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45 
Народнот,о собрание на Народна Република Ма-

кедонија од второто свикување на првата седница 
од првото редовно заседание одржана на 4 јануари 
1951 година донесе: 

ИЗМБНБНИЈА И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛг 
НИКОТ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СОБРА-
НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Член 1 
- Називот на Правилникот за работата на Народ-

ното собрание на Народна Република Македонија 
од 24 ноември 1948 година се изменува така да гла,си 
„Пословник на Наредното собрание на Народна Ре-
пулбика Македонија". 

Во сите членови во кои се говори" за. Правилни-
кот за работата на Нар,одното собрание на Народна 
Република Македонија место думата „Правилник" се 
става гумата „Дождовник". 

Член 2 
Во член 10 месно думите „тој што претседава" 

се става думата „претседавачот". 
Член ^ 

Во член 37 став 1 сл е,^ точка 5, се ставаат нови 
точки 6,7 и 8 кои глЛат: 

6) Одбор за народна власт!; 
7) Одбор за просвета и култура; и 
8) Одбор за народно здр.авје и социјални грјижи. 
Сврзникот „и" на крајот на точка 4 се брише. 

На крајот на точка 5 ^е става точка и запирка. 
Член 4 

Втората реченица на член 39 станува став втори 
и се изменува и гласи: 

,,,Законодавниот одбор , се состои од петнаесет 
члена".' 

Член 5 
Во став 1 на член 40, место гумата „општо-др-

жавниот" се става „државниот". 
Став 2 на истиот Злен се изменува и гласи: 

„Одборот за стопански план и финансии се состои 
од тринаесет члена". 

1 , Член 6 
Став виори на член 41 се изменува и гласи: 

,,Мандатно-имунитетниот одбор се состои од седум 
члена". ф 

Член 7 
Став втори на член 42 се изменува и гласи: 

„Административниот одбор се состои од пег члена". 

Овој број чини 4 дин. Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

Член 8 
Став втори на член 43 се изменува и гласи: 

„Одборот за молби и жалби се состои од пет члена". 

% Член 9 
След член 43 се додава нов член 43а кој гласи: 
„Одборот за народна власт ги испитува пр,обле-

мите и предлозите ,од областа на изградбата, органи-
зацијата и работава на органите на власта и на На-
родното собрание и Президиумот на Народното 
собрание му поднесува извештај и пр,едлози. 

Одборот за . народна власт се состои од петна-
есет члена". 

Член 10 
След член 43а се додава нов член 436 кој гласи: 
,.,Одборот за" просвета и култура ги испитува 

проблемите и предлозите од областа на просветата 
и култзфата и на Народното собрание му поднесува 
извештај и предлози. 

Одборот за просвета и култура се состои од 
единаесет члена"/ 

Член 11 
След член 436 се додава нов член 43в кој гласи: 
„Одборот за народно здравје и соц,ијални гри-

жи ги испитува проблемите и предлозите од обла-
ста на народното здравје и на Народното собрание 
му поднесува, извештај и предлози. 

Одборот за народно здравје се состои од трина-
есет члена". 

Член 12 
Став 1 „на член 45 се изменува и гласи: 
„Едновремено со изборот на членови, за одбо-

рите, Собранието избира и заменици на членовите 
на одборите и тоа: девет заменици во Одбор,от за 
народна власт, по седум заменици во Законодавниот 
одбор и Одборот за Народно здравје и социјални гри-
жи, по пет заменици во Одборот за план и финансии 
и Одборот, за просвета и култура, и по три заменици 
во Манд атно-имунитетимот одбор, во Административ-
ниот одбор и во Одборот за молби и жалби". 

Член 13 
Во член 47 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Законодавниот одбор може да избира пододво-

ри и со задаток да го приготват и проучат матери-
јалот во врска со донесувањето на нови закони за 
кои иницијатива дале поедини членови на Одборот, 
народни пратеници на Народното собрание, Прези-
диумот на Народното собрание или Владата. Овие 
пододбори можат да ги состават ( и првите нацрти 
на законските предлози". 
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1 Член 14 ' 
Во член 49 став 3, место думите ^работи по 

Правилникот" се ставаат дупите „по свој. пословник". 
Член 15 

Во член 52 став 2, место дупите „Одделението 
за законодавство и организација на државнава у-
пр,ава на Претседателството на Владата на НРМ" се 
ставаат думите ,,Советот за законодавство! и изград-
ба на народната власт на Владата на НРМ". 

Член 16 
След член 52 се додава нов член 52а кој гласи; 
/,Законодавниот одбор може да ги повика на 

своите соетанци членовите на постојаните одбори на 
Народното собрание кога на дневниот ред на Зако-. 
јнодавниогг одбор се претресува предлог на закон; 
што се однесува на прашања од надлежноста на тие 
одбори. ^ 

Пред да пристапи кон претрес на поедини за-
конски предлози или во текот на претресот, Зако 
ПОДОБНИОТ одбор може примените. предлози од зако-
ните и поедини прашања што тие предлози ги опфа-
ќаат да ги испр,ати на оној постојан одбор на На-
родното србрание што се бави со тие прашања. 

Законодавниот одбор! може поедините предлози 
од закони, преку Владата, да, му ,ги испрати на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на НРМ на понатамошно проучување или 
на поновна изработка согласно со принципите и на-
патствие ата што к'е ги утврди тој4'. 

Член 17 4 

Член 53 се изменува и гласи: 
„Законски предлози можат да поднесуваат на-

родните пратеници без обзир дали се членови на 
Законодавниот одбор или не, Президиумот на На-
родното собрание, Владата и поедините членови - на 
Владата преку Владата. 

Законските предлози му "се доставуваат на Прет-
седателот на Народното собрание по правило напи-
смено и во оној облик во кој се донесува закон. 

Народните пратеници можат и усмено на сед-
ница на Народното собр,ание да предложат да се 
донесе некој нов закон или - да се измени или до!-
полни или укине некој закон што постои. Ако- На-
родното собрание се согласи со1 овој предлог), Зан 
конодавниот одбор го зема во работа проучувањето 
и составувањено на законскиот предлог. Предлага-
чот има право да учествува во' работата на Одбор,от. 

Ако законскиот предлог го поднеле написмено 
во облик на законски нацрт два или повек'е прате-
ници, тие можат измеѓу себе да одредат еден или 
ловекина. за да го застапува предлогот при претре-
сот во Народното собрание. Ако не биде одреден та-
ков заступник како подносител се смета првопот-
опеаниот пратеник. 

Владата може со усмена изјава од Претседате-
лот на Владата или од, одреден член на Владата д,а 
му предложи на Народното собрание да донесе нови 
закони. ВО' твј случај Законодавниот одбор к'е го 
проучи прашањето и к'е состави нацрт од предлог 
ако Владата не поднесе свој писмен предлог во об-
лик на нацрт од закон". 

Член 18 
След член 66 се додава член 66а кој гласи: Ј ј 
„По примањето на законот во целина, Претсе- . 

дателот на Народното собрание го доставува на Пре- ј 
зидиумот^ на Народното собр,ание за прогласување) јј 
и објавување'4,' 

Член 19 
Овие измеценија и дополненија влегуваат во си-

ла штом к'е ги прими Народното собрание. 

ч Скопје, 4 јануари 1951 год,ина 
Народно собрание 1 1 

на Народна Република Македонија 
Секретар, Претсед,ател, 

А. Мартиновски, с.р. Димче Стојанов — Мире, с.р. 

46 
п о с л о в н и к 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Пречистен текст — 
I ЗАСЕДАНИЕ НА СОБРАНИЕТО 

Член 1 
До изборот на претседател на ново избраното 

Народно собр,ание, неговата должност на првиот сос-
танок к'е ја врши по години најстариот присутен пра-
теник, а после^ ОБОД претседателот на Верификаци-
ониот одбор. 

Должноста врамени секретари ја вршат двајца 
пратеници избрани од Собранието на првиот сос-
танок. 

Член 2 
На почетоков на заседанието на ново избраното 

Народно собрание се врши вер,ификација на манда-
тите на народните пратеници избрани ЕО Собранието. 

За таа цел Собранието избира на својот прв сос^ 
танок Верификационен одбор од 11 члена. 

По овој избор првиот состанок се закључува. 

Член 3 
Верификациониот одбор ѓги испитува пратенич-

ките уверења, изборните акти и сите жалби про-
тив изборот и веднага составува свој извештај 

Отпечатениот извештај на Верификациониот од-
бор им се доставува, -на сите пратеници на Собрани-
ето. 1 

^ Седницата на Собраниево за претресување1 на 
извештајот на Верификациине^ одбор, не може да 
се одржи пред да изминат 24 часа од неговото до-
ставување на народните пратеници. 

- Член 4 
Врз'основа извештајот на Верификациониот од-

бор Собранието' може да го оснажи или поништи 
изборот на народниот пратеник. Во вториот случај 
Собранието к'е нареди нов избор. Пред да поништи 
или оснажи еден избор, Собранието може да ја одло-
жи одлуката и да нареди претходно да се извршат 
потребни ис леду вања. 1 

Секој пратеник, додека не му биде изборот по-
ништен, има право да пр,исаствува и да решава на 
седниците на- Собранието, но не може да гласа за 
својот сопствен избор ако се гласа одделно за него. 

Член 5 
Ако -се поништи мандатот на еден пратеник по-

ради недостиг на услов за ползување на избирачкото 
право-, к'е се повика , за пратеник неговиот заменик: 
што бил со него кандидован. 

- Во случај на' поништување мандатот поради не-
правилноста на изборната работа, поради која се сме" 
та дека кандидатот не е ни избран за пратеник, к'е 
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се повика на неговото место оној кандидат од истата 
кандидатска листа во таа изборна единица, што' добил 
после него на изборите најповеќе гласови. Ако немд 
друг кандидат на п е т т а листа од изборната единица 
или ако се утврдат неправилности на избор,ната ра-
бота во поглед на сите кандидати од една изборна 
единица,, Собранието, поништувајќи го мандатот, к'е 
нареди нови избори во таа изборна единица. 

Член 6 
По завршениот претрес на извештајот од Вери-

фикациониот одбор пратениците, чии што избори се 
потврдени, полагаат пред Собранието и потпишуваат 
клетва која што гласи: ' 

„Јас (име и презиме) се колнам со Своја,та чест 
и со честа на својот народ дека како' народен прате-
ник секој пат к'е ги застапувам и бранам демократ-
ските права и слободата на народот на Наррдна Ре-
публика Македонија; дека верно к'е го чувам брат-
ството, единството и слободата на народите на на-
шата заедничка татковина Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и д^ка неуморно к'е ги бранам 
џ зајакнувам 'придобивките од Наро дно'-осл/обод;и-
телната борба; дека к'е го вложам сиот свој труд и 
знание за изградбата на нашата народна држава и 
за подигање на благосостојбата на работниот народ 
и дека својата пратеничка должност к'е ја исполну-
ва^ совесно и неуморно". 

После полагањето на клетвата се чита Указот 
на Президиумот на Народното собрание на НРМ за 
свикување заседанието на Народното собрание. 

Член, 7 к 

Народните пратеници не можат да ја вршат сво-
јата пратеничка должност додека не ја положат 
клетвата. 

II ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ , 
И СЕКРЕТАРИ 

Член 8 
Народното собрание избира за целиот период за 

кој што е избрано претседател, потпретседатели и до 
три секретари. 

^ Прво. се избира претседател, потоа потпретседа-
тели и најпосле секретари. 

Ако претседателот, или некои од потпретседател 
лите или секретарите^ не е во состојба да ги вршат 
своите должности, се избира нов претседател, одно-
сно потпретседател или секретар за остатокот на пе-
риодот за кој игло е Собранието избрано!. 

Член 9 
Претседател, потпретседатели и секретари се из-

бираат на основа кандидатски листи кои што можат 
да ги поднесат најмалку 10 пратеници. 

Член 10 
Освен правата и должностите што, му се д в о е -

ни со другите одредби на овој Пословник, претседа-
телот го претставува Собранието, свикува седници, 
ги отвара и заклучува, раководи и одржува ред над 
нив и се грижи да' се придр;жуваат пратениците на 
Собранието кон работниот ред. Тој исто така, се 
грижи да не заостанува и да не се прекинува рабо-
тењето во одборите како и работите во администра-
тивните служби на Собранието да се свршуваат пра-
вилно и брзо. 

Претседателот ги назначува сите службеници на 
Собранието, донесува одлука за нивните службени 

односи и има право на дисциплински надзор над ним. 
Претседавачот не учествува во претресот на гла-

сањето. Во случај на еднаква дадела на гласовите 
к'е гласа и претседавачот. 

Член 11 
Во случај да е претседателот спречен во вр,ше-

њето на должност, го заменува еден од потпретседа-
телите што к'е го одреди тој. 

Потпретседателот што ја врши - должноста на 
претседател има исти права и должности како и 
претседателот. \ 

Член 12 
Секретарите вршат пр,озивка на пратениците, 

составаат записници на седниците, читаат предлози 
и други акти во Собранието. Тие се грижат за редот 
на говорниците, за начинот и резултатот на гласање-
то и за водењето на забелешки за одлуките н^ Со-
бранието. Тие исто' така се грижат! сите печатени из-
вештаи и предлози што мораат да им бидат доста-
вени на народните пратеници да им бидат на овие на 
време. доставени:. 

Еден од секретарите што к'е го одреди претсе-
дателот непосредно води надзор над вршењето на 
административната служба на Собранието. 

Во случај да се сите секретари времено спречени 
во вршењето на должноста, к'е ги заменат времено 
пратениците што к'е ги одреди претседателот. 

III СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 

' ' Член 13 
Седниците на собранието се јавни. Тие можат 

за поодделни пр,едмети да бидат претворени бо тајни, 
кога к'е одлучи затоа Собранието на барање од прет-
седателот на Собранието., од Влад,ата или од 20 пра-
теници. За ваков предлог се гласа без претрес. 

Предметите за кои што е изгласана тајност, к'е 
се претресуваат тајно и во' одборите. 

Работата на тајната седница не се об-јавува. Об-
јавувањето на изјави или предлози од Владата да-
дени во тајните седници, може да биде само на бара-
њето или со пристапот од претседателот на Владата. 

Член 14 
Собранието може' полноважно да решава ако е 

присутно на седницата поведе од половината на вкуп-
ниот број пратеници. 

Ако претседателот гледа дека нема достаточен 
број пратеници за решавање, к'е нареди прозивка 
или пребројување. 

Кога к'е се започне прашање за кворум,-присат-
ните пратеници неможат да излезат од салата доде-
ка не к'е се изврши цела прозивка, односно преброју-
вање. 

Присатност на пратениците ја утврдува прет-
седателот. 

Утврдување на кворумот к'е го изврши претсе-
дателот и тогаш кога к'е го предложи тоа, еден; пр,а-
теник спомогнат од петмина други. 

Член 15 ( 
За полноважен заклучок на Собранието е по-

требно мнозинство1 на гласови на присатните прате-
ници. 

Членѓ 16 
По предлог на претседателот!, дневниот ред; за 

која идна седница го(. утврдува собранието на крајот 
на седницата без претрес. Овој дневен ред се обја-
вува на одредено место во просториите на Собра-
нието. 
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Предмети за кои што не можел да се заврши 
претресот на една) седница к'е се стават на прво' ме-
сто на дневниот ред на идната седница. 

Ако не може древниот! ред да се изврши поради 
недостаточен број на присатни пратеници, претседа-
телот к'е го објави истиот дневен ред како дневен 
ред за идната седница со додавање на оние точки, 
што треба по Пословникот да се стават или за кој 
што Собранието порано р,ешило, тој ден да се ста-
ват на дневен ред. ( 

Член 17 
После читањето на 'записникот а пред да се 

мине на дневен ред претседателот на Собранието и 
Владата му даваат на Собранието соопштенија, што 
се доне-суваат до него. После тоа пратениците можат 
да упатуваат прашања до претседателот на Собра,-
нието, до претседателот на Владата или до поедини 
нејзини членови. 1 

На овие прашања прашаниот к'е одговори усно 
ведаага на истата ч седница или, ако треба одговорот 
да се приготви, к'е се стави за седницата нарочно 
посветена на одговорите на пратеничките прашања 
(чл. 76). 

Потоа се преминува на дневниот ред, 
Соопштенија од страна на Владата можат да 

се даваат во секое време на седницата. 
Член 18 

На седницата јна Собранието имаат (право да 
зборуват само пратениците и членовите од Владата. 
Собранието по потреба к'е го сослуша овластениот 
министерски повереник за кого к'е побара членот од 
Владата да биде сослушан. 

Член 19 
Никој не може да зборува на седницата на Со-

бранието, ако претходно не добил збор од оној што 
претседава. 

Освен случаите кога е со овој Пословник инаку 
одредено^ претседателот дава збор по редот на при-
јавата. 

На членовите од Владата им дава збор претсе-
дателот кога к'е побар,аат. 

Секој пријавен говорник има право својот ред 
за зборување да го отстапи на друг пријавен го-
ворник. 

Член 20 
На пратеник што сака да зборува за некаква 

повреда на Пословник или на дневниот ред се Д,ава 
збор штом к'е го побара. Неговото зборување може 
да трае најповеќе 5 минути. За тој случај не може 
да зборува ни еден друг пратеник. Ако и после обја^ 
снување-о од претседателот говорникот остане при 
тоа дека Пословникот и дневниот ред се повредени, 
претседателот веднага к'е го повика Собранието да 
го реши тоа пр,ашање без претрес. 

Член 21 
Пријавување за збор се дава до претседателот 

штом к'е се отвори претресот. 
. По предмети што се испратени на Собранието 

од одборите може да, се пријавува за збор штом к'е 
се поднесе извештајот на одборот на Собранието. Тоа 
може да се стори лично, усно! или писмено или преку 
некој друг пратеник. 

Говорникот може да зборува само за прашање-
то што е на дневниот ред. 

Освен пр,етседателот НИКОЈ' не може д,а го пре-
кинува говорникот нити да, го опоменува на ред. 

Член 22 
" Ако пратеникот бара збор поради тоа да го по-

прави својот навод што е изложен погрешно, и дал 
повод за некаква несогласност или предизвикал по-
треба за лично објаснување, тогај к'е му се даде 
збор веднага штом к'е го заврши своето зборување 
оној кој што ја предизвик а,л таа исправка. Но во 
тој случај говорникот не може да зборува подолго 
од 5 минута и може покрај лично објаснение да ги 
исправи само погрешно наведените факти од својот 
говор. 

Ако претседателот наог'а дека пратеникот не е 
пр,едизвикан од страна на тој говорник, тој не к'е му 
го даде бараниот збор. 

Ако пратеникот не е задоволен со решението од 
претседателот,, прашањено го % решава Собранието 
без претрес. 

Министрите и Владините повереници можат да 
збор,уваат и од своето место,, а пратениците мораат 
да зборуваат од говорницата, освен кога к'е збору-
ваат за Пословник, за лична работа или ставаат 
кратки прашања^ во кои случаи можат да збору-
ваат и од своето' место. 

Член 23 
Освен членовите на Владата, одборските изве-

стители и оние говорници на кои што во поедини 
случ,аи Пословникот тоа им го допушта, за еден 
пр,едмет не може никој да зборува поведе од еднаш, 
освен ако Собранието тоа нарочно му го допушти. 

Член 24 
Седниците на Собранието ги заклучува претсе-

дателот со негово пристанување, -од кога к'е го1 обја-
ви претходно дневниот ред за идната4 седница. Денот 
и часот за идната седница претседателот го одредува 
на крајот на седницата или писмено. 

Член 25 
Освен на седници Собранието може да се со-

станува и на конференции" што ги свикува претседа-
телот на своја иницијатива, по бар,ање од претседа-
телот на Владата или по предлог-од 15 пратеници. 
На конференцијата можат да бидат присутни с^мо 
пратениците и членовите од Владата на НРМ. Овие 
конференции не можат да донесуваат задолжител^ 
ни одлуки. 

IV ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ 

Член 26 
Освен правата и должностите, наведени во дру-

гите прописи на овој Пословник, народните прате-
ници имаат имунитетско право, право на поднесува-
ње оставки;, право на дневница и бесплатни превоз 
на сите државни и сообраќајни средства, освен на 
роздушните, на територијата на Народна Република 
Македонија. 

Должностите на пратениците се да присуству-
ваат на седниците на Собранието и да ги вршат ра-
ботите и задачите11 што к'е им ги довери Собранието. 

Член 27 
На седниците на Собранието секој пратеник има 

право -да зборува на јазикот на народот на кој што 
му припаѓа. 

Говорите одржани на јазик од припадниците на 
националните малцинства се пр,еводат, 
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Член 28 
За сите изјави и постапки при вршењето на 

својот мандат, било во седниците, било во извесни 
должности, пратениците одговараат само на Собра-
нието и избирачкото тело што ги избрало. 

Член 29 
Освен во случаи на заварување на извршување 

на потешко кривично дело, пратениците не можат 
да бидат лишени од слобода нити против нив може 
да се започне кр^ивична постапка без одобрение на 
Собранието. Во време мег'у заседанија на Собрани-
ето и кога не е на окуп, одобрение може да даде 
Президиумот на Народното собрание на НРМ. 

Право на имунитет им припаѓа на пратениците 
од моментот кога им е издадено од страна на из-
бирачката комисија Увер1ение дека се избрани. 

Член 30 
Барањето на (иследните и судските органи за 

издавање на пратеник се исправа претходно на 
Мандатно-имунитеггниот одбор. Собранието' решава 
за барањето на основа извештајот од овој одбор. 

Во случај да Собранието не е на заседание за 
издавање на судот к'е р,ешава Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, кој што к'е го поднесе 
своето решение на одобрение на наредното заседа-
ние на Собранието. 

За започнување кривична постапка, односно за 
лишение од слобода^ во случај кога е пратеникот 
затечен на извршување на потешко кривично дело, 
мора веднаш да се извести Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ, кој што к'е му го достави 
примениот извештај на Собранието штом к'е биде 
тоа (собрано. На основа овој (извештај Собранието 
решава дали може кривичната постапка да се про-
должи. 

Ако собранието не е на заседание одобрение 
к'е издаде Президиумот на Народното собрание на 
НРМ со дополнителна потврда од Собранието'. 

Член 31 
Кривична, постапка може да се води према пра-

теник само за она дело за кое Собранието дало 
одобрение за водење постапка. 

Член 32 ' 
Народен пратеник може да даде оставка ф 

својот мандат. 
За поднесената оставка решава Собранието на 

основа извештајот од Манда,тно-имунитетниот одбор. 
Оставката, дадена пред да е мандатот верифи-

циран, не го спречува испитувањето дали е изборот 
правилен или не. 

Член 33 
За сето време додека трае заседанието на Со-

бранието пратениците се должни да бида,т во ме-
стото на заседанието и да ги вршат своите должности. 

Пратеникот што е спречен да присаствува на 
седниците на Собранието должен е да бара од Со-
бранието да му одобри отсуство. Собраните решава 
за бараното отсуство без претрес. 

Ако претседателот најде да нема во Собрани-
ето достаточен број пратеници за решавање, тој 
може да огласи да се укинуваат сите одобрени от-
суства освен оние што се одобрени поради болест. 

Собранието може да достави до Мандатно-иму-
нитетниот одбор случај на пратеник што без одо-

брение за отсуство поведе пати не доваг'а на сед-
ници. Одборот со својот извештај к'е му поднесе на 
Собранието предлог како треба да се постапи спре-
ма таков пратеник. 

Член 34 
Пратениците имаат право на дневница за вре-

ме на работењето на Собранието и одборите, сме-
та јќи го и времето за доваг'ање и враќање од за-
седанието. 

Пратеник кој што без одобрено отсуство или 
болување не доваг'а на седниците на Собранието 
нема право на дневница. 

Член 35 
, На пратениците претседателов на Собранието 

им издава нарочни легитимации. Во нив мора из-
рично да . се истакне имунитетното право на прате-
никот и право на бесплатно возење, 

V ОДБОРИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 36 
^ / 

За проучување и подготвување законски пред-
лози и други прашања од надлежноста на Народно-
то собрание на НРМ, Собранието избира одбори. 
Одборите се постојани и нарочни. 

Член 37 
Постојани одбори ,на Собранието се: 
1. Законодавен одбор;. 
2. Одбор за стопански план и финансии; 
3. Мандатио-имунитетен одбор; 
4. Административен одбор; 
5. Одбор за молби и жалби; 
6. Одбор за народна власт; 
7. Одбор за просвета и култура; и 
8. Одбор, за народно здравје и социјални грижи. 
Постојаните одбори се избираат за целиот пе-

риод за кој што е Собранието избрано. 

Член 38 
Одборите се избир,аат по листи. Ако има пове-

д е листи гласањето се врши тајно а местата во 
одборот се доделуваат на поедини листи сразмерно 
на гласовите што ги добиле. На така доделените 
места доваг'аат кандидатите по ред со кој што се 
означени на листата. 

Кандидатска ли-ста можат да поднесуват нај-
малку 10 пратеници. 

Членови на Владата не можат да бидат членови 
на одбори. 

Член 39 
Законодавниот одбор претресува и подготвува 

пр,едлози на закони и други од,луки. 
Законодавниот одбор се состои' од петнаесет 

члена. 
Член 40 

Одборот за стопански план и финансии претре-
бува и подготвува пред,лози на стопанскиот план, 
државниот буџет и завршната сметка. 

Одборот за стопански^ план и финансии се со-
стои од тринаесет члена. 

Член 41 
Мандатно^имунитетниот одбор претресува и под-

несува на Собранието извештај за случаите на при-
мена имунитетното право на пратениците, како и за 
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случаите за полноважноста, престанокот и попол-
нувањето упразнениот мандат. 

Мандати о-имунитетниот одбор се состои од се-
дум члена. 

Член 42 
Административниот одбор испитува и му под-

несува на Собранието извештај за правилноста на 
извршувањето на претсметката на расходите на Со-
бранието'. Овој одбор донесува и Пословник за ад-
министративниот персонал на Собранието. 

Административниот одбор; се состои од пет члена. 

Член 43 
Одборот за молби и жалби испитува молби и, 

жалби од грабаните, општествените организации и 
установи и поднесува за нив извештај до Претседа-
телството на Президиумот на Народното собрание 
на НРМ. 

Одборот за молби и жалби ^се состои од пет 
члена. 

Член 43а, 
Одборот за народна власт ги испитува пробле-

мите и предлозите од областа на изградбата, орга-
низацијата и работата на органите на власта и на 
Народното собрание - и (Президиумот на Народното 
собрание му поднесува извештај и предлози. 

Одборот за народна власт се состои од петнае-
сет члена. 

Член 436 
Одборот за просвета и култура ги испитува 

проблемите и предлозите од област на просветата 
и културата, и на Народното собрание му поднесува 
извештај и предлози. 

Одборот за просвета и култура се состои од 
единаесет члена. 

/ 

Член 43в 
Одб,орот за народно здравје и социјални грижи 

ги испитува проблемите и предлозите од областа на 
народноно здравје и на Народното собрание му под-
несува извештај и предлози. 

Одборот за народно здравје и социјални грижи 
се состои од тринаесет члена. 

Член 44 
Научните одбори се избираат за проучување 

на оние законски предлози или други предмети за 
кои што Собранието најде дека треба да се испратат 
на нарочен одбор за проучување. 

Овие одбори имаат онолку члена и заменици 
колку к'е одреди Собранието во секој поодделен 
случај и трајат, додека к'е ја вршат работата за која 
што се избрани.^ 

Собранието може да одреди и посебни иследни 
и анкетни одбори за поодделни прашања. 

Член 45 
Едновремено со изборот на членови за одбори-

те, Собранието избира и заменици на членовите на 
одборите и тоа: девет заменици во Одборот за 
народна власт, по седум заменици во Законодавниот 
одбор и Одборот за народно здравје и социјални 
грижи, по пет заменици во Одборот за план и фи-
нансии и Одборот за просвета и култура, и по три 
заменици во Мандатно-имунитетниот одбор/ во Ад-
министративниот одбор и во Одборот за молби и 
жалби. 

Замениците од членовите од одборите се пови-
куваат на седниците на одборот во случај на спрече-
носта на некои од членовите на одборот. 

Член 46 
На упразненото место, од еден член од одбо-

рот деваја првиот кандидат по ред со '(Најголем1 

број гласови од истата листа што не е избран. Ако 
р листата исцрпена, 'на упразненото место доваг'а 
првиот по1 ред заменик избран на иста кандидатска 
листа. 

Член 47 
Пор,ади „полесно извршување на својата задача, 

одборите можат да образуваат во, својата среда под-
одбори. Пододборите не можат да донесуваат никак-
ви одлуки во името1 на целиот одбор туку на од-
борот му доставуваат извештај за предметот што им е 
доставен на проучување. 

Законодавниот одбор може да избира пододбори 
и со задаток да го пр,иготват и проучат материјалот 
во врска со донесувањето на нови закони за кои 
иницијатива дале поедини членови на Одборот на-
родни пратеници на Народното собрание, Президи-
умот на Народното собрание или Владата. Овие под-
одбори можат да ги состават^ првите нацрти на 
законските пр,едлози. 

Член 48 
Одборите можат да ошптат непосредно со Вла-

дата на НРМ и нејзините членови преку своите прет-
седатели. 

Член 49 
Секој одбор избира претседател, потпретседател 

и секретар. 
Одборите можат да работат и во вр;еме кога 

Собранието не заседава. 
Секој одбор работи по свој пословник што к'е 

го донесе сам врз основа на овој Пословник. 

Член 50 
Одборот може да решава ако на седницата при-

саствуЕат две трети од членовите на одборот. 
Заклучоци на одборот се донесуваат со просто 

мнозинство на гласови. 

Член 51 
На седниците на Законодавниот одбор и Одбо-

рот за стопански план и финансии можа,т да при-
саствуваат со! право на советодавен глас и прате-
ници на Собранието што не се членови на одборот, 
како и членови на одборот, како и членови на Вла-
дата на НРМ и Владини повереници. Членот на Вла-
дата што е подносител на законски предлог или не-
говиот заменик е должен да присаствува на претресот 
во' одборот ако претседателот на, одборот го повика за 
да го образложи предлогот. 

Член 52 
При претресувањето на. законските1 предлози 

Законодавниот одбор и Одборот за стопански план 
и финансии имаат право да бараат од соодветните 
министерства и службени лица документи, мате-ј 
риј ал и миени ја, што се однесуваат до законскиот 
предлог кој што се претресува. 

Обата одбора при претресувањето на з а к о н с к и 
предлози можат да повикат поради советување 
претставници на Советот за законодавство' и изград-
ба на народната власт, на Владата на НРМ, на од-
делението лк изградување на народната власт на 
Ирезидку^оГ на Народното собрание на НРМ, на 
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државните надлетува и установи, како и претстава ; 
ници на општествените организации. 

Член 52а 
Законодавниот одбор ,може да ги повика на 

своите состанци членови^ Јна постојаниве одбери 
на Народното собрание кога на дневниот ред на 
Законодавниот одбор се претресува предлогот на за-
кон што се однесува на прашања од надлежноста на 
тие одбори. 

Пред да пристапи кон претрес на поедини закон-
ски предлози или во текот на претресот, Законо-
давниот одбор, може примените предлози од зако-
ните и поедини прашања што. тие предлози ги оп-
фаќаат да ги испрати на оној постојан одбор на. 
Народното собрание што се бави се тие прашања. 

Законодавниот одбор може поедините предлози 
од закони, пр,еку Владата, да му ги испрати на Со-
јвејгот за законодавство и изјградба на нарјоднагга 
власт на Владата на НРМ на понатамошно про-
учување или на поновна изработка согласно со прин" 
ципите и напатјствијата што к'е ги утврди тој. 

/ 
VI ПОДНЕСУВАЊЕ И ПРЕТРЕС НА 

ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОЗИ 

а) Поднесување на законски предлози ' 

Член 53 
Законски предлози можат да поднесуваат народ' 

ките пратеници без обзир да ли се членови на Зако" 
нодавниот одбор или не, Президиумот на Народно-
то собрание, Владата и поедините членови на Вла-
дата преку Владата. 

Законските предлози му се доставуваат на Прет-
седателот на Народното собрание по правило ,напис-
мено и во оној облик во кој се донесува закон. 

Народните пратеници можат и усмено нд седни-
цата на Народното собрание да предложат да се до-
несе некој ное закон или да се измени или дополни 
или укине некој закон што постои. Ако Народното 
собрание се согласи со овој предлог, Законодавниот 
одбор го зема во работа проучувањето и составува-

њето на законскиот предлог. Предлагачот има право 
да учествува во работата на Одборот. 

Ако законскиот предлог го поднеле написмено во 
облик на законски нацрт два или поведе прате-
ници, тие можат измеѓу себе да одредат еден или по-
верила за да го застапуваа предлогот при претресот 
во Народното собрание. Ако не биде одреден таков 
заступник, како подносител се смета прво потписа-
ниот пратеник. ( 

Владата може со усмена изјава од Претседателот 
на Владата или одреден член на Владата да му пред-
ложи на Народното собрание да донесе нови закони. 
Во тој случај Законодавниот одбор к'е го проучи 
прашањето и к'е состави нацрт од предлогот, ако 
Владата не донесе свој писмен предлог во облик на 
нацрт од закон. ^ 

Член 54 
Претседателот на Собранието \ го упатува секој 

примен законски предлог веднаш до Претседателот 
на Законодавниот одбор, односно до Претседателот на 
Одборот за стопански план и финансии, спрема тоа 
кој од овие одбори е надлежен. 

Законски предлог може да се стави на дневен 
ред на седницата на одборот ако на членовите од од-

борот им биде на време доставен а најмалку 5 дена 
пред седницата. 

Претседателот на Собранието во согласност со 
претседателот на одборот к'е осигури да примените 
законски предлози' бидат доставени на сите прате-
ници ^ а Собранието, пред да почне нивниот претрес 
во одборот. 

Пратениците можат да поднесуваат свои предло-
зи писмено или усмено во врска со законскиот. пред-
лог што се претресува во одборот. 

Член 55 
Исклучително, законски предлог може да биде 

ставен на седница на одборот, и кога на членовите 
од одборот им е доставен помалце од 5 дена пред 
седницата, ако му го доставила на Собранието Вла-
дата со образложен предлог да се стави веднаш на ' 
дневен ред, или кога самото Собрание донесе^ заклу-
чок за неговата итност и како итен му го упати на 
одборот за претрес. 

Во овие. случаи предлогот мора да биде доставен 
на членовите од одборот на ден спроти седницата 
Исклучително Собранието може да донесе одлука 
предлогот да се претресува во одборот истиот д,ен 
кога е предаден на неговите членови. 

б) Претрес во одборот на Собранието 

Член 56 
На почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог ('може да д,аде ^образложение на 
предлогот. Ако законскиот предлог1 го поднеле поведе 
пратеници, образложение може да даде еден од нив. 

Ако член на Владата одреди, свој повереник, 
овој, кога к'е побара Собранието), к'е даде потребни 
објасненија ној не може место членот на Владата да 
дава образложение нити изјави. 

Член 57 
По образложението на законскиот предлог, за 

истиот се расправа начелно. Во текот на ова 
расправање пратениците4 изнесуват свое начелно 
мнение за предлогот, а подносителот на предлогот 
на неговиот повереник дава потребни одговори и об-
јасненија на начелните прашања што му ги упату-
ваат народните пратеници. 

По завршетокот на начелното расправање за за-
конскиот предлог се гласа во начело. 

Ако1 не се усвои законскиот предлог во начело1, 
нема да се мине на расправање ео поединости. Од-
борот за тоа му поднесува извештај на Собранието 
на првото заседание. 0 

Член 58 
Ако биде законскиот предлог усвоен во начело, 

се минува/ на расправање во поединости. 
Овој претрес се врши така што' се расправа по 

ред за секој поединен член на законскиот пр,ед,лог. 
За амандманите се расправа со оној член на, кој 

т л о се однесуваат, Ако има поведе пратенички 
/ амандмани за нив к'е се расправа по ред како што 

се поднесени. Подносителот на законскиот предлог 
е должен да се изјасни за секој пратенички аман-
дман. 

За секој член на законскиот предлог се гласа од-
делно. 

При (расправањето на буџетот во поединости, 
се гласа по раздели. 
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Од кога к'е биде законскиот предлог изгласан 
во поединости, к'е се изврши гласање на законскиот 
предлог во целост. 

Член 59 
Во текот на претресот пред одборот подноси-

телот на предлогот и пратениците можат да подне-
суваат писмено, формулирани амандмани се додека 
законскиот предлог не биде изгласан во целост, ' а 
усно амандманите можат да ги предлагаат само за 
време на претресот во поединости. 

Амандманите ако ги поднесува подносителот на 
законскиот предлог се сметаат како составен дел од 
законскиот предлог. 

Подносителот на законскиот предлог може да 
одустане од законскио,т предлог додека не се при-
стапи кон гласање во целост во одборот. 

Подносителот на амандманот може од истиот да 
сдустане додека не се изгласа, односно додека под-
носителот на законскиот предлог не го усвои. 

Член 60 
Кога претресот на законскиот предлог к'е биде 

г;о одборот завршен; одборот к'е одреди свој извести-
тел поради поднесување извештај до Собранието. Ако 
одборот по некој законски предлог се подели на 
мнозинство и малцинство^ може, и малцинството да из-
работи свој извештај и да одреди свој известител. 

Секое одвоено мнение, -било во начело, било' за 
поодделни членови од предлогот, за кои што се реша-
вало во одборот, на одборот к'е му се предаде пис-
мено, кој што со извештајот на мнозинството к'е го 
упати на Собраниево. Членот на одборот што к'е го 
одвои ^своето мнение мозќе да го брани пред Собра-
нието. 

в) Претрес во Собранието 

Член 61 
Законскиот предлог со извештајот од одборот 

мора да биде доставен на пратениците на Собрание го 
на време, а најдоцна еден ден пред седницата на Собрав 
ниетто на која што к'е се! претресува. 

Исклучително, може со пристанок на Собрани-
ето, да се земе во претрес и оној законски предлог 
кој што со извештајот од одборот им е доставен на 
пратениците на истиот ден. 

Член 62 
Претрес на законскиот пр,едлог во Собранието 

почнува со извештај на известителот од одборот, што 
го упатил законскиот предлог до Собранието. 

По извештајот известителот и подносителот н^ 
предлогот можат да го образложат извештајот на' 
одборот. 1 

Ако одборот нашол дека законскиот предлог тре-
ба во начело да се отфрли, Собр,ани ега за тој пред-
лог к'е реши без одделно расправање а по сослу-
шување на одборскиот известител и подносителот 
на предлогот. 

Член 63 
После извештајот и образложението се приста-

пува кон расправање. 
Расправањето е јавно и го опфата законскиот 

предлог во начело и во поединости. 
Расправањето почнува,., по правило оо говора н а 

подносителот на предлогот. Тој со својот говор дава 
начелно и поблиско образложение на предлогот . 

Во на,тамошното расправање можат да учеству-
ваат членовите на Владата од името на Владата или 
со свое лично, како и народните пр,атеници. 

Известителот на одборот и подносителот на пред 
логот можат во текот на претресот да земаат збор! и 
лов ек'е пати и преку ред поради давање потребни 
одговори, објасненија и завземање став по пред,ло-
жените амандмани. 

Член 64 
Амандманите можат да се поднесуваат се додека 

не ^ ' е биде законот ставен на гласање. Тие мо-
раат да бидат писмено формулирани. 

Освен подносителот на законскиот предлог аман-
дмани може да поднесува секој пратеник. 1 

Амандманите од подносителот на предлогот се 
сметаат за составен дел на законскиот предлог. 

Член 65 
За амандманот на пратеник мора да се изјаснат 

известителот на одборот и ' подносителот на закон-
скиот предлог. Ако се согласат тие со амандманот, ис-
тиот постанува составен дел ца законскиот предлог, 
ако некој од нив не се сложи со пратеничкиот аман-
дман1;. претседателот го става тој амандман веднаш на 
гласање. Ако го усвои Собранието, амандманот поста-
нува составен дел на законскиов текст. 

Ац,о подносителот на предлогот или известителот 
на одборот'го прими пратеничкиот амандман во наче-
ло но дава на истиот свои предлози за измена и до-
полнување, нема за тоа да се гласа ако тие измени и 
дополнувања ги прими подносителот на амандманот. 
Ако тој не ги прими се гласа прво за неговиот аман-
дман. 

Во случај да го прими Собранието амандманот, исти 
от станува составен дел1 од законскиот предлог во 
'формулација што ја Јдава подносителот на аман-
дманот. 

Член 66 
Расправањето на законскиот предлог е свршено, 

кога к'е биде завршена листата на говорниците. 
ћ о завршеното расправање се прејдува на гла-

сање на законскиот предлог. Гласањето се врши во 
целина и еднаш. 

По завршеното гласање претседателот к'е го 
објави резултатот на гласањето. 

Текстот на законскиот предлог се чита во Со-
бранието ако го бара тоа подносителот на предлогот, 
известителот на одборот или пратеникот чие барање 
го потпираат 10 пратеници. 

Член 66а 
По примањего на Законот во целина, .Прет!седа-

техот на Народното собрание го доставува на Прези-
диумот на Народното собрание за прогласување и об-
јавување. 

г 
г) Претрес за итни законски предлози 

Член 67 
Како итен с^ смета законски предлог кој што 

Владата на НРМ му го испраќаа на Собрднието во 
текот на неговото заседание, со образложен предлог 
да се стави веднаш на прво место од дневниот ред. 

Итниот законски предлог му се доставува пис-
мено на Претседателот на, Собранието' кој што веднаш 
го доставува до Претседателот на Законодавниот 
одбор. 
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Исклучително Владата може да изнесе итен за-
конски пре,длог непоср,едно "ћа самата седница на Со-
бранието. .Во тој случај може Собранието таков 
предлог да го испрати до Законодавниот одбор или да 
реши веднаш да го земе во претресување. 

Пред донесувањето на оваа одлука Собранието к'е 
го сослуша мнението од подносителот на предлогот. 

Исправајќи (итен законски предлог до. Зако-
нодавниот одбор, Собранието може да одреди срок за кој 
што одборот мора. да поднесе извештај. Ако одборот 
не поднесе извештај во одредениот срок Собранието 
законскиот предлог може да го земе во претрјесу- , 
вање и без овој извештај. ' 

Член 68 
Буџетот и стопанскиот план се ставаат на прво 

место од дневниот ред, освен ако Владата бара ит-
ност за некој друг законски предлог. 

Член 69 

Постапката за расправање и гласање за итен за-
конски предлог во Собранието с иста како и за дру-
ги законски предлози. 

VII. - РЕЗОЛУЦИИ И ДРУГИ ОДЛУКИ 
' НА СОБРАНИЕТО 

Член 70 ч ' 
ћредлози за резолуции и други одлуки мо^ 

жат да поднесуваат Владата, и пратениците. Собра-
нието може да реши ваков предлог да се испрати до 
нарочен одбор. Собранието по предлог на Претседа-
телот решава да ли за поднесениот предлог к'е води 
претрес или к'е премине на гласање без претрес. 

VIII. - ГЛАСАЊЕ 

Член 71 
Секој пратеник може да гласа само за себе лично 
Гласањето во Собранието се врши јавно или 

тајно. 
Јавно се гласа со дигање на рака или по име. 
По име се гласа за законски предлог во цели-

на ако го предложи тоа еден пратеник поткрепен од 
10 пратеници. 1 ^ 

При гласање по име еден од секретарите ги про-
зива сите пратеници а овие гласаат со одзив „за" 
или ,против". По завршената прозивка на сите пра-
теници уште еднаш ќе се извикаат оние пратеници 
кои што при првата прозивка не се одзвале. 

Член 72 
Со тајно гласање се гласа во случ^ на избор, 

и тоа ако има двајца или поведе кандидати односно 
две или поведе кандидатски листи. 

'Тајно се гласа со ливчиња од еднаква големина, 
иста боја и фор,ма кои што се ставаат во еднообра-
зен плик. Пратениците, после прозивката еден по 
друг к'е ги спуштаат ливчињата во кутијата што се 
наоѓа на масата од Претседателот. Гласовите к'е ги 
бројат тројца пратеници кои што по завршеното бро-
ење к'е ги уништуваат гласачките ливчиња. Овие 
тројца пратеници по предлог на Претседател ги из-
бира Собранието. 

Во случај на подеднаква поделба на гласовите 
ќе се врши избор повторно. 

Член 73 
,Претседателот на Собранието го објавува резул-

татот на гласањето непосредно по извршеното гла-
сање. ' , 

IX. - МОЛБИ И Ж А Л Б И 

Член 74 
Гр,абаните можат да поднесуваат молби и ,жалби 

Јојо Народното собрание или преку општествените 
организации и удружења. 

Овие молби и жалби му се исправаат на Претсе" 
дателот на Собранието, а овој ги испраќаа до Одборот 
за молби и жалби. , 

Молбите и жалбите што к'е се однесуваат на не-
каков законски предлог или инаку на некаков пред-
мет што се веќе претресува во Собранието или во еден 
од одборите, ќе бидат н а ф т е н и непосредно до Со-
бранието или до надлежниот одбор. 

Секој пратеник има право да разгледа секоја 
молба или жалба. -

Член 75 
Молбите и жалбите што не к'е ги испрати до 

Собранието или до други одбори;, Одборот за молби 
и жалби ќе тп испрати до Владата на НРМ или на 
некој од нејзините членови, ако смета дека реша-
вање по молбата или жалбата спаѓа во нивна над-
лежност, или к 'е х ги разгледа и со свој извештајо.н 
предлог ќе ги испрати до Президиумот на Народното 
собрание на решавање. 

Ако одборот смета дека молбата или жалбата 
не заслужува да биде разгледана, тој ќе ја одбие 
сам. 

X. - ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

Член 76 
Пратениците имаат право да поставуваат праша-

ња до Претседателот и до членовите на Владата за 
важни прашања од политиката и работењето на др-
жавната управа или за приликите ,во својот крај. 

За поставување на вакви прашала Собранието 
може да одреди нарочен ден' на пречекот од' засе-
данието, но можат да се поставуват и на почетокот^ 
од секоја седница на Собранието, (чјј. 17). 

Претседателот односно членовите на Владата на 
НРМ одговараат на прашањето писмено или усмено 
на садница што к'е се одреди за таа цел особено, по 
правило, при крајот на седницата. Одговорот на пр,а-
шањето мора да биде даден за време на истото за-
седание. 

Подносителот на прашањето може своето пра-
шање да го повлече. / 

Член 77 
После одговорот на (претседателот односно на 

членот на Владата по правило, може да зборува са-
мо подносителот на прашањето заради некакво об-
јаснување и заради изјава дали е доволен, со од-
говорот или не. Претседателот може со оглед на 
важноста на прашањето, после одговорот сепак да 
дозволи дискусија ,но оваа не може да трае по долго 
од една седница. 

После изјавата на подносителот на прашањето 
односно после дискусијата ако1 имало дискусија, се 
прејдува на дневниот ред без гласање, но во слу-' 
чај да.имало дискусија на дневниот ред може да се 
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премине и со гласање ако постои предлог било на 
прост било на мотивирано првјдување на дневниот 
ред. 

^ УЛ. - ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ , 
БЕЛЕШКИ 

Член 78 
За секоја седница на Собранието се води запис-

ник. 
Записниците на седниците ги водат секретариве 

по ред како к'е го одреди тоа претседателот. 
,Во записникот се бележат: 
1. Соопштенија на претседателот и на Владата; 
2. Предмети за кои игло Собранието решавало 

и решенија, што се за нив донесени, со тоа да кге се 
внесе и начинот на гласање како ^бро јот на г л а -
совите ,.,за и ,,против'' кај гласањето по име; 

3. Предметите ,за кои што Собранието к'е реши 
да се внесат во записникот. / 

Говорите на пратениците не се бележат ВО' за-
писникот, но се означуваат имињата на говорниците 
што зборува,ле „за" и ,.,против". 

Член 79 
Во почетокот на секоја наредна седница се чита 

записни,кот од претходна,та седница. Секој пратеник 
има право да стави забелешка на записникот. 
Ако секретарот изјави дека не ја приема дадената 
забелешка и да. останува при својата редакција, Со-
бранието решава за тоа: без претрес. Во случај да Со-
бранието најде да е забелешката оснсвателна сек-
ретарот е должен спрема неа да го исправи запи-
сникот. Конечно усвоен записник го пс^гпишуваја^ 
претседателот и секретарот. 

Записниците ќе се објавуваат во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Член 80 -
За сите говор,и, изјави и извештаи, како и за 

оноа што к'е го рече претседателот раководејќи со 
седницата на Собранието, се водат стенографски бе-
лешки. 

На седниците од одборите к'е се водат вакви 
белешки само кога тоа1 претседателот на одборот го 
смета за потребно'. 

СтеногравскиТе белешки се поднесуваат на увид 
до претседателот на Собранието и секомучна рѕеч е 
забележена. 

Говорникот може во стенографскиот текст да%1 и 
дава само оние измени што се однесуваат на редак-
цијата, не внесувајќи ново нити изоставувајќи изра-
зени мисли и причини. За овоа к'е се грижи претсе-
дателот на Собранието. Во случај за спор претсе-
дателот, по барање на пратеникот што бара измена 
ја изнесува стварта пред Собранието да реши за 
тоа, од кога к'е ги сослуша двајцата. ^ 

XII - ОДРЖУВАЊЕ НА РЕД 

Член 81 
Исклучително прав01 за одржување на редот 

на седниците на Собранието/ му припаѓаа на претсе-
дателот на Собранието. 

Член 82 
Поради (повреда, на редот спрема пратениците 

можат да, ђе изречат следни дисциплински казни: 
1. — Забелешка за ред,; 
2. — Писмена забелешка за ред; 

3. — Одземање на збор; и 
4. — Времено исклучување од, седниците. 
Исклучувањето: не смее да биде прв пат подол-

го од 3 седници, а секој друг пат не подолго од 10 
седници. 1 

Првите три казни ги изречува самиот пр,етсе-
дател, а четвртата ја израчува Собранието без прет-
ресување, по предлог на претседателот или дваесет 
пратеници. 

Казнениот пратеник не може да бара да ја уки-
не Собранието казната Што ја изрекнал претседате-
лот. 

Член 83 ^ 
Со забелешка за ред к'е се казни секој прате-

ник кој што со својот говор или со своето поведе-
ние во Собранието го нарушува редот и пропи-
сите на Пословникот. 

Член 84 , . 
Со писмена забелешка за ред к'е се казни секој 

пр,атеник кој што е на иста седница порано опоме-
нет на -ред,. 

Оваа казна се внесува во записникот, 

Член 85 
Со одземање на збор к'е се казни пратеник што 

во својот говор го повреди ред,от, а порано на^ иста-
та седница бил век'е казнет со писмена забелешка 
за ред, или два пати не сакал да го послуша Прет-
седателот. 

Член 86 
Со казна времено' исклучување к'е ; ф 1казни 

пратеник кој што лично навредува или клевети на-
родни пратеници или се држи непристојно спрема 
Собранието или за кого к'е се утврди: да не е запа-
зи л тајната за предметите за кој што е изгласана 
тајност или кој што не сака да го послуша претседа-
телот, нарочно во поглед на извршувањето на каз-
ната. Со иста, казна к'е се казни и пратеник што го 
нарушува редот и го спречува работењето на сед-
ницата. 

Член 87 
Пратеник кој е казнет со казна исклучување 

должен е да излезе веднага од салата на Собранието. 
Во случај да се пр-отиви, претседателот к'е ја пре-
кине седницата и к'е нарфи '^казнениот пратеник 
со сила да се отстрани. а 

Пратеник против кого се предлага казна за вре-
мено исклучување има право да зборува во своја 
одбрана највеќе 5 минути. Ако поведе пр,атеници 
едновремено се предложени за исклучување поради 
заеднички извршен прекршок на редот има право 
да зборува с^мо еден од, името на сите, но неговиот 
говор може да трае највеќе 10 минути. 

Член 88 
Казната одземање на збор и казната исклучу-

вање од седниците на Собранието се внесуваат се-
когаш во записникот на Собранието. 

Ка,знана исклучување повлекува губење на 
дневници за време додека е исклучен. 

Член 89 
Ако некој од слушателите на галериите не седи 

мирно, претседателот може да нареди да се отстра-
ни. Во случај на поголемо нарушување на редот 
претседателот може ^да нареди да се испразнат га-
лериите. 
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Никој со оружје не може да влезе во зградата 
во која што Собраниено заседава, освен лица што 
по прописите носат оружје, а се навог'аат во служ-
бена работа кај Собранието. 

XIII - ПЕРСОНАЛ И СМЕТКОВОДСТВО НА 
СОБРАНИЕТО 

Член 90 
Сиот персонал на Собранието стои под надзори 

на претседателот. Персоналот е постојан или вре-
мен. Бројот и платите на персоналот к'е бидат 
предвидени со послсвник што к'е го донесе Адми-
нистративниот одбор. 

Член 91 
Претседателот на Собранието е повисок нар(ед-

бодател за извршувањето на претсметката на ра,схо-
дите на Собранието. 

Административниот одбор должен е на секој' 
три месеци да ги прегледува сметките и да му под-
несува извештај на Собранието. 

0 

XIV - АРХИВА, БИБЛИОТЕКА И ПЕЧАТ 

' Член 92 
,Собранието има своја архива и библиотека. Ар-

хивата и библиотеката имаат свои службеници. 
Член 93 

Собранието има свој печат со грб на Народна 
Република Македонија. Околу грбот е из дол бан нат-
писот: „Народно собрание нћ Народна Република 
Македонија"; 

Печатот на Собранието го чува еден од секрета-
рите кого к'е го определи претседателот. 

Овој Пословник влегува во сила штом к'е го 
прими Собранието. 

(Од Народното собрание на Народна република 
Македонија) 

47 
Врз основа на член 10 точ. 1 и 2 од Законот за 

администратиЕНО-територи јал ната поделба на Наредна 
Република Македонија, Президиумот на Народното со-
брание на Народна Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ И ОБРАЗУВАЊЕ НОВИ МЕСНИ 
НАРОДНИ ОДБОРИ И ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ 

ПООДДЕЛНИ МЕСТА ОД ПОДРАЧЈАТА НА ЕД-
НИ МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ И ПРИКЛУЧУВА-

ЊЕ ВО ПОДРАЧЈАТА НА ДРУГИ МЕСНИ 
НАРОДНИ ОДБОРИ 

I 
Се укинуваат односно се осниваат следни нови 

месни народни одбори: 
1) Се укинува Месниот народен одбор Севен-

декли во Г'еЕг'елиска околија и неговото подрачје 1е 
приклучува во подрачјето на Месниот народен од-
бор Чанакли од истата околија. 

2) Се укинува Месниот народен одбор Падали-
ште во Гостиварска околија и неговото подрачје се 

приклучува во подрачјето на Месниот народен одбор 
Србиново од истата околија. 

3) Се укинува Месниот народен одбор! Долно 
Лакочереј во Охридска околија и неговото подрачје 
се приклучува во подрачјето на Месниот народен 
одбор Косел од истата околија. 
^ 4) Се: укинува Месниот народен одбор Ново 
Село во Охридска, околија и неговото подрачје се 
приклучува во подрачјето на Месниот народен одбор 
Белчишта од истата околија. 

5) Се укинува Месниот народен одбор Лисиче 
во ТитоввелеЦжа околија и селото) Дреново1 од исти-
от Местен народен одбор се приклучува во подрач-
јето на Месниот народен одбор Долно Јаболчиште, а " 
селото Лисиче во подрачјето на' Месниот народен 
одбор Гор,но Врановци, а од селото Мелница се обра-
зува. нов местен народен одбор со седиште во Мел-
ница, во чие подрачје влегува селото Мелница. 

П 
ѕ 

Од подрачјето на поодделни месни народни од-
бори се одделуваат и се приклучуваат во подрачјето 
на други месни народни одбори следните места: 

1) Селото Тодор,овци се одделува од подрачјето 
на Месниот народен одбор Бигла во Делчевска око-
лија и се приклучува во подрачјето на Месниот 
народен одбор Луковица од истата околија. 

9 2) Селото Визбегово се одделува од подрачјето 
на Месниот народен одбор Бардовци во Г'орчепе-' 
тппв,ска околија и се приклучува в01 подрачјето на 
Месниот народен одбор Бразда во Скопска околија. 

3) Селото Бигор Доленци се одделува од подрач-
јето ца Месниот народе-н одбор Челопеци, во Ки-
невска околија и се пр,иклучува во подрачјето на 
Месниот народен одбор Стаорец од истата околија. 

4) Селото Војник се одделува од подрачјето на 
Месниот нар,оден одбор Младо Нагоричане во КVма-
новска околија и се приклучува во подрачјето на 
Месниот народен одбор Облавце од истата околија. 

5) ,Селото Гуѓаково се одделува од подрачјето 
на Месниот народен одбор Царевиќ' во Прилепска 
околија и се приклучува во подрачјето на Месниот 
народен одбор Дуње од истата околија, 

6) Селото Трубарево се одделува од подрачјето 
на Месниот народен одбор Кадино во Скопска око-
лија и се приклучува во подрачјето1 на Месниот на-
роден одбор Маџари во IV Реон на град Скопје. 

7) Селото Дебарце се одделува од подрачјето 
на Месниот народен одбор Желино во Тетовска 
околија и се приклучува во подрачјето1 на Месниот 
народен одбор Групчин од истата околија. -

III 
Владата к'е го обезбеди извршувањето на оваа 

одлука. 
IV 

. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Број 195, 16 февруари 1951 год. Скопје 

Президиум на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

Секретар, . Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Видое Смилевски, с. р. 
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З А П И С Н И К 

ОД'' ТРЕВАТА„ СЕДНИЦА НА Н О ВОНРЕДНО 
ЗАСђЗШМЃША НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, 

ОСМАНА НА 24 ЈАНУАРИ 1951 ГОД. 

Претседава: Димче Стојанов-Мире 
Секретара Мито Хаџи Василев 
Претседателот Димче Стојанов Мире ја отвори 

третата седнаа на 1-то вонредно заседание на На-
родното собрание на НРМ во 16,20 часот. 

Прочиѓганиот записник од втората седница Со-
бранието го прими без гфимедба. 

На предлог тф Претседателот, Собранието одобру-
ва отсуство по 4 дена ,на народните пратеници: ̂ Исак 
СиоН\ Киро Глигоров и Јашар Хал иии. 

. Претседателот објави дека се преминува на 
дј^вниот ред: продолжување претр^есот на Предло-
гот на законот за државниот буџет на Народна Ре-
публика Македонија за 1951 година. 

ЕкспОзеа дадоа: Крсте Црвенковски, министер 
за просвета наука и култура; Благој Попов, мини-
стер-Претседател на Советот за енер1гетика, прерабо-
тувачка и екстрактивна индустрија; Премал Сејфу-
лаи министер-Претседател на Советот за комунални 
работи и локална индустрија; и Ристо Вајарски, ми-
нистер за трговија и снабдување. 

Пјотоа Ирег0едател)С)111 Димче ОгојановкМире ја 
заклучи тревата седница на 1-то вонредно заседание 
во 17,40 часот а идната ја закажа, за 25 јануари 
1951 год. во 9 часот, со дневен ред: продолжување 
претресот на Предлогот на законот за државниот 
буџет на Народна Република Македонија за 1951 год. 

Скопје, 24 јануари 1951 год. 

Секретар, Претседател, 
МиФо Хацги Василев с. р. Димче Стојанов-Мире с. р. 

З А П И С Н И К 

ОД ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА 1-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НРМ, ОДРЖАНА НА 25 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: Димче Стојанов-Мире. 
Секретар: Мито Хаџи Василев. 
Претседателот Димче Стојанов-Мире ја отвору, 

'четвртата седмица на рѓо вонрјејдно заседание на 
Народното собрание на НРМ во 9 часот. 

Прочуениот записник од третата седница Со-
бранието ГО) прими без примедба. 

Претседателот објавува да се преминува на 
дневниот ред: продолжување претресот на Предло-
гот на законот за државниот буџет на Народна Ре-
публика Македонија за 1951 година. 

Експозе даде Наум Наумовски,/ министер-Прет-
седател на Советот за земјоделие и шумарство. Ве 
10 часот Претседателот даде одмор, од 10 минути. 
После одморот зборуваа народните пратеници: Боро 
Петровски „за" и Јанко Влаху „за". Претседателот 
објавува дека листата на говорниците е исцрпена, а 
законскиот предлог го ставува на гласање. Собр;ани-
ето гласајќи со дигање рака го усвои законскиот 

предлог. Претседателот Димче ртојанов-Мире обја-
вува дека Законот за државниот буџет на Народна 
Република Македонија за 1951 година е примен едно-
гласно од Собранието. / 

Потоа се преминува ,на втората точка од днев-
ниот ред: претрес на Предлогот на законот за др-
жавната завршна сметка на Народна Република Ма-
кедонија за 1949 година. 

Откога известителот на Одборот за стопански 
план и 'финансии, Ванчо Бурзевски го прочита из-
вештајот на Одборот^ Собранието гласани со дига-
ње рака го усвои законскиот предлог. Преиседателот 
објавува дека Законот за државната завршна смет-
ка на Народна Република Македо^ја ЗС3149 годи-
на е примен едногласно о,д -Собранието. V 

Потоа Претседателот соопштува дека, ^ 
имунитетниот одбор му достави извенѓиаЈ на Народ-
ното собрание за уважување оставката на народниот 
пратеник Фотев Наумов Богоја и го покани извести-
телот на Одборот да го поднесе извешадјот. Отаако 
известителот, Назим Фируз го прочита ^твепЈГфјот 
на Одборот, Собранието гласајќи со доши? рата 
едногласно то усвои. Претседател огг објавува дека 
оставката, на народниот пратеник Фотев Наумов Бо-
гоја, избран во осма изборна околија на Битолската 
околија е уважена од Собранието, а на ветово место 
се повикува за нареден пратеник, неговиот заменик 
Ѓуровски Костов Горѓи, земјоделец од село Ношпал. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседа-
телот предложи да се заклучи оваа седишта и поба-
ра од Собранието овластување да претседателот и 
секретарот го оверат записникот ед одеа седница. 
Софанието ги усвои овие предлози. П^и^тседагтлот 
Динче Стојанов-Мире ја заклучи ч е т в р т а чждадаца 
а со тоа и 1-то вонредно заседание на Шродаого 
собрание на НРМ (Второ свикување) во 14ЏШ часот. 

Скопје, 25 јануари ^ ШИ година. 

Секретар^ Претседател, 
Ми^о Хаџи Василев с. р. Димче Стојанов-Мире с . Р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страна 

45 Изменеше а и дополненија на Правилникот 
за работата на Народното собраниска НРМ 83 

46 Пословник на Народното собрание на Народна 
\ Република Македонија ;

 7 — 84 
47 Одлука, за укинување и образување нови 

^ месни народни одбори и за одделување по-
оделни места од подрачјата на едни месни 
народни одбори и приклучување во подра-г 
чјата на други месни народни одбори — — 93 

48 Записник од тр,етата седница на 1-то вонредно 
заседание на Народното собрание на, НРМ, 
одржана на 24 јануари 1951 год. ч 94 

49 Записник од четвртата седница на 1-то вон-
редно заседание на, Народното собрание на 
НРМ, одржана на 25 јануари 1951 год,. - — 94 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија"— Скопје 
ул, „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски, Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народа 
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