстариот по години избран 
пратеник, ако и тој одбие  да ја свика, тоа право преми-
нува редоследно на наредниот по години избран прате-
ник, се до избраниот пратеник кој ќе се согласи да ја 
свика првата седница. 

Пратеникот кој ја свикал првата седница, претседа-
ва со седницата на Собранието (во натамошниот текст: 
претседавач), додека новоизбраниот претседател или 
еден од потпретседателите не ја преземе должноста. 

 
Член 10 

Претседавачот со првата седница назначува двајца 
од избраните пратеници кои по потреба го заменуваат 
во претседавањето со седницата. 

Претседавачот  со прозивка на избраните пратеници 
го утврдува бројот на присутните избрани пратеници. 

Собранието може да се конститутира ако на седница-
та присуствуваат мнозинство на избраните пратеници. 

Откако ќе се утврди кворумот, се избираат претсе-
дател и членови на Верификационата комисија на Со-
бранието (во натамошниот текст: Верификациона ко-
мисија). 

Член 11 
Мандатот на пратениците Собранието го верифици-

ра на конститутивната седница по предлог од Верифи-
кационата комисија.  

  
Член 12 

Верификационата комисија ја избира Собранието 
на конститутивната седница, по предлог од претседава-
чот.  

Верификационата комисија се состои од претседа-
тел и четворица членови, од редот на пратениците кои 
припаѓаат на различни политички партии застапени во 
Собранието. 

                                                         
Член 13 

Врз основа на извештајот на Државната изборна ко-
мисија за избор на секој пратеник, Верификационата 
комисија на Собранието му поднесува писмен извештај 
со предлог за верификација на мандатот на секој прате-
ник одделно.  

 
Член 14 

Собранието го претресува и гласа во целина по из-
вештајот на Верификационата комисија. 

Ако Верификационата комисија го оспори изборот 
на одделен пратеник, на Собранието му предлага да ја 
одложи верификацијата на неговиот мандат. За секој 
таков предлог Собранието расправа и одлучува оддел-
но. 

 
Член 15 

Собранието може да ја одложи верификацијата на 
мандатот на пратеник и со заклучок да побара Држав-
ната изборна комисија да ги изврши потребните согле-
дувања, заради проверка на законитоста и правилноста 
на спроведениот избор и во рок од 30 дена за тоа да го 
извести Собранието.    

 
Член 16 

До добивањето на известувањето на Државната из-
борна комисија, пратеникот чија верификација на ман-
датот е одложена, нема право да присуствува на седни-
ците на Собранието . 
 

Член 17 
Верификацијата на мандатот на пратеници кои ста-

нале пратеници од листата на кандидати за остатокот 
од мандатот, Собранието ја врши на првата наредна 
седница врз основа на извештајот на Државната избор-
на комисија, а по предлог од Комисијата за деловнички 
и мандатно-имунитетни прашања. 
 

Член 18 
Со верификацијата на мандатот, пратеникот се 

стекнува со права и должности утврдени со Уставот, со 
закон и со овој деловник. 

  
Член 19 

На пратеникот на кој му е верифициран мандатот 
му се издава легитимација и картичка за електронско 
гласање.  

Во легитимацијата се внесува правото на имунитет 
и другите права што можат да се остварат врз основа 
на функцијата пратеник.  

Поблиски прописи за содржината, обликот и начи-
нот на издавање на легитимациите на пратениците, ка-
ко и за евиденцијата на издадените легитимации доне-
сува претседателот на Собранието.  

За издавање на легитимациите и за евиденцијата на 
издадените легитимации, се грижи генералниот секре-
тар на Собранието.  
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2. Избор на Комисија за прашања на изборите и 
именувањата 

 
Член 20 

Собранието на конститутивната седница, по пред-
лог од најмалку десет пратеници, избира Комисија за 
прашања на изборите и именувањата.  

Во Комисијата се обезбедува соодветна застапеност 
на пратениците од политичките партии застапени во 
Собранието. 

   
3. Избор на претседател и потпретседатели на  

Собранието 
 

Член 21 
Собранието од редот на пратениците избира пре-

тседател и потпретседатели на Собранието.  
Бројот на потпретседателите го утврдува Собрание-

то по предлог од претседателот на Собранието. Пот-
претседателите се избираат од редот на пратениците 
кои припаѓаат на различни политички партии застапе-
ни во Собранието. 

Еден од потпретседателите се избира од редот на 
пратениците кои припаѓаат на политичката партија за-
стапена во Собранието која е најголема опозициона 
партија. 

 
Член 22 

Кандидат за претседател на Собранието може да 
предлага Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата или најмалку 20 пратеници.  

Пратеник може да биде предлагач само на еден кан-
дидат за претседател на Собранието.  

 
Член 23 

Предлозите за кандидат за претседател на Собрани-
ето се поднесуваат во писмена форма на седницата на 
Собранието и содржат име и презиме на кандидатот со 
биографски податоци и образложение, како и имињата 
и презимињата на пратениците кои го поднесуваат 
предлогот и нивни своерачни потписи. 

Редоследот на кандидатите за претседател на Со-
бранието се утврдува според азбучниот ред на нивните 
презимиња.  

Член 24 
Со гласањето за избор на претседател на Собрание-

то раководи претседавачот. 
Ако Собранието одлучи претседателот на Собрани-

ето да се избира со тајно гласање, на претседавачот при 
изборот му помагаат генералниот секретар на Собрани-
ето и тројца пратеници кои ги избира Собранието на 
предлог на претседавачот, од редот на пратениците кои 
припаѓаат на различни политички партии застапени во 
Собранието. 

 
Член 25 

Пратеникот има право да гласа само за еден од 
предложените кандидати за претседател на Собрание-
то. Ако пратеникот гласа за повеќе кандидати за пре-
тседател на Собранието, неговото гласање се смета за 
неважечко.  

Член 26 
За претседател на Собранието е избран кандидатот 

кој добил мнозинство гласови од вкупниот број прате-
ници.  

Ако за претседател е предложен еден кандидат и 
ако при првото гласање не го добие потребното мно-
зинство гласови, се повторува целата изборна постап-
ка.  

Ако за претседател се предложени двајца кандида-
ти и ако на првото гласање ниту еден од кандидатите 
не го добие потребното мнозинство гласови, гласањето 
се повторува.  

Ако за претседател на Собранието се предложени 
тројца или повеќе кандидати, гласањето се повторува 
за двајцата кандидати кои добиле најголем број гласо-
ви на првото гласање.  

Ако меѓу кандидатите со најголем број гласови има 
кандидати со ист број гласови, гласањето се повторува 
за сите кандидати со најголем број гласови.  

Ако и на повторното гласање ниту еден од кандида-
тите не го добие потребното мнозинство гласови, се 
повторува целата изборна постапка.  

 
Член 27 

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на 
предлагањето на кандидати и изборот на претседател 
на Собранието, се применуваат и на предлагање на 
кандидати и избор на потпретседатели на Собранието.  

 
Член 28 

За потпретседател на Собранието е избран кандида-
тот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници.  

Ако за потпретседател се предложени повеќе кан-
дидати од бројот кој се избира, а не е избран предвиде-
ниот број,  ќе се повтори гласањето за избор на оној 
број потпретседатели кои не се избрани и тоа меѓу кан-
дидатите кои добиле најголем број гласови.  

Ако и при повторното гласање не е избран предви-
дениот број на потпретседатели, се повторува постап-
ката за избор на оној број потпретседатели кои не се 
избрани.  

Ако се предложени онолку кандидати колку што е 
потребно да се изберат, а не е избран предвидениот 
број, се повторува целата изборна постапка за оној број 
потпретседатели кои не се избрани.  

 
III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

 
1. Присуство на седница и учество во работата  

на Собранието 
 

Член 29 
Пратеникот има право и должност да присуствува 

на седниците на Собранието и да учествува во работата 
и во одлучувањето.  

 
Член 30 

Пратеникот кој е спречен да присуствува на седни-
цата на Собранието, е должен за тоа  да го извести пре-
тседателот на Собранието до почетокот на седницата. 

  
Член 31 

Претседателот на Собранието го повикува и го ин-
формира пратеникот кој три пати едноподруго не при-
суствувал на седниците, а не го известил претседателот 
на Собранието за своето отсуство.  

За секое натамошно неоправдано отсуство, пре-
тседателот на Собранието го опоменува пратеникот 
и за тоа ја известува Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата и координаторот на пратеничка-
та група.  

На пратеникот кој отсуствува најмалку три  пати 
едноподруго од седниците на Собранието, а за тоа не 
го известил претседателот на Собранието, му се одбива 
5% од платата за секој ден отсуство, за што акт донесу-
ва Комисијата за прашања на изборите и именувањата.  

  
Член 32 

За присуство на пратениците на седниците се води 
евидентен лист што е отворен  во текот  на одржување 
на седницата, а на крајот од работниот ден се предава 
на претседателот на Собранието.  

Право на патни и дневни трошоци имаат само пра-
тениците кои се запишале во евидентниот  лист.  
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За редовноста на пратениците, претседателот на 
Собранието го известува Собранието, на секои шест  
месеца.  

За водењето на евидентниот лист се грижи генерал-
ниот секретар на Собранието.  

 
2. Пратенички групи 

           
Член 33 

Во Собранието се основаат пратенички групи.  
Пратеничката група ја сочинуваат најмалку пет 

пратеника кои припаѓаат на една или на повеќе поли-
тички партии.  

Пратеникот може да биде член само на една прате-
ничка група.  

Пратеничката група определува координатор на 
пратеничката група и до двајца заменици. 

Пратеничката група на претседателот на Собрание-
то му доставува список потпишан од секој член на гру-
пата, координаторот и неговиот заменик. 

Пратеничката група има право на стручна помош и 
право да користи посебна просторија, согласно со бро-
јот на пратениците. 

За промената на составот на пратеничката група, на 
координаторот и на неговиот заменик, се известува 
претседателот на Собранието, кој за тоа ги известува 
пратениците. 

   
3. Право на информирање на пратениците и  

обезбедување услови за вршење на функцијата  
пратеник 

 
Член 34 

На пратениците им се доставуваат службените пуб-
ликации што ги издава Собранието и информативни и 
документациони материјали што се доставуваат до Со-
бранието, заради нивно целосно информирање во печа-
тена или електронска форма.  

Пратеникот има право да бара и да добие известу-
вање од генералниот секретар на Собранието за праша-
ња што се од значење за вршење на пратеничката 
функција. 

Пратеникот има право да бара и да добие известу-
вање и стручна помош од Службата на Собранието за 
прашања што се во врска со работата на Собранието и 
на работните тела.  

Пратеникот има право да ја користи библиотеката и 
документацијата на Собранието за извршување на не-
говите права и должности.  

                                                           
Член 35 

Пратениците имаат право да ги користат простори-
ите во Собранието, што им се дадени на располагање 
за работа и состаноци, согласно со актот за внатрешни-
от ред на Собранието, што го донесува претседателот 
на Собранието. 

                                                      
Член 36 

Пратениците можат да се организираат во Клубот 
на пратеници.  

Организацијата, задачите и начинот на работа на 
Клубот на пратениците се уредуваат со правилата  на 
Клубот.  

  
4. Пратенички прашања 

 
Член 37 

Пратеникот има право на претседателот на Владата 
на Република Македонија (Влада), на член на Владата 
и на други носители на јавни функции кои се одговор-
ни пред Собранието да им постави прашање што се од-
несува на нивната работа или на работи од нивната 
надлежност. 

Прашањето треба да  е кратко и прецизно. 
Пратеникот е должен да означи на кого му го упа-

тува прашањето.  
За пратеничките прашања се води евиденција.  
                                                        

Член 38 
Прашање се поставува усно на седница, а во време-

то меѓу две седници во писмена форма, преку претсе-
дателот на Собранието. 

Ако прашањето се однесува на носител на јавна 
функција кој не е член на Владата, пратеникот до пре-
тседателот на Собранието ќе го најави поставувањето 
на прашањето најдоцна 24 часа пред почетокот на сед-
ницата.                                

Член 39 
За поставување пратенички прашања се свикува по-

себна седница, последниот четврток во месецот.  
На седницата присуствуваат претседателот и члено-

вите на Владата и други носители на јавни функции за 
кои е најавено дека ќе им се постави прашање.  

Пратеникот на една седница може да постави најм-
ногу три  прашања.  

Поставувањето на пратеничките прашања не може 
да трае подолго од десет минути, а пратеникот има 
право да се изјасни дали е задоволен од одговорот, но 
не подолго од три минути.  

 
Член 40 

Пратениците за поставување на пратенички праша-
ња, писмено го известуваат претседателот на Собрани-
ето 24 часа пред одржување на седницата. 

Редоследот на поставувањето на пратеничките пра-
шања го утврдува претседателот на Собранието, во до-
говор со координаторите на пратеничките групи на на-
чин кој ќе обезбеди пратенички прашања да поставува-
ат пратеници од различни пратенички групи. 

 
Член 41 

Прашањето поставено во писмена форма што е во 
согласност со одредбите на овој деловник, претседате-
лот на Собранието го доставува на оној на кого му е 
упатено.  
 

Член 42 
На усно поставено прашање се одговара на седни-

цата на која е поставено прашањето.  
На прашање поставено на претседателот на Влада-

та, одговор дава претседателот или определен прет-
ставник на Владата, на прашање поставено на член на 
Владата, одговор дава членот на Владата, а на прашање 
поставено на носител на јавна функција, одговор дава 
носителот на јавната функција. 

По исклучок, ако претседателот на Владата, однос-
но претставникот на Владата, нејзин член, односно но-
сителот на јавна функција, изјави дека од оправдани 
причини не е во можност да даде устен одговор на таа 
седница, должен е одговорот во писмена форма да го 
даде во рок од 20 дена.  

Писмениот одговор се доставува до претседателот 
на Собранието, кој веднаш го упатува до подносителот 
на прашањето и до сите пратеници, а на првата наредна 
седница за поставување на пратенички прашања, го из-
вестува Собранието за дадениот одговор.  

 
Член 43 

Пратеникот што го поставил прашањето, по добие-
ниот одговор има право да постави дополнително пра-
шање  во траење од три минути.  

 
Член 44 

Ако одговорот се однесува на прашање кое претста-
вува тајна, Владата, односно носителот на јавната 
функција може да предложи одговорот да се даде на 
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седница на Собранието без присуство на јавноста. За 
тој предлог одлучува Собранието во согласност со 
одредбите на овој деловник.  

 
5. Интерпелација 

  
Член 45 

Интерпелација може да постават најмалку пет пра-
теника за работата на  носител на јавна функција, Вла-
дата и секој  нејзин член поединечно, како и за праша-
ња од работата на државните органи.  

Интерпелацијата се поднесува во писмена форма, ја 
потпишуваат сите пратеници што ја поднесуваат и тре-
ба да биде образложена.  

Интерпелацијата се поднесува до претседателот на 
Собранието, кој веднаш ја доставува до оној на кого му 
е упатена и до пратениците.  

  
Член 46 

Субјектот на кого му е поставена интерпелацијата 
има право да достави писмен одговор на поставената 
интерпелација до претседателот на Собранието, нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на приемот на интер-
пелацијата.  

 
Член 47 

Интерпелацијата се става на дневен ред на првата на-
редна седница на Собранието, по истекот на  15 дена од 
денот на доставувањето на одговорот до пратениците.  

Ако одговорот не се поднесе во рокот утврден во 
членот 46 на овој деловник, интерпелацијата се става на 
дневен ред на првата наредна седница на Собранието.  

 
Член 48 

Право да ја образложи интерпелацијата на седница 
на Собранието има еден од пратениците што ја подне-
ле интерпелацијата, во траење од 20 минути.  

Субјектот на кого му е поставена интерпелацијата 
се поканува на седница и има право да го образложи 
својот писмен одговор или да даде устен одговор на 
поставената интерпелација, во траење од 20 минути.  

 
Член 49 

Претресот по интерпелацијата трае најмногу еден 
работен ден. 

Пратениците за учество во претресот по интерпела-
цијата, писмено го известуваат претседателот на Со-
бранието, 24 часа пред одржување на седницата.  

Редоследот на пратениците по пратенички групи и 
пратеници кои не се организирани во пратеничка гру-
па, а кои ќе учествуваат во претресот го утврдува пре-
тседателот на Собранието, во договор со координато-
рите на пратеничките групи на начин кој ќе обезбеди 
во расправата да учествуваат пратеници од различни 
пратенички групи. 

По завршувањето на претресот Собранието одлучу-
ва по интерпелацијата. 

Ако Собранието ја прифати интерпелацијата доне-
сува заклучок во кој се изнесува ставот во врска со на-
водите на интерпелацијата. 
 

Член 50 
Пратениците кои ја поднеле интерпелацијата можат 

да ја повлечат само пред отпочнувањето на претресот.  
 

Член 51 
Претресот по интерпелацијата се прекинува,  ако:  
- се постави прашање за доверба на Владата,  
- Владата поднесе оставка,  
- претседателот на Владата поднесе предлог за раз-

решување на членот на Владата за чија работа е подне-
сена интерпелацијата и   

- носителот на јавната функција поднесе оставка.  

6. Чување на тајна 
 

Член 52 
Пратеникот е должен да ја чува државната, службе-

ната, воената и деловната  тајна (тајна).  
Како тајна се сметаат податоците што пратеникот 

ќе ги дознае на седница на Собранието или на седница 
на работното тело, во врска со прашањето за кое се 
расправа без присуство на јавноста.  

Како тајна се сметаат и сите материјали што му се 
упатуваат на Собранието и на работните тела, а кои ка-
ко такви се означени од предлагачот на материјалот.  

Начинот на ракување и чување на материјалите што 
се сметаат за тајна се уредува со посебен акт што го до-
несува претседателот на Собранието.  

   
7. Имунитет на пратениците 

 
Член 53 

Пратеникот ужива имунитет од денот на верифика-
цијата до денот на престанокот на мандатот.  

Барањето за одобрување на притвор на пратеник, над-
лежниот орган го поднесува до претседателот на Собра-
нието. Ако барањето не е доставено од надлежен орган, 
претседателот на Собранието за тоа го известува органот. 

Известувањето дека пратеникот е притворен затоа 
што е затечен во вршење кривично дело за кое е пропи-
шана казна затвор во траење од најмалку пет години, 
надлежниот орган го поднесува до претседателот на 
Собранието. 

Надлежниот орган го известува претседателот на 
Собранието за притворот на пратеникот и кога тој не се 
повикал на имунитетот.  

Претседателот на Собранието, барањето за одобру-
вање на притвор, односно известувањето дека пратени-
кот е притворен веднаш го доставува до Комисијата за 
деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Комиси-
јата е должна да го разгледа барањето, односно изве-
стувањето и во рок од два дена да достави извештај до 
претседателот на Собранието. 

За седницата на Комисијата се известува и пратени-
кот на кого се однесува барањето. 

 
Член 54 

Врз основа на извештајот на Комисијата за делов-
нички и мандатно- имунитетни прашања, Собранието 
најдоцна во рок од три дена од добивањето на барање-
то за притвор на пратеникот, одлучува по барањето.  

По известувањето за притворање на пратеник кој не 
се повикал на имунитет, Собранието може да одлучи 
да се примени имунитет над пратеник, ако тоа е по-
требно за вршење на функцијата пратеник. 

 
Член 55 

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на 
имунитетот на пратениците, соодветно се однесуваат 
на имунитетот на претседателот на Владата. 

   
8. Престанок и одземање на мандатот  

на пратениците 
 

Член 56 
На пратеникот му престанува мандатот или може 

да му биде одземен мандатот само во случаите и на на-
чин утврдени со Уставот, закон и овој деловник.  

 
Член 57 

Пратеникот може да поднесе оставка. 
Пратеникот оставката ја поднесува лично на седни-

ца на Собранието и може да ја образложи. 
Собранието без претрес констатира дека на прате-

никот му престанал мандатот на денот на одржувањето 
на седницата.  
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Член 58 
За пратеникот осуден за кривично дело за кое е 

пропишана казна затвор во траење од најмалку пет го-
дини, известување до претседателот на Собранието до-
ставува судот кој ја изрекол казната.  

Претседателот ова известување веднаш го доставу-
ва до пратениците.  

На пратеникот кој е осуден за кривично дело за кое 
е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет 
години, му престанува мандатот. Собранието на првата 
наредна седница констатира дека на пратеникот му 
престанува мандатот на денот кога е осуден и за тоа ја 
известува Државната изборна комисија. 

 
Член 59 

За пратеникот осуден за кривично или друго казни-
во дело што го прави недостоен за вршење на прате-
ничката функција, известување до претседателот на 
Собранието доставува судот кој ја изрекол казната. 
Претседателот известувањето веднаш го доставува до 
Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни пра-
шања.  

За пратеникот кој неоправдано отсуствувал од сед-
ниците на Собранието повеќе од шест месеца, претсе-
дателот на Собранието ја известува Комисијата за де-
ловнички и мандатно-имунитетни прашања.  

Предлог за одземање на мандатот на пратеник во 
случаите од ставовите 1 и 2  на овој член, поднесува 
Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни пра-
шања, во рок од 15 дена од денот на добивањето на из-
вестувањето од претседателот на Собранието.  

По предлогот на Комисијата за деловнички и ман-
датно-имунитетни прашања за одземање на мандатот 
на пратеникот, Собранието води претрес на првата на-
редна седница.  

Претресот може да заврши со донесување одлука за 
одземање на мандатот на пратеникот или со заклучок 
дека нема елементи за одземање на мандатот на прате-
никот.  

  
 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ  
И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 
   

1. Претседател на Собранието 
 

Член 60 
Претседателот на Собранието:  
- го претставува Собранието, 
- ги свикува седниците на Собранието и претседава 

со нив, 
- се грижи за примената на Деловникот и дава по-

јаснување во врска со неговата примена, за што може 
да побара мислење од Комисијата за деловнички и ман-
датно-имунитетни прашања,  

- определува работно тело надлежно за разгледува-
ње на одделни прашања поднесени до Собранието (ма-
тично работно тело), 

- ја испитува уредноста на предлогот за покренува-
ње граѓанска иницијативата  за донесување закон, за 
распишување на референдум на државно ниво и за 
поднесување предлог за пристапување кон измена на 
Уставот, 

- се грижи за усогласување на активностите на Со-
бранието со претседателот на Републиката и со Влада-
та, 

- соработува со координаторите на пратеничките 
групи, 

- во име на Собранието остварува меѓународна со-
работка со парламентарните, дипломатско-конзуларни-
те и други претставници на странски држави и на меѓу-
народни организации, како и со други видни странски 
личности,  

- ја следи работата на Службата на Собранието, се 
грижи за унапредување на нејзината работа и за созда-
вање услови за нејзино современо и ефикасно работе-
ње,  

- доверува вршење на одредени работи на генерал-
ниот секретар на Собранието, 

- формира работни групи за проучување на одделни 
прашања од надлежност на Собранието, 

- донесува акти утврдени со овој деловник  и  
- врши други работи утврдени со Уставот,  закон и 

со овој деловник. 
 

2. Потпретседатели на Собранието 
 

Член 61 
Потпретседателите на Собранието му помагаат на 

претседателот на Собранието во работата и вршат дру-
ги работи од неговиот делокруг.  

Во случај на спреченост или отсуство на претседа-
телот на Собранието го заменува еден од потпретседа-
телите според однапред утврден редослед при што ќе 
се води сметка за подеднакво вклучување на потпре-
тседателите.  

 
Член 62 

Претседателот на Собранието со потпретседатели-
те:  

- се грижи за остварување на правата на пратеници-
те и за обезбедување услови за нивната работа, 

- ја планира динамиката на седниците на Собрание-
то, 

- одлучува за прием на делегации на парламенти на 
други држави и на претставници на други органи и ор-
ганизации од странство и за испраќање постојани и по-
времени делегации во странство и во врска со тоа ги 
координира активностите на Собранието и на работни-
те тела,  

- прифаќа преземање покровителство од страна на 
Собранието за одделни прослави на настани од значе-
ње за Републиката и определува претставници на Со-
бранието на тие прослави и 

- одлучува за одржување состаноци и друг вид кон-
султативни средби од значење за работата на Собрани-
ето. 

 
Член 63 

Претседателот на Собранието со потпретседателите 
и координаторите на пратеничките групи:  

- разгледува прашања од значење за унапредување 
на работата на Собранието  и на работните тела,  

- разгледува прашања и иницијативи во врска со ра-
ботата на Собранието и  

- ги планира активностите на делегациите, прате-
ничките групи за соработка со други парламенти, ме-
шовитите работни групи и на пратениците во оствару-
вање на меѓународната соработка; 

Претседателот на Собранието со потпретседателите 
и координаторите на пратеничките групи работи врз 
основа на усогласување на ставовите.  

 
3. Генерален секретар на Собранието 

 
Член 64 

Собранието има генерален секретар. 
Генералниот секретар на Собранието го именува 

Собранието по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата.  

Генералниот секретар ги извршува работите што ќе 
му ги довери претседателот на Собранието. 

Генералниот секретар му помага на претседателот 
на Собранието во подготовките и организирањето на 
седниците на Собранието и врши други работи утврде-
ни со овој деловник.  
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Генералниот секретар ја организира и усогласува 
работата на Службата на Собранието и донесува пра-
вилници, упатства и други акти за работа на Службата.  

 
Член 65 

Собранието именува еден или повеќе заменици на 
генералниот секретар по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата.  

Заменикот на генералниот секретар му помага во 
вршењето на работата на генералниот секретар и го за-
менува во случај на негова отсутност или спреченост.  

 
Член 66 

За својата работа и за работата на Службата на Со-
бранието, генералниот секретар на Собранието и заме-
никот на генералниот секретар му одговараат на Со-
бранието, а за работите што им ги доверува претседа-
телот на Собранието, му одговараат и на претседателот 
на Собранието.  

 
V. СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО 

 
1. Свикување на седница и предлагање  

на дневен ред  
Член 67 

Седница на Собранието свикува претседателот на 
Собранието.  

Претседателот на Собранието може да свика седни-
ца и по барање на претседателот на Републиката, Вла-
дата и најмалку 20 пратеници. 

  
Член 68 

Решението за свикување на седница на Собранието 
со предлогот на дневниот ред и материјалите по пра-
шањата што се предлагаат за дневниот ред за седница-
та, на пратениците им се доставуваат најмалку десет 
дена пред денот определен за одржување на седницата.  

Во итни случаи, претседателот на Собранието може 
да свика седница и во пократок рок од десет дена, а 
дневниот ред со материјали  може да го предложи и на 
самата седница.   

За свикување на седницата и за предлогот на дневниот 
ред, претседателот на Собранието ги известува претседа-
телот на Републиката  и претседателот на Владата.  

Седница на Собранието се одржува во времето од 11,00 
до 18,00 часот, со пауза од еден час, ако претседателот на 
Собранието, за одделни седници поинаку не одлучи.  

 
Член 69 

Дневниот ред за седницата на Собранието го пред-
лага претседателот на Собранието, а го утврдува Со-
бранието на почетокот на седницата.  

Во предлогот на дневниот ред претседателот на Со-
бранието ги внесува прашањата кои ги исполнуваат ус-
ловите утврдени со овој деловник. 

 
Член 70 

Пратеник и Владата можат до утврдувањето на 
дневниот ред на седницата, да предложат внесување на 
точки во дневниот ред, само во случаи на итна и неод-
ложна потреба.  

Предлагачите од ставот 1 на овој член се должни да 
поднесат материјал во писмена форма и да ја образло-
жат итноста.  

Пратеник и Владата, можат по свикување на седница-
та да предложат одлагање или повлекување на одредени 
точки од дневниот ред и да дадат образложение за тоа.  

 
2. Претседавање на седницата  

Член 71 
На седницата на Собранието претседава претседа-

телот на Собранието.  

Во случај на спреченост или отсутност на претседа-
телот на Собранието го заменува еден од потпретседа-
телите на Собранието.  

Ако и потпретседателите се спречени или отсутни, 
на седницата на Собранието се избира пратеник кој ќе 
претседава на седницата. До изборот на пратеник кој ќе 
претседава на седницата, седницата ја отвора и со неа 
претседава најстариот по години присутен пратеник.  

    
3. Присуство и учество во работата на седницата 

 
Член 72 

На седницата на Собранието можат да присуствува-
ат и во работата да учествуваат претседателот на Ре-
публиката, претседателот на Владата, министрите и ов-
ластениот претставник на предлагачот на закон подне-
сен од најмалку 10.000 избирачи.                             

Претседателот на Собранието може да покани на 
седницата на Собранието да присуствуваат и во рабо-
тата  да учествуваат претставници и на други органи и 
организации кога се разгледуваат прашања од нивна 
надлежност.  

Член 73 
Претседателот на Собранието може да покани на 

седницата на Собранието да присуствуваат како гости 
и да одржат говор високи парламентарни и државни 
претставници на други држави и на меѓународни орга-
низации и други видни  странски личности. 

 
4. Тек на седницата 

 
Член 74 

Седницата на Собранието почнува со работа во за-
кажаниот термин со присутните пратеници.  

Претседателот ги известува пратениците за тоа кој 
е поканет да присуствува на седницата на Собранието.  

  
Член 75 

Пред утврдувањето на дневниот ред се усвојуваат 
записници од седници на Собранието. 

Пратеникот може да стави забелешки на записни-
кот и да бара во него да се извршат соодветни измену-
вања и дополнувања.  

За забелешките на записникот се одлучува без пре-
трес.  

Претседателот на Собранието констатира дека е 
усвоен записникот на кој не се ставени забелешки, од-
носно записникот во кој се извршени изменувања и до-
полнувања.  

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот 
на Собранието или претседавачот на седницата на Со-
бранието и генералниот секретар на Собранието.  

 
Член 76 

Пред утврдувањето на дневниот ред претседателот 
на Собранието ги известува пратениците за предлозите 
за внесување, одлагање или повлекување на точки од 
предлогот на дневниот ред, согласно со членот 70 од 
овој деловник. 

                             
Член 77 

Собранието без претрес се изјаснува за секој пред-
лог за изменување и дополнување на предложениот 
дневен ред и за предлогот на дневниот ред за седница-
та во целина. 

Кога во предложениот дневен ред ќе се извршат по-
веќе изменувања и дополнувања, утврдениот дневен 
ред на пратениците им се доставува за време на трае-
њето на седницата. 

 
Член 78 

Претресот по точките од дневниот ред се врши спо-
ред утврдениот редослед на дневниот ред.  
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Во текот на седницата, по предлог на претседателот 
на Собранието, на предлагачот или пратеник кои го 
поддржуваат најмалку десет пратеници, Собранието 
без претрес одлучува по секој предлог за измени во ре-
доследот на претресот по точките од дневниот ред, од-
носно да се води единствен претрес по точките од 
дневниот ред  што се меѓусебно поврзани.  

                                              
Член 79 

Собранието не може да расправа по прашања за кои ма-
тичното работно тело и Законодавно-правната комисија не 
зазеле став, ако со овој деловник  поинаку не е уредено.  

                                                        
Член 80 

На почетокот на претресот по секоја точка од днев-
ниот ред предлагачот, односно претставникот на пред-
лагачот може да даде дополнителни образложенија или 
појаснувања.  

Претресот трае додека не се исцрпи листата на пра-
теници кои се пријавиле за збор. Пратениците се прија-
вуваат за збор во рок од една минута  по отворањето на 
претресот. Листата на пратеници не може да се менува 
и дополнува во текот на претресот.  

Предлагачот и координаторите на пратеничките 
групи можат да се пријавуваат за збор и во текот на 
претресот. 

Претседателот на Собранието констатира дека пре-
тресот е завршен кога ќе утврди дека листата на  прија-
вени пратеници за збор е исцрпена. 

 
Член 81 

Претседателот на Собранието може да ја прекине 
седницата ако нема мнозинство пратеници потребно за 
одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е 
неопходно.  

Претседателот на Собранието ја прекинува седни-
цата (пауза) по барање на координатор на пратеничка 
група. Координатор на пратеничка група во текот на 
денот само еднаш може да побара прекин на седница-
та, во траење од еден час. 

Претседателот на Собранието ја прекинува седни-
цата по барање на координатор на пратеничка група за-
ради доставување на стенографски белешки од обраќа-
ње или образложение на предлагачот, дадено на поче-
токот на претресот по одделна точка од дневниот ред. 

Собранието може да одлучи седницата да се преки-
не по барање на претседател на работно тело, или коор-
динатор на пратеничка група заради одржување на сед-
ница на работно тело. 

Времето за продолжување на прекинатата седница 
го определува претседателот на Собранието.  

 
Член 82 

Собранието претресот по секоја точка од дневниот 
ред може да го заврши со:  

- донесување  акт, 
- донесување  заклучок  или 
- прост премин. 
                                                         

Член 83 
По исцрпувањето на точките од дневниот ред, пре-

тседателот на Собранието констатира дека седницата е 
завршена.  

5. Говори 
 

Член 84 
На седницата на Собранието никој не може да гово-

ри пред да побара и да добие збор од претседателот на 
Собранието.  

Член 85 
Претседателот на Собранието се грижи говорникот 

да не биде прекинуван или со друга постапка да не би-
де ограничуван во слободата на говорот.  

Претседателот на Собранието на пратениците им 
дава збор според редоследот во листата на пријавените 
за збор. 

Пратеникот кој се пријавил за збор, а не е присутен 
во салата кога е повикан да говори, го губи правото на 
збор за претресот за кој се пријавил и не може повтор-
но да се пријави за истиот претрес.    

  
Член 86 

Пратеникот во текот на претресот може да говори 
само еднаш во траење од 10 минути, известителот на 
матичното работно тело и на Законодавно-правната ко-
мисија 10 минути, координаторот на пратеничката гру-
па и предлагачот, можат да говорат повеќе пати но не 
повеќе од 15 минути вкупно.  

Претставник на Владата кога не е предлагач, може 
да зборува само еднаш, најдолго 15 минути. 

Ограничувањата на времето за дискусија од ставот 
1 на овој член не се однесуваат на постапката за измена 
на Уставот на Република Македонија, постапката за до-
несување на Буџетот на Република Македонија, покре-
нување постапка за утврдување одговорност на претсе-
дателот на Републиката и на прашањето за доверба на 
Владата.  

 
Член 87 

На предлагачот претседателот на Собранието му 
дава збор штом ќе го побара.  

 
Член 88 

На координатор на пратеничка група, заменикот на 
координаторот и пратениците кои не се членови на 
пратеничка група кои сакаат да говорат за неправилна 
примена на Деловникот, претседателот им дава збор, 
штом  ќе го побараат.  

Координатор на пратеничка група, заменикот на 
координаторот на пратеничката група и пратениците 
кои не се членови на пратеничка група должни се да 
ја наведат одредбата од Деловникот и да образложат 
во што се состои неправилната примена на одредба-
та. 

Говорот не може да трае подолго од три  минути. 
По завршувањето на говорот претседателот на Со-

бранието дава појаснување.  
 

Член 89 
На пратеникот кој побарал збор да исправи неточно 

пренесен навод или навод што предизвикал недоразби-
рање, претседателот ќе му даде збор (реплика) кога го-
ворот ќе го заврши оној кој ја предизвикал потребата 
од исправката.  

Пратеник се пријавува за реплика на говорот на 
пратеникот на кого сака да му реплицира, се додека не 
почне да говори првиот пратеник што се пријавил за 
реплика. 

На говорот на пратеникот е дозволена само една 
реплика. Во говорот пратеникот мора да се ограничи 
на исправката и тоа не може да трае подолго од три ми-
нути.  

Реплика на репликата е дозволена еднаш во траење 
од една минута. 

  
Член 90 

Говорникот може да говори само по прашањето  за 
кое се води претрес.  

Ако говорникот се оддалечи од прашањето, претсе-
дателот на Собранието ќе го повика да се придржува за 
прашањето. 

Ако говорникот и по повторното повикување не се 
придржува за прашањето, претседателот му го одзема 
зборот.  

Говорникот е должен во својот говор да го почиту-
ва достоинството на Собранието.  
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6. Одржување на редот 
 

Член 91 
За одржување на редот на седницата се грижи пре-

тседателот на Собранието.  
За повреда на редот на седницата, претседателот на 

Собранието може да го опомене и да му го одземе збо-
рот на пратеникот.  

 
Член 92 

Претседателот на Собранието ќе го опомене прате-
никот ако со своето однесување, со земање на збор ко-
га претседателот не му дал збор, со упаѓање во збор на 
говорник или со слична постапка го нарушува редот на 
седницата.  

Претседателот на Собранието ќе му го одземе збо-
рот на пратеникот, кога тој со својот говор на седница-
та го повредува редот, а на истата седница два пати е 
повикан да се придржува за редот на седницата.  

 
Член 93 

Претседателот на Собранието го отстранува прате-
никот од седницата, кога и покрај опомената, односно 
одземањето на збор го нарушува редот на седницата 
или употребува изрази со кои се нарушува достоинс-
твото на Собранието. 

Пратеникот кој е отстранет од седницата, должен е 
веднаш да ја напушти салата во која се одржува седни-
цата.  

Ако претседателот на Собранието не може да го 
одржи редот на седницата, ќе одреди краток  прекин на 
седницата.  

 
Член 94 

Одредбите за одржување на редот на седницата на 
Собранието се однесуваат на сите учесници на седни-
цата.  

 
7. Одлучување 

 
Член 95 

Собранието може да одлучува ако на седницата 
присуствува мнозинство од вкупниот број пратеници.  

Собранието одлучува со мнозинство гласови од 
присутните пратеници, а најмалку со една третина од 
вкупниот број пратеници, ако со Уставот не е предви-
дено посебно мнозинство.  

Претседателот на Собранието го соопштува бројот 
на пратениците што гласале “за”, “против” или “воздр-
жано”, како и бројот на пратениците што се присутни. 

Претседателот на Собранието може да определи да 
се утврди бројот на присутните пратеници со броење. 

Утврдениот број на присутни пратеници се смета за 
точен сé додека претседателот или еден пратеник, чие 
барање го поддржуваат најмалку десет пратеници, не 
побара повторно да се утврди бројот на присутните 
пратеници.  

   
8. Гласање 

 
Член 96 

Јавното гласање се врши со употреба на технички 
средства или со  кревање рака.  

Начинот за употреба на техничките средства се уре-
дува со акт што го донесува генералниот секретар на 
Собранието. 

 
Член 97 

Гласањето може да се врши и со поименично изјас-
нување на пратениците.  

Поименично изјаснување може да се врши заради 
точно утврдување на резултатот од гласањето, по бара-
ње на претседателот на Собранието или на еден прате-

ник чие барање го поддржуваат најмалку десет прате-
ници, само ако предлогот за кој се гласа добил до пет 
гласа повеќе или помалку од потребниот број гласови 
за негово донесување.  

Поименичното гласање се врши со изјаснување на 
секој прозван пратеник со “за” или “против” предлогот 
или со воздржување  од гласањето. 

Доколку пратеникот кога е повикан да гласа не е 
присутен во салата, не може дополнително да гласа. 

Прозивањето на пратениците го врши генералниот 
секретар на Собранието.  

Претседателот на Собранието го објавува резулта-
тот од гласањето по изјаснувањето на пратениците.  

  
Член 98 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.  
Гласачките ливчиња мора да бидат со еднаква голе-

мина и со иста боја.  
Со тајното гласање раководи претседателот на Со-

бранието на кој му помага генералниот секретар на Со-
бранието и тројца пратеници од различни пратенички 
групи или од пратеници кои не се организирани во пра-
тенички групи, кои ги избира Собранието по предлог 
на претседателот на Собранието.  

На секое гласачко ливче се става печатот на Собра-
нието.  

 
Член 99 

Пред да се премине на тајно гласање, претседателот 
на Собранието ги дава потребните објаснувања за на-
чинот на гласањето.  

 
Член 100 

Во гласачкото ливче за избор, односно именува-
ње на носители на јавни и други функции, се наведу-
ваат функцијата за која се врши изборот, односно 
именувањето и имињата и презимињата на кандида-
тите поединечно, според азбучниот ред на нивните 
презимиња.  

Пред името и презимето на секој кандидат се става 
реден број.  

При тајното гласање за избор, односно именување 
на носители на јавни и други функции, пратениците 
гласаат на тој начин што го заокружуваат редниот број 
пред името и презимето на кандидатот.  

За неважечко се смета гласачкото ливче од   кое  со 
сигурност не може да се утврди за кој кандидат прате-
никот гласал.   

 
Член 101 

Во гласачкото ливче за разрешување се наведува 
името и презимето на носителот на јавна и друга функ-
ција чие разрешување се предлага и зборовите “за” и 
“против”. 

При гласањето за разрешување пратениците гласаат 
со заокружување на еден од наведените зборови. 

За неважечко се смета гласачкото ливче од кое со 
сигурност не може да се утврди како гласал пратени-
кот. 

                                                        
Член 102 

Тајното гласање за предлогот во целина се врши на 
тој начин што во гласачкото ливче се наведува предло-
гот и зборовите “за” и “против”, а гласањето се врши 
со заокружување на еден од наведените зборови.   

 
Член 103 

Претседателот на Собранието по завршувањето на 
гласањето ги соопштува резултатите од гласањето и 
врз основа на резултатот констатира дали предлогот за 
кој се гласало е усвоен или одбиен.  
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9. Записник и стенографски белешки 
 

Член 104 
За работата на седницата на Собранието се води за-

писник.  
Записникот ги содржи основните податоци за рабо-

тата на седницата, предлозите што се поднесени и зак-
лучоците што се усвоени во врска со прашањата од 
дневниот ред. 

                                                     
Член 105 

Записникот, по правило, им се доставува на сите 
пратеници најдоцна три дена  пред одржувањето на 
седницата на која треба да биде усвоен.  

                                               
Член 106 

За изготвување  на записниците и за чување на ори-
гиналите на записниците од седниците на Собранието 
се грижи генералниот секретар на Собранието.  

                                                                                                         
Член 107 

За работата на седницата на Собранието се водат 
стенографски белешки.  

Составен дел на стенографските белешки се и нео-
држаните говори на пратениците што на седницата во 
текот на претресот писмено се приложени со ознака де-
ка говорот не е одржан на седницата. 

Стенографските белешки за работата на седницата 
на Собранието се чуваат во документацијата на Собра-
нието, во електронски дигитален формат и во тврда ко-
пија. 

Стенографските белешки се објавуваат на Интранет 
(внатрешна мрежа на Собранието) и на веб страницата 
на Собранието (Интернет). 

Начинот на објавување на стенографските белешки 
на Интранет и на веб страницата на Собранието, право-
то на пратениците да вршат исправки во стенографски-
те белешки и роковите, се уредуваат со акт што го до-
несува претседателот на Собранието.  

 
VI. ИЗБОРИ, ИМЕНУВАЊА, ОСТАВКИ  

И РАЗРЕШУВАЊА 
 

1. Избор на работни тела на Собранието, постојани 
делегации и пратенички групи за соработка 

 
Член 108 

Изборот на претседател и членови на работните тела 
и нивните заменици, на шефови, членови и  заменици на 
членовите на  постојаните делегации на Собранието во 
меѓународните парламентарни собранија и претседатели 
и членови на пратеничките групи на Собранието за сора-
ботка со други парламенти, се врши од редот на прате-
ниците во Собранието по предлог на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, а врз основа на листа-
та што ја предлагаат пратеничките групи.  

Во предлогот од Комисијата се обезбедува соодвет-
на застапеност на пратениците од пратеничките групи 
и од пратеници кои не се организирани во пратенички 
групи.  

Претседателот и заменик на претседателот на По-
стојаната анкетна комисија за заштита на слободите и 
правата на граѓанинот се предлагаат од редот на прате-
ниците од опозицијата. 

Секој предлог содржи онолку кандидати колку што 
се избираат членови на работното тело, односно на по-
стојаните делегации и пратеничките групи за сорабо-
тка.  

Секој пратеник има право да се изјасни во кое ра-
ботно тело сака да биде член.  

Предлогот од ставот 1 на овој член се поднесува до 
претседателот на Собранието, кој го доставува на пра-
тениците. 

2. Избор на Влада 
 

Член 109 
Собранието избира Влада на начин и според по-

стапка утврдена со Уставот и  со овој деловник.  
 

Член 110 
Претседателот на Собранието,  во рок од три дена 

од денот на приемот на известувањето од претседате-
лот на Републиката ги известува пратениците за канди-
датот за претседател на Владата (мандатор).  

 
Член 111 

Мандаторот, во рок од 20 дена од денот на доверу-
вањето на мандатот, на Собранието му поднесува  
предлог за состав на Владата и програма.  

Предлогот за состав на Владата се доставува во 
писмена форма. Предлогот содржи име и презиме на 
кандидатот за претседател на Владата и на кандидатите 
за министри, со биографски податоци.  

Предлогот за состав на Владата и програмата, пре-
тседателот на Собранието ги доставува на пратениците 
веднаш. 

Седница за избор на Владата се одржува во рок од 
15 дена од денот на приемот на предлогот за состав на 
Владата и програмата.  

Мандаторот ја образложува програмата и предлогот 
за состав на Владата на седницата на Собранието на 
која се врши избор на Владата.  

 
Член 112 

По програмата на мандаторот и предлогот за состав 
на Владата, Собранието води единствен претрес. Пре-
тресот трае најмногу два дена.  

Редоследот на пратениците кои ќе учествуваат во пре-
тресот  го утврдува претседателот на Собранието на на-
чин кој  обезбедува  учество во претресот на пратеници од 
различни политички партии застапени во Собранието. 

Гласањето за избор на Владата се врши по предло-
гот за состав на Владата во целина, со јавно гласање. 
Гласањето се врши по завршување на претресот, а нај-
доцна во 24,оо часот. 

Владата е избрана ако за неа гласало мнозинството 
од вкупниот број пратеници.  

 
Член 113 

Претседателот на Собранието го известува претсе-
дателот на Републиката за изборот на Владата.  

 
3. Избори, именувања и разрешувања на носители 

на јавни и други функции 
 

Член 114 
Собранието врши избори, именувања и разрешува-

ња на носители на јавни и други функции на начин 
утврден со Уставот и со закон.  

   
4. Оставки 

 
Член 115 

Секој носител на јавна или друга функција што го из-
бира или именува Собранието има право да поднесе оста-
вка и може да ја образложи, во траење од 15 минути.  

Собранието на првата наредна седница, без пре-
трес, констатира дека на носителот на јавната или дру-
га функција мандатот му престанува на денот на одр-
жувањето на седницата.  

 
VII. ДАВАЊЕ СВЕЧЕНА ИЗЈАВА 

 
Член 116 

Претседателот на Собранието и потпретседатели-
те на Собранието, претседателот на Владата, мини-
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стрите и судиите на Уставниот суд на Република 
Македонија, пред преземањето на должноста, даваат 
свечена изјава пред Собранието. Текстот на свечена-
та изјава гласи: 

“Изјавувам дека функцијата (да се наведе функција-
та) ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам 
Уставот и законите на Република Македонија”.  

Текстот на свечената изјава на седницата на Собра-
нието го чита претседателот на Собранието  или пре-
тседавачот. 

Свечената изјава се потпишува и му се предава на 
претседателот на Собранието.  

Носителите на други јавни функции кои ги избира 
или именува Собранието, свечената изјава ја даваат и 
ја потпишуваат пред претседателот на Собранието.  

   
VIII. РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

   
Член 117 

Собранието основа постојани и повремени работни 
тела.  

Работните тела разгледуваат предлози на закони, и 
на други акти што ги донесува Собранието, како и дру-
ги прашања од надлежност на Собранието и вршат 
други работи утврдени со овој деловник.  

 
Член 118 

Постојаните работни тела се основаат со одлука на 
Собранието.  

За извршување на посебни задачи, Собранието со 
одлука основа и повремени работни тела.  

Собранието со одлука може да основа анкетни ко-
мисии за сите области и за секое прашање од јавен ин-
терес. 

Со одлуката за основање на работни тела и на ан-
кетните комисии се утврдуваат делокругот и  бројот на 
членовите.  

Составот на работните тела и на анкетните комисии 
се утврдува со одлука на Собранието, во зависност од 
бројот на пратениците во пратеничките групи, прате-
ниците кои не се организирани во пратеничка група и 
во согласност со Законот за еднакви можности на же-
ните и мажите.  

 
Член 119 

Работното тело има претседател, заменик   на  пре-
тседателот,  одреден број членови и нивни заменици.  

Работното тело може да има двајца членови од ре-
дот на научните и стручните работници од кои едниот 
се избира на предлог на пратеничките групи од партии-
те на власт, а другиот на предлог на пратеничките гру-
пи од партиите во опозиција. 

Членовите на работното тело од ставот 2 на овој 
член, не можат да бидат членови на органите на поли-
тичките партии, а во работата на работното тело учес-
твуваат без право на одлучување. 

 
Член 120 

Работното тело работи на седници.  
Седница на работното тело свикува претседателот 

на работното тело. Претседателот свикува седница и 
ако тоа го побара претседателот на Собранието или 
најмалку една третина од членовите на телото, кои тре-
ба да достават материјал за прашањето што предлагаат 
да се стави на дневен ред на седницата.  

Ако претседателот на работното тело не свика сед-
ница кога е должен тоа да го стори, седницата  ја сви-
кува претседателот на Собранието.  

Поканата за седница со предлогот на дневниот ред 
и материјалите што ќе се разгледуваат на седницата, 
претседателот на работното тело им ги доставува на 
членовите на работното тело по правило пет дена пред 
денот на одржувањето на седницата.  

Во итни случаи седница на работно тело може да се 
одржи во пократок рок, а дневниот ред  може да се до-
стави и на самата седница.  

За одржувањето на седницата на работното тело се 
известуваат пратениците преку дневниот информатор. 

Претседателот на работното тело, за свиканата сед-
ница ја известува Владата и претставникот на предла-
гачот за прашањата и предлозите што работното тело 
ќе ги претресува.  

 
Член 121 

На седница на работното тело може да присуствува 
и во работата да учествува претставник, односно пове-
реник на Владата, претставник на орган на државната 
управа кога на седницата се разгледува прашање од 
нивниот делокруг, како и секој подносител чиј предлог 
се разгледува. 

На седницата на работното тело може да присус-
твува и овластениот преставник на предлагачот на за-
кон поднесен од најмалку 10.000 избирачи. 

Пратеник кој не е член на работното тело има право 
да присуствува на седницата на работното тело и да 
учествува во неговата работа, без право на одлучување. 

 
Член 122 

Работните тела, заради извршување на работите и 
задачите од својот делокруг, можат да бараат податоци 
и информации од органите на државната управа и од 
други органи и организации. 

Работното тело може на седницата да поканува на-
учни, стручни и јавни работници и претставници на оп-
штините, на градот Скопје, на јавните претпријатија, 
синдикатите и на други организации, институции и 
здруженија заради изнесување на мислења по праша-
њата што се разгледуваат  на седницата на телото.  

  
Член 123 

Работните тела не можат да имаат истражни или 
други судски функции. 
 

Член 124 
Дневниот ред на седницата на работното тело се 

утврдува на почетокот на седницата. 
Во дневниот ред може да се внесат и прашања што 

ги предложиле пратениците, претседателот на Собра-
нието и Владата. 

Иницијативи за расправа по одделни прашања на 
работното тело можат да дадат и други работни тела на 
Собранието, органи на државната управа, општините, 
градот Скопје, институциите, здруженијата на граѓани-
те. 

 
Член 125 

Предлозите на законите и други акти ги разгледува-
ат матичното работно тело и Законодавно-правната ко-
мисија. 

Предлозите на законите и други акти можат да ги 
разгледуваат и други работни тела (заинтересирано ра-
ботно тело). 

Матичното работно тело зазема став по мислењата 
и предлозите на заинтересирано работно тело. 

На седница на матичното работно тело на која се 
расправа за мислењето на заинтересираното работно 
тело се поканува и претставник на заинтересираното  
работно тело. 

Претседателите на матичното и на заинтересирано-
то работно тело можат да се согласат да одржат заед-
ничка седница. Работните тела на заедничката седница 
гласаат одвоено.  

Ако матичното работно тело не го усвои мислењето 
на заинтересираното работно тело известителот на за-
интересираното работно тело може мислењето да го 
изнесе на седница на Собранието.  
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Работните тела можат да соработуваат со соодвет-
ните работни тела на парламентите на другите држави 
и на меѓународни организации. 

 
Член 126 

За присуството на членовите на работното тело се 
води евиденција. 

Членот на работното тело, кој е спречен да присус-
твува на седница е должен за тоа навреме да го извести 
претседателот на работното тело. 

На член на работно тело кој отсуствува најмалку 
три пати од седницата на работно тело, а за тоа не го 
известил претседателот на работното тело, му се одби-
ва 5% од платата за секој ден отсуство, за што акт до-
несува Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата.  

Работното тело може да предложи Собранието да  раз-
реши член на работното тело кој три пати едноподруго 
неоправдано отсуствувал од седниците на телото.  

   
Член 127 

За проучување на одделни прашања од својот дело-
круг или за подготвување на предлози на акти, работ-
ните тела можат да основаат работни групи. Членовите 
на работните групи се определуваат од редот на члено-
вите на работното тело, пратениците, научните, струч-
ните и јавните работници, како и од претставници на 
органите на државната управа и од други органи и ор-
ганизации.  

Работните групи дејствуваат во рамките на работ-
ното тело и не можат самостојно да истапуваат. 

Работните групи на работното тело му доставуваат 
извештај. 

  
Член 128 

Работното тело зазема став за секое прашање што 
го разгледува и поднесува извештај до Собранието. 

Претресот по одделно прашање може да заврши и 
со прост премин.  

Расправата на седницата на работното тело се води 
без оглед на бројот на присутни членови на работното 
тело. 

Работното тело зазема став со мнозинство гласови 
од присутните членови, а најмалку со една третина од 
вкупниот број членови. 

Извештајот го содржи ставот на работното тело со 
образложение. Во извештајот се внесуваат и сите изне-
сени и издвоени мислења и предлози по прашањето 
што било разгледувано на седницата на работното те-
ло.  

Претседателот на работното тело го потпишува из-
вештајот и е одговорен за неговата веродостојност.  

                                       
Член 129 

Работното тело определува известител. Известител 
на работното тело по правило е претседателот, а за од-
делни точки од дневниот ред работното тело може да 
определи и друг член за известител. 

Известителот на работното тело на седницата на 
Собранието ги застапува ставовите на работното тело.  

Известителот не може да го менува ставот на работ-
ното тело или да се откаже од него, ако за тоа не го ов-
ластило  работното тело.  

 
Член 130 

Матичното работно тело и Законодавно-правната 
комисија можат да му предложат на Собранието да го 
одложи претресот по одделно прашање.  

 
Член 131 

За седниците на работното тело се води записник.  
Во записникот се внесуваат имињата на присутните 

и отсутните членови на работното тело и имињата на 

други учесници на седницата, усните и писмените 
предлози, ставовите на работното тело, резултатите на 
секое гласање, секое издвоено мислење, како и изве-
стителите кои ги определило работното тело. 

Записникот усвоен од седницата на работното тело 
го потпишуваат претседателот и секретарот на работ-
ното тело. 

 
IX. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ 

     
1. Поведување на постапка 

 
Член 132 

Право да предлага донесување на закон има секој 
пратеник во Собранието, Владата и најмалку 10.000 из-
бирачи (овластен предлагач на закон).                                   
 

Член 133 
Иницијатива за донесување на закон до овластените 

предлагачи, може да даде секој граѓанин, група граѓа-
ни, институции и здруженија.  

Иницијативата упатена до Собранието се доставува 
до пратениците и за тоа се известува подносителот на 
иницијативата.  

 
Член 134 

Ако предлагач на закон е група пратеници, еден 
пратеник се определува како претставник на предлага-
чот. Ако тој не е определен, се смета дека претставник 
на предлагачот е првиот потпишан пратеник. 

 
2. Содржина на предлогот на закон 

 
Член 135 

Предлогот на закон содржи назив на законот, вовед, 
текст на одредбите на законот и образложение.  

Воведот содржи:  
- оцена на состојбите во областа што треба да се уреди 

со законот и причините за донесување на законот, 
- целите, начелата и основните решенија на предло-

гот на закон, 
- оцена на финансиските последици од предлогот 

на закон врз Буџетот и другите јавни финансиски 
средства и 

- процена на финансиските средства потребни за 
спроведување на законот и начинот на нивното обезбе-
дување, како и податоци за тоа дали спроведувањето 
на законот повлекува материјални обврски за одделни 
субјекти. 

Воведот може да содржи: 
- преглед на регулативи од други правни системи  и 

усогласеност на предлогот на закон со правото на 
Европската унија, 

- преглед на законите што треба да се изменат со 
донесувањето на законот и прописите што треба да се 
донесат за спроведување на законот и   

- други последици што ќе произлезат од предложе-
ните решенија. 

Кога предлогот на закон содржи одредби со кои се 
врши усогласување со правото на Европската унија, во 
воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на 
Европската унија со полн назив, број и датум. 

Со предлогот на закон се поднесува и изјава за 
усогласеност, потпис на надлежниот министер и јасно 
наведување на правниот акт на Европската унија со кој 
е извршено усогласувањето. 

Образложението содржи објаснување на содржина-
та на одредбите од предлогот на законот, меѓусебната 
поврзаност на решенијата содржани во нив и последи-
ците што ќе произлезат од предложените решенија. 

Ако предлогот на закон содржи одредби кои имаат 
повратно дејство, предлагачот е должен посебно да ги 
образложи причините за нивното предлагање. 
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Подносителот на предлогот на закон со кој се вршат 
изменувања и дополнувања на законот, кон предлогот на 
законот доставува и текст на одредбите на постојниот за-
кон што се менуваат, односно се дополнуваат.  

 
Член 136 

Ако предлогот на закон не е подготвен во согласност со 
одредбите на овој деловник, претседателот на Собранието, 
пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлага-
чот да го усогласи со одредбите на овој деловник. Ако 
предлагачот не го дополни предлогот на законот во рок од 
15 дена од барањето на претседателот на Собранието се 
смета дека предлогот на законот не е поднесен. 
 

3. Поднесување и упатување на  
предлогот на закон  

Член 137 
Предлогот на закон се поднесува до претседателот на 

Собранието.  
Претседателот на Собранието веднаш, а најдоцна во 

рок од три работни дена од денот на поднесувањето, го до-
ставува до пратениците, во писмена или електронска фор-
ма, со што започнува законодавната постапка. 

 
Член 138 

Предлогот на закон што не го поднела Владата, 
претседателот на Собранието ќе го достави до Владата, 
заради давање на мислење.  

Ако Владата не достави мислење, Собранието и ра-
ботните тела, предлогот на закон го разгледуваат без 
мислење.  

 
4. Прво читање 

 
4.1. Разгледување на предлог на закон  

во работните тела  
Член 139 

Најмалку 15 пратеници, во рок од седум дена  од 
денот на добивањето на предлогот на закон, можат да 
поднесат барање, Собранието да одржи општ претрес. 

Ако барањето од ставот 1 на овој член не е поднесе-
но, завршува првото читање. 

 
Член 140 

Пред предлогот на закон да се претресе на седница-
та на Собранието, го разгледува матичното работно те-
ло и Законодавно-правната комисија во рок од три дена 
пред денот определен за одржување на седницата на 
Собранието.  

Ако предлогот на закон содржи одредби со кои се 
ангажираат финансиски средства, предлогот може да 
го разгледа работното тело во чиј делокруг спаѓаат 
прашањата на буџетот и финансиите во поглед на вли-
јанието на овие одредби врз средствата со кои се рас-
полага и на можните извори за финансирање на пред-
ложените решенија.  

 
Член 141 

Матичното работно тело го разгледува предлогот 
на законот од гледна точка на потребата од донесување 
на законот, начелата врз кои треба да се засновува за-
конот, основните односи што се уредуваат со законот и 
начинот на кој се предлага нивното уредување.  

Законодавно-правната комисија го разгледува пред-
логот на законот од гледна точка на потребата од доне-
сување на законот и неговата усогласеност со Уставот. 

 
Член 142 

Извештаите на матичното работно тело и на Зако-
нодавно-правната комисија содржат мислење за тоа да-
ли предлогот на законот е прифатлив и дали треба да 
се даде на натамошно читање. 

Извештаите по предлогот на законот се доставуваат 
до претседателот на Собранието, кој ги  доставува до 
сите пратеници, до предлагачот на законот и до Влада-
та ако таа не е предлагач.   

 
4.2. Разгледување на предлог на закон на  

седница на Собранието 
 

Член 143 
Седница на Собранието за прво читање на предлог 

на закон се одржува во рок од десет дена од денот на 
донесувањето на решението за свикување на седница-
та, но не подолго од 20 дена од поднесувањето на бара-
ње од страна на најмалку 15 пратеници.  

 
Член 144 

По општата расправа Собранието одлучува дали 
предлогот на законот може да се даде на второ читање. 

Ако Собранието одлучи дека предлогот на законот 
е прифатлив и може да се даде на натамошно читање се 
продолжува со законодавната постапка. 

Ако Собранието одлучи дека предлогот на законот 
не е прифатлив и не може да се даде на натамошно чи-
тање, законодавната постапка се прекинува. Истиот 
предлог на закон не може повторно да се поднесе во 
рок од три месеца. 

                                                       
Член 145 

За предлогот на закон кој е од поширок интерес,  
Собранието по општата расправа, може да одлучи по 
тој закон да се спроведе јавна дискусија и да определи 
матично работно тело што ќе ја организира јавната ди-
скусија. 

 
Член 146 

Работното тело кое ја организира јавната дискусија 
ќе:  

- се грижи предлогот  на законот да се објави за да 
им биде достапен на граѓаните, јавните установи, ин-
ституциите, здруженијата на  граѓаните, политичките 
партии, синдикатите и други заинтересирани субјекти,  

- обезбеди собирање и средување на мислењата и 
предлозите што биле изнесени во текот на јавната ди-
скусија и  

- подготви извештај за резултатите од јавната ди-
скусија.  

За извршувањето на задачите од ставот 1 на овој 
член, матичното работно тело може да основа посебна 
работна група.  

                                   
Член 147 

Предлогот на законот што се става на јавна диску-
сија се објавува во дневниот печат што ќе го определи 
надлежното работно тело.  

Со предлогот на законот се објавува и повик за до-
ставување мислења и предлози и се определува рокот 
во кој тие можат да се доставуваат.  

   
Член 148 

Врз основа на мислењата и предлозите изнесени во 
јавната дискусија, матичното работно тело подготвува 
извештај и го доставува до Собранието заедно со пред-
логот на закон за второто читање. 

 
5. Второ читање 

 
5.1. Разгледување на предлог на закон   

во работните тела 
 

Член 149 
Второто читање се врши во матичното  работно те-

ло и во Законодавно-правната комисија,  во рок од се-
дум работни дена по одржаната  седница на Собрание-
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то. Доколку не се одржи седница, матичните работни 
тела седниците ги одржуваат по истекот на рокот утвр-
ден во членот 139 од овој деловник. 

Матичното работно тело и Законодавно-правната 
комисија, ги претресуваат одредбите од предлогот на 
законот поединечно и поднесените  амандмани и гласа-
ат по нив. Работните  тела можат да поднесат и свои 
амандмани. 

 
Член 150 

Предлогот за изменување или дополнување на 
предлогот на законот се поднесува во форма на аманд-
ман.  

Амандман може да поднесе секој пратеник во Со-
бранието, пратеничка група и работно тело. 

Амандманот се поднесува до претседателот на Со-
бранието во писмена форма и мора да биде образложен 
и потпишан од предлагачот.  

Ако амандманот содржи одредби со кои се ангажи-
раат финансиски средства, предлагачот на амандманот 
е должен истовремено да укаже и на можните извори 
за обезбедување на тие средства.  
 

Член 151 
Амандман може да се поднесе најдоцна два дена 

пред одржување на седницата на матичното работно 
тело или на Законодавно-правната комисија.  

Ако предлогот на законот се предлага да биде доне-
сен во скратена постапка, амандман може да се подне-
се до почетокот на седницата за второто читање на 
предлогот на законот. 

Кога законот се носи по итна постапка амандман 
може да се поднесе до завршување на претресот. 

По исклучок, амандман може да се поднесе до кра-
јот на претресот по предлогот на законот, ако со него 
се врши  усогласување на одредбите во текстот што се 
измениле поради претходно усвојување на еден или 
повеќе амандмани.  
 

Член 152 
Претседателот на Собранието амандманите веднаш 

ги доставува до пратениците, матичното работно тело 
и Законодавно-правната комисија .  

                                                         
Член 153 

За секој амандман се води претрес и се гласа оддел-
но. 

Ако на иста одредба од предлогот на законот се 
поднесени два или повеќе различни амандмани, за 
амандманите се гласа според редот по кој се поднесе-
ни. 

Ако со некој од амандманите се предлага бришење 
на одделна одредба од предлогот на законот, прво се 
гласа за тој амандман и ако амандманот се усвои, не се 
гласа за другите амандмани на тој член.      

Ако на иста одредба се поднесени два или повеќе 
амандмани со слична содржина, на предлог на претсе-
дателот, Собранието може да одлучи по амандманите 
да се води единствен претрес, а да се гласа за секој 
амандман одделно. 

Подносителот на амандман може да го измени, до-
полни или повлече амандманот до завршувањето на 
претресот по амандманите на членот на кој тој поднел 
амандман. 

 
Член 154 

Во случај кога со предлог на закон се менува или 
дополнува закон, може да се поднесат амандмани само 
за членовите кои со предлогот на закон се менуваат 
или дополнуваат. 

По исклучок амандман може да се поднесе за вне-
сување на преодни и завршни одредби на предлогот на 
законот. 

Ако амандманот на предлогот на законот содржи 
одредби со кои се ангажираат финансиски средства, 
претседателот на Собранието веднаш го доставува и на 
работното тело во чиј делокруг спаѓаат прашањата на 
буџетот и финансиите, за да го проучи влијанието на 
амандманот врз средствата со кои се располага и мож-
ните извори за финансирање на предложените решени-
ја и за тоа да го извести матичното работно тело и За-
конодавно-правната комисија.  

 
Член 155 

Матичното работно тело и Законодавно-правната 
комисија, по завршувањето на претресот најдоцна во 
рок од пет дена подготвуваат текст на предлогот на за-
конот во кој се вградуваат усвоените амандмани  (до-
полнет предлог) и образложение. 

Во образложението се наведуваат разликите на ре-
шенијата од текстот на предлогот на законот и допол-
нетиот  предлог, како и причините за тие измени. Ако 
во дополнетиот  предлог постојат одредби со повратно 
дејство тие посебно се образложуваат. 

Ако при подготвување на дополнетиот  предлог, се 
појават разлики во ставовите на матичното работно те-
ло и на Законодавно-правната комисија, тие одржуваат 
заедничка седница заради усогласување на ставовите. 

Ако матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија не ги усогласат ставовите, за тоа одлучува 
Собранието. 

  
5.2. Разгледување на предлог на закон  

на седница на Собрание 
 

Член 156 
На второто читање на седница на Собрание се води 

претрес само по оние членови од предлог на закон што 
се изменети со амандмани на работните тела и само на 
тие членови може да се поднесат амандмани. 

Амандмани можат да поднесат пратеничка група, 
секој (еден) пратеник и предлагачот, најдоцна во рок 
од три дена пред денот определен за одржување на сед-
ницата на Собранието. 

Ако предлогот на законот се предлага да биде доне-
сен во скратена постапка, амандман може да се подне-
се до почетокот на седницата за второто читање на 
предлогот на законот. 

По исклучок, амандман може да се поднесе до кра-
јот на претресот по предлогот на законот, ако со него 
се врши  усогласување на одредбите во текстот што се 
измениле поради претходно усвојување на еден или 
повеќе амандмани.  

Кога законот се носи по итна постапка амандман 
може да се поднесе до завршување на претресот. 

Поднесувањето и гласањето по амандманите на 
седница на Собранието се врши согласно со членовите 
151, 153 и 154, доколку со овој деловник поинаку не е 
определено. 

Само подносителот на амандманот може да даде 
образложение и да говори по амандманот во времетра-
ење  од вкупно три минути.   

Доколку подносители на амандман се двајца или 
повеќе пратеници само еден од подносителите може да 
даде образложение и да говори по амандманот во вре-
метраење од вкупно  три минути.                                                          

                                                          
Член 157 

Ако не се одржи општ претрес по предлогот на за-
кон, претставниците на пратеничките групи можат да 
го изнесат мислењето на пратеничката група по пред-
логот на законот на седница на Собранието на почето-
кот на претресот. 

Излагањето не може да трае повеќе од десет минути. 
                                               

Член 158 
Амандманот се усвојува со мнозинство гласови од 

присутните пратеници, а најмалку со една третина од 
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вкупниот број пратеници, без оглед на мнозинството 
гласови потребно за донесување на законот, утврдено 
со Уставот.  

Амандманот на подносителот на предлогот на зако-
нот и амандманот со кој тој се согласил се смета за со-
ставен дел на предлогот на законот. 

 
Член 159 

Ако матичното работно тело или Законодавно-
правната комисија, оценат дека предлогот на закон не е 
прифатлив за натамошно читање, Собранието одлучува 
по предлогот без претрес. Ако предлогот се прифати 
законодавната постапка се прекинува, а ако не се при-
фати, матичното работно тело и Законодавно-правната 
комисија  продолжуваат  со второто читање. 

Пред гласањето по предлогот од ставот 1 на овој 
член, предлагачот или негов претставник може да даде 
дополнително образложение, а претставниците на пра-
теничките групи можат да изнесат мислење на својата 
група. Дополнителното образложение и изнесувањето 
на мислењето  не може да траат повеќе од пет минути. 

 
Член 160 

Ако се усвоени амандмани на повеќе од една трети-
на од членовите на дополнетиот предлог на закон, по 
завршеното второ читање се подготвува и правно-тех-
нички се уредува текстот на законот за трето читање.  

Ако законот е поднесен од Владата, Собранието 
може во случајот од  ставот 1 на овој член, да одлучи 
Владата да го изготви текстот на предлогот на законот 
за третото читање. 

Ако матичното работно тело и Законодавно-правна-
та комисија констатираат дека одделни одредби од 
предлогот на закон при усвојување на амандманите во 
второто читање меѓу себе се неусогласени или не се во 
согласност со Уставот или други закони за тоа го изве-
стуваат Собранието и предлагаат можни решенија.  

 
Член 161 

Ако на второто читање на седница на Собранието 
се усвоени амандмани на помалку од една третина од 
членовите на изменетиот предлог на закон, Собранието 
може  да одлучи третото читање на предлогот на закон 
да се одржи на истата седница. 

Претседавачот одлучува дали третото читање ќе се 
одржи веднаш по усвојувањето на одлуката од ставот 1 
на овој член.  

Член 162 
Ако Собранието во текот на второто читање не 

усвои ниеден амандман на дополнетиот предлог на за-
кон, се преминува на гласање по предлогот  на законот 
на истата седница. 

 
6. Трето читање 

 
6.1. Разгледување на предлог на закон на  

седница на Собрание 
 

Член 163 
Третото читање на предлогот на законот по прави-

ло се одржува на првата наредна седница по второто 
читање на седница на Собранието. Во оваа фаза работ-
ните тела не расправаат. 

                                              
Член 164 

Во текот на третото читање Собранието расправа и 
одлучува само по членовите на дополнетиот предлог 
на закон за кои се поднесени амандмани и одлучува за 
предлогот на законот во целина. 

Во текот на третото читање на предлог законот, 
амандмани можат да се поднесат само на членовите на 
кои биле усвоени амандмани во текот на второто чита-
ње на седница на Собранието.  

Амандман може да поднесе предлагачот и прате-
ник, најдоцна во рок од два работни дена пред денот 
определен за одржување на седница на Собрание. 

Претресот по амандманите  се одвива во согласност 
со членот 153 на овој деловник. 

 
7. Гласање и изјаснување на седница  

на Собрание 
 

Член 165 
Претседателот на Собранието може расправата по 

предлогот на законот, амандманите и другите акти од 
надлежност на Собранието да ја заклучи, а за гласање-
то по истите да определи ден и час кога Собранието ќе 
се изјасни. 

Собранието се изјаснува по предлогот на законот, 
амандманите и другите акти од надлежност на Собра-
нието без расправа. 

 
8. Мнозинство потребно за донесување на закони 

 
Член 166 

Законите се донесуваат со мнозинството гласови на 
пратениците утврдено во Уставот на Република Маке-
донија и закон. 

   
9. Итна постапка за донесување на закон 

 
Член 167 

По исклучок закон може да се донесе и по итна по-
стапка.  

По итна постапка може да се донесе закон кога тоа е 
неопходно заради спречување и отстранување на поголе-
ми нарушувања во стопанството или кога тоа го бараат 
интересите на безбедноста и одбраната на Републиката 
или во случаи на поголеми природни непогоди, епидемии 
или други вонредни и неодложни потреби.  

Предлогот, законот да се донесе по итна постапка, 
предлагачот е должен да го образложи.  

Кон предлогот, законот да се донесе по итна по-
стапка се поднесува и предлогот на законот  чие доне-
сување се предлага.  

 
Член 168 

За оправданоста на предлогот, законот да се донесе 
по итна постапка, одлучува Собранието без претрес.  

Ако Собранието одлучи да расправа по предлогот, 
законот да се донесе по итна постапка, ги задолжува 
матичното работно тело и Законодавно-правната коми-
сија да расправаат по предлогот на законот.  

 
Член 169 

Кога предлог на закон се разгледува по итна по-
стапка, не се одржува општ претрес. Второто и третото 
читање се одржуваат на иста седница. Во тој случај 
второто читање започнува со претрес по предлогот на 
законот во согласност со одредбите од овој деловник за 
второто читање. 

Кога по предлог на закон се расправа по итна по-
стапка не важат временските ограничувања од овој де-
ловник. 

Собранието може да побара од матичното работно 
тело и Законодавно-правната комисија да се изјаснат 
по амандманите поднесени по завршувањето на нивни-
те седници. 

 
10. Скратена постапка за донесување на закон 

 
Член 170 

Предлагачот на предлогот на законот може да му 
предложи на Собранието да расправа по предлогот на 
законот по скратена постапка во случај кога: 

- не е во прашање сложен и обемен  закон, 
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- престанок на важноста на некој закон или  оддел-
ни одредби од некој закон или 

- не се во прашање сложени или обемни усогласу-
вања на законот со правото на Европската унија. 

                                                           
Член 171 

Ако Собранието одлучи да расправа, предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка, претседате-
лот на Собранието веднаш го задолжува матичното ра-
ботно тело и Законодавно-правната комисија да рас-
праваат по предлогот на законот.  

Кога предлогот на законот се разгледува по скрате-
на постапка не се одржува општ претрес.  

Второто и третото читање се одржуваат на иста сед-
ница. Во тој случај второто читање започнува со пре-
трес по предлогот на законот во согласност со одред-
бите од овој деловник за второ читање. Амандмани мо-
жат да се поднесат на седницата до почетокот на трето-
то читање на предлогот на законот. 

 
11. Потпишување и објавување на актите 

 
Член 172 

Текстот на законот не се потпишува.  
Другите прописи и општи акти што ги донесува Со-

бранието, ги потпишува претседателот на Собранието.  
Актите што самостојно ги донесуваат работните те-

ла ги потпишува претседателот на телото што го доне-
ло актот.  

Член 173 
Претседателот на Собранието, веднаш по донесува-

њето,  законот го доставува до претседателот на Репуб-
ликата заради потпишување на указот за прогласување 
на законот.  

Ако претседателот на Републиката одлучи да не го пот-
пише указот за прогласување на законот, Собранието по-
вторно го разгледува законот во фаза на трето читање, во 
рок од 30 дена од денот на донесувањето на законот.  

По повторното разгледување на законот, амандма-
ни можат да се поднесуваат само во врска со укажува-
њето на претседателот на Републиката. 

 
Член 174 

Законите, другите прописи и општи акти пред да 
влезат во сила се објавуваат во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”.  

Заклучоците на Собранието се објавуваат во гласи-
лото на Собранието, а ако Собранието одлучи и во 
“Службен весник на Република Македонија”.  

Заклучоците на работните тела, ако тие одлучат, се 
објавуваат во гласилото на Собранието. 

 
12. Автентично толкување на закон 

 
Член 175 

Барање за давање на автентично толкување на за-
кон може да поднесе секој пратеник, Владата, Уставни-
от суд на Република Македонија, Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, Јавниот обвинител на Република 
Македонија, народниот правобранител, градоначални-
ците на општините и на градот Скопје и советите на 
општините и на градот Скопје, доколку потребата од 
автентично толкување настанала во врска со примена 
на законите во нивното работење.                                                       

 
Член 176 

Барањето за давање на автентично толкување на за-
кон се поднесува до претседателот на Собранието и со-
држи назив на законот, одредбите на кои се бара толку-
вање и причините за тоа.  

Барањето за давање на автентично толкување на за-
кон, претседателот на Собранието го упатува до Зако-
нодавно-правната комисија и до Владата.  

По барањето за давање на автентично толкување на 
закон, Законодавно-правната комисија може да бара 
мислење од матичното работно тело на Собранието.  

Законодавно-правната комисија, откако ќе прибави 
мислења од Владата и од матичното работно тело, оце-
нува дали барањето за давање на автентично толкува-
ње е оправдано.  

Ако Законодавно-правната комисија оцени дека ба-
рањето за давање на автентично толкување е оправда-
но, изготвува предлог на автентично толкување и  го 
доставува до Собранието. 

По предлогот за автентично толкување на закон и 
евентуално по поднесени амандмани, Собранието рас-
права и одлучува на иста седница. 

Предлогот на автентичното толкување се усвојува 
со истото мнозинство со кое се донесува законот на кој 
се дава автентичното толкување. 

Автентичното толкување се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија”.   

Ако Законодавно-правната комисија оцени дека ба-
рањето за давање на автентично толкување не е оправ-
дано, ќе поднесе извештај на Собранието, кое одлучува 
по барањето. За одлуката на Собранието се известува 
подносителот на барањето.  

 
13. Постапка за утврдување пречистен  

текст на закон 
 

Член 177 
Ако законот е повеќе пати изменуван или дополну-

ван, или ако со законот се вршат пообемни изменувања 
и дополнувања, предлагачот на законот може да пред-
ложи да се утврди пречистен текст на законот.  

Ако оцени дека тоа е оправдано, Собранието со за-
конот од ставот 1 на овој член ќе ја овласти Законодав-
но-правната комисија да утврди пречистен текст на за-
конот и да го објави во “Службен весник на Република 
Македонија” во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на законот за изменување и дополнување на законот 
во “Службен весник на Република Македонија”.  

Пречистениот текст на законот го изготвува предлага-
чот на законот и на Законодавно-правната комисија и го 
поднесува за утврдување во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на законот за изменување и дополнување на 
законот во “Службен весник на Република Македонија”.  

 
14. Постапка по предлози на закони по истекот на 

мандатот на составот на Собранието 
                                                                                                             

Член 178 
Со истекот на мандатот на составот на Собранието за-

вршуваат сите законодавни постапки и постапки за донесу-
вање на други акти започнати во мандатниот период.  

По исклучок продолжува законодавната постапка 
започната на предлог на 10.000 избирачи, на Владата 
доколку во рок од 30 дена од нејзиниот избор Владата 
извести дека тоа е потребно, како и постапките започ-
нати на предлог на пратениците од претходниот со-
став, а пратениците го презеле во рок од 30 дена од 
конституирањето на Собранието. 

    
15. Постапка за донесување на Буџет на Република 

Македонија и Завршна сметка на Буџетот 
   

Член 179 
Предлогот на Буџетот на Република Македонија го 

поднесува Владата со  потребната документација, сог-
ласно со  закон.  

 
Член 180 

По предлогот на Буџетот на Република Македонија 
се води претрес како по предлог на закон во второ чи-
тање, со тоа што е задолжителен  општ претрес. 
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Претресот по предлогот на Буџетот трае најмногу 
три дена.  

Пратеникот во текот на претресот може да говори 
повеќе пати во траење од вкупно 20 минути, а коорди-
натор на пратеничка група вкупно 30 минути. 

Дополнетиот предлог по претресот во матичното 
работно тело и Законодавно-правната комисија го под-
готвува Владата. 

Дополнетиот предлог на Буџетот  претставува нов 
интегрален текст во кој Владата ги вградила амандма-
ните со кои се согласила и потребните изменувања и 
дополнувања на предлог на Буџетот. Кон дополнетиот 
предлог на Буџетот се доставува и образложение.  

 
Член 181 

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на по-
стапката за донесување на закон, соодветно се применува-
ат и во постапката за донесување на Буџетот на Републи-
ка Македонија и на Завршната сметка на Буџетот. 

 
16. Постапка за  донесување на Деловник на Собра-

нието и на други прописи и општи акти  
и материјали  

16.1. Деловник на Собранието 
 

Член 182 
Предлог на деловник на Собранието може да под-

несе секој пратеник и матично работно тело.  
Во постапката за донесување на деловник на Собрани-

ето соодветно се применуваат одредбите што се однесува-
ат на поднесување и претресување на предлог на закон.  

   
16.2. Декларации, резолуции, одлуки и препораки 

  
Член 183 

Со декларација се изразува општиот став на Собра-
нието по прашања од општо политичко значење.  

Со резолуција Собранието укажува на  состојбата, 
проблемите и мерките што треба да се преземат во 
одредена област.  

Со препорака Собранието дава насоки за надмину-
вање на тековните состојби во одредена област.  

 
Член 184 

Право да предлага донесување на декларации, резолу-
ции, одлуки,  препораки и други општи акти има секој 
пратеник, пратеничка група, работно тело и Владата. 

Во постапката за донесување на декларации, резо-
луции, одлуки, препораки и други општи акти, соод-
ветно се применуваат одредбите на овој деловник што 
се однесуваат на предлогот на закон во второ читање, 
со тоа што е задолжителна општа расправа. 

 
16.3. Претресување на анализи, извештаи, информа-

ции и други материјали   
Член 185 

Собранието може да претресува анализи, извештаи, 
информации и други материјали што  се доставени од 
Владата и други овластени предлагачи.  

Собранието може да претресува и информации до-
ставени од Владата до пратеникот по негово барање, 
доколку пратеникот тоа го предложи.  

Претресот по материјалите од ставовите 1 и 2 на овој 
член, по правило, завршува со донесување на заклучок.  

 
17. Потврдување и давање согласност на статути и 

други општи акти 
 

Член 186 
Статутите и другите општи акти за кои врз основа 

на закон Собранието е надлежно да ги потврдува или 
да дава согласност, претседателот на Собранието ги 

доставува до Законодавно-правната комисија и до ма-
тичното работно тело, а пратениците ги известува дека 
се примени и дека се наоѓаат  во Документацијата на 
Собранието.  

Статутите и другите општи акти се доставуваат и 
до Владата, која по нив дава мислење во рок од 30 дена 
од денот на приемот.  

 
Член 187 

Усогласените забелешки на матичните работни те-
ла по статутот, односно другиот општ акт, Законодав-
но-правната комисија ги доставува до подносителот и 
определува рок во кој треба да се изјасни по забеле-
шките.  

Кога матичните работни тела и Законодавно-прав-
ната комисија по приемот на статутот, односно другиот 
општ акт, ќе утврдат дека подносителот постапил по 
забелешките во рок од 30 дена од приемот на актот, на 
Собранието му поднесуваат извештај и предлог на од-
лука за потврдување, односно за давање согласност на 
актот.  

Кога матичното работно тело и Законодавно-прав-
ната комисија ќе утврдат дека подносителот на стату-
тот, односно другиот општ акт не постапил по забеле-
шките, за тоа на Собранието ќе му поднесат извештај.  

 
18. Постапка за ратификација на  

меѓународни договори 
 

Член 188 
Ратификација на меѓународен договор се врши со 

закон.  
Предлог на закон за ратификација на меѓународни 

договори поднесува Владата. 
Постапка за донесување на законот за ратификација 

на меѓународен договор, поведува Владата со поднесу-
вање на предлог на закон за ратификација.  

Предлогот на законот за ратификација на меѓуна-
родниот договор го содржи текстот на меѓународниот 
договор чија ратификација се предлага.  

Образложението на предлогот на законот за рати-
фикација на меѓународен договор содржи уставна ос-
нова, причините поради кои се предлага ратификација-
та на меѓународниот договор, оцена за тоа дали меѓу-
народниот договор бара донесување на нови или изме-
на на важечките закони, како и оцена за потребата од 
ангажирање финансиски средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за спроведувањето на меѓународниот 
договор.  
 

Член 189 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат на 

постапката за претресување на предлогот на законот во 
итна постапка соодветно се применуваат и во постап-
ката за  претресување на предлогот на законот за рати-
фикација на меѓународниот договор.  

На текстот на меѓународниот договор не се вршат 
изменувања и дополнувања.  
 

Член 190 
Законите за ратификација на меѓународните дого-

вори и изворниот текст на меѓународните договори се 
објавуваат во посебен дел на “Службен весник на Ре-
публика Македонија” - Меѓународни договори.  

  
19. Постапка по граѓанска иницијатива  

на државно ниво 
 

Член 191 
Претседателот на Собранието, по добивањето на пред-

логот за покренување на граѓанска иницијатива за донесу-
вање закон, за распишување референдум на државно ниво 
и за поднесување предлог за пристапување кон измена на 
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Уставот на Република Македонија, веднаш ја доставува до 
претседателот на Законодавно-правната комисија и до пре-
тседателот на матичното работно тело.  

Законодавно-правната комисија и матичното работно 
тело во рок од два работни дена до претседателот на Собра-
нието доставуваат мислење за уредноста на иницијативата.  
 

Член 192 
Ако претседателот на Собранието утврди дека  ини-

цијативата е уредна, за тоа го известува овластениот 
предлагач, во рок од три дена од добивањето на мисле-
њето од работните тела. 

Ако претседателот на Собранието утврди дека ини-
цијативата е неуредна, прашањето во врска со иниција-
тивата го става на дневен ред на првата наредна седни-
ца на Собранието.  

Собранието со заклучок утврдува дали иницијати-
вата е уредна.  

Претседателот на Собранието го известува овласте-
ниот предлагач за заклучокот на  Собранието во рок од 
три дена.  

  
X. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА УСТАВОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Предлог за пристапување кон измена  
на Уставот 

 
Член 193 

Предлог за пристапување кон  измена на Уставот на 
Република Македонија (Уставот) можат да поднесат 
претседателот на Републиката, Владата, најмалку 30 
пратеници или 150.000 граѓани.  

 
Член 194 

Предлогот за пристапување кон измена на Уставот 
содржи конкретни  насоки за изменување и дополнува-
ње на Уставот и образложение за причините поради кои 
се предлага изменување и дополнување на Уставот.    
 

Член 195 
Предлогот за пристапување кон измена на Уставот, 

претседателот на Собранието го доставува до  пратени-
ците и до претседателот на Републиката и до Владата, 
кога тие не се подносители  на  предлогот. 

 
Член 196 

По предлогот за пристапување кон измена на Уста-
вот на седницата на Собранието се води претрес во це-
лина.  

Одлуката за пристапување кон измена  на Уставот, 
Собранието ја донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

По донесувањето на одлука за пристапување кон 
измена на Уставот, Собранието со заклучок утврдува 
рок во кој  подносителот на предлогот за пристапување 
кон измена на Уставот изготвува текст на нацртот  на  
амандманите на Уставот.  

 
2. Нацрт на амандмани на Уставот 

 
Член 197 

Текстот на нацртот на амандманите на Уставот со 
образложение, предлагачот го доставува до претседате-
лот на Собранието кој  го доставува до пратениците и 
до претседателот на Републиката и до Владата, кога не 
се предлагачи, најдоцна 30 дена пред одржувањето на 
седницата на Собранието.  
 

Член 198 
Претресот во Собранието се води по текстот на на-

цртот на секој амандман одделно и може да се дадат 
мислења и предлози. 

Собранието со мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници, го утврдува нацртот на секој амандман 
на Уставот одделно.  

Нацртот на амандманите Собранието го става на 
јавна дискусија.  

Собранието определува рок за спроведување на јав-
ната дискусија, начинот на објавувањето на нацртот на  
амандманите и рок  во кој  предлагачот како носител на 
јавната дискусија до Собранието поднесува извештај за 
резултатите од јавната дискусија и текст на предлогот 
на амандманите на Уставот. 

 
3. Предлог на амандмани на Уставот  

Член 199 
Текстот на предлогот на амандманите на Уставот со 

образложението и извештајот за резултатите од јавната 
дискусија, предлагачот го доставува до претседателот на 
Собранието кој го доставува до пратениците и до претсе-
дателот на Републиката и до Владата, најдоцна 30 дена 
пред одржувањето на седницата на Собранието.  

Член 200 
На текстот на предлогот на амандманите на Уста-

вот, предлагачот, секој пратеник, работно тело и Вла-
дата кога не е предлагач, можат да поднесат амандмани 
најдоцна осум дена пред седницата на Собранието на 
која ќе се усвојуваат амандманите на Уставот.  

По исклучок амандмани на текстот на предлогот на 
амандманите на Уставот, предлагачот може да поднесе 
до заклучување на претресот само заради усогласување 
на текстот на предлогот на амандманите кои се измени-
ле поради усвојување на некој амандман. 
 

Член 201 
По текстот на предлогот на секој амандман на Уста-

вот се води општ претрес и претрес по текстот.  
Собранието се изјаснува одделно за секој амандман 

на текстот на предлогот на амандманите на Уставот, со 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.  

Амандманите што ги поднел предлагачот и аманд-
маните со кои тој се согласил се сметаат за составен 
дел на текстот на предлогот на амандманот на Уставот. 

Собранието со мнозинство гласови од вкупниот 
број на пратеници го утврдува предлогот на секој 
амандман одделно.  

 
4. Донесување и прогласување на амандманите на 

Уставот  
Член 202 

Амандманите за измена на Уставот се донесуваат 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници.  

Одлука за измена на Преамбулата, членовите за ло-
калната самоуправа, членот 131, која било одредба што 
се однесува на правата на припадниците на заедниците, 
вклучувајќи ги особено членовите 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 
77, 78, 86, 104 и 109, како и одлука за додавање на која 
било нова одредба која се однесува на предметот на 
тие одредби и тие членови, Собранието донесува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници во  кое мора да има мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците 
што не се мнозинство во Република Македонија.  

 
Член 203 

Собранието донесува одлука за прогласување на 
амандманите  на Уставот со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници.   

5. Постапка за донесување на уставен закон  
за спроведување на Уставот  

Член 204 
Право да предлага донесување на уставен закон за 

спроведување на Уставот има претседателот на Репуб-
ликата, Владата и најмалку 30 пратеници. 
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Одредбите на овој деловник што се однесуваат на 
поднесување и претресување на закон во второ читање 
соодветно се применуваат и во постапката за донесува-
ње на уставен закон. 

Уставниот закон се донесува со двотретинско мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници. 

Собранието донесува одлука за прогласување на  
уставниот закон со двотретинско мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници. 

 
XI. ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА        

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ НА  
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

 
Член 205 

Предлог за покренување постапка за утврдување 
одговорност на претседателот на Републиката, можат 
да поднесат  најмалку 30 пратеници.  

Предлогот од ставот 1 на овој член содржи образло-
жение за причините заради кои се покренува постапка, 
опис  и докази за дејствијата со кои претседателот на 
Републиката ги прекршил Уставот и законите во врше-
њето на своите права и должности.  

Ако предлогот не е подготвен согласно со ставот 2 
од овој член претседателот на Собранието, пред да го 
достави до пратениците, ќе побара од предлагачот да 
го усогласи во рок од пет дена. 

Предлогот од ставот 1 на овој член претседателот 
на Собранието веднаш  го доставува до пратениците и 
до претседателот на Републиката.  

 
Член 206 

Собранието во рок од  пет дена од денот на доста-
вувањето на предлогот, основа комисија за оценување 
на основаноста на предлогот. 

Комисијата има претседател и десет члена кои, на 
предлог од Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, ги избира Собранието, при што се обезбеду-
ва соодветна застапеност на пратениците од пратенич-
ките групи и пратеници кои не се организирани во пра-
тенички групи. 

Комисијата во рок од седум дена од денот на осно-
вањето поднесува извештај до Собранието. 

 
Член 207 

Претседателот на Собранието веднаш го известува 
претседателот на Републиката за основањето на коми-
сијата од членот 206 на  овој деловник.                                       

Претседателот на Републиката до Комисијата може 
да достави писмено изјаснување за наодите од предло-
гот за покренување постапка за утврдување на одго-
ворност.  

Член 208 
Извештајот од Комисијата претседателот на Собра-

нието веднаш го доставува до пратениците и до претсе-
дателот на Републиката и свикува седница на Собрани-
ето што ќе се одржи најдоцна седум дена од денот на 
доставувањето на извештајот.  

 
Член 209 

По предлогот од членот 205 став 1 на овој деловник и 
по извештајот на Комисијата, Собранието води претрес.  

Право да го образложи предлогот има еден од пра-
тениците кои го поднеле предлогот.  

Право да го образложи извештајот на Комисијата 
има претседателот или член на Комисијата.  

Претседателот на Републиката може, на седницата 
писмено или усно, да се изјасни по наодите од предло-
гот и по извештајот на Комисијата.  
 

Член 210 
Собранието одлучува за покренување постапка за 

утврдување одговорност на претседателот на Републи-
ката со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници.  

Одлуката за покренување постапка за утврдување 
одговорност на претседателот на Републиката, претсе-
дателот на Собранието веднаш ја доставува до Устав-
ниот суд на Република Македонија и до претседателот 
на Републиката.  

 
XII. ОДНОСИ СО ВЛАДАТА 

 
Член 211 

Владата во Собранието ја претставува претседате-
лот на Владата.           

Претставниците кои Владата ги определила во Со-
бранието и во работните тела, учествуваат во работата 
на Собранието и на работните тела и ги изнесуваат ста-
вовите на Владата.  

Член 212 
Поверениците кои Владата ги определила присус-

твуваат на седницата на работното тело и даваат изве-
стувања и објаснувања за прашањата од дневниот ред.  

 
Член 213 

Собранието врши политичка контрола и надзор над 
Владата на начин и по постапка утврдени со Уставот и 
со овој деловник.  

 
1. Прашање за доверба на Владата 

 
Член 214 

Прашање за доверба на Владата можат да постават 
најмалку 20 пратеници.  

Прашањето за доверба на Владата се поднесува во 
писмена форма и мора да биде образложено.  

Прашање за доверба на Владата може да постави и 
претседателот на Владата во писмена форма или усно 
на седницата  на Собранието.  

Прашањето за доверба на Владата, претседателот на 
Собранието веднаш го доставува до пратениците, Владата 
и претседателот на Републиката, а кога прашањето за до-
верба на Владата претседателот на Владата го поставува 
усно на седницата на Собранието, претседателот на Собра-
нието веднаш го известува претседателот на Републиката.  

Прашањето за доверба на Владата  може да се пов-
лече до почетокот на седницата на Собранието, на која 
ќе се расправа по прашањето за доверба на Владата.  

                                                
Член 215 

За поставеното прашање за доверба на Владата, 
претседателот на Собранието веднаш свикува седница. 
Седницата се одржува третиот ден од денот на поста-
вувањето на прашањето за доверба на Владата. 

Рокот од ставот 1 на овој член почнува да тече на-
редниот ден од денот на поставувањето на прашањето 
за доверба на Владата.  

 
Член 216 

По поставеното прашање за доверба на Владата се 
води претрес. 

Право да го образложи прашањето за доверба на 
Владата има еден од пратениците кои го поставиле 
прашањето во траење од најмногу 30 минути. 

Редоследот на пратениците по пратенички групи и 
пратеници кои не се организирани во пратеничка група, а 
кои ќе учествуваат во претресот се определува во договор 
на претседателот на Собранието со координаторите на 
пратеничките групи пред почетокот на седницата. 

Пратеникот во текот на претресот може да говори 
повеќе пати во траење од вкупно 15 минути, а коорди-
натор на пратеничка група вкупно 20 минути. 

 
Член 217 

Собранието гласа за недоверба на Владата по исте-
кот на третиот ден од денот на  поставувањето на пра-
шањето за доверба.          
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Во случај кога прашањето за доверба на Владата го 
поставува претседателот на Владата усно на седницата 
на Собранието, Собранието гласа за доверба на Влада-
та на истата седница, без расправа.  

Претседателот на Владата и пред гласањето има 
право да му се обрати на Собранието.  
 

Член 218 
Ако на Владата и е изгласана недоверба, претседа-

телот на Владата до Собранието поднесува оставка во 
рок од 24 часа од изгласувањето на недовербата. 

За изгласаната недоверба на Владата и за поднесе-
ната оставка, претседателот на Собранието веднаш го 
известува претседателот на Републиката.  
 

2. Оставка на Владата 
 

Член 219 
Владата, претседателот на Владата или член на 

Владата можат да поднесат оставка.  
Оставката на Владата или на претседателот на Вла-

дата, се поднесува до претседателот на Собранието во 
писмена форма и може да се образложи.  

Оставката на член на Владата до претседателот на 
Собранието се поднесува преку претседателот на Вла-
дата.  

Оставката на Владата или на претседателот на Вла-
дата, претседателот на Собранието веднаш ја доставува 
до пратениците и до претседателот на Републиката.  

Оставката на член на Владата, претседателот на Со-
бранието веднаш ја доставува до пратениците.    

 
Член 220 

Собранието на првата наредна седница, без пре-
трес, констатира дека на претседателот на Владата, на 
Владата или на член на Владата, мандатот им преста-
нува на денот на одржувањето на седницата. 

 
3. Разрешување 

 
Член 221 

Предлогот за разрешување на член на Владата, пре-
тседателот на Владата го поднесува во писмена форма до 
претседателот на Собранието и може да го образложи.  

По предлогот за разрешување на член на Владата, 
Собранието одлучува на првата наредна седница без 
претрес.  

По предлогот за разрешување Собранието може да 
одлучи да отвори претрес. Предлог да се отвори пре-
трес може да поднесе пратеничка група или најмалку 
пет пратеници.  

Членот на Владата за кого е поднесен предлог за 
разрешување  може да се изјаснува по предлогот во 
траење од 15 минути.  

 
Член 222 

Предлогот на претседателот на Владата за разрешу-
вање на повеќе од една третина од членовите на Влада-
та се доставува до претседателот на Собранието.  

За предлогот од ставот 1 на овој член Собранието 
одлучува како за избор на нова Влада.  
 

XIII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  
НА СОБРАНИЕТО  

 
Член 223 

Собранието на Република Македонија, за оствару-
вање на меѓународната соработка, основа постојани де-
легации во меѓународните парламентарни собранија, 
чијшто член,  односно придружен член е Собранието, 
пратенички групи за соработка со други парламенти, а 
може да основа и мешовити работни тела со други пар-
ламенти, меѓународни парламентарни организации и 
институции, повремени делегации и други облици за 
соработка.  

Делегациите, работните тела, пратеничките групи 
за соработка, мешовитите работни тела и пратениците, 
за остварената меѓународна активност поднесуваат из-
вештај до претседателот на Собранието, кој го доставу-
ва до пратениците, а по потреба и до други државни 
органи и институции.  

 
Член 224 

Планирањето на меѓународната соработка на Со-
бранието се остварува во рамките на календарските 
активности на организациите и институциите во кои 
членува  или со кои соработува Собранието, како и врз 
основа на изразените и усогласени интереси за билате-
рална соработка.         

 
XIV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 

 
Член 225 

Собранието обезбедува информирање на јавноста за 
работата на Собранието и на работните тела, како и на по-
стојаните делегации во меѓународните организации.  

 
Член 226 

Заинтересираните граѓани можат да присуствуваат 
на седниците на Собранието во согласност со прописи-
те за внатрешниот ред на Собранието.  

 
Член 227 

Претставниците на средствата за јавно информира-
ње, во согласност со прописите за внатрешниот ред на 
Собранието, можат да присуствуваат на седниците на 
Собранието и на седниците на работните тела заради 
известување на јавноста за нивната работа.                                                 

 
Член 228 

На претставниците на средствата за јавно информира-
ње им се ставаат на располагање актите што ги разгледува 
и донесува Собранието, информативните и документаци-
оните материјали за прашањата што се разгледуваат во 
Собранието и во работните тела, извештаите за работата 
на работните тела и записниците од седниците, освен ако 
Собранието, односно работното тело одлучило одделно 
прашање да се разгледува без присуство на претставници-
те на средствата за јавно информирање.  

 
Член 229 

Начинот на остварување на правата, должностите и 
одговорноста на претставниците на средствата за јавно 
информирање во Собранието, се уредува со акт што го 
донесува претседателот на Собранието.  

 
Член 230 

Собранието и надлежните работни тела можат да 
одлучат  предлогот на законот или на друг општ акт кој 
се претресува во Собранието, а кој е од посебен инте-
рес за јавноста, да се објави преку печатот или во по-
себна публикација.  

 
Член 231 

Собранието и работните тела можат да одлучат, за-
ради известување на јавноста за работата на Собрание-
то, да се даде соопштение за средствата за јавно инфор-
мирање по седницата на Собранието или на работното 
тело што е одржана без присуство на јавноста, односно 
без присуство на претставници на средствата за јавно 
информирање, како и во други случаи кога за тоа ќе 
одлучи Собранието или работното тело.    

 
Член 232 

Конференција за печат во врска со работата  на Со-
бранието се одржува кога за тоа ќе одлучи  претседате-
лот на Собранието, пратеничка група, работно тело или 
шефот на делегацијата која престојувала во странство, 
кои определуваат и претставник кој ќе ја одржи конфе-
ренцијата за печатот.  
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Член 233 
Собранието има веб страница на која се внесуваат 

општи податоци за Собранието, работните тела, пре-
тседателот на Собранието, пратениците, пратеничките 
групи, делегациите на Собранието, донесените закони, 
седниците и другите активности на Собранието, за 
Службата на Собранието и други податоци поврзани со 
организацијата и работата на Собранието. 

 
Член 234 

Заради известување за својата работа, Собранието 
издава гласило и други публикации.  

Гласилото се доставува до сите пратеници во Со-
бранието и се става на веб страницата на Собранието.  
 

XV.  СЛУЖБА НА СОБРАНИЕТО 
 

Член 235 
Стручните и другите работи за потребите на Собра-

нието, работните тела и пратениците ги врши Служба-
та на Собранието (Службата).  

Организацијата и задачите на Службата се утврдува 
со акт што го донесува Собранието  во согласност со 
закон и овој деловник.  

Со Службата раководи генералниот секретар на Со-
бранието.  

  
Член 236 

Одржувањето на редот во зградата на Собранието и 
во просториите во кои работи Собранието го обезбеду-
ва посебна служба.  

Овластените службени лица на органите на држав-
ната управа не можат без одобрение од претседателот 
на Собранието да имаат пристап во просториите од 
ставот 1 на овој член, ниту да преземаат мерки спрема 
пратениците, работниците во Службата и спрема други 
граѓани.  

Носење оружје во зградата на Собранието не е доз-
волено, освен за лицата овластени за одржување на ре-
дот во зградата на Собранието.  

 
XVI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 237 

Генералниот секретар на Собранието е должен нај-
доцна  во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој деловник  да ги изготви правилниците за 
организација и делокруг и за систематизација на работ-
ните места на Службата и да  ги достави до Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата заради давање 
на мислење. 

 
Член 238 

До започнувањето на примената на Главата IX- До-
несување на закони и други акти од овој деловник за 
сите доставени предлози за донесување на закони, 
предлози на закони и други акти, ќе се применува Гла-
вата X-Донесување на закони и други прописи од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
60/2002).    

 
Член 239 

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник 
престанува да важи Деловникот на Собранието на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија” број 60/2002),освен одредбите од Главата 
X - Донесување на закони и други прописи, кои ќе се 
применуваат три месеци по денот на влегувањето во 
сила на овој деловник . 

                 
Член 240 

Овој деловник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-

ја”, а одредбите од Главата IX - Донесување на закони 
и други акти ќе започнат да се применуваат по три ме-
сеца од денот на неговото влегување во сила.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2955/1                     Претседател 
18 јули 2008 година     на Собранието на Република  
          Скопје          Македонија, 

    Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1699. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 09.07.2008 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Грозда 

Костадинова родена на ден 17.05.1977 година во Радо-
виш. 

2. Дозволата за работење на брокер на Грозда Ко-
стадинова се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Грозда Ко-
стадинова престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07-2507/4         Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                 Претседател, 

   Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
___________ 

1700. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 09.07.2008 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Сашко 

Милев роден на ден 13.01.1972 година во Штип. 
2. Дозволата за работење на брокер на Сашко Милев 

се дава за период од пет години од денот на издавањето. 
3. Дозволата за работење на брокер на Сашко Ми-

лев престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 07-2554/4         Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                   Претседател, 

   Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
___________ 

1701. 
Врз основа на член 194, член 197, став 2 алинеја 2 и 

член 218, став 1 точка ѓ) од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седница-
та одржана на ден 09.07.2008 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Поради постапување спротивно на одредбите од 

член 52 став 4 од Законот за хартии од вредност од 
страна на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје (ЦДХВ АД Скопје) кој извршил отво-
рање на посебни сметки на кои префрлил акции од из-
давачот ИК Банка АД Скопје на сопствениците Кон-
чар-ИНГ Светлана ДООЕЛ Скопје и Матица македон-
ска ДООЕЛ Скопје, поради неовластено, по сопствена 
проценка и без акт од надлежен орган извршено враќа-
ње на 1542 акции од посебната сметка на друштвото 
Кончар - ИНГ Светлана ДООЕЛ Скопје број 
1003279977 на редовната сметка број 1000178956 по 
извршеното порамнување на блок трансакција број 
МИМИ250608331650 од редовната сметка број 
1000178956 на друштвото и поради блокирање на по-
рамнување на трансакцијата број ЕУПБ150208314296 
со 148 акции од издавачот Македонска берза АД Скоп-
је во сопственост на Радобанк АД Скопје во стечај без 
дозволен правен акт (правосилна судска одлука): 

1. Времено се одзема согласноста на лицето Стеван 
Шапчески за именување на директор на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје дадена со 
Решение на Комисијата за хартии од вредност бр. 08-
3400/3 од 26.11.2007 година, во траење од 30 работни 
дена, од денот на добивање на Решението за соглас-
ност на вршител на должност - директор на депозита-
рот. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје во рок од 5 (пет) работни дена 
од денот на приемот на ова решение до Комисијата за 
хартии од вредност да достави барање за добивање 
времена согласност за вршител на должност - директор 
на Депозитар. 

3. Жалбата изјавена против ова решение, не го од-
лага неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
     Бр. 08-2735/2         Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година               Претседател, 

   Скопје            Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
___________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1702. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижности 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Рашче, вонградежен реон - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во “Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примерната на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Рашче, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-9757/1   
7 јули 2008 година              Директор,  
        Скопје           Љупчо Георгиевски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1703. 
Врз основа на член 19, алинеја 6, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07) 
и член 22, став 2 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 јули 2008 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИН-

СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН  
ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД СКОПЈЕ  

1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Скопје Север АД Скоп-
је (“Службен весник на РМ“ бр.102/06, 30/07 и 127/07 и 
27/08.) во точката 1, алинеа 3, се заменува со три нови 
алинеи кои гласат: 

- за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2008 го-
дина, 2,6461 денари за киловат час, 

- за периодот од 29 февруари до 31 јули 2008 годи-
на, 2,8820 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 август до 31 декември 2008 годи-
на 3,7537 денари за киловат час. 

2. Се задолжува Скопје Север АД Скопје, по обја-
вувањето на оваа одлука во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ до Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, да достави заради 
одобрување и објавување во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ Предлог Ценовник - тарифа за 
периодот од 1 август до 31 декември 2008 година, во 
кој  линеарно треба да бидат зголемени тарифните ста-
вови во просек за 30,25% во однос на тарифните ставо-
ви утврдени во Одлуката за одобрување на Ценовник – 
тарифа на топлинска енергија за греење на Скопје Се-
вер АД Скопје, број 02-429/1 од 28.02.2008 година. 
(„Сл. весник на РМ“ бр.29/08).  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2008 
година до извршувањето на редовната контрола сог-
ласно Правилникот за начин и услови за регулирање на 
цени за топлинска енергија за греење или до утврдува-
њето на просечната цена на производство, дистрибуци-
ја и снабдување со топлинска енергија за греење и во 
согласност со издадените лиценци.  

 
     Бр. 02-1274/1                   Претседател, 
21 јули 2008 година             Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје 
___________ 

1704. 
Врз основа на член 19, алинеја 6, од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07) 
и член 22, став 2 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 јули 2008 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН  
ПЕРИОД НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ  
1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Топлификација АД-
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Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 102/06, 30/07 и 
127/07 и 27/08) во точката 4, алинеја 3, се заменува со 
три нови алинеи кои гласат: 

- за периодот од 1 јануари до 29 февруари 2008 го-
дина, 2,3635 денари за киловат час, 

- за периодот од 29 февруари до 31 јули 2008 годи-
на, 2,7786 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 август до 31 декември 2008 годи-
на 4,4556 денари за киловат час. 

2. Се задолжува Топлификација АД-Скопје, по об-
јавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, да достави зара-
ди одобрување и објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“ Предлог Ценовник - тарифа за 
периодот од 1 август до 31 декември 2008 година, во 
кој  линеарно треба да бидат зголемени тарифните ста-
вови во просек за 60,35% во однос на тарифните ставо-
ви утврдени во Одлуката за одобрување на Ценовник – 
тарифа на топлинска енергија за греење на Топлифика-
ција АД Скопје, број 02-428/1 од 28.02.2008 година. 
(„Сл. весник на РМ “ бр. 29/08).  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2008 
година до извршувањето на редовната контрола сог-
ласно Правилникот за начин и услови за регулирање на 
цени за топлинска енергија за греење или до утврдува-
њето на просечната цена на производство, дистрибуци-
ја и снабдување со топлинска енергија за греење и во 
согласност со издадените лиценци.  

 
     Бр. 02-1271/1               Претседател, 
21 јули 2008 година               Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје 
___________ 

1705. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 
38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.07.2008 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)     до 37,716 
- ЕУРОСУПЕР - 95      до 37,860 
- ЕУРОСУПЕР - 98      до 38,754 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)     до 47,579 
   
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)      до 46,938 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 47,361 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-2          до 32,413 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини     ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)     до 78,00 
- ЕУРОСУПЕР - 95      до 75,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98      до 76,00 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)     до 75,00 
   
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)      до 63,50 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 64,00 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-2          до 38,896 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)       77,50 77,00 76,50 
ЕУРОСУПЕР - 95 74,50 74,00 73,50 
ЕУРОСУПЕР - 98 75,50 75,00 74,50 
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е 
IV) 74,50 74,00 73,50 
Е Л - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  63,00 62,50 62,00 
Е Л -1 - ЕКСТРА 
ЛЕСНО 1 63,50 63,00 62,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)     до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98      до 0,080 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)     до 0,030 
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в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)      до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,040 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-2          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)     до 24,536 
- ЕУРОСУПЕР - 95      до 21,919 
- ЕУРОСУПЕР - 98      до 21,873 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)     до 12,250 
   
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)      до 3,136 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 3,136 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-2          до 0,100 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 22.07.2008 година. 

 
     Бр. 02-1268/1          Претседател, 
21 јули 2008 година                 Славе Ивановски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1706. 

Врз основа на член 19, алинеја 6, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07) 
и член 22 од Правилникот за начин и услови за регули-
рање на цени за топлинска енергија за греење („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21.07.2008 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕР-
ИОД НА АД ЕЛЕМ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА 

 
1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулираниот период на АД ЕЛЕМ – По-
дружница Енергетика, бр.02-1891/1 од 22.11.2007 годи-
на („Сл. весник на РМ“ бр. 142/07) на тарифните по-
трошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа, во 
точката 1 зборовите: „1 октомври 2007“ се заменуваат 
со зборовите: „1 август 2008“, а бројот „2,4828“ се за-
менува со бројот „4,1275“. 

2. Се задолжува АД ЕЛЕМ – Подружница Енерге-
тика, по објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ до Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, да доста-
ви заради одобрување и објавување во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, Предлог Ценовник - 
тарифа за периодот од 1 август до 31 декември 2008 го-
дина, во кој линеарно треба да бидат зголемени тариф-
ните ставови во просек не повеќе од 66,24%.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     Бр. 02-1277/1                        Претседател, 
21 јули 2008 година                  Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје 
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