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На основа на член 48 од Уставниот закон за 

основите на општествегото и политичкото устројс-
тво и органите на власта на Народна Република 
Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на Четвртата заедничка седница на Ре-
публичкиот собор и Соборот на производителите, 
одржана на 3 октомври 1958 година донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НД НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За осигурување на услови Народното собрание 

да ги врши своите права и должности утврдени со 
Уставот и за утврдување на правила за работата 
на Собранието^ се донесуваат деловници. 

Член 2 

Деловникот на Народкрто собрание содржи од-
редби за работата на Собранието на заедничките 
седници на соборите, за правата и должностите на 
претседателов потпретседателот и секретарот на 
Собранието, за составот и делокругот на одборите и 
комисиите на Собранието и за администрацијата на 
Собранието. 

Секој собор донесува свој деловник. 

П. ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

Член 3 
Едно свикување на Народното собрание трае од 

денот кога е одржан првиот состанок на Народното 
собрание до денот на неговото распуштање. Сви-
кувањата на Собранието се обележуваат со редни 
броеви. 

Член 4 
Народното собрание е во постојано заседание 

за сето време на траењето на едно свикување и 
работи во одделни седници на своите собори, во 
заеднички седници на обата собора и во седници 
на одборите и комисиите на соборите и на Собра-
нието. 

) Летниот одмор на Собранието трае најмногу 
три месеци. Должината на летниот одмор, по пред-
лог од претседателот на Народното собрание, Ја 
определува Собранието нр заедничка седница на со-
борите. 

Претседателот на Собранието може, во случај 
на особена потреба, и за време на летниот одмор 
да свика седница на одбор или комисија на Собра-
нието и на соборите, како и одделни и заеднички 
седници на соборите. 

Член 5 
Новоизбраното Собрание се свикува во заседа-

ние најдоцна за триесеттиот ден од денот на извр-
шените избори. 

Новоизбраното Собрание го свикува претседа-
телот на Собранието од претходното свикување, а 
ако тој тоа не го стори, Собранието ќе се состане 
по покана од Извршниот совет или по покана од 
дваесет пратеници. 

Ш. ПРВА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НАЈ СОБОРИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

Член 6 
Првата заедничка седница на соборите на На-

родното собрание ја свикува претседателот на На-
родното собрание од претходното свикување на ос-
нова на предлог од соборите за свикување на за-
едничка седница на соборите. 

Првата заедничка седница на соборите ја отвора 
претседателот на Народното собрание од претходно-
то свикување. 

На дневен ред на оваа седнЈИца се става: избор 
на претседател, потпретседател и секретар на На-
родното собрание, избор на претседател и членови 
на Извршниот совет и избор на членови на одбо-
рите и комисиите на Собранието. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 
СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕ 

Член 7 
Народното собрание има претседател ? потпрет-

седател и секретар, кои се избираат од редот на 
народните пратеници на првата заедничка седница 
на соборите. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот 
се избираат за целото време за кое е избрано Со-
бранието, но остануваат на должност и по распуш-
тањето на Собранието до нов избор на претседател, 
потпретседател и секретар. 

Член 8 
Претседателот на Собранието ги врши овие пра-

ва и должности: 
го претставува Собранието; 
ги потпишува, [покрај претседателот на Изврш-

ниот сонет, указите за прогласуваше на законите; 
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се грижи за извршувањето н|а одлуките на 
Собранието и на неговите собори; 

ги свикува заедничките седници на соборите 
и претседава на нив; 

предлага дневен ред на заедничките седници 
на соборите; 

ги свикува во седница соборите на Собранието 
согласно одредбите на нивните деловдаци; 

се грижи за применувањето на деловниците на 
Собранието и на соборите и го толкува деловникот 
на Народното собрание; 

ја ускладува работата на соборите и другите1 

тела на Собранието; 
се грижи за заштитата на пратеничкиот иму-

нитет и другите пратенички права; 
го составува предлогот к̂ а претсметката на при-

ходите и расходите на Собранието; 
се грижи за обезбедувањето на правата на пе-

чатот во Собранието; 
пропишува куќен ред на Собранието и правила 

за стражата на Собранието; 
врши други права и должности предвидени со 

овој деловник и со деловниците на соборите. 

Член 9 
Претседателот односно потпретседателот на Со-

бранието, кога претседава на заедничка седница 
на соборите, не може да учествува во претресот и 
во гласањето, освен во гласањето за избор кога 
тоа се врши тајно. 

Член 10 
Претседателот на Собранието во случај на спре-

ченост во сите негови права и должности го заме-
нува потпретседателот на Собранието. 

Потпретседателот му помага на претседателот 
во вршењето на работите одредени со овој делов-
ник, и, во договор со претседателот, може да прет-
седава на заедничка седница на соборите. 

Во случај спреченост на претседателот и пот-
претседателот на заедничка седница на соборите, 
претседаваат претседателите на соборите. 

Член 11 
Секретарот на Собранието му помага на прет-

седателот во раководењето со седниците и во ускла-
дувањето на работите на соборите и другите тела 
на Собранието, води записник на заедничката сед-
ница на соборите, го чита записникот, се грижи за 
објавувањето на стенографските белешки и другите 
публикации на Собранието, се грижи за работата 
на администрацијата на' Собранието и нрши други 
права и должности предвидени со овој деловник. 

Во случај спреченост на секретарот, во ра-
ководењето со седниците на претседателот му по-
мага пратеник кого ќе го определи претседателот. 

Член 12 
Избор на претседател, потпретседател и секре-

тар се врши на основа на поединечни предлози. 
Предлог на кандидатура за претседател, пот-

претседател и .секретар можат да поднесат} најмал-
ку дваесет пратеници. 

Член 13 
Изборот на претседател, потпретседател и се-

кретар се врши со јавно гласање. По предлог од 

најмалку еден пратеник Собранието може да реши 
изборот да се изврши со тајно гласање. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, Собра-
нието избира прво претседател, потоа потпретседа-
тел и најпосле секретар. 

Кога изборот се врши со јавно гласање и за 
претседател е кандидиран претседателот на Собраа 
нието од претходното свикување, за времето до-
дека се избира претседател со седницата раководи 
потпретседателот на Собранието од претходното 
свикување^ а ако тој е отсутен, со седницата ра-
ководат претседателите на соборите. 

Ако изборот на претседател, потпретседател, и 
секретар се врши со тајно гласање, за времето до-
дека се врши изборот со седницата раководат прет-
седателите на соборите, на кои ќе им помагаат 
уште три пратеници што ќе ги избере Собранието 
од редот на пратениците кои не се кандидиран^ 

Избраниот претседател стапува на должност 
веднаш по објавувањето на резултатот од изборот 
и, ако изборот се врши со јавно гласање, тој рако-
води со изборот на потпретседателот и секретарот. 

Член 14 
Собранието може да ги разреши претседателот, 

потпретседателот и секретарот и пред истекот на 
времето за кое се избрани. 

Претседателот, потпретседателот односно секре-
тарот се разрешени ако за разрешувањето гласало 
мнозинството од сите народни пратеници. 

Во поглед постапката за разрешување на прет^ 
седателот, потпретседателот или секретарот и за 
начинот на гласањето при разрешувањето сходно 
ќе се применуваат одредбите за нивниот избор. 

Член 15 
Претседателот, потпретседателот и секретарот 

на Собранието оставка на функцијата на која се 
избрани му поднесуваат на Собранието. 

Оставката треба да биде во писмена форма и 
образложена. 

Поднесената оставка се става на дневен ред на 
наредната седница по нејзиното поднесување. 

Собранието ја уважува или не ја уважува под-
несената оставка. 

За оставката Собранието решава без претрес, но 
по барање од народен пратени^ претседателот, 
потпретседателот односно секретарот кој поднел ос-
таваа е должен да даде поблиско .појаснеше за 
причините на поднесената оставка. 

Член 16 
На претседателот, потпретседателот или секре-

тарот му престанува функцијата ако му престане 
пратеничкиот мандат или ако му биде уважена 
оставката. 

На местото на претседателот, потпретседателот 
или секретарот кој е разрешен, на кого му е ува-
жена оставката или му престанала функцијата по-
ради престанок на пратеничкиот мандат, Собранието 
врши дополнителен избор на претседател, потпрет-
седател или секретар. 
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V. ЗАЕДНИЧКИ СЕДНИЦИ НА СОБОРИТЕ 

1) Делокруг 

Член 17 
На заедничките седници на соборите учеству-

ваат и решаваат сите членови на Републичкиот со-
бор и на Соборот на производителите. 

Член 18 
Собранието на заедничка седница на соборите 

ги врши следните работи: 
1) избира и разрешува претседател, потпрет-

седател и секретар на Собранието; 
2) избира и разрешува претседател и членови 

на Извршниот совет; 
3) избира и разрешува членови на одборите и 

комисиите на Собранието; 
4) избира и разрешува претседатели и судии 

на окружните судови и на Врховниот суд на На-
родна Република Македонија; 

5) избира и разрешува претседатели и судии на 
окружните стопански судови и претседател, судии 
и повремену судии на Вишиот стопански суд на 
Народна Република Македонија; 

6) ја прогласува измената на Уставот; 
7) донесува деловник на Собранието и ги пот-

врдува деловниците на одборите и на комисиите на 
Собранието; 

8) ги решава споровите за надлежност помеѓу 
соборите; 

9) ги претресува извештаите на одборите и на 
комисиите на Собранието, доколку со овој деловник; 
тоа не е ставекр во надлежност на соборите; 

10) ја потврдува уредбата за организацијата и 
работењето на Извршниот совет; 

11) врши други работи одредени со Уставот и 
овој деловник. 

Член 19 
Собранието на заедничка седница на соборите 

може да донесува декларации и резолуции по пра-
шања од надлежноста на републичките органи на 
власта и по други прашања од општ интерес за 
Народна Република Македонија, како и препораки 
за работата на државните органи, самоуправните 
установи и стопанските организации, ако обата со-
бора претходно се согласиле овие акти да се стават 
да дневен ред на заедничка седница. 

Собранието и без претходна согласност на собо-
рите може да ги стави на дневен ред на заедничка 
седница на соборите актите од претходниот став 
ако еден пратеник, кого го подржуваат најмалку 
уште девет членови од истиот собор не стави ба-
рање по актот да се решава на одделни седници на 
соборите. 

Соборите можат да решат на заедничка седница 
да претресат одделни законски предлози и други: 
прашања од општо значење во чие решавање учес-
твуваат обата ообора, извештаите што ги подне-
сува Извршниот совет по своја иницијатива или 
по барање од Собранието извештаите коморите 
и други организации и установи, но гласањето по 
законските предлози се врши на седница на секој 
собор одделна 

Член 20 
Ако по» барање од еден собор, извештај на Из-

вршниот совет треба да биде поднесен само во со-
борот што го барал поднесувањето на извештајот, 
извештајот ќе биде поднесен на заедничка седница 
на соборите ако тоа го побара и другиот собор. 

Член 21 
На дневен ред на заедничка седница на собо-

рите може под услов од член 19 став 2 на овој де-
ловник, да се стави и претрес по одделни прашања 
од општо политичко значење. Ваквиот прет рес се 
завршува без усвојување на одредена одлука, а мо-
ж е да се заврши и со заклучок на Извршниот совет 
да му се препорача да подготви предлог на закон 
или друга одлука што ќе им се поднесе на ^оборите, 
или во своја надлежност да донесе потребни одлуки 
односно да преземе соодветни мерки. 

2) Свикување и јавност на седниците 

Член 22 
' Заедничките седници на соборите ги свикува 

претседателот на Народното собрание со решение, 
кое им се доставува на народните пратеници ако 
заедничката седница се свикува за денови во кои 
соборите не одржуваат седница. 

Заедничка седница на соборите свикува прет-
седателот на Собранието на основа на решение од 
обата собора, по предлог од еден собор, од постоја-
ните одбори или комисии на Собранието, од Изврш-
ниот совет или по сопствена иницијатива. Предло-
гот мора да содржи прашања од делокругот на за-
едничката седница на соборите заради 'Јие распра-
вање се предлага свикувањето на седница. 

Претседателот е должен да свика заедничка 
седница на соборите" во сите случаи кога тоа го 
предлагаат телата на Собранието наведени во прет-
ходниот став, како и во други случаи кога тоа е 
одредено со Уставот. 

Ако претседателот не свика заедничка седница 
соборите кога тоа е одредено со овој деловник, 

Собранието ќе се состане на заедничка седница по 
покана од најмалку дваесет пратеници или од Из-, 
вршниот совет. 

Член 23 
Заедничката седница може да биде прекината 

пред да биде исцрпен дневниот ред. 
Седницата ја прекинува претседателот на Со-

бранието по своја иницијатива или по предлог од 
едец народен пратеник. 

Објавувајќи го прекинот на седницата, претсе-
дателот на Собранието е должен истовремено да го 
објави денот и часот кога ќе продолжи заеднич-
ката седница односно начинот на кој народните 
пратеници ќе бидат известени за денот и часот кога 
ќе продолжи седницата. Освен тоа, денот и часот 
кога ќе продолжи заедничката седница претседа-
телот ќе го објави и на огласната табла во просто-
риите на Собранието. 

Претседателот на Собранието може да ја преки-
не седницата најмногу за три дена. За прекин по-
долг од три дена потребно е решение на Собранието. 

По предлог од народен* пратеник, кого го подр-
жуваат најмалку уште девет народни пратеници, 
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претседателот на Собранието е должен да го стави 
на гласање и прекинот на седницата до три дена. 

Член 24 
Заедничките седници на соборите се јавни. 
По предлог од Извршниот сонет или од најмал-

ку десет пратеници, Собранието може да реши од-
делна седница во целост или делумично да се одр-
ж и без присуство на јавноста. 

По предлог од претходниот став Собранието 
решава без претрес. 

Член 25 
За прашањата за кои Собранието решило на 

заедничка седница да расправа без присуство на 
јавноста, ќе се расправа без присуство на јавноста 
и во одборите и комисиите на Собранието и на со-
борите, ако тие прашања им бидат упатени на 
претрес. 

Работата на седница одржана без присуство на 
јавноста се смета за државна тајна. За работата 
на ваква седница може да се објави само она што 
ќе реши Собранието да биде објавено. 

3) Почеток на седницата и утврдување на 
дневниот ред 

Член 26 
Заедничката седница ја отвора претседателот 

ка Собранието. Веднаш по отворањето на седницата 
претседателот утврдува дали е присутен потребниот 
број членови на Републичкиот собор и на Соборот 
на производителите за полноважно решавање. 

Откако претседателот ќе утврди дека на седни-
цата присуствува потребниот број членови на со-
борите, секретарот ќе го прочита записникот од 
претходната седница. 

Член 27 
Секој пратеник има право да стави забелешки 

на записникот. 
Ако секретарот ја прими забелешката, таа ќе 

се внесе во записникот, а ако секретарот не ја при-
ми, за основаноста нр забелешката Собранието ре-
шава без претрес. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот. 

Член 28 
Пред утврдувањето на дневниот ред, а ако сед-

ницата била прекината, во почетокот на продолжу-
вањето пред преминувањето на дневниот ред, прет-
седателот дава кратки соопштенија во врска со 
работата на С о б р а н и е ^ за примените претставки 
и жалби и одговара на прашањата од пратениците 
што му се нему упатени а се однесуваа г на вна-
трешното работење на Собранието и на повредите 
на пратеничкиот имунитет и другите пратенички 
права. 

Потоа претседателот го известува Собранието 
за сите примени предлози за дневен ред. 

Член 29 
Откако ќе ги ислуша соопштенијата и ќе се за-

познае со примените предлози за дневен ред, Со-
бранието го утврдува дневниот ред на заедничката 
седница. 

Дневниот ред се утврдува во почетокот на сед-
ницата. 

Член 30 
Предлог на дневниот ред поднесува претседа-

телот на Собранието. 
Предлог за ставање одделни прашања на дне-

вен ред има право да поднесува секој народен пра-
теник, секој собор, одборите и комисиите на Со-
бранието и на соборите, како и Извршниот совет. 

Предлог за ставање одделни прашања на дне-
вен ред се поднесува писмено пред седницата, но 
со согласност на Собранието, ваков предлог може 
да се поднесе усно и на самата седница. 

Претседателот на Собранието е должен пред 
почетокот на седницата на народните пратеници да 
им стави на располагање список на сите предлози 
што за дневниот ред на заедничката седница се 
предложени најдоцна на 24 часа пред закажаната 
седница. Во списокот предлозите се наведуваат по 
оној ред по кој му се доставени на Собранието. 

Член 31 
Одделно прашање може пред, во текот или по 

завршениот претрес, а пред да се пристапи кон гла-
сање, да се симне од дневниот ред воопшто или со 
цел да му се достави на одбор или комисија на 
натамошно проучување. 

Подносителот на предлогот може предлогот да 
го повлече се до неговото ставање на гласање. 

Член 32 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

се бара итност за распрашње на одделно прашање 
или за симнување на одделно прашање од дневниот 
ред, по барање од најмалку пет народни пратеници, 
претседателот на Собранието ќе отвори претрес по 
тие предлози. 

4) Говори на пратениците 

Член] 33 
На. заедничка седница на соборите има право 

да говори секој народен пратеник. 
Собранието може да реши на заедничка седница 

на соборите да биде ислушан државен секретар, 
секретар во Извршниот совет? или друг раководен 
службеник на републичката управа, старешина на 
републичка установа, претседателот на Врховниот 
суд на Народна Република Македонија, претседа-
телот на Вишиот стопански суд на Народна Репуб-
лика Македонија, јавниот правобранител на На-
родна Република Македонија како и претставник 
на стопанска или општествена организација. 

Член 34 
Секој народен пратеник има право да говори на 

јазикот на народот на кој му припаѓа. 
Говорите одржани на јазикот на припадниците 

на националните малцинства веднаш се преведу-
ваат на македонски јазик. 

Член 35 
Никој не може да говори на седница пред да 

побара и добие збор од претседателот. 
Претседателот дава збор по редот на пријаву-

вањето. 
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Пријави за збор можат да се поднесуваат од 
моментот на отворањето на претресот па се по евр-
шетокот на претресот. Пријавите за ебор се под-
несуваат писмено или усно. 

На подносителот на предлог, на претставниот 
на Извршниот совет и на известителите на одбо-
рите и комисиите' претседателот ќе лм д*де збор 
преку ред, ако тие побараат збор за да 10 изменат 
или дополнат предлогот или за да дадат нови образ-
ложенија. 

Пријавениот' говорник може својот ред да му 
го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 36 
На пратеникот што сака да говори за повреда 

на деловникот или за повреда на утврдениот дне-
вен ред, претседателот му дава збор штом ќе по-
бара. Неговиот говор не може да трае повеќе од 
пет минути. По истото прашање друг пратеник не 
може да говори. 

Претседателот е должен да даде објаснение за 
повредата на деловникот односно за повредата 
утврдениот дневен ред. Ако пратеникот не бидз 
задоволен со даденото објаснение, претседателот го 
повикува Собранието без претрес да го реши ова 
прашање. 

Член 37 
Ако некој пратеник побара збор за да исправи 

навод што бил изложен погрешно и што дал повод 
за недоразбирање или предизвикал потреба од лич-
гр објаснување, претседателот ќе му даде збор штом 
ќе го сврши својот говор пратеникот што ја пре-
дизвикал исправката односно личното објаснување. 

Пратеникот мора да се ограничи на исправката 
односно на личното објаснување, а неговиот говор 
не може да трае повеќе од пет минути. 

Претседателот може на пратеникот да не му 
дозволи да прави исправка односно да говори за 
лично објаснување ако смета дека тој не е пре-
дизвикан. Ако пратеникот не се сложи со ова, по 
тоа прашање решава Собранието без претрес. 

Член 38 
Говорникот може да говори само по прашањето 

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

претседателот ќе го повика да се држи за дневниот 
ред. Ако говорникот и по повторното повикување 
не се држи за дневниот ред? претседателот ќе му 
изрече дисциплинска мерка одземање* 1>1 зборот. 

Член 39 
По предлог од пратеник, Собранието може да 

реши говорникот по ист предмет да може да говори 
само еднаш, како и да го одреди траењето на го-
ворот. 

Подносителот на предлог, претставникот на Из-
вршниот совет и известителите на одборите и ко-
мисиите по ист предмет можат да говорат повеќе-
пати и преку ред. 

Член 40 
Говорникот може да го прекине и да го опомене 

на ред само претседателот на Собранието. 
Претседателот е должен да се грижи говорни-

кот да не биде спречуван во слободата на, говорот. 

5) Претрес и решавање 

Член 41 
За секое прашање Собранието решава по прет-

ходен претрес, освен во случаите кога со овој де-
ловник е определено да се решава без претрес. 

Член 42 
На заедничка седница можат да се претресу-

ваат само предлози и прашања што се ставени на 
дневен ред. 

На заедничка седница на соборите се решава за 
усвојување или за одбивање на предлогот. 

Член: 43 
Собранието на заедничка седница на соборите 

може полноважно да решава ако на седницата е 
присутно мнозинството членови на едниот и дру-
гиот собор. 

Ако претседателот забележи дека на седницата 
не присуствуваат доволен број народни пратеници 
ќе нареди да се изврши прозивка на членовите од 
едниот и другиот собор. 

Прозивка ќе се изврши и тогаш кога тоа ќе го 
предложи еден пратеник чие барање го подржу-
ваат уште најмалку девет пратеници. 

Кога ќе се покрене прашање дали на седницата 
Присуствуваат доволен број пратеници, присутните 
пратеници се должни да останат во салата додека 
цз се изврши прозивката. 

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот на Собранието. 

Член 44 
Собранието на заедничка седница на соборите 

полноважно решава со мнозинство од дадените гла-
сови на присутните пратеници, освен ако со одред-
бите на овој деловлчк не е определено инаку. 

Ако бројот на пратениците што се воздржале 
од гласање е поголем од вкупниот број на оние што 
гласале „за" и „против", предлогот што бил.предмет 
на гласањето е одбиен, а ако се работело за избор 
се врши повторен избор. 

Член 45 
Собранието на заедничка седница на соборите 

донесува акти во форма на одлука, декларација, 
резолуција или препорака. 

За формата на својот акт Собранието решава 
според природата на предметот што е ставен на 
дневен ред и без оглед на формата во која актот 
бил предложен. 

Член 46 
Претресот по одделни прашања што не бараат 

донесување на акт, или за кои Собранието не сака 
да донесе акт, се завршува со прост или образло-
жен премин на дневен ред. 

Предлог за прост односно образложен^ премин 
на дневен ред може да поднесе претседателот на 
Собранието и секој пратеник. 

По предлогот за прост или образложен премин 
на дневен ред Собранието решава без претрес. 

Член 47 
Претресот по предлогот го заклучува претсе-

дателот на Собранието откако ќе утврди дека нема 
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повеќе пријавеше говорници односно дека никој не 
»се пријавува за збор во претресот по предлогот. 

По заклучувањето на претресот се преминува 
на гласање за предлогом доколку не е решено 
предлогот да му се упати на одбор или комисија на 
Собранието или на соборите односно претресот да 
сврши со прост или образложен премин на дневен 
ред. 

Претседателот може да му предложи на Собра-
нието да се заклучи претресот и да се премине нр 
гласање и кога листата на пријавените говорници 
не е исцрпена, ако смета дека прашањето што се 
наоѓа на дневен ред е доволно претресене. По овој 
предлог Сгбранието решава без претрес. 

Предлог да се заклучи претресот и да се пре-
мине на гласање може да поднесе и секој народен 
пратеник. Ваквиот предлог претседателот го става 
на гласање веднаш по неговото поднесување. 

6) Избори и разрешувања 

Член 48 
За сите избори што се вршат на заедничка сед-

ница на соборите важат одредбите од член 49 до 
член 53 од овој деловник, доколку за одделни из-
бори не е одредено инаку. 

Член 49 
Кога на заедничка седница на соборите се врши 

избор, изборот пришива со поедлагање на кандида-
ти одбрано кандидатски листи. 

Предлозите на кандидатури односно кандидат- , 
ски листи се поднесуваат писмено. Тие треба да | 
бидат потпишани од најмалку толку наполни пра- | 
теници колку со овој деловник е предвидено за 
поднесување на соодветниот предлог. Предлогот на 
кандидатската листа треба да содржи толку кан-
дидати колку се избираат членови ца соодветното 
тело. Во предлогот, покрај личното име на канди-
датот треба да стои реден број. 

Откако ќе сврши предлагањето, претседателот 
соопштува кои предлози на кандидатури односно 
кандидатски листи се поднесени, го објавува поче-
токот на гласањето и, ако се врши јавно гласање, 
ги става предлозите на гласање според редот по 
кој се поднесени. 

Подносителите на предлогот можат својот пред-
лог да го повлечат до почнувањето на гласањето. 

Откако претседателот ќе објави дека се прис-
тапува кои гласање никој не може да добие збор, 
освен ако сака да говори за повреда на деловникот 
која се однесува на изборот што се врши. 

Член 50 
Кога во изборот учествувал само еден кандидат, 

кандидатот е избран ако добил мнозинство од да-
дените гласови. 

Кога во изборот учествувале два или повеќе 
кандидати, избран е оној што добил најголем број 
гласови. 

Кога е предложена само една кандидатска лис-
та, избрани се сите кандидати од таа листа, ако 
листата добила мнозинство од дадените гласови. 

Кога се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи? резултатот од изборите се утврдува на , 
тој начин што бројот на гласовите што го добила » 

секоја листа се дели со 1, 2, 3 и така по ред до 
заклучно со бројот што му одговара на бројот на 
членовите што се избираат. Од броевите (колични-
ците) добиени со ваквото делење се земаат толку 
најголеми броеви (количници) колку членови се 
избираат. Од секоја листа се избрани толку канди-
дати колку има најголеми броеви (количници) на 
основа на кои се доделуваат мандатите. Во случај 
кога две или повеќе кандидатски листи имаат ед-
накви броеви (количници) на основа на кои се до-
делува последниот мандат, мандатот ќе го добие 
кандидатот од листата што добила најголем број 
гласови. Од листата се избрани оние кандидати кои 
во предлогот на кандидатската листа се нумери-
рани заклучно со оној реден број што според из-
вршената расподелба на мандатите се паѓаат на 
соодветната листа. 

Член 51 
Ако предложениот кандидат не добил мнозин-

ство од дадените гласови, или ако два или повеќе 
кандидати кои добиле најголем број гласови имаат 
еднаков број гласови, или ако бројот на воздржа-
ните гласови е поголем од вкупниот број на гласо-
вите дадени „за" и „против", се врши повторен* 
избор. 

Во повторниот избор имаат право да учеству-
ваат и нови кандидати односно кандидатски листи, 
кои можат дополнително да бидат поднесени до 
почнувањето на повторното гласање. Подносителите 
на поранешните предлози на кандидатури односно 
кандидатски листи можат до почнувањето на пов-
торното гласање да ги повлечат своите предлози. 

Член 52 
Предлогот за разрешување се поднесува писме-

но пред седницата или во текот на седницата. За 
примениот предлог во текот на седницата претсе-
дателот веднаш го известува Собранието, кое ре-
шава дали предлогот ќе го стави на дневен ред на 
истата седница. 

Предлогот} за разрешување содржи предлог оп-
ределен народен пратеник да се разреши од опре-
делена изборна должност на која .е избран 
заедничка седница на соборите или предлог да се 
разреши определено тело на Собранието во целост. 

Предлогот за разрешување треба да биде пот-
пишан од толку народни пратеници колку е по-
т р е б а за поднесувањето на предлог за избор на 
соодветната изборна должност односно за избор на 
соодветното тело на Собранието. 

Член 53 
Народниот пратеник е разрешен од определена 

изборна должност односно соодветното тело на 
Собранието е разрешецо во целост, ако за предло-
гот за разрешување гласало мнозинството од вкуп-
ниот број пратеници на Собранието. 

7) Гласање 

Член 54 
Пратеникот гласа лично. 
Пратеникот гласа на тој начин што се изјаснува 

„за" или „против" предлогот, или се воздржува од 
гласање, доколку со одредбите на овој деловник 
за тајното гласање не е определено инаку. 
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Пратеникот има ' право пред гласањето да го 
образложи својот глас. Говорот на пратеникот со | 
кој го образлага својот глас не може да трае по-
веќе од пет минути. 

Член 55 
На заедничката седница на соборите гласањето 

е јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Собранието може да реши на заедничка сед- ј 

ница на соборите гласањето за избор или разрешу-
вање да биде тајно. Предлог за тајно гласање мо-
жат да поднесат најмалку десет пратеници. По овој 
предлог Собранието решава без претрес. 

Член 56 
Гласањето со кревање рака се врши секогаш 

кога се гласа јавно, освен во случаите кога со овој 
деловник е определено поименично гласање. 

Гласањето со кревање рака се врши на тој • 
начин што претседателот прво ги повикува да кре-
нат рака пратениците кои гласаат за предлогот, 
потоа оние кои гласаат против предлогот и најпосле 
оние кои се воздржуваат од гласање. 

Член 57 
Поименично се гласа кога за еден избор има 

два или повеќе кандидати односно две или повеќе 
кандидатски листи. 

Претседателот на Собранието може да одреди 1 

поименично да се гласа по предлог на одлука или , 
на друг акт што се донесува на заедничка седница 
кога со гласањето со кревање рака не можело да 
се утврди дали мнозинството било „за" односно 
„против" предлогот или се воздржало од гласање. 

Поименично ќе се гласа и ако тоа го побара 
еден народен пратеник чие барање го подржуваат 
најмалку девет пратеници. 

Член 58 
Поименично гласање се врши со прозивање на 

пратениците кои гласаат изјаснувајќи се „за" или 
„против" предлогот или изјавуваат дека се воздр-
жуваат од гласање. 

Прозивање^ на пратениците го врши секрета-
рот на Собранието. 

Кога се предложени два или повеќе кандидати 
односно две или повеќе кандидатски листи, пра-
тениците гласаат изјаснувајќи се за еден од пред-
ложените кандидати односно за една од предло-
жените кандидатски листи, или изјавувајќи дека 
се воздржуваат од гласањ-е. Ако изборот се врши 
на основа на кандидатски листи, пратениците гла-
саат за листата повикувајќи се на името на првиот 
кандидат од соодветната листа или на бројот што 
го носи листата. 

Откако ќе сврши прозивањето, претседателот 
ќе праша дали има пратеници кои не биле проз-
вани. Ако на основа на списокот на пратениците 
се утврди дека некои од присутните пратеници не 
гласале при првото прозивање, тие ќе гласаат от-
како претседателот ќе одреди да се прозоват по 
вторпат оние пратеници за кои во списокот не е.од-
бележено дека гласале при првото прозивање. По 
второто прозивање се пристапува кон утврдување 
да резултатите од гласањето, 

Член 59 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
Кога изборот се врши со тајно гласање^ по 

свршеното предлагање на кандидати, претседате-
лот дава одмор, за кое време ќе бидат отпечатени 
гласачките ливчиња. 

Член 60 
Гласачките ливчиња се еднакви по големина 

и имаат иста форма и боја. 
На гласачкото' ливче мора да биде означен^ за 

кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат личните ими-

ња на кандидатите едно под друго по редот по кој 
се предложени. Секое име се заградува со литучи, 
а покрај името на десната страна се наоѓа празен 
квадрат. 

Ако изборот се врши со кандидатски листи, 
на гласачкото ливче се внесуваат сите предложени 
кандидатски листи по редот по кој се предложени 
и во секоја листа се внесуваат имињата на предло-
жените кандидати. Кандидатските листи на гла-
сачкото ливче се обележуваат со редни броеви. 
Секоја листа е заградена со линии, а покрај ред-
ниот број на листата на десната страна се наоѓа 
празен квадрат. 

Ако изборот на претседател, потпретседател и 
секретар на Собранието се врши со тајно гласање, 
гласањето се врши со исто гласачко ливче на кое 
пред имињата на кандидатите се означува и функ-
цијата за која се предложени кандидатите. 

Секое гласачко ливче е озван^гчено со печатот 
на Народното собрание. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 

Член 61 
Пратеникот кој при делењето на гласачките 

ливчиња не добил ливче, има право ливче да добие 
до свршетокот на гласањето. 

Откако ќе се јоазделат гласачките! ливчиња, 
претседателот одредува потребно време за попол-
нување на гласачките ливчиња. По> истекот на ова 
време претседателот го објавува почетокот на гла-
сањето. 

Член 62 
Со спроведувањето на избори што се вршат со 

тајно гласање раководи претседателот на Собра-
нието, на кого во тоа му помагаат секретарот ија 
Собранието и три пратеника што Собранието ги 
избира пред почетокот на гласањето. 

Секретарот врши поименично прозивање на 
пратениците на основа на списокот на сите чле-
нови на обата собора. Прозваниот пратеник гласа 
на тој начин што во гласачката кутија го пушта 
своето гласачко ливче свиткано двапати. 

Откако ќе се сврши п р о з и в а њ е ^ претседателот 
праша дали има пратеници кои не се прозвани. Ако 
на основа на списокот се утврди дека некои од 
присутните пратеници ке гласале при првото про-
зивање, тие ќе гласаат откако претседателот ќе 
одреди да се прозоват по вторпат оние пратеници 
за кои во списокот не е одбележено дека гласале 
при првото прозивање, 
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Член 63 
Пратеникот гласа на тој начин што во квад-

р а н т покрај името на кандидатот одгрсно покрај 
редниот број на кандидатската листа за која гласа 
го напишува знакот „X". 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати односно' само за една од 
предложените кандидатски листи. 

Ако е предложен само еден кандидат или една 
листа, пратеникот, ако гласа против кагр,идатот 
односно листата, не ќе го напише знакот „Х:< во 
квадратом 

Неважни се оние гласачки ливчиња на кои 
знакот „X" е ставен во квадратите покрај имињата 
на два или повеќе кандидати или покрај редните 
броеви на две или повеќе кандидатски листи, како 
и оние што се така пополнети што не може со 
сигурност да се утврди за кој кандидат односно 
за која листа пратеникот гласал. 

Член 64 
По свршеното гласање се врши пребројување 

на гласовите. 
Пребројувањето на гласовите се врши на тој 

начин што пратениците, кои му помагаат на прет-
седателот во спроведувањето на изборите, земаат 
едно по едно ливче, ги одвиткуваат и ги прегледу-
ваат и полноважните ливчиња му ги даваат на 
секретарот, кој за секој кандидат односгр канди-
датска листа го одбележува секој глас што го до-
биле а ако во изборот учествува само еден кан-
дидат односно една листа го одбележува и секој 
глас што бил против. Неважните ливчиња се од-
делуваат настрана. Откако ќе сврши пребројува-
њето, секретарот и пратениците што му помагаат 
на претседателот заедно ќе ги прегледаат сите лив-
чиња одделени како неважни за да утврдат далVI 
навистина се неважни. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот та гла-
совите дадени по списокот на основа на кој се 
гласало и бројот на гласачките ливчиња, резул-
татот се утврдува на основа на бројот на предаде-
ните гласачки ливчиња. 

Член 65 
Кога за разрешување се решава со тајно гла-

сање, на гласачкото ливче под името на лицето 
или на членовите на телото за чие разрешување 
се гласа? ќе се напишат и заградат со линии зборо-
вите „за разрешување" и „.против разрешување" 
и покрај овие зборови ќе се стави по еден празен^ 
квадрат. 

Пратеникот кој гласа за разрешување го напи-
шува знакот „X" во квадратот покрај зборовите 
„за разрешување", а ако гласа против разрешува-
њето го нагонлува истиот знак во квадратот покрај 
зборовите „против разрешување". 

За начинот на гласање при разрешувањето со-
гласно важат одредбите од овој деловник што се 
однесуваат за начинот на гласање при избор. 

Член бб 
По пребројувањето на гласовите претседателот 

на Собранието ги утврдува резултатите од гласа-
њето и на осгрва на тие резултати објавува дали 
соодветниот предлог е примен или одбиен, односно 

кои кандидати се избрани или кои лица се разре-
шени од должност. 

Ако гласањето за предлог на одлука или друг 
акт било поименично, претседателот ќе објави 
колку пратеници вкупно гласале, колку гласови 
имало за предлогот, колку гласале против и колку 
се воздржале од гласање. 

Ако гласањето за избор било поименично или 
тајно, претседателот ќе (објави' колку пратеници 
вкупно гласале, колку гласови добил секој канди-
дат односно секоја кандидатска листа и колку 
имало воздржани гласови односно неважни лив-
чиња. Ако бил предложен само еден кандидат од-
носно една кандидатска листа, претседателот об-
јавува и колку гласови имало против1. 

Кога за разрешувањето се гласало поименично 
или тајно, претседателот објавува колку прате-
ници вкупно гласале, колку гласале за разрешу-
вањето, колку против и колку имало воздржани 
гласови односно неважни ливчиња. 

Резултатите од гласањето се внесуваат во за-
писникот. 

8) Претресување на актите што се донесуваат 
на заедничка седница на соборите 

Член 67 
Предлог на одлука, декларација^ резолуција и 

препорака што се донесува на заедничка седница 
на соборите можат да поднесуваат соборите, одбо-
рите и комисиите на соборите или на Собранието, 

I Извршниот со^зт, како и секој народен пратеник. 
Предлогот се поднесува писмено и во формата во 
која се донесува актот. 

Народен пратеник може и усно на седницата 
да предложи да се донесе одлука, декларација, ре-
золуција или препорака. Ако Собранието се согласи 
со предлогот, на истата седница ќе определи на 

; кои одбори на соборите ќе им довери да изготват 
• предлог на одлука, декларација, резолуција или 

препорака во писмена форма. 

Член) 68 
Предлогот на одлука, декларација, резолуција 

или препорака му се упатува на претседателот на 
Народното собрание. 

Примениот предлог претседателот на Собра-
нието им го доставува на претседателите на собо-
рите, а претседателите на соборите им го упатуваат 
на одборите на соборите во чиј делокруг спаѓа 
претресувањето на предлогот, освен ако овие одбори 
се подносители на предлогот. 

Ако предлогот на одлука? декларација, резо-
луција или препорака е од областа на рамноправ-
ната надлежност на соборите, а предлогот е под-
несен од одбор или комисија само на едниот собор, 
претседателот на Собранието му го доставува пред-
логот и на претседателот на другиот собор. 

Член 69 
Предлогот на одлука, декларација, резолуција 

или препорака мора да им биде доставен на сите 
народни пратеници ш д н а ш по неговото поднесу-
вање а најдоцна гр. три. дена пред седницата на 
која ќе се претресува ^предлогот. 
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За благовременото доставување на текстот на 
предлогот се грижи претседателот на Народното 
собрание. 

Член 70 
Секој предлог на одлука, декларација, резолу-

ција или препорака мора претходно да биде пре-
тресен' во надлежниот одбор или комисија на над-
лежниот собор или на Собранието. 

По претресот во надлежниот одбор или коми-
сија предлогот 1>л одлука, декларација, резолуција 
или препорака не се претресува во законодавните 
одбори на соборите. 

Член 71 
За својата работа по предлогот на одлука, де-

кларација, резолуција или препорака одборите на 
соборите или на Собранието поднесуваат свои из-
вештаи на заедничка седница на соборите. 

Своите извештаи одборите му ги поднесуваат 
на Собранието преку свои известители што ги из-
бираат од редот на своите членови по завршеното 
гласање за предлогот во целост/ 

Одборот може да реши известителот да му 
подгрее на Собранието и устен извештај во кој ќе 
го изнесе ставот на одборот по основните прашања 
од предлогот на одлуката, декларацијата, резолу-
цијата или препораката. 

Членовите на одборот кои издвоиле мислење 
можат на Собранието да му поднесат одвоен из-
вештај преку свој известител, а по нивно барање 
одборот може нивното одвоено мислење да го внесе 
во СЕО јет извештај. 

Извештајот го потпишуваат претседателот и 
секретарот на одборот. 

Член 72 
На заедничка седт\|'1ца на соборите може да се 

стави на дневен ред претрес по предлог на одлука^ 
декларација, резолуција или препорака ако из-
вештаите од одборите или комисиите им се доста-
вени благовремено на народните пратеници, а нај -
доцна на три дена пред седницата на која ќе се 
претресува предлогот. За благовременото доставу-
вање на извештаите од одборите или комисиите се 
грижи претседателот на Народното собрание. 

По исклучок од претходната одредба, со со-
гласност на Собранието може да се земе во претрес 
и оној предлог на одлука, декларација, резолуција 
или препорака по кој извештаите од одборите или 
комисиите им се доставени на народните пратеници 
на денот ец1 седницата, но пред почетокот на сед-
ницата. 

Член 73 
Претресот по предлогот на одлука, декларација, 

резолуција или препорака почнува со поднесување 
на извештаите од известителите на одборите на со-
борите односно на Собранието, ако одборот решил | 
известителот да му поднесе на Собранието и устен 
извештај во кој ќе го изнесе ставот на одборот по 
основтгге прашања од предлогот. 

По поднесувањето на извештаите подносителот 
на предлогот може да даде образложение. Ако под-
носител на предлогот е собор на Собранието, образ-
ложението го дава народен пратеник што соборот 

ќе го определи за свој претставник. Ако подносител 
на предлогот е Извршниот совет или група народни 
пратеници, образложението го дава преставник 
на Извршниот совет односно претставник на гру-
пата. Ако подносител на предлогот е одбор односно 
комисија на собор или на Собранието, извештајот 
на одборот односно на комисијата содржи и образ-
л о ж е л е на предлогот. 

Член 74 
Претресот е единствен и го опфаќа расправа-

њето за предлогот во начело и во поединости. 
Сокој народен п р а т е т е има право да уче:тв^за 

ро претресот по предлогот и да предлага аманд-
мани. 

Народниот пратеник може да учествува во ное-
тресет и да предлага амандмани и во името на 
клубот на кој му припаѓа или во името на група 
народни пратеници. 

Член 75 
Ама^-тмани можат да се поднесуваат во текот 

на претресот се додека предлогот не биде ставен 
на гласање. Амандманите се поднесуваат писмено. 

П-хгј да се гласа за подагра тгиот амандман, за 
амандманот имаат право да се изјаснат известите-
лите на одборите и подносителот на предлогот. 

Кота известите пот на одборот го смета тоа за 
неопходно, тој може, пред да се изјасни за аманд-
манот, да побара краток прекин на седницата со 
нел да го консултира одборот за поднесениот 
амандман. 

Ако подносителот на предлогот се согласи со 
поднесениот амандман, амандманот .станува дос-
тавен дел нр предлогот. 

Член 76 
За амандманите се гласа откако ќз сврши пре-

тресот по предлогот, а пред да се гласа за самиот 
предлог. 

Ако се поднесени два или повеќе амандмани 
на предлогот, за амандманите ќе се гласа според 
редот на одредбите од предлогот на кои се однесу-
ваат амандманите. Ако се поднесени два иги по-
веќе амандмани на иста одредба од предлогот, за 
амандманите ќе се гласа според редот по кој се 
поднесени. 

Член 77 
Во текот на претресот предлогот на одлука, 

декларација, резолуција или препорака по правило 
не се чита. 

По барање од народен пратеник, кого го по-
држуваат уште девет народни пратеници, претсе-
дателот на Собранието ќе одреди, пред да се гласа 
за предлогот односно за поднесените амандмани 
да се прочита предлогот во целост или оддели^ не-
гови одредби. 

Предлогот односно неговите одделни одредби 
ги чита известителот на соодветниот одбор односно 
комисија. 

Член 78 
Претресот по предлогот го заклучува претсе-

дателот откако ќе утврди дека нема повеќе прија-
вени говорници или дека никој не се јавува за 
збор. 



Бр. 37 — Стр. 558 СЛУЖБЕ!! ВЕСНИК НА ПРМ 26 декември 1958 

По заклучувањето на претресот и гласањето 
за амандманите, ако имало такви, се преминува 
на гласање за предлогот. 

Член 79 
За предлогот н,а одлука, декларација, резолу-

ција или препорака се гласа вч> целост. 
Пред да се гласа за предлогот во целост, прет-

седателот може да стави на гласање одделни де-
лови или одредби од предлогот. 

Гласањето по делови или по одредби од пред-
логот ќе се врши и кога тоа го бара еден народен 
пратеник чие барање го подржуваат уште девет 
пратеници. 

Кога гласањето се врши по* делови или по од-
редби, за предложените амандмани се гласа пред 
гласањето за соодветниот дел или за соодветната 
одредба од предлогот. 

Член 80 
Собранието може на заедничка седница на со-

борите да донесе одлука, декларација, резолуција, 
или препорака по итна постапка. 

Предлог да се донесе одлука, декларација, ре-
золуција или препорака по итна постапка можат 
да поднесат секој народен пратеник, одб )р и ко-
мисија на собор или на Собранието, како и Из-
вршниот совет. 

Предлогот за донесување на одлука ( деклара-
ција, резолуција или препорака по итна постапка 
мора да биде образложен. Ваков предлог се подне-
сува или истовремено со поднесувањето на пред-
логот на одлука, декларација, резолуција или пре-
порака или на заедничката седница н;а соборите 
пред утврдувањето на дневниот ред. 

По предлогот за донесување на одлука, декла-
рација, резолуција или препорака по итна постапка 
Собранието решава како за претходно прашање. 
Пред гласањето за итноста, Собранието ќе го ислу-
ша образложението на предлагачот за потребата 
од итност. По него може да добие збор само уште 
еден пратеник кој е против итноста. 

Ако Собранието го усвои предлогот за доне-
сување на одлука, декларација, резолуција или 
препорака по итна постапка, непосредно се лри-
стапува на претрес по предлогот на одлука, декла-
рација, резолуција, или препорака на седницата, 
но Собранието може пред или во текот на претресот 
да побара итно мислење од надлежните одбори на 
соборите. 

Собранието не може да пристапи кон претрес 
ако предлогот на одлука^ декларација, ресолуциШ 
или препорака не им бил достап ч на народните 
пратеници пред почетокот на претресот. 

Член 81 
Предлог на одлука за прогласување измена на 

Уставот му поднесуваат на Собранието законодав-
ните одбори на соборите откако ќе биде изгласана 
измената на Уставот на одделните седници на со-
борите. 

Претседателот на Собранието е должен да сви-
ка заедничка седница на соборите веднаш по при-
мањето на предлогот на одлука за прогласување 
измена на Уставот. 

Предлогот на одлука за прогласување измена 
на Уставот им се достапува на народните прате-
ници најдоцна пред почетокот на седницата на чиј 
дкрвен ред ќе биде ставен предлогот. 

9) Одржување редот на седниците 

Член 82 
Претседателот на Собранието има исклучиво 

право и должност да се грижи за одржувањето на 
редот на заедничките седници на соборите и за 
вршењето на надзор над внатрешниот ред во згра-
дата на Собранието. 

Член 83 
За повреда на редот на заедничка седница на 

соборите против народните пратеници можат да се 
изречат дисциплински мерки: 

опомена; 
опомена што се внесува во записникот; 
одземање на зборот; и 
привремено отстранување од седница.. 
Пратеникот може да биде отстранет најмногу 

од седницата а за повторен случај на потешка по-
вреда ГЈЗ. редот најмногу и од наредната седница. 

Член 84 
Опомена, опомена што се внесува во записник 

и одземање на зборот изречува претседателот на 
Собранието. 

Привремено отстранување од заедничка сед-
ница изрекува Собранието без претрес по предлог 
од претседателот или најмалку дваесет пратеници. 

Пратеникот против кој дисциплинска мерка из-
рекол претседателот не може да бара од, Собра-
нието да ја укине таа мерка. 

Член 85 
Опомена ќе се изрече против пратеникот ко ј 

со своето поведение или говор на седницата го на-
рушува редот и одредбите на деловникот. 

Член 86 
Опомена што се внесува во записникот ќе се 

изрече против пратеникот кој со својот говор или 
со своето поведение ќе го повреди редот на сед-
ницата или одредбите на деловникот или се служи 
со изрази што не се во согласност со достоинството 
на Собранието, а пг кого на истата седница еднаш 
веќе му е изречена опомена. 

Член 87 
Одземање на зборот ќе се изрече против пра-

теникот кој со својот говор ќе го повреди редот на 
седницата, а на истата седница двапати бил опо-
менат од претседателот или му е изречена опомена 
што се внесува во записник. 

Член 88 
Привремено отстранување од седница ќе се из-

рече против пратеник кој упоргр и тешко ги на-
вредува народните пратеници или Собранието или 
за кого ќе се утврди дека не ја чувал тајната по 
предметите за кои е изгласана тајност, или кој не 
сака да го послуша претседателот што му изрекол 
одземање на зборот. 
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Истата мерка може да се изрече и против пра-
теникот кој со предизвикување и правење на неред 
ја пречи работата на седницата. 

Член 89 
Пратеникот против кој се предлага привре-

мено отстранување од седницата има право да до-
бие збор и да ја изнесе својата одбрана. Говорот 
на овој пратеник не може да трае подолго од пет 
минути. 

Ако е предложено привремено отстранување 
од седница против неколку народни пратеници по-
ради заеднички извршена повреда на редот, од 
името на сите нив има право да говори само еден 
пратеник. Неговиот говор не може да трае по-
долго од петнаесет минути. 

Член 90 
Пратеникот против кој е изречено привремено 

отстранување од седница е должен веднаш да ја 
напушти салата и не може да присуствува на за-
едничките седници на соборите од кои е отстранет. 

Ако пратеникот се противи да ја напушти сед-
ницава, или присуствува на седница од која е от-
странет, претседателот може да нареди тој да се 
отстрани од салата. 

Член 91 

Дисциплинските мерки опомена што се вне-
сува во записник, одземање на зборот и привре-
мено отстранување од седница се внесуваат во за-
писникот. 

Член 92 
Ако со редовните средства предвидени во овој 

деловник не може да го одржи редот на седни-
цата, претседателот може да одреди краток прекин 
на се д е ц а т а . 

Член 93 
Ако некој од слушателите на галериите се др-

жи непристојно или не го почитува редот, прет-
седателот може да нареди веднаш да се отстрани 
од салата на Собранието. 

Ако на галериите биде потешко повреден редот 
и мирот, претседателот може да нареди да се ис-
празнат галериите. 

Член 94 
Сите лица кои по службена работа се наоѓаат 

во салата за време на заедничката седница стојат 
под надзор на претседателот и се должни да ги 
извршуваат неговите налови. 

Член 95 
Никој вооружен не смее да влезе во зградата 

на Собранието^ освен припадниците на Стражата 
на Собранието. 

10) Заклучување на седницата 

Член 96 
По исцрпувањето на дневниот ред, претседа-

телот на Собранието ја заклучува седницата. 
По предлог од претседателот на Собранието или 

од народен пратеник Собранието може да реши 
прашањата, по кои претресот не можел да се сврши 
во текот на седницата, да се симнат од дневниот 

ред и да се стават на дневен ред на идната заед-
ничка седница на соборите. 

По предлогот од народен пратеник Собранието 
може да го утврди денот и часот на наредната 
седница, како и да одреди кои прашања ќе се раз-
гледуваат на оваа седница. 

VI. ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 97 
Новоизбраното Наредно собрание избира прет-

седател и членови на Извршниот совет на првата 
заедничка седница на соборите. 

За претседател или член на Извршниот совет 
може да биде предложен и избран секој член на 
Републичкиот собор. 

Член 98 
Предлог за избор на Извршен совет во целост 

или на одделен негов член можат да поднесат нај -
малку дваесет народни пратеници. 

Предлог за избор на одделен; член на Изврш-
ниот совет може да поднесе и Извршниот совет. 

Член 99 
Избор на Извршниот совет во целост се врши 

на основа на кандидатски листи, а избор на од-
делни членови на Советот —- на основа на поеди-
нечни предлози. 

Член 100 
Пред да започет кандидирање^ , најмалку Два-

есет пратеници можат да предложат да се утврди 
бројот на членовите што ќе се избере во Изврш-
ниот совет. Собранието по овој предлог решава 
пред да се премине на кандидирање. 

Секоја кандидатска листа за избор на Изврш-
ниот совет мора да содржи најмалку толку канди-
дати колку изнесува најмалиот број членови на 
Советот и кој од нив се предлага за претседател 
на Советот. 

Ако Собранието го утврдило бројот на членр-
вите што ќе се избере во Извршниот совет, кан-
дидатската листа мора да содржи толку кандидати 
колку изнесува утврдениот број членови на Сове-
ветот. 

Член 101 
Ако во изборот на Извршниот совет учеству-

вале две или повеќе кандидатски листи, избрани се 
кандидатите од онаа листа што добила најголем 
број гласови. 

Член 102 
Предлог за разрешување на Извршниот совет 

во целост како и предлог за разрешување на од-
делен1, член на Советот можат да поднесат најмалку 
дваесет народни пратеници. Предлог за разрешу-
вање на одделен член на Извршниот совет може 
да поднесе и Извршниот совет. 

Во поглед постапката за разрешување на Из-
вршниот совет или на одделен негов член и за на-
чинот на гласањето за разрешување согласно ва-
жат одредбите од ОБОЈ деловник што се однесуваат 
на изборот на Извршниот совет. 
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Член 103 
Во случај на разрешување на Извршниот со-

вет во целост или на одделен негов член, избор на 
нов Извршен совет односно на нов член се врши 
на истата заедничка седница на соборите на која 
е извршено разрешувањето. 

На Извршниот совет што во целост е разрешен: 
од должност му престанува должноста кога ќе се 
избере ноп Извршен совет. 

Член 104 
Пратеникот кој е избран за член на Извршниот 

совет, оставка на таа функција му поднесува на 
Собранието. 

Оставката треба да биде во писмена форма и 
образложела. 

Поднесената оставка се става на дневен ред на 
наредната седница по нејзиното поднесување. 

Собранието ја усвојува или ја одбива поднесе-
ната оставка. 

За оставката Собранието решава без претрес, 
но по барање од народен пратеник, членот кп Из-
вршниот совет што поднел оставка е должен да 
даде поблиско појаснение за причините на подне-
сената оставка. 

ј Ако Собранието ја усвои оставката веднаш 
потоа се врши нов избор. 

VII. ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ 

Член 105 
Предлог за избор или за разрешување на прет-

седатели на судеви, судии и повремени судии кои 
според уставните одредби ги' избира Народното со-
брание, можат да поднесат најмалку дезет прате-
ници, како' и Извршниот совет. 

Член 106 
По предлог од Одборот за избори или од Из-

вршниот совет, Собранието претходно го утврдува 
бројот на судиите на Врховниот суд на Народна 
Република Македонија, бројот на судиите и повре-
мените судии на Вишиот стопански суд на Народна 
Република Македонија, како и бројот на судиите 
на окружните и окружните стопански судови. 

Член 107 
Предлозите за избор или за разрешување на 

претседателот и судиите на Врховниот суд на На-
родна Република Македонија, претседателот, су -
диите и повремените судии на Вишиот стопански ј 
суд на Народна Република Македонија, како и на | 
претседателите и на судиите на окружните и ј 
окружните стопански судови му се доставуваат пре-
ку претседателот на Собранието, на Одборот за из-
бори кој на Собранието му поднесува свој извештај. 

Изборот т>1. претседател и судии на Врхов-
ниот суд на Народна Република Македонија и на 
Вишиот стопански суд на Народна Република Ма-
кедонија, како и на претседатели и судии на 
окружните и окружните стопански судови се врши 
на основа на поединечни предлози. Изборот на по-
времените судии на Вишиот стопански суд се врши 
по список во целост. 

VIII. ПРЕТРЕС ПО ИЗВЕШТАИТЕ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ДАВАЊЕ ОДГОВОРИ НА 

ПРАТЕНИЧКИТЕ ПРАШАЊА 

1) Извештаи на Извршниот совет 

Член 108 
Кога на дневниот ред на заедничка седница на 

соборите се наоѓа извештај на Извршниот совет, 
претресот почнува со експозе или изјава на прет-
ставник на Советот. 

Во текот на претресот по извештајот или по 
сгЈршениот претрес секој пратеник и Извршниот 
совет можат да предложат Собранието да донесе 
резолуција или препорака за работата на Изврш-
ниот совет и на другите државни органи, самоу-
правните установи ^или стопанските организации. 

Претресот по извештајот може да се заклучи со 
прост или образложен премин на дневен ред. 

Член 109 
Собранието е должно да го стави на дневен 

ред предлогот на претседателот на Извршниот совзг 
Собранието на заедничка седница на соборите да 
реши за актот на Извршниот совет што претседа-
телот на Извршниот совет, го задржал од извр-
шување поради тоа што не се согласува со тој акт. 

Мнозинството од членовите на Извршниот со-
вет што го усвоило тој акт може преку свој прет-
ставник да се изјасни за предлогот на претседа-
телот на Извршниот совет. 

Ссбрат,Ј 'его решава без претрес, но на предлог 
од најмалку пет народни пратеници може да реши 
по предлогот да се отвори претрес. 

2} Одговори на пратеничките прашања 

Член НО 
Ако пратеникот барал на неговото прашање 

што му го поставил на Извршниот совет? на др-
жавен секретар, на секретар на релуоЛИЧКА со-
вет, или на секретар во Извршниот совет да му 

ј се одговори на заедничка седница на соборите, од-
говорот ќе се даде на заедничка седница ако за 
тоа Собранието реши. 

Ссбранието на заедничка седница на соборите 
може по предлог на Извршниот совет да реши од-
говорот да се даде на заедничка седница на собо-
рите. 

Член 111 
По добиениот одговор пратеникот може да бара 

разјаснувања и да постави дополнителни прашања 
во врска со одговорот. Ова излагање не може да 
трае подолго од пет минути. 

По излагањето на пратеникот во врска со до-
биениот одговор се преминува на дневниот ред. 

IX. ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 112 
Народното собрание ги има следните постојани 

одбори и комисии: 
Административен одбор; 
Одбор за претставки и жалби; 
Одбор за избори; 
Комисија за народни одбори; 
Комисија за толкување на заколете. 
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Член 113 
Со одлука за дополнување на овој деловник 

Собранието може да основа и други постојани 
одбори и комисии. 

Со посебна одлука Собранието може да основа 
и привремени одбори и комисии за проучување на 
одредени прашања и за подготвување на акти што 
спаѓаат во делокругот на заедничка седница на 
соборите или во надлежност ГЈП обата собора. 

Член 114 
По предлог од Извршниот совет, Наоодното 

собрание може да образува заеднички комисии сос-
тавени од членови на Републичкиот собоо и Собо-
рот на производителите и од членови на И З В Р Ш Н И О Т 

совет, и по потреба од редот на други граѓани, за 
проучување на некое прашање и подготвување на 
нацрт на закоч или друг акт од делокругот на 
Народното собрание. 

Во текот на својата работа заедничките ко-
мисии поднесуваат на заедничка седница на собо-
рите извештај за својата работа. 

Нацртите на закони и другите акти на Со-
бранието заедничките комисии му ги поднесуваат 
на Извршниот совет. 

Член 115 
Административниот одбор врши тримесечен пре -

глед на извршувањето на претсметката на пот [хо-
дите и расходите на Сознанието и за тоа му под-
несува извештај на Собранието ку предлага на 
Собранието прописи за наградите и надоместоците 
на пратениците на Народното собрание и се грижи 
за нивното извршување, донесува правилник за 
уредувањето на администрацијата на Собранието, 
ја утврдува систематизацијата на работните места 
во администрацијата на Собранието и врши други 
работи предвидени со деловниците и со други про-
писи. 

Административниот одбор с^ состои од пет 
члена. 

Член Иб 
Одборот за претставки и жалби ги проучува и 

претресува претставките и жалбите што на На-
родното собрание му ги испраќаат граѓани, орга-
низации и установи. 

Одборот за претставки и жалби се состои од 
седум членови. 

Член 117 
Претставките и жалбите му се испраќаат на На-

родното собрание преку претседателот на Собра-
нието. 

Член 118 
Претставките и жалбите се поднесуваат писме-

но и мораат да бидат снабдени со потписи на ли-
цата односно на претставниците ца установите и ор-
ганизациите што ги поднесуваат. 

Одборот може да бара потписите на претстав-
ките и жалбите да бидат заверени од околискиот 
суд или од органот на народниот одбор на општи-
ната надлежен за заверување. 

За претставките и жалбите како и за заверу-
вањето на потписите не се плаќа такса. 

Член 119 
Претседателот на Народнјото собрание му ги 

упатува сите претставки и жалби на Одборот за 
претставки и жалби. 

Список на примените претставки и жалби им 
се доставува на членовите на едниот и другиот со-
бор. Претседателот на соборот во почетокот на сед-
ницата при давањето на соопштенијата накратко го 
известува соборот за поднесените претставки и 
жалби. 

Член 120 
Во Одборот претставките и жалбите се заведу-

ваат во посебна книга и тоа по редот по кој се 
примени. 

Секој пратеник има право да ја прегледа оваа 
книга и да се запознае со содржината на одделна 
претставка и жалба. 

Член 121 
Претставките и жалбите што се однесуваат на 

некаков предлог на закон или друг акт што се 
претресува во друг одбор, Одборот за претставки 
и жалби му ги упатува на тој одбор. 

Ако претставката или жалбата спаѓа во над-
лежност на судот, на орган на управата или на не-
кој друг државе^ орган, или во делокруг на са-
мостојна установа или организација, Одборот ќе му 
ја упати на органот, установата или на организа-
цијата надлежна за решавање. 

Во случаите од претходните ставови Одборот 
ќе го извести подносителот на претставката односно 
жалбата на кого му е упатена неговата претставка 
односно жалба. 

Член! 122 
За самата работа што е предмет на претставката 

односно жалбата, Одборот за претставки и жалби 
ќе решава ако подносителот ги употребил сите пра-
вни средства за решавање на таа работа. 

Ако Одборот смета дека барањето на подноси-
телот на претставката односно жалбата е оправда-
но, ќе му поднесе предлог за решавање на соборот 
во чиј делокруг спаѓа односното прашање. Ако се 
работи за прашање 'кое спаѓа во делокруг на обата 
ссбора, Одборот ќе му поднесе предлог и на едниот 
и нл другиот собор. 

Предлогот за решение може да се однесува на 
решавање на работата што не може да се реши на 
основа на прописите што важат. 

По повод на предлогот од Одборот Соборот мо-
ж е да го овласти Одборот сам да реши одделна 
претставка односно жалба. Ако работата што е пред-
мет на претставката односно жалбата спаѓа во над-
лежност на обата собора, потребно е овластување 
од обата собора. 

Ако Одборот најде дека барањето ца подноси-
телот на претставката односно жалбата не може 
да се уважи, ќе го извести за тоа подносителот на 
претставката односно жалбата. 

Член 123 
Одборот е должен секои шест месеци да му 

поднесува на Собранието извештај за својата рабо-
та по претставките и жалбите. 

Извештајот ќе се умножи и ќе им се раздели 
на пратениците. 
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Член 124 
Одборот за избори ги претресува предлозите за 

избори и разрешување на претседатели на судови, 
судии и повремени судии кои според уставните од-
редби ги избира Народното собрание, испитува да-
ли се исполнети законските услови за избор одно-
сно за! разрешување и за тоа му поднесува на Со-
бранието извештај со овој предлог. 

Одборот за избори се состои од пет члена. 

Член 125 
Комисијата за народни одбори ги решава спо-

ровите помеѓу околискиот собор и соборот на про-
изводителите на народниот одбор на око ли јата. 

Комисијата за народни одбори ги проучува при-
говорите ЕН народните одбори за заштита на нив-
ните самоуправни права поднесени против актите 
на Извршниот совет и ги разгледува прашањата од 
областа на организацијата и работата на народните 
одбори за кои е надлежно Народното собрание и на 
соборите односно на Собранието им поднесува пред-
лози за нивното решавање. 

Комисијата за народни одбори останува на дол-
жност и по распуштањето на Собранието до избо-
рот на нова комисија. 

Комисијата за народни одбори се состои од пет 
члена. 

Член 126 
Комисијата за толкување на законите дава за-

должителни толкувања на републичките закони. 
Предлог за толкување на законите можат да 

поднесат секој народен пратеник, одбор на собор ј 

Извршниот совет и) Врховниот суд на Народна Ре-
публика Македонија. 

Комисијата им ги поднесува задолжителните 
толкувања на дополнителна потврда на надлежни-
те собори. 

Комисијата за толкување на законјите останува 
на должност и по распуштањето на Собранието до 
изборот на нова комисија. 

Комисијата за толкување на законите се состои 
од девет членови. 

Член 127 
Предлог за избор или разрешување на одбор 

или комисија на Собранието во целост, како и 
предлог за избор или разрешување на одделни нив-
ни членови можат да поднесат најмалку десет пра-
теници. 

Избор на одбор или комисија во целост се врши 
на основа на кандидатски листи. 

Избор и разрешување на одделни членови на 
одбори или комисии се врши на основа на поеди-
нечни предлози. Собранието може да реши изборот 
на три или повеќе члена на одбор или комисија 
да се изврши на основа на кандидатски листи. 

Член 128 
За член на одбор или комисија на Собранието 

може да биде избран секој народен пратеник. 
Претседателот на Собранието, член на Изврш-

ниот совет, државен секретар, секретар во Извр-
шниот совет и државен потсекретар не може да 
биде член на постојан одбор или постојана коми-
сија на Собранието. 

Народен пратеник може да биде член само на 
еден постојан одбор или една постојана комисија 
на Собранието. 

Секој народен пратеник може да присуствува 
на седница на одбор или комисија и да предлага 
одделни прашања од делокругот на одборот или 
комисијата да се стават на дневен ред, како и да 
учествува во претресот по прашањата што се ста-
вени на дневен ред, но нема право да учествува во 
решавањето. 

Член 129 
Пратеник што е избран за член на одбор или 

на комисија на Собранието оставка на функцијата 
на која е избран му поднесува на Собранието. 

Оставката треба да биде во писмена форма и 
образложена. 

Поднесената оставка се става на дневен ред 
на наредната седница по нејзиното поднесување. 

Собранието ја уважува или не ја уважува под-
несената оставка. 

За оставката Собранието решава без претрес, 
но по барање од народен пратеник, пратеникот кој 
поднел оставка е должен да даде поблиско појас-
н е т а за причините на поднесената оставка. 

Член 130 
Местото член на одбор или комисија станува 

упразнето со престанок ка пратеничкиот мандат на 
членот на одборот или комисијата, со избирање на 
должноста претседател на Собранието, претседател 
на собор или член на Извршниот совет, со стапу-
вањето на должноста државен секретар, секретар 
во Извршниот совет и државен потсекретар^ како 
и со уважување на оставката на должноста член н*а 
одбор или комисија. 

На упразнетото место член на одбор или коми-
сија се избира нов член. 

Член 131 
Одборите и комисиите на Собранието работат и 

одржуваат седници и во времето кога Собранието 
не одржува седници. 

Одборите и комисиите на Собранието работат 
без присуство на јавноста. 

Член 132 
Секој одбор и комисија има претседател и се-

кретар, а одделна одбори и комисии можат да има-
ат и потпретседател. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот 
на одбор и комисија се избираат за целиот период 
од свикувањето на Собранието. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот 
ги избира одборот односно комисијата од редот на 
своите членови. 

Првата седница на одбор и комисија по изби-
рањето на нивните членови ја свикува претседа-
телот на Собранието. 

Член 133 
Одборите и комисиите работат според одредбите 

на своите деловници и според одредбите на овој 
деловник. 

Одборите и комисиите сами ги донесуваат сво-
ите деловници. 
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Деловниците на одборите и комисиите треба да 
бидат во согласност со одредбите на овој деловник 
и влегуваат во сила откако ќе бидат потврдени 
од Собранието на заедничка седница на соборите. 

X. ЗАПИСНИК, СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ И 
БИЛТЕН 

Член 134 
За работата на Собранието нЈа заедничка сед-

ница на соборите се води записник. Записникот го 
води секретарот на Собранието. 

Записникот содржи основни податоци за рабо-
тата на седницата. 

Член 135 
За работата на заедничка седница на соборите 

се водат и стенографски белешки кои го содржат 
целиот тек на седницата. 

Во стенографските белешки говорите и изјави-
те се внесуваат како што се одржани, а извешта-
ите, амандманите и предлозите на акти како што 
му се поднесени на Собранието. 

Стенографските белешки редов но се објавуваат. 
За редовното објавување на стенографските белеш-
ки се грижи секретарот на Собранието. 

Член 136 
Секој народен пратеник има право да ги пре-

гледа стенографските белешки и во текстот нд сво-
јот говор да врши измени од редакциски карактер. 
Тој не може да внесува побитни измени во текстот 
на својот говор, ниту да изоставува изразени мисли 
и образложенија. 

За вршењето на правото од претходниот став 
се грижи претседателот на Собранието. 

Ако се појави спор помеѓу народниот пратеник 
и претседателот на Собранието во врска со исправ-
ките што треба да се внесат ВО' стенографските бе-
лешки, пратеникот или претседателот можат да го 
изнесат спорот за решавање пред Собранието. Овој 
спор го решава Собранието на заедничка седница 
на соборите без претрес, а по ислушувањето на ста-
новиштето на народниот пратеник и на претседате-
лот на Собранието. 

Член 137 
За работата на одбор или комисија на седница 

се води записник, а за одделна седници можат да 
се водат и стенографски белешки. 

За водењето на стенографски белешки и за 
нивното објавување се грижи секретарот на од-
борот односно на комисијата во согласност со се-
кретарот на Собранието. 

Член 138 
Народното собрание издава билтен во кој се 

наведуваат сите предлози што му се упатени на 
претседателот на Собранието за дневните редови 
на седниците на Собранието и неговите собори, по-
датоци за одржаните седници на Собранието и не-
говите собори, дневните редови на овие седници^ 
како и називите на актите што се донесени, потоа 
податоци за одржаните седници да сите одбори 
и комисии на Собранието и на неговите собори, 
дневните редови на нивните седници, како и нази-
вите на актите донесени на овие седници. 

Во билтенот се објавуваат и други податоци 
преку кои народните пратеници се запознаваат со 
работата на Собранието и неговите собори. 

Билтенот излегува повремено. За излегувањето 
на билтенот се грижи секретарот на Собранието. 

XI. ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ 
АКТИ И ЧУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ОРИГИНАЛИ 

Член 139 
Законите и другите акти што ги донесува На-

родното собрание се објавуваат во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Член 140 
Одлуките и другите акти што Собранието ги 

донесува на заедничка седница на соборите се об-
јавуваат со потпис на претседателот на Собранието. 

Одлуките и другите акти што ги донесуваат 
соборите на одделни седници се објавуваат со пот-
пис на претседателот на Собранието и претседателот 
на Соборот, а ако во донесувањето т одлуката или 
другиот акт рамноправно учествуваат двата собора 
— со потпис на претседателот на Собранието и 
претседателите на обата собора. 

Член 141 
Оригиналните примероци од законите што ги 

донесува Народното собрание се чуваат по Извр-
шниот совет и на нив оз става државниот печат 
на Народна Република Македонија. 

Оригиналните примероци од одлуките и други-
те акти што ги донесува Не родното собрание се чу-
ваат во Народното собрание и на нив се гтава пе-
чатот на Народното собрание. 

Поблиски прописи за чувањето на оригиналните 
примероци од одлуките и другите акти што ги до-
несува Народното собрание и за ракувањето со нив 
донесува претседателот на Собранието. 

ХИ. ПРАВА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ 
НА ПЕЧАТОТ 

Член 142 
Претставниците на печатот имаат право да при-

суствуваат на сите јавни седници на Собранието и 
соборите, како и на седниците на одборите и коми-
сиите кога работат во присуство на јавноста. 

Член 143 
За влегување и движење во Собранието прет-

ставниците на печатот добиваат посебни легити-
мации. 

Член 144 
Врска помеѓу печатот и Собранието одржува 

службеник на Собранието кого ќе го одреди прет-
седателот на Собранието. 

Претставникот на печатот кој ќе ги злоупотреби 
своите права или грубо ќе ги повреди прописите 
за внатрешниот ред и работа во Собранието може 
да го изгуби правото на легитимација. Решение за 
ова донесува претседателот на Собранието. 

ХШ. ПРАВЕН СОВЕТНИК НА СОБРАНИЕТО 

Член 145 
Собранието има правен советник. Правниот со-

ветник го назначува претседателот на Собранието. 



Бр. 37 — Стр. 568 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ЕГА НРМ 26 декември 1958 

Правниот советник! му помага на претседателот 
на Собранието со давање на мислења по сите прав-
ни прашања од работата на Собранието, а особено 
по прашањата за применувањето и толкувањето на 
деловниците на Собранието и на соборите. 

Правниот советник има статус на службеник 
на Собранието. 

Платата на правниот советник се одредува со 
решението за назначување. 

XIV. СЛУЖБЕНИЦИ И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 146 
Администрацијата на Народното собрание е 

единствена. Администрацијата на! соборите е соста-
вен дел на единствената администрација на Народ-
ното собрале . 

Општ надзор над работата на администрацијата 
на Народното собрание врши секретарот на Собра-
нието. 

Член 147 
Соборите и постојаните одбори и комисии има-

ат стручни секретари кои работат под надзор на 
секретарот на Собранието, претседателите на со-
борите, односно претседателите и секретарите на 
одборите и комисиите. 

Член 148 
За вршење на стручните, канцелариските, тех-

ничките и другите работи Собранието има службе-
ници и работници. 

Со работата на овие службеници и работници 
раководи началникот на администрацијата. Тој од-
говара за правилното вршење на нивкрлте работи. 

Член 149 
Службениците и работниците во Собранието ги 

назначува и решенија за нивните трудови односи 
донесува претседателот на Собранието. За донесу-
вањето на овие решенија тој може да го овласти 
секретарот на Собранието, а во поглед нр службе-
ниците од трета и четврта врста како и во поглед 
на работниците, освен висококвалификуваните, на-
чалникот на администрацијата. 

Член 150 
Секретарот на Собранието е наредбодавец за 

извршувањето на претсметката на приходите и рас-
ходите на Собранието. Тој може своето право на 
наредбодавец во поглед на помали износи да го 
пренесе на началникот на администрацијата. 

Член 151 
Собранието има своја библиотека и архива. 

Член 152 
Народното собрание има своја стража. 
Организацијата и работата на стражата на На-

родното собрание се уредува со правилник што го 
донесува претседателот на Собранието. 

Член 153 
Собранието има свој куќен ред што го пропи-

шува претседателот на Собранието. .Со куќниот ред, 
покрај другото, се определуваат и просториите што 
во Собранието им се ставаат на располагање на 
народните пратеници за работа, состаноци, одмор и 

друго, како и просториите за состаноци и разговори 
со избирачите и другите граѓани. 

Член 154 
Народното собрание има печат кој го содржи 

грбот на Народна Република Македонија, околу кој 
е Брезан натписот „Народна Република Македони-
ја", а под него натписот: „Народно собрание". 

Печатот на Народното собрание го чува секре-
тарот на Собранието. 

XV. ДОНЕСУВАЊЕ И В А Ж Е Њ Е НА 
ДЕЛОВНИКОТ 

Член 155 
Деловникот се донесува по постапката по која 

Собранието донесува одлуки. По истата постапка 
се донесуваат и изменувања и дополнувања на овој 
деловник. 

Член 156 
Овој деловник влетува во сила со денот на не-

говото донесување. 
Со влегувањето во сила на овој деловник прес-

танува да важи Правилникот за работата на Народ-
ното собрание од 25 јануари 1954 година („Службен 
весник на НРМ" број 5 од 23 февруари 1954 година). 

Член 157 
Деловникот на Народното собрание се објавува 

во „Службен весник ца Народна, Република Маке-
донија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 27 
3 октомври 1958 годину Претседател 

Скопје на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

298. 

На основа на член 48 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устројс-
тво и органите на власта на Народну Република 
Македонија, 

Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, на својата Петта 
седница одржана на 3 октомври 1958 година, донесе 

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

СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичкиот собор како дом на Народното со-

брание на Народну Република Македонија работи 
по одредбите на овој деловник. 

Деловникот на Републичкиот собор содржи од-
редби за верификација на мандатите на народните 
прате ници избрани за членови на Соборот, за пра-
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вата и должностите на претседателот, потпретсе-
дателот и записничарите, за работата на седници 
на Соборот, одредби за составот и делокругот како 
и основни одредби за работата на одборите и коми-
сиите и за администрацијата на Соборот. 

Член 2 
Републичкиот собор заседава одделно од Собо-

рот на производителите, освен во случаите кога 
според Уставот и деловникот на Народното собра-
ние се состанува и работи заедно со Соборот на 
производителите. 

Член 3 
Републичкиот собор ги врши сам, како Народно 

собрание, сите работи од надлежноста на Собрани-
ето, во чие решавање според Уставот не учеству-
ваат рамноправно или заеднички двата собора, или 
за кои не решава само Соборот на производителите. 

Член 4 
Републичкиот собор- работи во свои седници, во 

седници на своите постојани и други одбори и ко-
мисии, како и во заеднички седници со Соборот на 
производителите. 

П. ПРЕТХОДНИ СОСТАНОЦИ НА Н О В О И З Б Р А -
НИОТ Р Е П У Б Л И Ч К И СОБОР И В Е Р И Ф И К А Ц И Ј А 

НА МАНДАТИТЕ 

Член 5 
Првиот претходен состанок на новоизбран Р е -

публички собор го свикува .претседателот на На-
родното собрание од претходното свикување. 

Претседателот на Народкрто собрание од прет-
ходното свикување писмено го известува Републич-
киот собор за тоа ко ј народен пратеник В Ј Собо-
рот е на јстар по возраст. Овој а к т го соопштува 
на првиот претходен состанок на Соборот секре-
тарот на Народното собрание од претходното сви-
кување. 

Првиот претходен состанок на Соборот го отво-
ра и на него претседава најстариот по возраст при-
сутен член на Соборот. Најстариот по возраст член, 
како единствена точка на дневниот ред па седни-
цата става избор на Верификационен одбор и пред-
лага избор на два записничара, кои се избираат 
пред преминувањето на дневен ред. 

Откако присутните народни пратеници ќе им 
ги предадат на записничарите своите пратенички 
уверенија, Соборот избира Верификационен одбор 
од единаесет членови. 

Член 6 
Избор на Верификационен одбор се врши на 

основа на кандидатски листи. Предлог на канди-
датска листа можат да поднесат на јмалку десет 
членови на Соборот. 

Верификациониот одбор се избира со јавнр гла-
сање. 

Во Верификациониот оЈ^бор се избрани канди-
датите од оваа листа што добила најголем број гла-
сови. Ако поради еднаков број гласови ни една ли-
ста не добила МНОЗИНСТВОЈ ќ е се изврши повторен 
избор. При повторниот избор можат да се истакнат 
и нови кандидатски листи. 

По изборот на Верификациониот одбор претсе-
давачот го заклучува првиот претходен состанок. 

На овој состанок на членовите на Соборот ќ е им 
се раздели извештајот ца Републичката изборна 
комисија. 

Член 1 
Веднаш по изборот, Верификационото одбор се 

состанува и си ,избира претседател и секретар. 
Верификациониот одбор ги испитува пратенич-

ките уверенија, изборните акти и пристигнатите 
жалби против изборите. 

На основа на овој материјал и претресот по 
него Верификационото одбор составува извешта ј 
кој содржи и предлог за потврдување или пониш-
тување на одделни мандати. 

Извештајот на В е р и ф и к а ц и о н о ^ одбор им се 
доставува на сите членови на Соборот најдоцна 24 
часа пред почетокот на вториот претходен состанок 
на Соборот. 

Член 8 

Вториот претходен состанок на Соборот го за-
к а ж у в а и на него претседава претседателот на Ве-
рификациониот одбор. На дневен ред на вториот 
претходен состанок се наоѓа претрес по извештајот 
на Верификациониот одбор. 

Член 9 

На основа на извештајот на Верификациониот 
одбор и на основа на претресот, Соборот го потвр-
дува или поништува изборот на народниот пратеник. 

За извештајот се гласа во целост ако Верифи-
кациониот одбор не оспори ниеден мандат. Ако Ве-
рификациониот одбор оспори одделен! мандат, се 
гласа прво во целост за сите неоспорени мандати, 
а потоа се гласа одделно за секој оспорен мандат. 

Соборот може да го одложи решавањето за ве-
р и ф и к а ц и ј а на оспорен мандат и да нареди прет-
ходно да се извршат потребни извиди. Ова одла-
гање не може да биде подолго од два месеца. 

Секој пратеник за чи ј избор не е донесено ре-
шение има право да присуствува и да учествува во 
решавањето на седниците да Соборот, но не може 
да гласа за верификаци ја на својот мандат. 

Член 10 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите народните пратеници чи ј мандат е вери-
ф и ц и р а н усно даваат свечена изјава, која гласи: 

„Свечено из јавувам дека должноста народен 
пратеник ќе ја вршам совесно и преданр, дека ќе 
се придржувам за Уставот и законите и дека сите 
свои сили ќе ги заложувам за натамошната изград-
ба на социјализмот и за напредокот на Народна 
Република Македонија, за чување на независноста 
и за расцутот на Федеративна Народна Република 
Југославија" . 

Народните пратеници ја даваат свечената из-
јава така што претседателот на Верификационо!от 
одбор го чита а по него наредните пратеници го 
повторуваат текстот иа свечената изјава^ Потоа 
народните пратеници го потпишуваат текстот на 
свечената из јава . 
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Член И 
По верификацијата на мандатите и давањето 

на свечената изјава, народните пратеници стапу-
ваат во сите свои права и должности. 

Член 12 
Народните пратеници чиј мандат е верифи-

циран а кои не присуствувале на претходниот сос-
танок на кој пратениците дале свечена изјава како 
и народните пратеници чиј мандат ќе биде вери-
фициран дополнително, свечена изјава даваат и 
нејзиниот) текст го потпишуваат пред претседа-
телот ЕЈВ Соборот, во присуство на, еден од запис-
ничарите на Соборот. 

'За дополнително дадена свечена изјава прет-
седателот на Соборот ќе го извести Соборот на 
првата седница по давањето на изјавата. 

Член 13 
По давањето на свечената изјава од страна 

на народните пратеници, претседателот на Вери-
фикациониот одбор става на дмзвен ред избор на 
претседател? потпретседател и записничари на Ре-
публичкиот собор. 

Член 14 
По изборот на претседател, потпретседател и 

записничари, претседателот на Соборот го заклу-
чува вториот претходен состанок и ја отвора пр-
вата седница на Републичкиот собор. На оваа сед-
ница Републичкиот собор решава на претседателот 
на Народното собрание од претходното свикување 
да му упати предлог да свика заедничка седница 
на соборите кр Народното собрание за избор на 
претседател, потпретседател и секретар на Народ-
ното собрание, како и за избор на претседател и 
членови на Извршниот совет. 

Член 15 
Втората седница на Републичкиот собор ја сви-

кува новоизбраниот претседател на Народното со-
брание. На оваа седница се врши избор на народ-
ните пратеници кои за членови на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина ги избира Ре-
публичкиот собор, како и избор на членови на по-
стојаните одбори и комисии на Соборот. 

Ш. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЗАПИСНИЧАРИ 

Член 16 
Републичкиот собор има претседател, потпрет-

седател и три записничари. 
Претседателот, потпретседателот и записнича-

рите се избираат од редот на членовите на Соборот. 

Член 17 
Претседателот го претставува Републичкиот 

собор. 
Претседателот ги отвора и заклучува седда-

ците на Соборот, го закажуваа продолжувањето на 
прекинатите седници, раководи со работата на сед-
ниците, се грижи за применувањето на овој де-
ловник и го толкува, со грижи за извршување од-
луките на Соборот, како и врши други права и 
должности предвидени со овој деловник. 

Член 18 
Во случај на спреченост на претседателот^ него 

во сите негови права и должности го заменува 
потпретседателот. 

Потпретседателот му помага кр претседателот 
во вршењето на работите одредени со овој делов-
ник и, во договор со претседателот, може да прет-
седава на седница на Соборот. 

Во случај на спреченост на претседателот и 
потпретседателот на Соборот, секретарот на На-
родното собрание, пред почетокот на седницата го 
известува Соборот за тоа и раководи со изборот 
на претседавач кого Соборот ќе го избере по пред-
лог од еден народен пратеник. 

Претседателот односно потпретседателот на 
Соборот, кога претседава, не може да учествува во 
претресот и да гласа. 

Член 19 
Записничарот го води записникот на седни-

цата, ги чита предлозите и другите акти на сед-
ницата и врши прозивање на пратениците, како и 
други права и должности предвидени со овој де-
ловник. 

Записничарите ја вршат должноста наизме-
нично, освен ако претседателот не одреди поинаку. 

Член 20 
Претседателот, потпретседателот и записнича-

рите се избираат за време од една година. 
Претседателот, потпретседателот и записничари-

те остануваат на должноста до новиот избор на прет-
седател, потпретседател, односно записничари. Во 
случај ако новиот избор на претседател^ потпрет-
седател односно записничари не се изврши на 
крајот на мандатниот период од претходниот став, 
новиот избор ќе се изврши на првата седница на 
Соборот што ќе се одржи по истекувањето на тој 
период. 

Претседателот, потпретседателот и записнича-
рите можат да бидат повторно избрани. 

Член* 21 
Изборот на претседател потпретседател и за-

писничари се врши на основа на поединечни пред-
лози. 

Предлог на кандидатура за претседател, пот-
претседател и записничари можат да поднесат 
најмалку десет пратеници. 

Член 22 
Изборот на претседател, потпретседател и за-

писничари се врши со јавно гласање, но по пред-
лог на група од најмалку пет пратеници, Соборот 
може да реши изборот да се изврши со та ј цо гла-
сање. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, Соборот 
избира прво претседател, потоа потпретседател и 
најпосле поодделно записничари. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, за вре-
мето додека се избира" претседател, со седницата 
раководи потпретседателот на Соборот а ако тој е 
отсутен со седницата ќе раководи народен прате-
ник што ќе го определи Соборот. 

АКО изборот на претседател, потпретседател и 
записничари се врши со тајно гласање за времето 
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додека се врши изборот, со седницата раководи на-
роден пратеник на кого ќе му помагаат уште тројца 
пратеници што ќе ги избере Соборот од редот на 
членовите на Соборот кои не се кандидиран^ 

Избраниот претседател стапува на должност 
веднаш по објавувањето на резултатот од изборот, 
и ако изборот се врши со јавно гласање, тој ра-
ководи со изборот на потпретседателот и записни-
чарите. 

Член 23 
Соборот може да ги разреши претседателот, 

потпретседателот и записничарите и пред истекот 
на времето за кое се избрани. 

Предлог за разрешување на претседателов пот-
претседателот или записничар можат да поднесат 
најмалку десет пратеници. 

Претседателот, потпретседателот односно за-
писничарот се разрешени ако за разрешувањето 
гласало мнозинството од сите членови на Соборот. 

Член 24 
На претседателот, потпретседателот или запис-

ничарот му престанува функцијата ако му пре-
стане пратеничкиот мандат, или ако му биде ува-
жена оставката на функцијата. 

На местото на претседателот, потпретседателот 
или записничарот кој е разрешен или на кого му 
е уважена оставката или на кого му престанала 
функцијата поради престанок на пратеничкиот 
мандат, Републичкиот собор врши дополнителен 
избор на претседател, потпретседател или за-
писничар. 

ј[У. ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ КОИ ЗА 
ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ГИ 
ИЗБИРА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОВИЕ ПРАТЕНИЦИ 

Член 25 
Пред изборот на членовите на постојаните од-

бори и комисии, Републичкиот собор избира со Со-
јузниот устав определен број народни пратеници 
за членови на Сојузниот собор на Сојузната на-
родна скупштина. 

Ако е поднесен предлог Републичкиот собор да 
го отповика народниот пратеник кого го избрал за 
член на Сојузниот собор на Сојузната народну 
скупштина, за поднесениот предлог за отповику-
вање ќе се гласа на првата седница на Републич-
киот собор што ќе се одржи по поднесувањето на 
предлогот. 

АКО на народен пратеник избран од Републич-
киот собор за член на Сојузниот собор на Сојуз-
ната народна скупштина му престанал пратенич-
киот мандат пред истекот на времето за кое бил 
избран, Републичкиот собор ќе изврши дополни-
телен избор најдоцна во рок од три месеца по до-
несувањето на одлуката од страна на Сојузниот 
собор за одредување нр дополнителен избор за 
соодветното празно пратеничко место. 

Избирањето и отповикувањето на народните) 
пратеници избрани од Републичкиот собор за чле-
нови на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина се врши согласно со одредбите на За -

конот за правата и должностите, изборот и отпо-
викувањето нр сојузните народни пратеници. 

V. СЕДНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

1. Свикување и јавност на седниците 

Член 26 
Седниците на Републичкиот собор ги свикува 

претседателот на Народното собрание со решение, 
кое им се доставува на народните пратеници. 

Седница на Соборот свикува претседателот на 
Народното собрание на основа на решение на Со-
борот, или по предлог од претседателот на Соборот, 
од еден од • постојаните одбори или комисии на 
Соборот^ од една петина членови на Соборот, од 
Извршниот совет или по сопствена иницијатива. 
Предлогот мора да ги содржи прашањата од де-
локругот на Соборот за чие расправање се пред-
лага свикувањето на седница. 

Претседателот на Собранието е должен да свика 
седдаца на Соборот на основа на решение на Со-
борот, или по предлог од претседателот на Со-
борот, од еден од постојаните одбори, од една пе-
тина членови на Соборот и од Извршниот совет. 

Ако претседателот на Собранието не го свика 
Соборот кога тоа е одредено со овој деловник, Со-
борот ќе се состане по покана од најмалку дваесет 
пратеници односно по покана од Извршениот совет. 

Член 27 
Соборот може да ја прекине седницата пред 

да биде исцрпен дневниот ред. 
Седницата ја прекинува претседателот на Со-

борот по своја иницијатива или по« предлог од еден 
народен пратеник. 

Објавувајќи го прекикрт на седницата претсе-
дателот на Соборот е должен истовремено да го 
објави: денот и часот кога Соборот ќе ја продолжи 
седницата односно начинот на кој народните пра-
теници ќе бидат известени за денот и часот кога 
ќе продолжи седницата. Освен тоа, денот и часот 
кога Соборот ќе ја продолжи седмицата, претседа-
телот ќе го објави и на огласната табла во прос-
ториите на Собранието. 

Претседателот на Соборот може да ја прекине 
седницата најмногу за три дена. За прекин подолг 
од три дена потребно е решение на Соборот. 

По предлог од еден народен пратеник што го 
поддржуваат најмалку уште девет народни прате-
ници, претседателот на Соборот ќе го стави на 
гласање и прекинот на седницата до три дена. 

Член 28 
Седниците на Соборот се јавни. 
По предлог од Извршниот совет или од на ј -

малку десет пратеници, Соборот може да реши 
седница да се одржи или по одделни прашања да 
се расправа без присуство на јавноста. 

По предлогот од претходниот став Соборот ре-
шава без претрес. 

Член* 29 
За прашањата за кои Соборот решил да рас-

права без присуство на јавноста ќе се расправа 
без присуство на јавноста и во одборите и коми-



Бр. 37 — Стр. 558 СЛУЖБЕ!! ВЕСНИК НА ПРМ 26 декември 1958 

спите, ако тие прашања им бидат упатени на 
претрес. 

Работата на седница одржана без присуство 
на јавноста се смета за државна тајна. За рабо-
тата на ваква седница може да се објави само она 
што Соборот ќе реши да биде објавено. 

2. Почеток на седницата и утврдувањето на 
дневниот ред 

Член 30 
Седницата ја отвора претседателот на Соборот. 

Веднаш по отворањето на седницата претседателот 
утврдува дали е присутен потребниот број членови 
на Соборот за полноважно решавање. 

Откако претседателот ќе утврди дека на седни-
цата присуствува потребниот број членови на Со-
борот, записничарот што го водел записникот на 
претходната седница ќе го прочита записникот. 

Член 31 
Секој член на Соборот има право да стави 

забелешки на записникот. 
Ако' записничарот што го читал записникот ја 

прими забелешката таа ќе се внесе во записникот, 
а ако записничарот не ја прими, за основаноста на 
забелешката Соборот решава без претрес. 

Усвоениот записник го потпишуваат претсе-
дателот на Соборот и записничарот што го водел 
записникот. 

Член 32 
Пред утврдувањето на дневниот ред, а арго 

седницата била прекината — во почетокот на про-
должувањето пред преминувањето на дневниот реду 

претседателот дава кратки соопштенија во врска 
со работата на Соборот (за бараните отсуства, за 
^извршување одлуките на Соборот и слично"/, го 
известува Соборот за пратеничките прашања и ин-
терпелациите што му се упатени на Извршниот 
совет, за поднесените барања да се дадат извес-
тувања за работата на републичката управа, како 
и одговара ц/а кратките прашања од членовите на 
Соборот што му се упатени нему. 

Потоа претседателот го известува Соборот за 
сите примени предлози за дневен ред, како што се 
предлозите на закони и други акти, извештаите 
на одборите и комисиите, извештаите и одгово-
рите на Извршниот совет и друго. 

Член 33 
Откако ќе ги реши претходните прашања и ќе 

се запознае со примените предлози за дневен ред, 
Соборот го утврдува дневниот ред. 

Дневниот ред се утврдува во почетокот на сед-
ницата. 

Член 34 
Предлог на дневен ред поднесува претседателот 

на Соборот. 
Предлог за ставање одделни прашања на дне-

вен ред има право да поднесе секој член на Со-
борот, одборите и комисиите на Соборот и на Со-
бранието, како и Извршниот совет, 

Предлогот за ставање одделни прашања на 
дневен ред се поднесува писмено пред седницата, 
но со согласност на Соборот таков предлог може 
да се поднесе и на самата седница усно. 

Пред почетокот на седницата претседателот на 
Соборот ќе им стави на располагање на членовите 
на Соборот список на сите предмети што за дневен 
ред на седницата се предложен^ најдоцна на 24 
часа пред закажаната седница. Во списокот пред-
метите се наведуваат според редот по кој му се 
доставени на Соборот. 

Член 35 
По предлог од народен пратеник во предлогот 

на дневен ред претседателот ла Соборот ќе го внесе 
поднесувањето на извештајот од народниот пра-
теник за катовите забележувања при вршењето на 
правата и должностите во изборната околија, како 
и извештајот за предлозите и мислењата на народ-
ниот одбор? во кој пратеникот (врши права на 
одборник. 

Соборот може да одреди посебна седница за 
поднесување на овие извештаи. 

Член 36 
Одделно прашање може пред, во текот или 

по завршениот претрес, а пред да се пристапи кон 
гласање, да се симне од дневниот ред воопшто или 
со цел да му се достави на одбор или комисија 
за натамошно проучување. 

Подносителот на предлог може предлогот да 
го повлече се до неговото ставање на гласање. 

Член 37 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

се бара итност за расправање на одделно прашање 
или симнување на одделно прашање од дневниот 
ред по барање од еден пратеник кого го подржу-
ваат најмалку четири народни пратеници, прет-
седателот ќе отвори претрес по тие предлози. 

3. Говори на пратениците 

Член 38 
На седницата на Соборот има право да говори 

секој член на Соборот. 
^Соборот може да реши да биде на седница 

ислушан државен секретар, секретар во Изврш-
ниот совет или друг раководен службеник на ре-
публички орган на управата, старешину на репуб-
личка установа, претседателот на Врховниот суд 
на Народна Република Маке дога ја и претседате-
лот на Вишиот стопански суд на Народна Репуб-
лика Македонија, како и претставник на стопанска 
или општествена организација. 

Член 39 
Секој .народен) пратеник има право да говори 

на јазикот на народот на кој му припаѓа. 
Говорите држани на јазикот на припадниците 

на националните малцинства веднаш се преведу-
ваат на македонски јазик. 

Член 40 
Никој не може да говори на седница пред да 

побара и добие збор од претседателот. 
Претседателот дава збор по редот на пријаву-

вањето. 
Пријавите за збор се поднесуваат од моментот 

на отворањето на претрес, па се до свршетокот на 
претресот. Пријавите за збор се поднесуваат пис-
мено или усно. 
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На подносителот на предлогот, на претстава 
ник от на Извршниот совет и на известителите на 
одборите и комисиите претседателот ќе им даде 
збор преку ред, ако тие побараат збор за да го 
изменат или дополнат предлогот или за да дадат 
нови образложенија. 

Пријавениот говорник може својот ред да му 
го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 41 
На пратеникот кој сака да говори за повреда 

на деловникот или за повреда на утврдениот дневен 
ред, претседателот му дана збор штом ќе побара. 
Неговиот говор не може да трае подолго од пет 
минути. По истото прашање не може да говори 
друг пратеник. 

Претседателот ќе даде објаснение за повре-
дата на деловникот односно за повредата на утвр-
дениот дневен ред. Ако пратеникот не биде за-
доволен со даденото објаснение, претседателот го 
повикува Соборот без претрес да го реши ова пра-
шање. 

Член 42 
Ако некој пратеник побара збор за да исправи 

навод што бил изложен погрешно и што дал повод 
за недоразбирање или предизвикал потреба од 
'личгр објаснување, претседателот ќе му даде збор 
штом ќе го сврши својот говор пратеникот што ја 
предизвикал исправката односно личното објас-
нение. 

Пратеникот мора да се ограничи на исправ-
ката односно на личното објаснување, а неговиот 
говор не може да трае подолго од пет минути. 

Претседателот може на пратеникот да не му 
дозволи да прави исправка односно да говори за 
лично објаснување ако смета дека тој не е пре-
дизвикан. Ако пратеникот не се сложи со ова, 
по тоа прашање решава Соборот без претрес. 

Член 43 
Говорникот може да говори само по прашање 

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

претседателот ќе го повика да се држи за дневниот 
ред. Ако говорникот и по повторното повикување 
не се држи за дневниот ред, претседателот ќе му 
изрече дисциплинска мерка одземање на зборот. 

Член 44 
По предлог од пратеник, Соборот може да реши 

говорникот да може \по ист предмет да говори 
само еднаш, како и да го одреди траењето на го-
ворот. 

Подносителот на предлог, претставникот на 
Извршниот совет и известителите на одборите и 
комисиите по ист предмет можат да говорат по-
веќе пати. 

Член 45 
Само претседателот ра Соборот може да г^ 

прекине говорниците и да ги опомене на ред. 
Претседателот е должен) да се грижи говорни-

ците да не бидат спречуваш! во слободата на го-
ворен* 

4. Претрес и решавање 

Член 46 
За секое прашање Соборот решава по прет-

ходен претрес, освен во случаите кога со овој де-
ловник е определено да се решава без претрес. 

Член 47 
Соборот може да решава само по предлозите 

што се ставени на дневен ред. 
На седниците на Соборот се решава за усво-

јување или за одбивање на предлогот. 
Член 48 

За полноважно решавање е потребно на сед-
мицата да присуствува мнозинство од вкупниот 
број членови на Соборот. 

Ако претседателот забележи дека на седницата 
не присуствува доволен број членови на Соборот, 
ќе нареди да се изврши, прозивка или преброју-
вање. 

Прозивка или пребројување ќе се изврши и 
тогаш кога тоа ќе го предложи еден пратеник чие 
барање го поддржуваат уште најмалку четири 
пратеника. 

Кога ќе се покрене прашање дали на седницата 
присуствува доволен број пратеници, присутните 
пратеници се должни да останат во салата додека 
не се изврши прозивката односно пребројувањето. 

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот. 

Член 49 
Соборот полноважно решава со мнозинство од 

дадените гласови на присутните пратеници, освен 
ако со одредбите на овој деловник не е опреде-
лекр поинаку. 

Ако бројот на пратениците кои се воздржале 
од гласање е поголем од вкупниот број на оние 
кои гласале „за" и „против" предлогот што бил 
предмет на гласањето е одбиен, а ако се работело 
за избор се врши повторен избор. 

Член 50 
Соборот донесува акти во форма на закон, од-

лука, декларација, резолуција или препорака. 
За формата на својот акт Соборот решава спо-

ред природата на предметот што е ставен на дневен 
ред и без оглед на формата во која актот бил 
предложен. 

Член 51 
Претресот по одделени прашања што не бараат 

донесување на акт или за кои Соборот не сака да 
донесе акт се завршува со прост или образложен 
премин на дневен ред. 

Предлог за прост односно образложен премии 
на дневен ред може да поднесе претседателот на 
Соборот и секој пратеник. 

По предлогот за прост или образложен премин 
ни дневен ред Соборот решава без претрес. 

Член 52 
Претресот по предлогот го заклучува претсе-

дателот откако ќе утврди дека нема повеќе при-
јавени говорници односно дека некој не се прија-
вува за збор во претресот по предлогот. 

По заклучувањето на претресот се преминува 
на гласање за предлогот, доколку ш е решено 



Бр. 37 — Стр. 558 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 26 декември 1958 

предлогот да му се упати на одбор или комисија 
односно претресот да се сврши со прост или образ-
ложен премин на дневен ред. 

Претседателот може Соборот да му пред-
ложи да се заклучи претресот и да се премине на 
гласање и кога листата на пријавените говорници 
не е исцрпена, ако смета дека прашањето што се 
наоѓа на дневен ред е доволно претресено. По овој 
предлог Соборот решава без претрес. 

Предлог да се заклучи претресот и да се 
премине на гласање може да поднесе и секој 
народен пратеник. Ваквиот предлог претседателот 
го става на гласање веднаш по неговото подне-
сување. 

5. Избори и разрешувања 

Член 53 
Кога Соборот врши избор, изборот почнува со 

предлагање на кандидати односно кандидатски 
листи. 

Предлозите на кандидатури односно канди-
датски листи се поднесуваат писмено. Тие треба 
да бидат потпишани од најмалку толкав број чле-
нови на Соборот колку со овој деловник е пред-
виден за поднесување на соодветниот предлог. 
Предлогот на кандидатска листа треба да содржи 
толку кандидати колку се избираат членови на 
соодветното тело. Во предлогот покрај личното име 
на кандидатот треба да стои реден број. 

Откако ќе се сврши предлагањето, претседа-
телот соопштува кои предлози на кандидатури 
односно кандидатски листи се поднесени, го обја-
вува почетокот на гласањето и, ако се врши јавно 
гласање, ги става на гласање предлозите според 
редот по кој се поднесени. 

Подносителите на предлогот можат својот 
предлог да го повлечат до почнувањето на гласа-
њето. 

Откако претседателот ќе објави дека се приста-
пува кон гласање никој не може да добие збор, 
освен ако сака да зборува за повреда на деловникот 
која се однесува на изборот што се врши. 

Член 54 
Кога во изборот учествува само еден кандидат, 

кандидатот е избран ако добил мнозинство од да-
дените гласови. 

Кога во изборот учествувале два или повеќе 
кат<пидати? избран е оној кој добил најголем број 
гласови. 

Кога е предложена само една кандидатска 
листа, избрани се сите кандидати од таа листа, 
ако листата добила мнозинство од дадените гла-
сови. 

Кога се предложени две или повеќе канди-
датски листи, резултатот од изборите се утврдува 
на тој начин што бројот на гласовите што го до-
била секоја листа се дели со 1, 2, 3 и така по ред 
до заклучно со бројот што му одговара на бројот 
на членовите што се избираат. Од броевите (колич-
ниците) добиени со ова делење се земаат толку 
најголеми броеви (количници) колку членови се 
избираат. Од секоја листа се избрани толку кан-
дидати колку има најголеми броеви (количници; 
на основа на кои се доделуваат мандатите. Во 

/случај кога две или повеќе кандидатски листи 
имаат еднакви броеви (количници) на основа на 
кои се доделува последниот мандат, мандатот го 
добива кандидатот од листата што добила најголем 
број гласови. Од листата се избрани оние канди-
дати кои во предлогот на кандидатската листа се 
нумерирани заклучно со оној реден број што 
според извршената расло делба на мандатите се 
Паѓаат на соодветната листа. 

Член 55 
Ако предложениот кандидат не добил мнозин-

ство од дадените гласови, или ако два или повеќе 
кандидати кои добиле најголем број гласови имаат 
еднаков број гласови, или ако бројот на воздржа-
ните гласови е поголем од вкупниот број на гла-
совите дадени „за" и „против",' се врши повторен 
избор. 

Во повторниот избор имаат право да учеству-
ваат и нови кандидати односно кандидатски листи 
кои можат дополнително да бидат поднесени до 
почнувањето на повторното гласање. Подносите-
лите на поранешните предлози на кандидатури од-
носно кандидатски листи можат до почнувањето 
повторното гласање да ги повлечат своите пред-
лози. 

Член 56 
Предлог за разрешување се поднесува писмено 

пред седницата или во текот на седницата. За пред-
лог примен во текот на седница претседателот 
веднаш го известува Соборот, кој решава дали 
предлогот ќе го стави на дневен ред на истата 
седница. 

Предлогот за разрешување содржи предлог оп-
ределен член на Соборот да се разреши од опреде-
лена изборна должност во Соборот или предлог да 
се разреши определено тело и? Соборот во целост. 

Предлогот за разрешување треба да биде пот-
пишан од толку членови на Соборот К' лку е по • 
требно за поднесување на по ? тлс г за и - ^ . р па со-
одветната изборна должност ».дневно за избор на 
соодветното тело на Соборот. 

Член 57 
Народниот пратеник е разрешен од опреде1ена 

изборна должност во Соборот односно соодветното 
тело на Соборот е разрешено во целост, ако за 
предлогот за разрешување гласало мнозинството1 

од вкупниот број членови на Соборот. 

6. Г л а с а ш е 

Член 58 
Пратеникот гласа лично. 
Пратеникот гласа гр тој начин што се изјасну-

ва „за"; или „против" предлогот, или се воздржува 
од гласањето, доколку со одредбите на овој делов-
ник на тајното гласање не е определено инаку. 

Пратеникот има право пред гласањето да го об-
разложи својот глас. Говорот на пратеникот со кој 
го обра зл ага својот глас не може да трае повеќе од 
пет миЈ^ути. 

Член 59 
Гласањето во Соборот е јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
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Соборот може да реши гласањето за избор или 
разрешување да биде тајно. Предлог за тајно гла-
сање можат да поднесат најмалку пет пратеници. 
По овој предлог Соборот решава без претрес. 

Член 60 
Гласањето со кревање рака се врши секогаш 

кога се гласа јавно, освен во случаите кога со 
овој деловник е определено поименично гласање. 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува да кренат рака 
прво пратениците кои гласаат за предлогот, потоа 
оние кои гласаат против предлогот и најпосле оние 
кои се воздржуваат од гласање. 

Член 61 
Поименично се гласа по предлог за измена на 

Уставот. 
Поименично се гласа и кога за еден избор има 

два или повеќе кандидати односно две или повеќе 
кандидатски листи. 

Претседателот на Соборот може да одреди пои-
менично да се гласа по предлог на закон или на 
друг акт во целост или по одделни глави или од-
редби, кога со гласањето со кревање рака не може-
ло да се утврди дали мнозинството било „за" односно 
„против" предлогот или се воздржало од гласањето. 

Поименично ќе се гласа и ако тоа го побара 
еден народен пратеник чие барање го издржуваат 
најмалку девет пратеници. 

Член 62 
Поименично гласање се врши со прозивање на 

пратениците кои гласат изјаснувајќи се „за" или 
„против" предлогот или изјавуваат дека се воздр-
жуваат од гласање. 

Прозивањето на пратениците го врши запис-
ничарот. 

Кога се предложени) два или повеќе кандидати 
односно две или повеќе кандидатски листи, прате-
ниците гласат изјаснувајќи се за еденј од предло-
жените кандидати односно за една од предложе-
ните кандидатски листи или изјавувајќи дека се 
воздржуваат од гласање. Ако изборот се врши на 
основа на кандидатски листи, пратениците гласаат 
за листата повикувајќи се на името на првиот кан-
дидат од соодветната листа или на бројот што го 
носи листата. 

Откако ќе се сврши прозивањето, претседате-
лот ќе праша дали има пратеници кои ЕЈР биле 
прозвани. Ако на основа на списокот на прате-
ниците се утврди дека некои од присутните пра-
теници не гласале при првото прозивање, тие ќе 
гласаат откако претседателот ќе одреди да се про-
зоват по вторпат оние пратеници за кои во спи-
сокот не е одбележено дека гласале при првото 
прозивање. По второто прозивање се пристапува 
кон утврдување на резултатите од гласањето. 

Член 63 
Тајното гласање се врши1 со гласачки ливчиња. 
Кога изборот се врши со тајно гласање, по свр-

шеното предлагање на кандидати, претседателот 
дава одмор, за кое време ќе бидат отпечатени гла-
сачките ливчиња. 

Член 64 
Гласачките ливчиња се еднакви по големина 

и имаат иста форма и боја. 
На гласачкото ливче мора да биде означено за 

кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат личните ими-

ња на кандидатите едно под друго по редот по кој 
се предложени. Секое име се заградува со линии, 
а покрај името на десната страна се наоѓа празен 
квадрат. 

Ако изборот се врши со кандидатски листи, на 
гласачкото ливче се внесуваат сите предложени 
кандидатски листи по редот по кој се предложени 
и во секоја листа се внесуваат имињата на пред-
ложените кандидати. Кандидатските листи на гла-
сачкото ливче се обележуваат со редни броеви. 
Секоја листа е заградена со линии, а покрај ред-
ниот број на листата на десната страна се наоѓа 
празен квадрат. 

Ако изборот на претседател, потпретседател и 
записничари се врши со тајно гласање, гласањето 
се врши со исто гласачко ливче нр .ѕое пред ими-
њата на кандидатите се означува функцијата за 
која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче се озваничува со печатот 
на Соборот. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 
Член 65 

Пратеникот кој при делењето на гласачките 
ливчиња не добил ливче, има право ливче да добие 
до свршетокот на гласањето. 

Откако ќе се разделат гласачките ливчиња, 
претседателот одредува потребно време за ПОПОЛНЈГ-

иање на гласачките ливчиња. Штом ќе измине тоа 
време, претседателот го објавува почетокот на гла-
сањето. 

Член бб 
Со спроведувањето на избори што се вршат со 

та ј ЕК) гласање раководи претседателот, на кого во 
тоа му помагаат записничарите. 

Записничарот кого ќе го одреди претседателот 
врши поименично прозивање на пратениците на ос-
нова на списокот на сите членови на Соборот. Проз-
ваниот пратеник гласа на тој начин што во гла-
сачката кутија го пушта своето гласачко лиѕчз, 
свиткано двапати. 

Откако ќе се сврши прозивање^ , претседателот 
праша дали има пратеници кои не се прозвани. 
Ако нд основа на списокот се утврди дека некои 
од присутните пратеници, не гласале при првото 
прозивање, тие ќе гласаат откако претседателот ќе 
одреди да се прозоват по вторпат оние пратеници 
за кои во списокот не е одбележено дека гласале 
при првото прозивање. 

Член 67 
Пратеникот гласа на тој начин што во квадра-

н т покрај името на кандидатот односно покрај 
редниот број на кандидатската листа за која гласа 
го напишува знакот „X". 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати односно само за една од 
предложените кандидатски листи. 

Ако е предложен само одо е! кандидат или една 
листа пратеникот ако гласа против кандидатот од-
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носно листата, не ќе го напише знакот .,Х" во ква-
дратом 

Неважну се оние гласачки лизчињг-: на кои 
знакот „X" е ставен во квадратите покрај имињата 
на два или повеќе кандидати или покрај редните 
б^роеви на две или повеќе кандидатски Ј*ИОТЛ, како 
и оние кои се така пополнети што не о си-
гурност да се утврди за кој кандидат односно за 
која листа гласал пратеникот. 

Член 68 
По скршеното гласање се врши пребројување 

на гласовите. 
Пребројувањето на гласовите го вршат запис-

ничарите Е|а Соборот. Ако некој од записничарите 
е отсутен, на неговото место Соборот, 1ред /Аа за-
почне со гласањето, избира народен пратеник кој 
ќе учествува во пребројувањето на гласовите. 

Пребројувањето на гласовите се врши на тој 
начин што двајца записничари земаат едно по едно 
ливче, ги одвиткуваат и ги прегледуваат и пол-
новажните ливчиња му ги даваат на одредениот 
од претседателот записничар кој за секој кандидат 
односно кандидатска листа го одбележува секој глас 
што го добиле, а ако во изборот учествува само 
еден кандидат односно една листа, го одбележуваат 
и секој глас што бил против. Неважните ливчиња 
се одделуваат настрана. Откако ќе се сврши пре-
бројувањето, записничарите ќе ги прегледаат за-
едно сите ливчиња одделени како неважни са да 
утврдат дали навистина се неважни. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гла-
совите дадени по списокот на основа тга сој се гла-
сало и бројот на гласачките ливчиња, ре:*ултак>т 
се утврдува на осиона на бројот на предадените 
гласачки ливчиња. 

Член 69 
Кога за разрешување се решава со тајно гла-

сање, на гласачкото ливче под името на лицето или 
на членовите на телото за чие разрешување се гла-
са. ќе се напишат и заградат со линии зборовите .,за 
разрешување" и „против разрешување" А покрај 
овие зборови ќе се стави по еден празен квадрат. 

Пратеникот кој гласа за разрешување го на-
пишува знакот „X" во квадратот покрај зборовите 
„за разрешување", а ако гласа против разрешува-
њето го напишува истиот знак во квадратот покрај 
зборовите „против разрешување". 

За начинот на гласањето при разрешувањето 
сходно важат одредбите од овој деловник што се 
однесуваат за начинот на гласањето при избор. 

Член 70 
По пребројувањето на гласовите претседателот 

ги утврдува резултатите од гласањето и, на основа 
на тие резултати објавува дали соодветниот пред-
лог е примен или одбиен, односно кои кандидати се 
избрани или кои лица се разрешени од должност. 

Ако гласањето за предлог на закон или друг 
акт било поименично претседателот ќе објави КОЛ-
ку вкупно пратеници гласале, колку гласови имало 
за предлогот, колку гласале против и колку се воз-
држеле од гласање. 

Ако гласањето за избор било поименично или 
тајно претседателот ќе објави колку пратеници 

вкупно гласале, колку гласови добил секој кандидат 
односни секоја кандидатска листа и колку имало 
воз држа™ гласови односно неважни ливчиња. Ако 
бил предложен само еден кандидат односно канди-
датска листа, претседателот објавува и колку гла-
сови имало против. 

Кога за разрешувањето се гласало поименично 
или тај гр претседателот објавува колку вкупно 
пратеници гласале, колку гласале за разрешување-
то, колку против и колку имало воздржани гласови 
односно неважни ливчиња. 

Резултатите од гласањето се внесуваат во за-
писникот. 

7. Одржување редот на седниците 

Член 71 
Претседателот на Соборот има исклучиво право 

и должност да се грижи за одржувањето на редот 
на седниците. 

Член 72 
За повредување на редот на седница можат про-

тив народните пратеници да се изречат дисциплин-
ски мерки: 

опомена; 
опомена што се внесува но записникот; 
одземање на зборот; и 
привремено отстранување од седница. 

. Пратеникот може да биде отстранет најмногу 
од седницата, а за повторен случај на потешка по-
вреда на редот најмногу и од наредната седница. 

Опомена, опомена што се внесува во записни-
кот и одземање на зборот изречува претседателот. 

Привремено отстранување од седница изречува 
Соборот без претрес по предлог од претседателот 
или дваесет пратеници. 

Пратеникот против кој дисциплинска мерка из-
рекол п^>етседателот не може да бара од Соборот 
да ја укине таа мерка. 

Член 73 
Опомена ќе се изрече против пратеникот кој 

со своето поведение или говор на седницата на Со-
борот го нарушува редот и одредбите на овој де-
ловник. 

Член 74 
Опомена што се внесува во записникот ќе се 

изрече против пратеникот кој со својот говор или 
со своето поведение ќе го повреди редот на седни-
цата или одредбите на овој деловник или се служи 
со изрази што не се во согласност со достоинството 
на Соборот, а на кого на истата седница еднаш веќе 
му е изречена опомена. 

Член 75 
Одземање на збор ќе се изрече против прате-

никот кој со својот говор ќе го повреди редот на 
седницата, а ца истата седница двапати бил опо-
менат од претседателот или му е изречена опомена 
што се внесува во записник. 

Член 76 
Привремено отстранување ед седница ќе се из-

рече против пратеникот КОЈ упорно и тешко ги на-
вредува народните пратеници или Собранието или 
за кого ке се утврди дека не ја чувал тајната зи 
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предметите за кои е изгласана тајност, или кој ни 
сака да го послуша претседателот што му изрекол 
одземање на зборот. 

Истата мерка може да се изрече и против пра-
теникот кој со предизвикување и правење на неред 
ја пречи работата на седницата. 

Член 77 
Пратеникот против кој се предлага привремено 

отстранување од седница има право да добие збор 
и да ја изнесе својата одбрана. Говорот на овој 
пратеник не може да трае подолго од пет минути. 

Ако привременото отстранување од седницата 
е предложено против неколку .народни пратеници 
поради заеднички извршена повреда на редот, од 
името на сите нив има право да говори само еден 
пратеник. Неговиот говор не може да трае подолго 
од петнаесет минути. 

Член 78 
Пратеникот против кој е изречено привремено 

отстранување од седница е должен веднаш да ја 
напушти салата и не може да присуствува на сед-
ниците на Соборот од кои е отстранет. 

Ако пратеникот се противи да ја напушти сед-
ницата, или присуствува на седница од која е от-
странет, претседателот може да нареди тој да се 
отстрани од салата. 

Член 79 
Дисциплинската мерка опомена што се внесува 

во записникот, одземање на зборот и привремено 
отстранување од седница се внесуваат во запис-
никот. 

Член 80 
Ако со редовните средства предвидени во овој 

деловник не може да го одржи редот на седницата, 
претседателот може да одреди краток прекин на 
седницата. 

Член 81 
Ако некој од слушателите на галериите се др-

жи непристојно или кр го почитува редот, претсе-
дателот на Соборот може да нареди веднаш да се 
отстрани од салата на Соборот. 

Ако на галериите биде потешко повреден редот 
и мирот, претседателот може да нареди да се ис-
празнат галериите. 

Член 82 
Сите лица кои по службена работа се наоѓаат 

во салата за време на седницата на Соборот стојат 
под надзор на претседателот и се должни да \л 
извршуваат неговите залози. 

8. Заклучување на седницата 

Член 83 
По исцрпувањето на дневниот ред, претседате-

лот на Соборот ја заклучува седницата. 
По предлог од претседателот на Соборот или 

од народен пратеник Соборот може да реши пра-
шањата, по кои претресот не можел да сврши во 
текот на седницата, да се симнат од дневниот ред 
и да се стават на дневен ред на идната седница. 

По предлог од народен пратеник Соборот може 
да го утврди денот и часот на наредната седница, 

како и да одреди кои прашања ќе се разгледаат 
на оваа седница. 

VI. ОДБОРИ И КОМИСИИ 

1. Одбори и нивниот состав 

Член 84 
Републичкиот собор ги има следните постојани 

одбори: 
1) Одбор за организација на власта и управата; 
2) Одбор за стопанство; 
3) Одбор за народно здравје и социјална поли-

тика; 
4) Одбор за просвета; 
5) Одбор за буџет; 
6) Законодавен одбор; 
7) Мандатно-имунитетен одбор. 

Член 85 
Со одлука за дополнување на овој деловник 

Соборот може да основува и други постојани одбо-
ри, како и постојани комисии. 

Со посебна одлука Соборот може да основува 
и привремени одбори и комисии за проучувања на 
одредени прашања и за вршење на посебни задачи. 

Со одлуката за основање на нов постојан или 
привремен одбор односно комисија се определуваат 
нивниот состав, делокруг и овласти. 

За проучување на одделни прашања Соборот 
може да образува посебни комисии од стручњаци 
или комисии составени од народни пратеници и 
други граѓани. 

Член 86 
Одборот за организација на власта и управата 

и Одборот за стопанство имаат по единаесет чле-
нови. Одборот за народно здравје и социјални по-
литика, Одборот за просвета и Законодавниот од-
бор имаат по девет членови, Одборот за буџет има 
седум членови, а Мандатно-имунитетниот одбор 
има пет члена. 

Член 87 
Секој одбор и комисија има претседател и се-

кретар, а одделни одбори и комисии можат да имаат 
и потпретседател. 

Претседател, потпретседател и секретар одбо-
рот односно комисијата избира од редот на своите 
членови. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот се 
избираат за целиот период на свикувањето на Со-
бранието. 

Потпретседателот му помага на претседателот 
во работата и го заменува кога е спречен. 

Секретарот води записник за работата на сед-
ниците на одборот односно на комисијата и врши 
и други работи што ќе ги одреди деловникот на од-
борот односно на комисијата. 

Член 88 
Одборите и комисиите работат по свои де-

ловници и по овој деловник. 
Одборите и комисиите сами ги донесуваат сво-

ите деловници. 
Деловниците на одборите и комисиите треба 

да бидат во согласност со одредбите на овој де-
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лешник и влегуваат во сила откако ќе бидат пот-
врдени од Републичкиот собор. 

2. Избор и разрешување 

Член 89 
Предлог за избор и разрешување на одбор или 

комисија во целост, како и предлог за избор или 
разрешување на одделни нивни членови можат да 
поднесат најмалку десет пратеници. 

Член 90 
Избор на одбор или комисија во целост се врши 

на основа на кандидатска листа. 
Избор и разрешување на одделни членови кра 

одбори или комисии се врши на основа на поеди-
нечни предлози. Соборот може да реши изборот или 
разрешувањето на три или повеќе члена на одбор 
или комисија да се изврши на основа на канди-
датски листи. 

Член 91 
Претседателот на Собранието, претседателот на 

Соборот, како и претседателот и членовите на Из-
вршг^тот совет, државните секретари, секретарите 
во Извршниот совет и државните потсекретари не 
можат да бидат избрани за членови на постојаните 
одбори и комисии. 

Еден народен пратеник може да биде член на ј -
многу во два постојани одбори на Соборот. 

Член 92 
Местото член на постојан одбор или комисија 

останува упразнио со престанок на пратеничкиот 
мандат на членот на одборот или комисијата, со 
избирање на должноста претседател на Собранието, 
претседател на Соборот и претседател или член 
на Извршниот совет, со стапување на должноста 
државен секретар, секретар во Извршниот совет и 
државен потсекретар, како и со уважување на ос-
тавката на должноста члец на одбор или комисија. 

На упразнетото место член на одбор или ко-
мисија се избира нов член. 

3. Делокруг и овласти на постојаните одбори 

Член 93 
Одборот за организација на власта и управата: 
ги претресува и подготвува предлозите на сите 

закони и други акти, освен оние што спаѓаат во 
делокругот на Одборот за стопанство, Одборот за 
народно здравје и социјална политика л Одборот за 
просвета; 

во рамките ца правата на Ре публика га ги прет-
ресува прашањата во врска: со гис ге мот на самоу-
правувањето на производителите во стопанството; 
со системот на самоуправувањето на работниот на-
род во општината и околината, како и т о установи-
те; со слободата и заштитата на демократските пра-
ва на граѓаните и законитоста; со единството :а 
социјалистичкиот општествен поредок и правен си-
стем; со заштитата на правата на националните 
малцинства ш Републиката и осигурувањето« на 
нивното рамноправно учество во општествениот ж и -
вот; со општествениот и политичкиот поредок; со 
системот на организацијата на управата и судо-
вите; со правецот на внатрешната политика, 

ги претресува прашањата во врска: со работата 
на народните одбори и прашањата во врска со 
ускладување™ кџ нивната работа во рамките на 
единствениот систем на штета ; со работата на ор-
ганите на внатрешните работи, судовите, јавното 
обвинителство, јавното правобранителство и само-
управните установи доколку работата на самоуправ-
ните установи не спаѓа во делокругот на Одборот 
за стопанство, Одборот за народно здравје и со-
цијална политика, Одборот за просвета и Одборот 
за буџет; од становиште™ на внатрешната политика 
му дава на Одборот за буџет мислење по пред'то чи-
те на претсметките на приходите и расходите на 
тие органи и установи; 

на другите одбори им дав'а согласност на каз-
нените одредби во предлозите на закони што ги 
претресуваат тие одбори; 

ги претресува и прашањата во врска со поли-
тичката состојба во одделни изборни околни на ос-
нова на извештаите од членовите на одборот или 
на Соборот. 

Член 94 
Одбор за стопанство: 
ги претресува и подготвува предлозите на за-

кони и други акти од областа на стопанството и 
финансискиот систем; 

го претресува предлогот на републичкиот оп-
штествен план и билансот за неговото извршување; 

ги претресува прашањата во врска со стопан-
скиот систем и планскиот развиток на стопанството 
во Републиката, како и другите прашања во врска 
со стопанската политика во рамките на правата 
на Републиката; 

во рамките на правата на Републиката ги пре-
тресува прашањата во врска со вршењето на сто-
панските работи ед страна на народните одбори и 
стопанските управни органи како и прашањата во 
Ерска со вршењето на стопанските дејности на сто-
панските организации и самоуправните установи. 

Член 95 
Одборот за народно здравје и социјална поли-

тика: 
ги претресува и подготвува предлозите на за-

кони и други акти од областа на народното здравје, 
трудот, социјалното осигурување и социјалните 
грижи; 

ги претресува прашањата на здравствената и 
социјалната политика и на системот на управува-
њето со установите за заштита на народното здрав-
је, за социјалното осигурување и за социјалните 
грижи; 

ги претресува прашањата во врска со обезбе-
дувањето на услови за заштита на народното 
здравје; 

во рамките на правата на Републиката ги пре-
тресува прашањата во врска со дејноста на уста-
новите за заштита на народното здравје, за соци-
јално осигурување и за социјални грижи, на на-
родните одбори и на органите на управата што 
вршат работи од областа на заштитата на народното 
здравје, трудот, социјалното осигурување и соци-
јалните грижи; 

од -становиштето на заштитата на народното 
здравје и социјалната политика му дава на Одбо-
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рот за буџет мислење по п р е с м е т к и т е на приходите 
и расходите на самоуправните здравствени и соци-
јални установи што се финансираат или дотираат 
од републичкиот буџет односно дава мислење за 
големината и употребата на финансиските средства 
за заштита на народното здравје , за социјалното 
осигурување и за социјалните грижи. 

Член 96 
Одбор за просвета: 
ги претресува и подготвуваа предлозите на з а -

кони и другите акти од областа на просветата, на-
уката и културата ; 

ги претресува прашањата на општата политика 
во областа на просветата, науката и културата и 
на системот на школувањето, воспитувањето и 
учната работа, п р а ш а њ а т а на системот на управу-
вањето во просветните и научните установи и ус-
тановите на културата, како и други п р а ш а њ а од 
областа на просветата, науката и културата во рам-
ките на правата на Републиката ; 

ги претресува п р а ш а њ а т а во врска со обезбе-
дувањето на основни услови за развиток на прос-
ветата, науката и културата ; 

во рамките на правата на Републиката ги пре-
тресува прашањата во врска со дејноста на прос-
ветните и научните установи и установите на к у л -
турата; 

од становиште™ на просветната, научната и̂  
културната политика му дава на Одборот за буџет , 
мислење по предлозите на претсметките на прихо- ј 
дите и расходите на самоуправните просветни на-
учни и културни установи што се финансираат или 
дотираат од републичкиот буџет односно дава ми-
слење за големината и употребата на финансиските 
средства за просветната, научната и културната 
дејност. 

Член 97 
Одборот за буџет: 
го претресува предлогот на републичкиот буџет 

и предлогот на завршната сметка; 
ги претресува мислењата на Одборот за орга-

низација на власта и управата, Одборот за народно 
здравје и социјална политика и Одборот за прос-
вета по предлозите на п р е с м е т к и т е на приходите 
и расходите на одделни органи и самоуправни ус-
танови; 

дава согласност на одредбите на законските 
предлози и другите акти што повлекуваат парични 
издатоци, а кои не се предвидени со буџетот, како 
ИЈ на паричките издатоци по предлозите на реше-
нијата по претставките и жалбите што, ги подготву-
ва Одборот за претставки и ж а л б и на Народно-
то собрание и ги одредува изворите од кои ќе се 
покријат тие издатоци; 

на Извршниот совет му дава согласност на про-
писите за основање на републички органи нд упра -
вата и за организационите промени во републичката 
управа ако тие прописи повлекуваат парични из -
датоци што не се предвидени во буџетот, како и ги 
одредува изворите од кои ќе се покријат тие изда-
тоци; 

во рамките на правата на Републиката ги пре-
тресува прашањата во врска со работата на ф и н а н -
сиските управни органи; 

ги проучува и претресува п р а ш а њ а т а во врска 
со трошењето на јавните финансиски средства; 

ги претресува п р а ш а њ а т а во врска со и з в р ш у -
вањето на републичкиот буџет на основа на извеш-
таи и податоци од републичките д р ж а в н и органи, 
установите и организациите кои се финансираат од 
републичкиот буџет, на основа на непосредно ис-
л у ш у в а њ е на и з в е ш т а и и мислења на претставни-
ците на овие органи, установи и организации, к а к о 
и на основа на податоци добиени со анкети прзку 
анкетни комисии и л и групи што ги образува Од-
борот или на основа на податоци добиени на друг 
начин. 

Ч л е н 98 
Законодавниот одбор: 
од законодавно-правно становиште ги претре-

сува сите законски предлози и кога тоа е потребно 
ја утврдува законската форма нр текстот на пред-
лозите на сите закони; 

по барање од други одбори и л и од Соборот из -
работува законски нацрти на основа на образложе-
нија и материјали што ќе му ги достават тие или 
дава мислење за законската обработка на тој ма-
теријал ; ' 

ги проучува п р а ш а њ а т а за натамошната изград-
ба на правниот систем и за у с к л а д у в а њ е ^ на пос-
тојните закони; 

ги следи п р а ш а њ а т а на процедурата на Соборот 
и на заедничките седници на двата собора, ги сос-
тавува и претресува предлозите за изменување и 
дополнување на деловникот на Соборот и делов-
никот на Народното собрание; 

Законодавниот одбор не ги претресува предло-
зите на републичкиот општествен план, на репуб-
личкиот буџет, на завршниот биланс за и з в р ш у в а -
њето на републичкиот општествен! план и на за -
вошната сметка за и з в р ш у в а њ е т о на републичкиот 
буџет. 

Ч л е н 99 
Макдатно-имунитетниот одбор: 
ги претресува сите случаи во врска со имуни-

т е т н и т е права на народните пратеници; 
на Соборот му поднесува и з в е ш т а ј за случаите 

на престанок на мандат и за р а с п и ш у в а њ е на до -
полнителни избори; 

ги испитува пратеничките уверенија , изборните 
акти и жалбите против повторните и дополнител-
ните избори и на Соборот му поднесува и з в е ш т а ј 
со предлог за потврдување или поништување на 
мандатот на пратениците избрани на повторни и л и 
делел кител ни избори; 

во - согласност со претседателот на Собранието 
дава одобрение за л и ш у в а њ е од слобода и за за -
почнување односно за продолжување на кривична 
постапка против ч л е н на Соборот во случаите кога 
Соборот не е свикан на седница, со тоа што своето 
решение ќе му го поднесе на Соборот на неговата 
прва наредна седница за донесување на конечно 
решение; 

ги претресува приговорите што одделни д р ж а в -
ни органи, установи и организации му ги упатуваат 
на Соборот согласно член 17 став 3 од Законот за 
правата и должностите, изборот и отповикувањето 
на народните пратеници на Народното собрание на 
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Народна Република Македонија и на Соборот му 
поднесува извештај и свои предлози. 

Член 100 
Одборот за организација на власта и управата, 

Одборот за стопанство, Одборот за народно здравје 
и социјална политика и Одборот за просвета, секој 
во својот делокруг, ги претресуваат прашањата во 
врска со извршувањето на законите, општествениот 
план и другите акти на Собранието на основа на 
извештаи и податоци од републичките органи, од 
установите и од организациите кои се грижат за 
извршувањето на законите и другите акти, на ос-
нова на непосредно ислушување на извештаи и ми-
слења на претставниците на овие органи, установи 
и организации, како и ка осиона на податоци до-
биени по пат на анкети преку анкетни комисии 
или групи што ги образувал одборот или на основа 
на податоци добиени на друг начин. 

Член 101 
Постојаните одбори ги претресуваат деловите од 

извештаите на Извршниот совет што се однесуваат 
на прашања од нивниот делокруг и за тоа, ако 
сметаат за потребно, му поднесуваат свој извештај 
на Соборот односно Собранието. 

Исто така постојаните одбори, во рамките нрд 
својот делокруг, ги претресуваат извештаите што 
на Собранието му ги поднесуваат републичките ор-
гани, установите и организациите кои се грижат за 
извршувањето на законите и другите акти на Со-
бранието и за тоа, ако сметаат за потребно, му под-
несуваат свој извештај на Соборот односно Собра-
нието. 

Член 102 
Постојаните одбори во вршењето на работите 

од својот делокруг донесуваат резолуции и пре-
пораки за работата на државните органи, само-
управните установи и стопанските организации. По 
овие прашања тие можат да даваат и мислења по 
своја иницијатива или по барање од друг одбор 
или од стопански организации. 

Постојаните одбори, во рамките на својот де-
локруг, подготвуваат и претресуваат предлози за 
донесување на одлуки, декларации, резолуции и 
препораки и за тоа му поднесуваат извештај на 
Соборот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции во 
кои јавно заземаат став по одредени прашања од 
својот делокруг, како и препораки со кои јавно 
изразуваат советодавкр мислење во поглед работа-
та на народните одбори, органите на државната 
управа, самоуправните установи и стопанските ор-
ганизации. 

Резолуциите и препораките што ги донесуваат 
одборите мораат да бидат во согласност со законите 
и другите одлуки на Сојузната народна скуштина 
и Народното собрание односно Републичкиот собор. 

Ако резолуцијата или препораката се однесува 
-на прашања ИГРО спаѓаат и во делокруг на соод-
ветен одбор на Соборот на производителите, резо-
луцијата или препораката е донесена кога во исто-
ветен текст ќе ја усвојат одборите на двата собора. 

Член 103 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

одборите се објавуваат во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Овие акти одборите ги доставуваат. за објаву-
вање преку претседателот на Народното собрание. 

Член 104 
Ако одредени прашања од предлог на закон или 

друг акт што го донесува Соборот спаѓаат во дело-
кругот и на друг одбор на Републичкиот собор од-
носно и во делокругот на одбор на Соборот на про-
изводителите, одборот е должен -пред заклучува-
њето на претресот по предлогот да побара мислење 
и од соодветниот друг одбор. Исто така, и овој 
одбор има право да бара таквите прашања да му 
се достават на мислење. 

^лен 105 
Ако одбор на Соборот смета дека подготвува-

њето и претресот на одделен предлог на закон или 
друг акт односно дека претресот на одделно пра-
шање спаѓа во негов делокруг, а не во делокругот 
на друг одбор кој го врши подготвувањето и пре-
тресот на предлогот односно претресот на праша-
њето, ќе побара од претседателот на Соборот образ-
ложено мислење кој одбор на Соборот е надлежен 
да го подготви или претресе соодветниот предлог 
односно да го претресе соодветното прашање. 

Претседателот на Соборот, со толкување на де-
ловникот, го одредува делокругот на соодветниот 
одбор за подготвување и претресување на соодвет-
ниот предлог односно за претресување на соод-
ветно прашање. 

Ако одборот што побарал мислење не е доволен 
со даденото мислење, тој може спорното прашање 
да го изнесе пред Соборот и да бара одлука на 
Соборот. 

Мислењето ни претседателот на Соборот, што 
ќе го одобри Соборот, станува задолжително пра-
вило за постапката на Соборот. 

Член 106 
Во работите од својот делокруг или за испол-

нување на задачите што им се поверени одборите 
можат да вршат анкети и сослушувања. 

Во рамките на преземената анкета одборите 
можат да бараат од сите државни органи, самоу-
правни установи и стопански организации потреб-
ни податоци и документи. 

За извршување на анкетите и другите свои 
работи одборите можат да ги повикуваат граѓаните 
и од нив, во рамките на правата и слободите на 
граѓаните загарантирани со Уставот и законите, да 
бараат известувања, мислења и одговори. 

Член 107 
Соборот може да бара од одбор да му поднесе 

извештај за својата работа. 
Соборот може на одбор да му упати барање да 

проучи и подготви предлози на одделни закони 
или други акти, како и барање соодветната задача 
да ја изврши во одредено време. 

Член 108 
Одборите се должни на Соборот да му подне-

суваат извештај за резолуциите и препораките што 
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ги донеле, како и за анкетите што ги извршиле на 
првата наредна седница на Соборот по нивното 
донесување односно извршување. 

Овие извештаи Соборот може да ги одобри без 
претрес а може, по предлог од пет пратеници, и да 
отвори претрес по нив. 

На основа на претресот Соборот може конечно 
да реши за анкетите и мерките што ги презел од-
борот. 

Член 109 
Соборот може да реши претресот по одделен 

законски предлог или) друго прашање, што бил за-
почнат во одбор, да се продолжи на седница на 
Соборот или претресот во целост да се изврши на 
седница на Соборот. 

4. Седниците на одборите и правата на членовите 
на одборите и на членовите на Соборот 

Член НО 
Одборите работат постојано и седници одржу-

ваат и во време кога Соборот не одржува седници 

Член 111 
Седниците на одбор ги свикува претседателот 

на одборот. 
Претседателот на одборот ќе свика седница и 

кога тоа ќе го предложат најмалку три члена иа 
одборот, претседателот на Народното собрание или 
претседателот на Републичкиот собор. 

Во случај ако претседателот односно потпрет-
седателот не свика седница на одборот, седницата 
ќе ја свика предлагачот од претходниот став. 

Првата седница на одборот по избирањето на 
неговите членови ја свикува претседателот на Со-
борот. 

Член 112 
Право на учество во решавањето имаат само 

членовите на одборот. 
Одборот може полноважно да решава ако на сед-

ницата присуствува мнозинството од членовите ка 
одборот. 

Одборот решава со мнозинство од гласовите на 
присутните членови. 

Член 113 
Седниците на одборите се јавни. 
Одборот може да реши одделни седници да се 

одржат без присуство на јавноста. 
Седниците на Мандатно-имунитетниот одбор не 

се јавни. 
Член 114 

Секој член на одбор е должен да присуствува 
на седниците на одборот и да ги врши должностите 
што му ги доверил одборот. 

Членовите на Републичкиот собор имаат право 
да присуствуваат на седниците на секој постојан 
одбор и ако не се негови членови. 

Секој член на одборот, како и секој член на 
Соборот кој не е член на тој одбор, има право да 
предлага на дневен ред на седница на одборот да 
се стави секое прашање од делокругот на одборот, 
да предлага одборот да донесе резолуција или пре-
порака во врска со работите од неговиот делокруг 
и да предлага одборот да му поднесе на Соборот 
предлог за донесување на одлука, декларација, ре-

золуција или препорака, а исто така има право и 
да учествува во претресот по прашањата што се 
ставени на дневен ред на седницата на одборот. 

За ставање на прашање на дневен ред решава 
одборот. 

Член 115 
Секој член на Соборот е должен по барање од 

одбор да поднесе извештај по одредено прашање 
од делокругот на одборот кое се однесува на сос-
тојбата во неговата изборна околија. 

Секој одбор, во рамките на својот делокруг, 
може да повика член на Соборот да присуствува 
на одредена седница на одборот за да даде извес-
тување или да изнесе мислење по одделни праша-
ња што се на дневен ред на одборот. 

Одборот ќе го стави на дневен ред извештајот 
Што народен пратеник по законот е должеа да го 
поднесе за забележувањата до кои дошол во врше-
њето на своите права и должности во изборната 
околија. 

Член 116 
За повредување редот на седниците на одборот, 

како и за неисполнување на должностите што му 
ги доверил одборот, претседателот може против 
член на одборот да изрече дисциплински мерки 
опомена и опомена што се внесува во записникот. 

Пјротив членот на одбор кој ќе продолжи да го 
повредува редот на седницата и по изречување™ 
на мерката опомена што се внесува во записникот, 
или кој прави неред со цел да ја пречи работата 
на седницата, одборот може да ја изрече дисци-
плинската мерка отстранување од таа седница. 

Член 117 
Одредбите на овој Деловник за одборите сход-

но ќе се применуваат и за работата на комисиите 
на Соборот. 

5. Заеднички седници на одборите на Републичкиот 
собор и заеднички седници на соодветните 

одбори на обата собора 

Член 118 
Два или повеќе одбори на Републичкиот собор 

можат да одржат заедничка седница кога на нив-
ниот дневен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат 
во делокругот на секој од тие одбори, како и за 
Ислушување на и з в е ш т а ј или експозе од прет-
ставник на Извршниот совет. 

Одбор на Републичкиот собор може да одржи 
заедничка седница со соодветен одбор на Соборот 
на производителите кога на нивниот дневен ред се 
наоѓаат исти прашања или за ислушување на из-
вештај или експозе од претставник на Извршниот 
совет. 

Член 119 
За одржување на заедничка седница решава 

секој одбор на своја седница. 
Предлог за одржување на заедничка седница 

може да поднесе секој член на одборот, Извршниот 
совет, претседателот на Народното собрание и прет-
седателот на Соборот. 

Решението за одржување на заедничка седница 
претседателот на одборот што донел такво решение 
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му го доставува на одборот односно на одборите 
со кои треба да се одржи заедничка седница. 

Ако одборите се сложат да одржат заедничка 
седница, денот и часот на заедничката седница го 
утврдуваат претседателите на соодветните одбори. 

Член 120 
На заедничка седница може да се води само 

претрес, но не може да се гласа. 
На заедничката седница претседаваат наизме-

нично претседателите на одборите што држат за-
едничка седница. 

Член 121 
Секој одбор на Републичкиот собор може по 

потреба да образува р е д а к ц и ј а комисија. 
Задачата на р е д а к ц и ј а т а комисија е на заед-

нички состанок со редакциската комисија на друг 
одбор да изврши усогласување на текстот ва за-
конскиот предлог или на предлогот на друг акт 
што го претресле двата одбора. 

Редакциеката комисија на одборот се состои од 
три члена. 

Предлозите на р е д а к ц и ј а т а комисија ги пот-
врдува одборот. 

бс Одборите и Извршниот совет 

Член 122 
Одборите имаат право да бараат од Извршниот 

совет да им одговори писмено или усно преку свој 
претставник на поставени прашања или да ги из-
вести за прашања од делокругот на одборот. 

Кога на седницата на одбор се претресува 
предлог на закон) или друг акт, Извршниот совет 
го претставува државниот секретар односно секре-
тарот во Извршниот совет во чиј делокруг спаѓа 
соодветното прашање, ако Извршниот совет за свој 
претставник не одреди член на Советот. 

Одборите можат и во други случаи да го пови-
каат Извршниот совет да испрати свој претставник 
или повереник кој ќе присуствува на седницата и 
ќе учествува во претресот, а Извршниот совет може 
и сам да одреди свои претставници и повереници 
кои ќе учествуваат во работата на одборот. 

Претставниците кои присуствуваат на седни-
ците можат да учествуваат во претресот, но немаат 
право да учествуваат во решавањето. 

Претставникот на Извршниот совет има право 
да бара одборот да се изјасни за предлогот или да 
го одложи решавањето по предлогот што го поднел 
Извршниот совет. Ако предлогот не го поднел Из-
вршниот совет, претставникот на Извршниот совет 
може да бара одлагање на решавањето, но за од-
лагањето решава одборот. 

Член 123 
Кога на дневен ред е предлог на закон или 

друго прашање од интерес за Извршниот совет за 
свикувањето на седница и за дневниот ред на сед-
ницата одборот ќе го извести Извршниот совет. 

Член 124 
Извршниот совет може да предложи на дневен) 

ред на седница на одборот да се стават одделни 
прашања од делокругот на одборот. 

Претставникот на Извршниот совет може во 
почетокот на седницата при утврдувањето на днев-
ниот ред да предложи предлогот на дневниот ред 
да се дополни со одделни прашања од делокругот 
на одборот. 

Член 125 
Претседателот на одборот ќе свика седница на 

одборот ако Изврш1|иот совет предложи да се свика 
седница за претресување на одредено прашање по 
укое Извршниот совет сака да го изнесе својот став. 

Ако претседателот на одборот не свика седни-
ца, Извршниот совет може да побара од претсе-
дателот на Соборот да свика седница на одборот. 

При претресот на овие прашања претставник-
о т на Извршниот совет може да предложи одборот 
да донесе резолуција или препорака. 

Член 126 
Извршниот совет може да предложи праша-

њата по кои решил да подготви предлог кр закон 
или друг акт, претходно да ги претресе одборот во 
чија надлежност спаѓаат тие прашања. Со својот 
предлог Извршниот совет ќе поднесе и тези за 
изработувањето на законот односно на другиот акт 
со документација. 

Предлогот се поднесува преку претседателот на 
Собранието, ко ј му го упатува на надлежниот одбор 
преку претседателот на Соборот. 

По извршениот претрес одборот ќе му ги до-
стави своите забелешки на Изврш*|иот совет преку 
претседателот на Собранието. 

Одборите можат и сами да бараат од Изврш-
ниот совет да им достави за претресување тези 
и документација во врска со подготвувањето на 
предлог на закон или друг акт. 

Член 127 
Одборите имаат право од државните секретари, 

од секретарите во Извршниот совет и од стареши-
ните на другите републички органи на управата и 
на установите, како и од организациите да бараат 
да им поднесат писмен извештај за извршувањето 
нр законите и другите акти на Собранието, како 
и право на седница на одборот да ги повикаат 
претставниците на овие органи, установи и органи-
зации за да дадат извештај и мислење за тоа. 

Одборите имат право од државните секретари, 
секретарите во Извршниот совет и) од старешините 
на другите републички органи на управата и на 
установите, како и од организациите да бараат да 
присуствуваат на одредена седница на одборот и 
да даваат одговори на поставени прашања или да 
даваат известувања и објаснувања по прашањата 
што се на дневниот ред на седниците на одборот. 

Одборите можат да бараат и писмени одговори 
и известувања од државните секретари, секрета-
рите во Извршниот совет и од старешините на 
другите републички органи на управата и на уста-
новите, како и од организациите. 

Член 128 
Кога од претставник или повереник на Изврш-

ниот совет и од друг раководен службеник на 
републичката управа бараат усни одговори или 
усно давање на известувања и објаснувања, одбо~ 
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рите се должни навреме да ги известат за содр-
жината на прашањата по кои се бара одговор, 
известување или објаснување. 

Член 129 
Извршниот совет може да упатува во одборот 

одделни стручњаци како свои повереници за да 
присуствуваат на седниците на одборот при пре-
тресот на предлози на закони и други акти што 
ги поднел Извршниот совет. 

Повереникот му дава на одборот одговори на 
прашањата што ќе му бидат поставени, како и 
известувања и објаснувања по прашањата што се 
на дневен ред. 

Повереникот може да предложи одборот да го 
одложи решавањето по одделно прашање за одре-
дено време. 

Извршниот совет може да одреди свои посто-
јани повереници во Законодавниот одбор. 

Член 130 
За изработување текст на законски предлог 

секој член на Соборот и секој одбор на Соборот 
можат во спогодба со секретарот на Извршниот 
совет да ги ползуваат стручњаците од Секретари-
јатот за законодавство и организација на Изврш-
ниот совет и од другите органи на републичката 
управа. 

7. Пододбори и комисии од стручњаци 
Член 131 

Одборите можат да образуваат пододбори од ре-
дот кр своите членови. 

Под одборите проучуваат одделни прашања од 
делокругот на одборот, составуваат нацрти на за-
кони и други акти и му предлагаат на одборот 
донесување На резолуции и препораки по прашања 
од неговиот делокруг. 

Пододборите не можат да донесуваат резолуции 
и препораки а ни наместо одборот да ги претре-
суваат предлозите на закони и на други акти што 
га донесува Соборот. 

Пододборите можат да вршат одредени работи 
во рамките на анкети и сослушувања. 

Пододборите се основаат со деловникот на од-
борот или со одделна одлука на одборот. 

Член 132 
Одборите можат да образуваат и комисии од 

стручњаци на кои им поверуваат подготвување на 
нацрти на закони или на други акти. 

Во комисијата се избираат за членови најмалку 
два члена на одборот. 

Со работата на комисијата раководи член на 
одборот кого ќе го определи одборот. 

VII. ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊА НА 
ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на законски предлог 

Член 133 
Предлог ца закон во чие донесување рамно-

правно учествува Републичкиот собор и предлог на 
закон чие донесување е во самостојната надлеж-
ност на Републичкиот собор може да поднесе секој 
член на Соборот, одбор на Соборот и Извршниот 

совет. Законските предлози се поднесуваат писмено 
и во формата во која се донесуваат : иконите. 

Член на Соборот може и усно на седница на 
Соборот да предложи да се донесе нов закон или 
да се измени или дополни постоен закон. Ако Со-
борот се согласи со предлогот да се донесе нов 
закон или измени или дополни постоен закон, Со-
борот на истата седница ќе определи кој одбор 
ќе го подготви предлогот на закон во писмен^ 
форма. 

Извршниот совет може на Соборот да му пред-
ложи Соборот да подготви и достави предлог на 
одреден закон. 

Член 134 
Секој законски предлог мора да биде образло-

жен, а по потреба кон предлогот треба да биде при-
ложен и материјалот на основа на кој е составен 
предлогот. 

Член 135 
Законскиот предлог му се упатува на претсе-

дателот на Народното собрание. 
Предлозите за измени во законските предлози 

за кои решава само Републичкиот собор, како и 
предлозите за измени на постојните закони што 
ги донел сам Републичкиот собор, членовите на 
Соборот на производителите му ги! поднесуваат на 
Републичкиот собор преку претседателот на На-
родното собрание. 

Примениот предлог претседателот на Народ-
ното собрание му го доставува на претседателот на 
Соборот, а претседателот на Соборот му го упатува 
на одборот во чиј делокруг спаѓа претресувањето 
на предлогот. 

Законскиот предлог што го поднел член на 
Соборот или одбор на Соборот претседателот на 
Собранието му го доставува и на Извршниот совет 
за запознавање со предлогот. 

Член 136 
Законскиот предлог што му е поднесен на Со-

борот мора да им биде доставен на сите членови 
на Соборот пред да почне претресот во одборот и 
тоа веднаш, а најмалку пет дена пред почетокот 
на претресот. За благовременото доставување па 
законскиот предлог се грижи пре! седате лот на 
Соборот. 

За законскиот предлог што го подготвува од-
бор, одборот што го подготвува ќе ги извести сите 
членови на Соборот преку претседателот на Со-
борот. 

2. Претрес на заковски предлог во одборите 

Член 137 
Законски предлог може да се стави на дневен 

ред на седница на одбор само ако на членовите на 
одборот им е доставен благовремено, а најмалку пет 
дена пред седницата. 

За благовременото доставување на законскиот 
предлог на членовите на одборот се грижи прет-
седателот на одборот. 

По исклучок, законски предлог може да биде 
ставен на дневен ред на седница на одбор и кога на 
членовите на одборот им е доставен на помалку од 
пет дена пред седницата, ако Извршниот совет го 
поднел со образложено барање итно да се стави на 
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дневен ред, или ако Соборот донел заклучок за 
неговата итност и како итен му го упатил на од-
борот за претрес. Во овие случаи законскиот пред-
лог мора да им биде доставен на членовите на 
одборот најдоцна еден ден пред седницата, доколку 
Соборот не решил предлогот да се претресе во од-
борот истиот ден кога им е доставен на членовите 
на одборот. 

За оправданоста на барањето на Извршниот 
совет законскиот предлог итно да се стави на дне-
јвец ред /решава одборот 'во чи ј делокруг спаѓа 
претресот на законскиот предлог. 

Законскиот предлог за кој Соборот решил да 
се донесе во итна постапка и што му го доставил 
на надлежниот одбор за давање на итно мислење, 
одборот го става на дневен ред пред сите други 
прашања. 

Член 138 
Во почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог може да даде образложение по 
предлогот. 

Образложевте по законски предлог што го под-
нел Извршниот совет дава претставникот на Из-
вршниот совет. 

Ако законскиот предлог го поднела група пра-
теници, образложение дава претставникот на гру-
пата. 

Член 139 
Законскиот предлог се претресува прво во на-

чело. Во текот на ова претресување пратениците 
го известуваат своето начелно мислење за пред-
логот, а подносителот н,а предлогот или неговиот 
повереник ги дава потребните одговори и објасну-
вања по повод на начелните прашања што ги по-
ставиле народните пратеници. 

По свршениот претрес во начело, за законскиот 
предлог се гласа во начело. 

Ако законскиот предлог не биде усвоен во на-
чело, не се преми1|ува на расправање во поеди-
ности. Одборот за тоа му поднесува извештај на 
Соборот на првата наредна седница на Соборот. 

Член 140 
По изгласувањето на законскиот предлог &о 

начело се преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој начин 

што прво се чита, а потоа се расправа одделно за 
секој члец од законскиот предлог. 

Член 141 
Во текот на претресот по законскиот предлог 

одборот, може, по своја иницијатива или на нивно 
барање, да ги ислуша претставниците на устано-
вите и организациите што се заинтересирани за 
прашањата што се регулираат со законскиот 
предлог. 

Член 142 
Подносителот на предлогот и членовите на Со-

борот можат да поднесуваат писмено формулирани 
амандмани се додека предлогот не беде изгласан 
во целост, а усно можат да предлагаат амандмани 
само за време на претресот во поединости. 

Писмено формулираните амандмани поднесени 
од членовите на Соборот што на одборот му се 

доставени до почетокот к|г претресот, задолжително 
се претресуваат во одборот. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. 

Подносителот на законскиот предлог ќе се из-
јасни за секој пратенички амандман. 

За амандманите поднесени на законските пред-
лози што ги поднел Извршниот совет се Изјаснува 
претставникот на Извршниот совет. 

За амандманите на законскиот предлог што го 
поднела група народни пратеници се изјаснува 
претставникот на групата. • 

Подносителот на амандманот може поднесениот 
амандман да го повлече се додека не биде ставен 
на гласање односно додека подносителот на за-
конскиот предлог не го усвои. 

Член 143 
Подносителот на законскиот предлог може 

предлогот да го повлече се додека во одборот не се 
пристапи кон гласање во целост. 

Ако законскиот предлог го поднел Извршниот 
совет одборот ќе го симне од дневниот ред и за тоа 
ќе го извести Соборот. 

АКО законскиот предлог го поднел пратеник 
одборот може да реши предлогот да го преземе 
како свој. 

Член 144 
Во текот на претресот во поединости за секој 

член на законскиот предлог се гласа одделно 
откако ќе биде завршен претресот по него. 

При претресот на буџетот во поединости, претре-
сувањето се врши и се гласа по партии. 

Амандманите што ги поднесува подносителот 
на законскиот предлог, како и амандманите со кои 
тој ќе се согласи, се сметаат како составен дел на 
законскиот предлог и за нив не се гласа одделно. 

За другите амандмани се гласа пред гласањето 
за соодветниот член од законскиот предлог на кој 
се однесуваат. Ако има повеќе амандмани на еден 
член} од законскиот предлог, за нив се гласа по 
оној ред по кој се поднесени. 

Амандманите од претходниот став што ќе ги 
усвои одборот стануваат составен дел на закон-
скиот предлог. 

Откако во надлежниот одбор ќе биде изгласан 
законскиот предлог во поединости, претресот се. 
прекинува и законскиот предлог му се доставува 
на Законодавниот одбор. 

Член 145 
Претресот по предлог вџ републичкиот општес-

твен план се врши прво во начело. По извршениот 
претрес во начело се преминува на претрес во пое-
диности. 

Претресот во поединости се врши на тој начин 
што се расправа за секој оддел на општествениот 
план. За секој оддел одборот гласа откако ќе го 
заврши претресот по него. 

Откако ќе биде завршен претресот во поединос-
ти, се гласа за предлогот на општествениот план 
во целост. 

Во се друго 'при претресот нр општествениот 
план сходно се применуваат одредбите на овој де-
ловник за претрес по законските предлози во одбор. 
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Член 146 
Законодавниот одбор го претресува од законо-

давно-правно становиште текстот на законскиот 
предлог што го усвоил надлежниот одбор, а може 
во текстот да врши и измени од суштински ка-
рактер. 

Законодавниот одбор законскиот предлог го 
претресува само во поединости. 

Откако ќе го усвои законскиот предлог во пое-
диности, Законодавниот одбор му го враќа на над-
лежниот одбор со извештај за измените што ги 
извршил. За побитните измени што ги извршил За-
конодавниот одбор е должен да даде и свое образ-
ложение. 

Член 147 
Откако законскиот предлог ќе се врати од За-

конодавниот одбор надлежниот одбор ги претресу-
ва измените што ги извршил Законодавниот одбор. 

Откако надлежниот одбор ќе ги усвои измените 
извршени од Законодавниот одбор, ќе се изврши 
гласање за законскиот предлог во целост. 

Ако надлежниот одбор не се согласи со изме-
ните извршени од Законодавниот одбор, двата од-
бора ќе одржат заедничка седница или ќе изберат 
ред акциска комисија за изнаоѓање к|а заедничко 
решение. 

Ако и по постапката од претходниот став не се 
најде заедничко решение, надлежниот одбор ќе го 
изгласа законскиот предлог во целост, а двата 
одбора за спорните прашања ќе го известат Соборот 
во извештаите што му ги поднесуваат. 

Член 148 
За својата работа по законскиот предлог над-

лежниот одбор и Законодавниот одбор поднесуваат 
свои извештаи на седница ка Соборот. 

Своите извештаи одборите му ги поднесуваат 
на Соборот преку свои известители што ги изби-
раат од редот на своите членови по завршеното 
гласање за законскиот предлог во целост. 

Одборот може да реши известителот да му под-
несе на Соборот и устен извештај во ко ј ќе го из-
несе ставот на одборот по основните прашања на 
законскиот предлог. 

Членовите на одборот кои издвоиле мислење 
можат на Соборот да му поднесат одвоен) извештај 
преку свој известител, а по нивно барање одборот 
може нивното одвоено мислење да го внесе во 
својот извештај. 

Извештајот го потпишуваат претседателот и 
секретарот на одборот. 

Член 149 
Извештаите на одборите им се доставуваат на 

народните пратеници веднаш по нивното усвоју-
вање од соодветниот одбор, а најдоцна пред седни-
цата на Соборот на која ќе се претресува закон-
скиот предлог. 

За благовременото доставување на извештаите 
се грижи претседателот на Соборот. 

3. Постапка кога предлог на закон изготвува 
одбор на Соборот 

Член 150 
Ако некој одбор по сопствена иницијатива реши 

да поднесе предлог на закон или ако од Соборот е 

задолжен да изготви предлог на закону одборот ќе 
основа комисија за составување нацрт на законот. 

Начинот на работата на комисијата и односот 
меѓу комисијата и одборот се одредуваат со делов-
никот на одборот. Нацртот на закон составен од 
комисијата одборот го претресува по истата пос-
тапка по која ги претресува предлозите на закони 
поднесени од народните пратеници - или од Изврш-
ниот совет. 

Член 151 
Усвоениот предлог на закон одборот му го упа-

тува на претседателот на Народното собрание. 
Примениот предлог на закон претседателот на 

Народното собрание му го доставува на претседа-
телот на Соборот и на Извршниот совет. 

Примениот предлог на закон претседателот на 
Соборот му го доставува и на Законодавниот одбор 
на Соборот. 

Ако во донесувањето на соодветниот закон 
рамноправно учествува и Соборот на производи-
телите, претседателот на Народното собрание за-
конскиот предлог му го доставува и на претседа-
телот кр Соборот на производителите. 

4. Претрес на законски предлог во Соборот 

Член 152 
На седница на Соборот може да се стави на 

дневен ред претрес по законски предлог само ако 
извештаите од одборите благовремено им се дос-
тавени на членовите на Соборот, а најдоцна на три 
дена пред седницата на која ќе се претресува за-. 
КОНСКИОТ предлог. За благовремен доставување на 
извештаите се грижи претседателот на Соборот. 

По исклучок од претходната одредба, со со-
гласност на Соборот може да се земе во претрес и 
оној законски предлог по кој извештаите од одбо-
рите им се доставени на членовите на Соборот на 
денот на седницата пред почетокот на седницата. 

Член 153 
Претресот по законски предлог во Соборот поч-

нува со поднесувањето на извештај од извести-
телот на одборот, ако одборот решил известителот 
да му поднесе на Соборот и устен извештај во кој 
ќе го изнесе ставот на одборот по основните пра 
шања од законскиот предлог. Извештајот на Зако-
нодавниот одбор се поднесува по извештајот на 
надлежниот одбор. Одделниот извештај на члено-
вите 1|а одборот кои го издвоиле своето м и с л е а се 
поднесува по извештајот на одборот. 

По поднесувањето на извештаите подносителот 
на законскиот предлог може да даде образложение 
по законскиот предлог Ако подносител на за^о«г-
скиот предлог е Извршниот совет или група на-
водни пратеници, образложението го дава прет-
ставникот на Извршниот совет односкр претставни-
кот на групата. Ако подносител на законскиот пред-
лог е одбор на Соборот, извештајот на одборот со-
д р ж и и образложение по законскиот предлог. 

Член 154 
Ако надлежниот одбор на Соборот во својот 

извештај предлага законскиот предлог во начело 
да се одбие, Соборот ќе го ислуша подносителот на 
законскиот предлог пред да биде ставен на гласа-
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н>е предлогот на одборот. А к о соборот не го усвои 
предлогот на одборот за одбивање на законскиот 
предлог во начело, Соборот м о ж е законскиот пред-
лог повторно да му го упати на одборот и л и непо-
средно да отвори претрес ло него. 

Ч л е н 155 
Ако текстот на законскиот предлог што го ут-

врдил надлежниот одбор се разликува од текстот 
што го утврдил Законодавниот одбор, ф о р м у л а ц и -
ите на одделните одредби што ги предлага З а к о -
нодавниот одбор и кои не ги усвоил надлежниот 
одбор се сметаат како амандмани на текстот утвр -
ден од надлежниот одбор. 

Ч л е н 156 
По поднесувањето на извештаите и образложе-

нието се пристапува на претрес по законскиот пред-
лог. 

Претрес е единствен и го о п ф а ќ а расправањето 
за законскиот предлог во начело и во поединости. 

Секој член на Соборот има право да учествува 
во претресот по законскиот предлог и да предлага 
амандмани. 

Секој член на Соборот може да учествува во 
претресот и да предлага амандмани и во името на 
клубот на кој му припаѓа и л и во името на група 
народни пратеници. 

На законски предлог поднесен од народен п р а -
теник или од одбор на Соборот амандмани м о ж е 
да поднесува и Извршниот совет. Во името на И з -
вршниот совет амандманите ги поднесува претстав-
никот на Извршниот совет. 

За д а в а њ е на објасненија во претресот можат 
добијат збор и поверениците на Извршниот совет. 
Тие даваат објасненија и по покана од претседа-
телот на Соборот и л и по барање од пратениците. 

Ч л е н 157 
Амандману можат да се поднесуваат на јдоцна 

на 24 часа пред седницата на к о ј а ќе се претресува 
законскиот предлог. 

Амандманите се поднесуваат писмено преку 
претседателон на Соборот и веднаш по приемот му 
се доставуваат на подносителот на законскиот пред-
лог. Амандманите мора да се умножат и да им се 
достават на членовите на Соборот на јдоцна до по-
четокот на седницата на која ќ е ед претресува з а -
конскиот предлог. 

Амандмани м о ж а т да се поднесуваат и во те-
кот на претресот по законскиот предлог на сед-
ницата на Соборот ако Соборот се согласи со тоа 
и л и ако законскиот предлог и извештаите на одбо-
рите не им се доставени на членовите нр Соборот 
на јдоцна на пет односно три дена пред седницата 
на Соборот. 

Кога амандани можат да се поднесуваат на сед-
ница на оборот, тие се поднесуваат се додека за -
конскиот предлог не биде ставен на гласање. 

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

Член 158 
За поднесениот амандман имаат право да се из-

јаснат подносителот на законскиот предлог и из-
вестителите на одборите. 

Подносителот на законскиот предлог има право 
да бара свикување на соодветниот одбор за прет-
ходно претресување на амандманот. Такво барање 
подносителот на законски предлог може да поднесе 
преку претседателот на Собранието и п р : д седницата 
на Соборот на која ќ е се претресува законскиот 
предлог на ко ј се однесува амандманот. Ако Собо-
рот не е свикан, за барањето на подносителот на 
предлогот решава претседателот на Собранието. 

Известителот на одборот има право да бара од-
лагање на претресувањето по амандманот за да 
заземе одборот претходно став по него. 

Ако подносителот на законскиот предлог се со-
гласи со амандманот, амандманот станува составен 
дел на законскиот предлог. 

Член 159 
З а поднесениот амандман се отвора претрес на 

седницата на Соборот. Подносителот на законскиот 
предлог има право во претресот по амандманот да 
з?ме збор како прв говорник. 

Ако одборот го п р и ф а т и л амандманот, а И з в р -
шниот совет како подносител ча законскиот пред-
лог не се согласи со амандманот поради тоа што 
смета дека со него се менуваат основните начела 
на законскиот предлог или неговата материјална 
основа, Извршниот совет м о ж е да бара да се одло-
ж и претресот по законскиот предлог за дополни-
телно земање став од страна на Извршниот совет. 
За ова барање Соборот решава без претрес. 

Истото право Извршниот совет го има и во 
случа ј кога амандманот е поднесен непосредно на 
седница на Соборот. 

Ч л е н 160 
Ако Извршниот совет к а к о подносител на за -

конскиот предлог не го п р и ф а т и во целост амандма-
нот што ги менува основните качела на предлогот 
и л и неговата материјална основа или не се согласи 
со еден дел на таков амандман, то ј може да бара 
на дневниот ред на седницата на Соборот да се ста-
ви како претходно п р а ш а њ е претресување на аман*-
дманот и гласање за него. 

Во с л у ч а ј ако подносителот на законскиот пред-
лог не го п р и ф а т и амандманот ниту Извршниот со-
вет, к а к о подносител на законскиот предлог, во 
смисла на претходниот став не стави предлог за 
претходно претресување на амандманот, претседа-
телот на Соборот го става амандманот на гласање. 

Ако подносителот на законскиот предлог во на-
чело се согласи со предложениот амандман но пред-
л о ж и нова ф о р м у л а ц и ј а за неа не ќ е се гласа ако 
со новата ф о р м у л а ц и ј а се согласи подносителот на 
амандманот. Ако подносителот на амандманот не се 
согласи со новата ф о р м у л а ц и ј а што ја предложил 
подносителот на законскиот предлог, Соборот прво 
ќ е гласа за амандманот во првобитната ф о р м у л а -
ција. 

АКО се поднесени два и л и повеќе амандмани 
на законскиот предлог, за амандманите ќ е се гласа 
според редот на членовите од законскиот предлог 
на кои се однесуваат амандманите. Ако се подне-
сени два или повеќе амандмани на ист член од 
законскиот предлог, за амандманите ќе се гласа 
според редот по к о ј се поднесени. 
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Прифатените амандмани стануваат составен дел 
на законскиот предлог. 

Член 161 
Во текот нр претресот законскиот предлог по 

правило не се чита, 
По барање од народен пратеник кого го поддр-

жуваат уште девет народни пратеници претседа-
телот на Соборот ќе одреди, пред да се гласа за 
законскиот предлог односно за поднесените аманд-
мани, да се прочита законскиот предлог во целост 
или одделни негови глави или членови. 

Член 162 
Претресот по законскиот предлог го заклучува 

претседателот откако' ќе утврди дека нема повеќе 
пријавени говорници или дека никој не се јавува 
за збор. 

По заклучувањето на претресот по законскиот 
предлог и по гласањето за амандманите, ако имало 
амандмани, се преминува на гласање за законскиот 
предлог. 

Член 163 
За законскиот предлог се гласа во целост. 
Пред да се гласа за законскиот предлог во це-

лост, претседателот може да стави на гласање од-
делни глави или членови од законскиот предлог1. 
Тој ова ќе го стори особену а к о имало повеќе аман-
дмани на одделни членови од законскиот предлог. 

Гласање по глави или но членови на законскиот 
предлог ќе се врши и кога тоа го бара еден пра-
теник чие барање го подржуваат уште девет пра-
теници. 

Кога гласањето се врши по глави или по чле-
нови, за предложените амандмани се гласа пред 
гласањето за соодветната глава односно за членот 
од законскиот предлог на кој се однесува аманд-
манот. 

Член 164 
Претресот по предлогот на републичкиот оп-

штествен план се врши прво во начело. 
По претресот во начело се пристапува кон пре-

трес на предлогот во поединости. Претресот иза 
општествениот план во поединости се врши на тој 
начин што се расправа одделно за секоја глава на 
предлогот. За секоја глава се гласа откако ќе завр-
ши претресот по г^еа. 

Амандмани се поднесуваат во текот на претре-
сот по главите на предлогот. 

За амандманите се гласа пред гласањето за гла-
вата на предлогот на планот на која се однесува 
амандманот. 

Откако ќе биде завршен претресот по предлогот 
на планот по глави, ќе се гласа за предлогот во 
целост. 

За се друго, за претресувањето на предлогот 
на општествениот план на седница на Соборот сход-
но ќе се применуваат одредбите на овој деловник 
за претресување на законските предлози на сед-
ница на Соборот. 

Член 165 
Предлогот на републичкиот буџет се претресу-

ва прво во начело, а потоа по раздели. Амандма-
ните се поднесуваат за време на претресот по раз-
дели. 

За секој раздел се гласа откако ќе заврши пре-
тресот по него. 

За амандманите се гласа пред гласањето за 
разделот на предлогот на буџетот на кој се одне-
сува амандманот. 

Откако ќе биде завршен претресот по предлогот 
на буџетот по раздели, се гласа за предлогот во 
целост. 

За се друго во врска со претресувањето на пред-
логот на буџетот на седница на Соборот сходно ќе 
се применуваат одредбите на овој деловник за пре-
тресување на законските предлози на седница на 
Соборот. 

Член 166 
Законскиот предлог е усвоен во Соборот кога 

Соборот го изгласал во целост. 
Законскиот предлог чие донесување е во са-

мостојна надлежност на Републичкиот собор е до-
несен со усвојувањето на предлогот во целост. 

Законскиот предлог во чие донесување рамно-
правно учествуваат обата собора е донесен кога 
обата собора го усвоиле предлогот во целост во 
истоветен текст. 

Текстот на донесениот закон претседателот на 
Соборот му го доставува на претседателот на На-
родното собрание за прогласување и објавување. 

5. Утврдување истоветноста на текстот на 
законскиот предлог усвоен во Републичкиот собор 
со текстот усвоен во Соборот на производителите 

Член 167 
Ако за донесување на законот што го у св оил 

Републичкиот собор е надлежен и Соборот нр про-
изводителите, претседателот на Републичкиот со-
бор ќе го извести претседателот на Соборот на про-
изводителите дека законскиот предлог е усвоен во 
Републичкиот собор. Во извештајот ќе се наведат 
и измените што Соборот ги извршил во усвоениот 
предлог. 

Кога од Соборот на производителите ќе прими 
извештај дека и тој го усвоил законскиот предлог 
што го усвоил и Републичкиот собор, претседателот 
на Републичкиот собор ќе испита дали законскиот 
предлог е усвоен во обата собора во ист текст. Ако 
утврди дека законскиот предлог е усвоен во обата 
собора во ист текст, претседателот му поднесува 
на Републичкиот собор извештај за тоа и објавува 
дека законскиот предлог е усвоен во обата собора. 

Член? 168 
Ако Соборот на производителите го усвоил за-

конскиот предлог со измени што не ги усвоил Ре-
публичкиот собор, претседателот на Републичкиот 
собор ќе го запознае Соборот со тие измени; Со-
борот може без претрес да ги усвои измените во 
законскиот предлог што ги усвоил Соборот на про-
изводителите, и со тоа законскиот предлог е усвоен 
во обата собора. 

Ако Републичкиот собор не ги усвои измените 
во текстот на законскиот предлог што ги усвоил 
Соборот на производителите или во овој текст 
внесе свои изменувања и дополнувања, законскиот 
предлог ќе му го упати 1*а Соборот на производи-
телите со свое образложено мислење по праша-
њата по кои постои несогласност меѓу соборите. 
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Ако Соборот на производителите го прифатил 
мислењето на Републичкиот собор и го усвоил 
текстот на законскиот предлог каков е изгласан 
во Републичкиот собор, со тоа законскиот предлог 
е усвоен во обата собора. 

Член 169 
По законскиот предлог што Соборот на произ-

водителите му го вратил на Републичкиот собор со 
образложено мислење по прашањата по кои постои 
несогласност меѓу текстовите, во Републичкиот со-
бор се води претрес. Ако по овој претрес Репуб-
личкиот собор усвои текст што се разликува од 
текстот усвоен од Соборот на производителите, 
претседателот на Републичкиот собор објавува дека 
не е постигната согласност за законскиот предлог 
и спорното прашање и се упатува на комисија 
за решавање на спорот. 

Претседателот на Републичкиот собор го из-
вестува за тоа претседателот на Соборот на произ-
водителите, а Републичкиот собор веднаш избира 
членови за заедничката комисија за решавање на 
спорот. 

Член 170 
Во комисијата за решавање на спорот Репуб-

личкиот собор избира пет свои членови. 
Членовите на комисијата се избираат на на-

чинот на кој се избираат одборите на Републичкиот 
собор. 

Член} 171 
Веднаш по образувањето, комисијата за реша-

вање на спорот се состанува, избира претседавач и 
записничар и пристапува на претрес по спорното 
прашање. 

Комисијата настојува да најде решение на спо-
рот што би било припатливо и за Републичкиот 
собор и за Соборот на производителите. 

Решение на комисијата е само она што го при-
миле најмалку по три члена на комисијата од се-
кој собор. 

Претставниците на Републичкиот собор во ко-
мисијата го известуваат Соборот за работата и за 
заклучоците на комисијата. 

Член 172 
Републичкиот собор го усвојува или одбива ре-

шението на комисијата за решавање па спорот. 
Ако на основа на размена на текстовите прет-

седателот на Републичкиот собор утврди дека пред-
логот на комисијата за решавање на спорот е при-
мен во обата собора, тој ќе го извести за тоа Со-
борот и ќе објави дека законскиот предлог е усвоен. 

Ако во комисијата за решавање на спорот не 
се постигне согласност по спорните прашања, или 
ако Соборот не го усвои предлогот на комисијата, 
претресот на спорното прашање се одлага за седум 
дена. 

По истекот 1|а тоа време Републичкиот собор 
повторно ги претресува прашањата за кои не е 
постигната согласност. 

По завршувањето на претресот претседателот 
на Соборот му го доставува на претседателот на 
Соборот на производителите текстот што го усвоил 
Републичкиот собор. 

Ако претседателот на Републичкиот собор утвр-
ди дека текстот што го усвоил Соборот на произ-
водителите во претресот одржан по одлагањето од 
седум дена не е истоветен со текстот усвоен од 
Републичкиот собор, го известува Соборот ;-.а тоа 
и отвора претрес по оние прашања по кои не е по-
стигната согласност. Текстот усвоен ед Републич-
киот собор по овој втор претрес, претседателот на 
Соборот му го доставува на претседателот на Со-
борот на производителите. 

Ако текстот што го усвоил Републичкиот собор 
во вториот претрес не биде истоветен со текстот 
што го усвоил Соборот на производителите во вто-
риот претрес, претседателот на Републичкиот собор 
го известува Соборот за тоа. Веднаш потоа Репуб-
личкиот собор утврдува дека настанал случај од 
член 43 став 5 од Уставниот закон и за тоа го 
известува Извршниот совет. 

6. Донесување на закон по итна постапка 
Член 173 

Народен пратеник, одбор на Соборот и Изврш-
ниот совет можат да поднесат предлог да се донесе 
закон по итна постапка. 

Предлогот за донесување на закон по итна по-
стапка мора да биде образложен. Ваков предлог 
се поднесува или истовремено со поднесувањето на 
предлогот на закон или на седница на Соборот пред 
утврдувањето нд дневниот ред. 

По предлогот за донесување на закон по итна 
постапка Соборот решава како за претходно пра-
шање. Пред гласањето за итноста, Соборот ќе го 
ислуша образложението на предлагачот за потре-
бата од итност. По него може да добие збор само 
уште еден пратеник кој е против итноста. 

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 
на законот по итна постапка, непосредно се минува 
на претрес по законскиот предлог на седницата на 
Соборот, но Соборот може пред или во текот на 
претресот да побара итно мислење од надлежните 
одбори. 

Соборот не може да пристапи кон претрес ако 
законскиот предлог не им бил доставен на члено-
вите на Соборот пред почетокот на претресот. 

Член 174 
Постапката на претресувањето и гласањето за 

законскиот предлог по итна постапка во Соборот е 
иста како и за другите законски предлози. 

7. Постапка за измена на Уставот 
Член 175 

Предлог за измена на Уставот имаат право да 
поднесат дваесет членови на Соборот и Извршниот 
совет. 

Член 176 
Предлогот за измена на Уставот му се доста-

вува на Соборот преку претседателот на Народното 
собрание или се поднесува на седница на Соборот. 

Соборот со мнозинство гласови претходно ре-
шава дали да се пристапи кон решавање по пред-
логот за измена на Уставот. Пред да реши дали да 
се пристапи кон решавање по предлогот за измена 
на Уставот, Соборот ќе го ислуша образложението 
на подносителот на предлогот. Гласањето се врши 
со кревање рака. 



26 декември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. %1 — Стр« 589 

Ако Соборот решил да се пристапи кон реша-
вање по предлогот за измена на Уставот, предлогот 
му се доставува на Законодавниот одбор на претрес, 
доколку Соборот це реши претресот да се води 
веднаш на седница на Соборот. 

Член 177 
Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на пре-

трес законски предлог, која во целост или само 
некоја негова одредба, по оценка на одборот, бара 
да се измени или укине некоја одредба на Уставот, 
одборот ќе го доврши претресот по предлогот и 
предлогот ќе му го упати на Законодавниот одбор 
со забелешка дека, пред да биде законскиот пред-
лог усвоен во Соборот, е потребно да се измени 
Уставот. 

Законодавниот одбор ќе го претресе законскиот 
предлог и, ако се согласи за потребата да се измени 
Уставот, ќе подготви, предлог за неговото изменува-
ње и ќе му го упати на претседателот на Собра-
нието. 

Законодавниот одбор ќе постапи по одредбите 
од претходниот став и во случај кога сам ќе оцени 
дека законскиот предлог што се претресува во це-
лост или некоја негова одредба бара да се измени 
или укине вукоја одредба во Уставот. 

Член 178 
На седницата на Соборот прво ќе се претресе 

предлогот на закон за изменување на Уставот. Ако 
Соборот не го прифати предложеното изменување 
на Уставот, законскиот предлог поради кој било 
предложено тоа изменување на Уставот ќе се симне 
од дневниот ред, ако неговите одредби не се ускла-
дена со Уставот. 

Ако Соборот го усвои предложеното измену-
вање на Уставот, ќе му го упати законот за изме-
нување на Уставот на претседателот на Собранието 
за прогласување на заедничка седница на собо-
рите; 

По прогласувањето на законот за изменување 
на Уставот Соборот ќе го земе во претрес закон-
скиот предлог по повод на кој го усвоил законот 
за изменување ца Уставот. 

Член 179 
Ако законскиот предлог кој бара изменување 

на Уставот спаѓа во исклучивиот делокруг на Ре-
публичкиот собор, претседателот на Собранието ќе 
му го достави законскиот предлог за изменување 
на Уставот и на Соборот на производителите заедно 
со законскиот предлог кој бара изменување на 
Уставот. 

При претресувањето на предлог за измена на 
Уставот, Соборот ца производителите може на Ре-
публичкиот собор да му предложи да внесе изме-
нувања и дополнувања во законскиот предлог по-
ради кој треба да се изврши предложеното измену-
вање на Уставот. 

Член 180 
Претресот по предлогот на закон за измена на 

Уставот во Соборот почнува со читање на пред-
логот. 

Гласањето по предлогот на закон за измена на 
Уставот прво се врши член} по член, а на крајот 
се гласа за предлогот во целост. 

Гласањето по одделните членови се врши со 
кревање рака, а гласањето за предлогот во целост 
се врши поименично. 

Член 181 
Предлогот за измена на Уставот е усвоен ако 

за предлогот во целост гласале три петтини од 
вкупниот број членови на Соборот. 

Доколку со одредбите на овој оддел не е одре-
дено инаку, за претресот по предлогот за измена 
на Уставот важат одредбите на овој деловник за 
претрес и донесување на законите, освен] одредбите 
за донесување на закони по итна постапка. 

Откако претседателот на Републичкиот собор 
ќе утврди дека и Соборот на производителите го 
уОБОИЛ предлогот на закон за измена на Уставот во 
истоветен текст, усвоениот текст ќе му го достави 
на претседателот на Народното собрание за про-
гласување на законот за измена КЈВЈ Уставот на за-
едничка седница на соборите. 

8. Постапка за донесување на одлуки, декларации, 
резолуции и препораки 

Член 182 
Предлози на одлуки, декларации, резолуции и 

препораки можат на Соборот да му поднесуваат 
членовите на Соборот, одборите на Соборот и Из-
вршниот совет. 

Предлогот на одлука, декларација, резолуција 
и препорака му се упатува на претседателот на 
Народното собрание. Примениот предлог претседа-
телот на Народното собрание му го доставува на 
претседателот на Соборот, а претседателот на Со-
борот му го упатува на одборот, во чиј делокруг 
спаѓа претресувањето на предлогот, освен ако овој 
одбор е подносител на предлогот. 

Ако донесувањето на овие акти е предложено 
на седница на Соборот, поднесениот предлог Со-
борот ќе му го упати ија претрес на надлежниот 
одбор. 

По претресот во надлежниот одбор предлогот 
на одлука, декларација, резолуција и препорака не 
се претресува во Законодавниот одбор, освен ако 
тоа од него го бара надлежниот одбор или Соборот. 

Член 183 
Републичкиот собор може да реши предлогот 

на одлука, декларација, резолуција и препорака да 
се донесе по итна постапка. 

Член 184 
Републичкиот собор донесува одлуки кога тоа 

изрично е предвидено со Уставот или за решавање 
на прашања од својата внатрешна работа, како и 
кога решава за поединечни прашања што се уре-
дуваат со закон. 

Со одлука се потврдуваат и статутите чие пот-
врдување со закон е ставено во надлежност на 
Републичкиот собор. 

Со одлука можат привремено да се уредуваат 
и прашања што според Уставот се уредуваат со 
закон. 

Републичкиот собор донесува декларации и 
резолуции по прашања од надлежноста на Репуб-
ликата што според Уставот и по својата природа 
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не се решаваат со закон, како и по други пра-
шања од општ интерес за Републиката. 

Со препораки Републичкиот собор, во рамките 
на правата на Републиката, им дава кр Извршниот 
совет, кр државните органи, на самоуправните уста-
нови и на стопанските организации мислења и 
советодавни упатства за работа. 

Член 185 
Ако одлуката, декларацијата, резолуцијата или 

препораката што ја донел Републичкиот собор се 
однесува на прашања во чие решавање според Ус-
тавот рамноправно учествува и Соборот на произ-
водителите, овие акти се донесени кога во исто-
ветен текст ќе ги усвојат обата ообора на Народ-
ното собрание. 

Член 186 
За претресот по предлозите на одлуки, декла-

рации, резолуции и препораки и за гласањето по 
овие предлози на седниците на Соборот сходно ќе 
се применуваат одредбите на овој деловник што 
се однесуваат на претресувањето и гласањето на 
законските предлози. 

УШ. ИЗВЕШТАИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ, 
ВРХОВНИОТ СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

1. Извештаи и акти на Извршниот совет 

Член 187 
По предлог од еден пратеник кого го подржу-

ваат девет пратеници, Републичкиот собор може 
да реши ца Извршниот совет да му се упати ба-
рање да поднесе извештај за својата работа, како 
и извештај за извршувањето на законите и другите 
акти од надлежноста на Републичкиот собор. 

Извршниот совет до крајот на седницата ќе го 
извести Соборот кога ќе го поднесе бараниот из-
вештај. 

Републичкиот собор може да одреди бараниот 
извештај да му се поднесе во определен рок. 

Извештаите на Извршниот совет се поднесу-
ваат во писмена форма. 

Член 188 
По предлог од Извршниот совет, Републичкиот 

собор ќе го стави на дневен ред на своја седница 
претресот по извештај што му го поднесува Из-
вршниот совет. 

Член 189 
Републичкиот собор може да реши да му пред-

ложи на Соборот на производителите извештај што 
е поднесен од Извршниот совет да биде ставен на 
дневен ред на заедничка седница на обата собора 
на Народното собрание. 

Член 190 
Претресот по извештајот кр Извршниот совет 

почнува со експозе или изјава на претставник на 
Советот. 

Во текот на претресот по извештајот или по 
свршениот претрес секој пратеник и Извршниот 

совет можат да предложат Соборот да донесе ре-
золуција или препорака. 

Претресот по извештајот може да се заклучи 
со прост или1 образложен премин на дневен ред. 

Член 191 
Ако во текот на претресот по извештајот на 

Извршниот совет, еден народен пратеник чиј пред-
лог го подржуваат девет пратеници, предложи Со-
борот да се изјасни за согласноста и,<ти за несо-
гласноста на одделен акт на Извршниот совет со 
закон, претседателот на Соборот ќе отвори посебен 
претрес за решавањето на тоа прашање. 

Во почетокот на претресот претседателот му 
дава збор на предлагачот за да го образложи својот 
предлог, а потоа му дава збор на претставникот на 
Извршниот совет. 

Во текот на претресот претставникот на Из-
вршниот совет може да изјави дека Извршниот 
совет го повлекува актот што е предмет н$. пре-
тресот. 

Ако Извршниот совет не го повлече актот што 
е предмет на претресот, предлагачот е должен до 
свршеток от на претресот да поднесе писмен пред-
лог на одлука за укинување на актот. Поднесениот 
предлог на одлука претседателот на Соборот го 
става на гласање веднаш по свршувањето на пре-
тресот. По поднесениот предлог на одлука прет-
седателот на Соборот отвора посебен) претрес вед-
наш по свршувањето на претресот по актот на 
Извршниот совет. 

Член 192 
Републичкиот собор ќе го стави на дневен ред 

предлогот на претседателот на Извршниот совет 
Соборот да реши за актот на Извршниот совет што 
претседателот на Извршниот совет го задржал од 
извршувањето поради тоа што не се согласува со 
тој акт. 

Мнозинството од членовите на Извршниот со-
вет што го усвоило тоЈ акт може преку свој прет-
ставник да се изјасни за предлогот на претседа-
телот на Извршниот совет. 

Соборот решава без претрес, но по предлог од 
најмалку пет народни пратеници може да реши по 
предлогот претходно да се отвори претрес. 

Член 193 
Републичкиот собор ѓи претресува на првата 

седница по нивното поднесување: 
а) жалбите од народните одбори на околиите 

поднесени против решенијата на Извршниот совет 
со кои се поништени или укинати одлуки или 
други прописи на народен одбор на околија поради 
тоа што се незаконити или поради тоа што сои нив 
е повреден општиот интерес; 

б) приговорите за заштита на самоуправните 
права поднесени од народните одбори на околиите 
или општините против уредба или друг пропис на 
Извршниот совет со кој е повредено некое со закон 
утврдено право на народниот одбор; и 

в) приговорите поднесени од членовите на на-
роден одбор на околија односно од членовите на 
негов собор против решение на Извршниот совет 
со кое е распуштен народниот одбор на околија га 
односно негов собор. 



26 декември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Вр. 37 — Стр- 591 

Член 194 
Во случаите од претходниот член претресот 

почнува со извештај на Одборот за организација 
г;>а власта и управата. По поднесувањето на из-
вештајот претставникот на Извршниот совет го 
образложува становиштето на Советот. Потоа, Со-
борот може да реши да повика и претставник на 
народниот одбор или претставник на членовите на 
распуштениот народен одбор на околија односно на 
негов собор за да ја образложи жалбата односкр 
приговорот. Во текот на претресот а пред гласа-
њето претставникот на Извршниот совет може да 
изјави дека Извршниот совет ја уважува жалбата 
односно приговорот и дека го повлекува актот 
против кој е поднесена жалбата односно приго-
ворот. 

Член 195 
Ако според уставните одредби во решавањето 

по прашањата од член 191 и 192 на овој деловник 
рамноправно учествува и Соборот кр производи-
телите одлуките по соодветните прашања се до-
несени кога во истоветен текст ќе ги усвојат 
обата собора на Народното собрание. 

2. Извештаи на Врховниот суд на Народна 
Република Македонија, Вишиот стопански суд на 

Народна Република Македонија, установите и 
организациите 

Члец 196 
По предлог од еден пратеник кого го подр-

жуваат девет пратеници Соборот може да бара од 
Врховниот суд на Народна Република Македонија 
односно од Вишиот стопански суд на Народна Ре-
публика Македонија да му поднесат извештај за 
состојбата на правосудството. 

Под условите од претходниот став, Соборот мо-
же и од самостојните установи и од организациите 
над чија работа вршат надзор републичките ор-
гани да бара да му поднесат извештај за својата 
работа, како и за извршувањето на законите и дру-
гите акти од надлежноста на Соборот. 

Член 197 
На дневен ред на своја седница Соборот ќе го 

стави извештајот што му го поднеле Врховниот суд 
на Народна Република Македонија односно Ви-
шиот стопански суд на Народна Република Маке-
донија или самостојната установа или организа-
ција. 

Во текот на претресот или по свршениот пре-
трес по извештајот секој пратеник и Извршниот 
совет можат да предложат Соборот да донесе ре-
золуција или препорака. 

Цретресот по извештајот може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневен ред. 

IX. ИНТЕРПЕЛАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА 

РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 

1. Интерпелации 

Член 198 
Членовите на Соборот имаат право на Изврш-

ниот совет да му упатуваат интерпелации и да до-
бијат одговор на поднесена интерпелација. 

Интерпелација може да поднесе група од нај -
малку пет члена на Соборот. Првиот потписник на 
интерпелацијата, е претставник на групата пра-
теници што ја поднела интерпелацијата, ако- групата 
за свој претставник не одреди друг пратеник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Народното собрание. 

Член 199 
Интерпелација може да се поднесе за прашања 

што се однесуваат на општата политика на Изврш-
ниот совет, на извршувањето на законите, како и 
на дејноста на републичките органи на управата 
и републичките совети. 

Член 200 
Примената интерпелација претседателот на На-

родното собрание штом ќе ја прими веднаш ќе му 
ја достави на Извршниот совет, а истовремено тек-
стот на интерпелацијата ќе му го достави и на прет-
седателот на Републичкиот собор. 

За поднесената интерпелација претседателот на 
Соборот ќе го извести Републичкиот собор на пр-
вата седница по поднесувањето на интерпелацијата. 

Текстот на интерпелацијата ќе им се раздели 
Ија народните пратеници пред седницата на која ќе 
биде даден одговорот по неа. 

Член 201 
Извршниот совет е должен одговор на подне-

сената интерпелација да даде во рок од еден месец 
од денот кога ја примил, а најдоцна на првата 
седница на Соборот што ќе се одржи по истекот 
на тој рок. 

Извршниот совет ќе го извести претседателот 
на Собранието кога ќе биде готов да даде одговор 
на интерпелацијата. 

Член 202 
Одговор на интерпелација од името на Изврш-

ниот совет дава негов претставник. Извршниот со-
вет писмено го известува Соборот кој член! ,на 
Советот во својството на негов ^претставник ќе 
даде одговор на поднесената интерпелација. 

Член 203 
Одговорот на Извршниот совет на интерпела-

цијата се става на дневен ред на Соборот како 
одделна точка. Претседателот на Соборот ќе му 
предложи на Соборот одговорот на Извршниот со-
вет на интерпелацијата да биде ставен на дневниот 
ред најмалку на 24 часа пред седницата на која 
ќе биде даден одговорот. 

Соборот може да реши одговорот нр Изврш-
ниот совет кр. една или повеќе интерпелации да 
биде даден на крајот на седницата или на одделна 
седница посветена исклучиво на претрес на интер-
пелациите и ќе го одреди денот и часот на таа 
седница. 

Член 204 
Одговорот на интерпелација се дава усно. 
Претресот по интерпелацијата почнува со образ-

ложение што го дава претставникот на групата на-
родни пратеници која ја поднела интерпелацијата. 
Ова образложение е усно и може да трае најмногу 
петнаесет минути, но Соборот може за оваг цел да 
му одобри на народниот пратеник да говори подолго. 
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По говорот на народниот пратеник, претстав-
никот на Извршниот совет дава одговор на интер-
пелацијата. Времето за одговор на претставникот 
ла Извршниот совет не е ограничено. 

Член 205 
По ислушувањето на интерпелацијата и одго-

ворот на интерпелацијата претседателот на Соборот 
отвора претрес. 

Во претресот по интерпелацијата секој народен 
пратеник може да добие збор само еднаш и него-
виот говор не може да трае подолго од десет ми-
нути. Претставникот на Извршниот совет може во 
текот на претресот да добие збор по говорот на 
секој народен пратеник. 

Откако претседателот нр Соборот ќе утврди де-
ка повеќе нема пријавени говорници, ќе му даде 
збор прво на претставникот на Извршниот совет, а 
потоа и на претставникот на групата народни пра-
теници што ја поднела интерпелацијата за да дадат 
изјава. 

Ако во текот на претресот претставникот на 
Извршниот совет смета дека е потребно да добие 
нови податоци во врска со икрерпел аци јата, тој 
може да предложи претресот да се одложи. За одла-
гањето на претресот Соборот решава без претрес. 
Пред да реши Соборот по предлогот за одлагање -
на претресот, претседателот на Соборот ќе го пра-
ша претставникот на групата народни пратеници 
што ја поднела интерпелацијата дали се согласува 
со одлагањето. 

Член 206 
Претресот по интерпелацијата може да се за-

врши со донесување на резолуција или препорака. 
Предлог за донесување на резолуција или пре-

порака може да поднесе секој член на Соборот 
или претставникот ^а Извршниот совет. 

Ако не е поднесен предлог на резолуција или 
препорака претседателот на Соборот ќе објави дека 
се преминува на дневниот ред. 

2. Пратенички прашања 

Член 207 
Секој член на Соборот има право на Извршни-

от совет на државните секретари, на секретарите на 
републичките совети и на секретарите во Извршни-
от совет да им постави прашање кое се однесува | 
на работата на Извршниот совет или на одреден 
републички орган на управата или на работите од 
нивната надлежност и да добие одговор на поста-
веното прашање. Тој може да бара на прашањето 
да му се одговори писмено или усно на седница нд 
Соборот или на заедничка седница на соборите. 

Прашањата се поставуваат писмено или усно 
на седница на Соборот. Писменото прашање се упа-
тува преку претседателот на Собранието. За пра-
шање што го добил од член на Соборот, претседа-
телот на Собранието веднаш ќе го извести и прет-
седателот нд Соборот. Примените пратенички пра-
шања претседателот на Собранието веднаш му ги 
доставува на Извршниот совет, на државниот се-
кретар, секретарот на републичкиот совет односно 
на секретарот во Извршниот совет по редот по кој 
ги добил. 

Член 208 
Член на Соборот може да постави усно пра-

шање на седница на Соборот во времето* одредено 
за поставување на прашања пред преминувањето 
на дневен ред. 

Секој член на Соборот може на една седница 
да постави најмногу три одделни прашања. 

Член 209 
Устен одговор на пратеничко прашање прет-

ставникот' на Извршниот совет, државниот секре-
тар, секретарот на републичкиот совет ©дерено се-
кретарот во Извршниот совет дава на првата на-
редна седница на Соборот ако прашањето му било 
доставено најмалку 48 часа порано. 

Ако пратеничкото прашање е поставено на сед-
ница на Соборот, а претставникот на Извршниот со-
вет, државниот секретар, секретарот на републич-
киот совет односнр секретарот на Извршниот совет 
не може да одговори веднаш, ќе изјави во рок од 
наредните три дена кога ќе одговори. Ако седни-
цата на Соборот би требало да се заклучи пред да 
истече овој рок, одговорот ќе биде даден на крајот 
на седницата по исцрпувањето на дневниот ред. 

Ако на претставникот на Извршниот совет, на 
државниот секретар, на секретарот на републич-
киот совет односно на секретарот во Извршниот со-
вет за собирање на потребните податоци за давање 
одговор ка поставеното прашање му е потребен 
подолг рок и поради тоа не може да даде одговор 
до крајот на седницата, Соборот може по негов 
предлог да го продолжи рокот за давање на одгово-
рот до првата наредна седница. Во таков случај. 
Соборот може да ја одреди и датата кога ќе биде 
свикана наредната седница. 

Член 210 
Ако членот на Соборот барал писмен одговор, 

Извршниот совет, државниот секретар, секретарот 
на републичкиот совет односно секретарот во Из-
вршниот совет ќе му одговорат најдоцна за десет 
дена. За одговорот претседателот на Соборот ќе го 
извести Соборот на седницата во времето одредено 
за поставување на прашања. 

Член 211 
За поставување на усни прашања и за давање 

одговори на усни прашања се одредува одделно 
време пред преминувањето на дневен ред. 

АКО има многу прашања, Соборот може по пред-
лог од претседателот да го одреди траењето на вре-
мето за поставување на прашања. 

Излагањето на прашањето и неговото образло-
жение може да трае најмногу пет минути. 

Одговорот на пратеничко прашање може да 
трае нај мир гу десет минути. 

Член 212 
По добиениот одговор членот на Соборот може 

да бара разјаснување и да постави дополнително 
прашање во врска со одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолго од пет минути. 

По завршеното поставување на прашања и да-
вање на одговори односно по истрчувањето на вре-
мето одредено за тоа, се преминува на дневниот 
ред. 
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Член 213 
Сите пратенички прашања и сите одговори на 

пратеничките прашања се објавуваат во билтенот 
на Народното собрание. 

3. Известувања за работата на републичката управа 

Член 214 
Секој член на Соборот има право од државните 

секретари, од секретарите во Извршниот совет и 
од старешините на другите републички органи на 
управата да бара известувања по одредено праша-
ње од надлежноста на органите и установите со 
кои раководат или за извршување на работите од 
нивната надлежност. 

Ваквото барање членот на Соборот во писмена 
форма му го доставува на претседателот на Собо-
рот, кој за тоа го известува Соборот на првата 
седница по поднесувањето на барањето. 

Претседателот на Соборот му го упатува бара-
њето на државниот секретар, на секретарот во Из-
вршниот совет односно на старешината на репуб-
личкиот орган на управата преку секретарот на 
Извршниот совет. 

Членот на Соборот може вакво барање Да под-
несе и усно на седница на Соборот во времето одре-
дено за поставување на пратенички прашања. 

Член 215 
Државниот секретар, секретарот во Извршниот 

совет и старешината на другиот републички орган 
на управата е должев бараното известување да му 
го соопшти на пратеникот писмено или да го со-
општи усно на седница на Соборот, ако Соборот 
така решил при барањето на известувањето. За 
писменото известување или за неговата содржина 
претседателот го известува Соборот на седница при 
давањето на соопштенијата. 

Бараното известување мора да се даде во рок 
од десет дена. Ако Соборот решил известувањето 
да се даде на седница на Соборот, а седницата на 
Соборот би имала да се заклучи пред да истече тој 
рок, известувањето мора да биде дадено на крајот 
на седницата на Соборот, ако Соборот не реши 
Јинаку. 

Ако пратеникот смета дека добиеното известу-
вање не е потполкр, може по таа работа да му 
постави прашање на Извршниот совет, на држав-
ниот секретар односно на секретарот во Извршни-
от совет. 

X. ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИ И Ж А Л Б И ВО 
СОБОРОТ У 

Член 216 
По предлог од Одборот за претставки и жалби 

на Народното собрание или по предлог од народен 
пратеник, Соборот може да реши по одредени прет-
ставки и жалби да се отвори одделен претрес. Од-
борот за претставки и жалби може во врска со 
претставката или жалбата да поднесе и предлог на 
одлука, резолуција или препорака. 

Секој народен пратеник има право да предложи 
одредени претставки и жалби да се претресат на 
седница на Соборот без оглед на тоа дали Одборот 

I за претставки и жалби донел и каква одлука донел 
по претставката или жалбата. 

Член 217 
Соборот може претресот да го заклучи со прост 

премин на дневен ред или со донесување на одлука, 
резолуција или препорака, а може одредени прет-
ставки и жалби да му ги врати на Одборот за 
проучување или за подготвување на соодветен! 
предлог, или да му го упати на друг одбор во чиј 
делокруг спаѓа тој предмет. 

Член 218 
Соборот може по одделна претставка или ж а л -

ба, за чие решавање е надлежен Соборот, да го 
овласти Одборот за претставки и жалби да донесе 
решение. 

За донесеното решение Одборот за претставки 
и жалби го известува Соборот на првата наредна 
седница по донесувањето на решението. 

Член 219 
Пред да се утврди дневниот ред и во текот на 

претресот Извршниот совет може да побара да не 
се води! претрес по одделни претставки или жалби 
односно претресот да се прекине за да може Извр-
шниот совет да го проучи предметот и на Соборот 
да му го изнесе своето мислење. Рокот што за тоа 
ќе му се остави на Извршниот совет не може да 
биде подолг од еден месец односно до првата на-
редна седница на Соборот по истечувањето на тој 
рок. 

Член 220 
За претресување на претставките и жалбите 

Соборот може да одреди посебна седница или дел 
од седница. 

Член 221 
Во поглед на донесувањето на одлуки, резолу-

ции и препораки по претставките и жалбите важат 
одредбите на член 184 и 185 од овој деловник. 

XI. ДОЛЖНОСТ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО 
РАБОТАТА НА СОБОРОТ, ИМУНИТЕТ И 

ПОВЛАСТИЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

Член 222 
Членовите на Соборот се должни да присуству-

ваат на седниците на Соборот, а членовите на од-
борите и комисиите се должни да присуствуваат и 
на седниците на одборите и комисиите на Соборот. 

Пратеникот кој е спречен да присуствува на 
седница на Соборот е должен да бара од Соборот 
да му одобри отсуство. За бараното отсуство Собо-
рот решава без претрес. 

Ако претседателот утврди дека во Соборот нема 
доволен број пратеници за решавање, тој може да 
објави дека се укинуваат сите одобрени отсуства, 
освен оние што се дадени поради болест. 

Соборот може на Мандатно-имунитетниот одбор 
да му достави случај на пратеник кој без одобрено 
отсуство повеќе пати не доаѓа на седници. Одборот 
ќе го проучи овој случај и на Соборот ќе му под-
несе извештај и свој предлог како да се постапи 
спрема таков пратеник. 

Против народен пратеник кој без одобрено от-
суство повеќепати не доаѓа на седници Соборот 
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може по предлог од Мандатно-имунитетниот одбор 
^ а изрече дисциплинска мерка опомена што се* 
внесува во записник, а при повторен случај Со-
борот може да реши за недоаѓањето да се известат 
собирите на избирачите од подрачјето« на изборната 
околија во која е избрац пратеникот. 

Член 223 
За сите изјави и постапки во Соборот народниот 

пратеник му одговара само на Соборот' и на из-
бирачкото тело што го избрало. 

Народниот пратеник не може да биде повикан 
на одговорност, ни лишен од слобода, ниту казнет 
за искажано мислење или за даден глас во Собо-
рот, на заедничка седница ца соборите, како и во 
одборите и комисиите на Соборот и на Собранието. 

Член 224 
Народниот пратеник ужива имунитетни права 

од денот кога е избран. За доказ дека е избран 
за пратеник служи уверението за изборот односно 
пратеничката легитимација. 

Член 225 
Државниот оргац што лишил од слобода член 

на Соборот или против него започнал кривична пос-
тапка за тоа што бил затечен во вршење на кри-
вично дело за кое е пропишана казна строг затвор 
во траење подолго од пет години, веднаш да го из-
вести Народното собрание за тоа. 

Барањето за одобрение да се лиши од слобода 
член на Соборот односно против него да се започне 
кривичну постапка, како и известието дека член на 
Соборот е лишен од слобода односно дека против 
него е започната кривична постапка, надлежниот 
државен орган му го упатува на претседателот на 
Народното собрание. 

Применото барање односно известие претседа-
телот на Народното собрание веднаш му го доста-
вува кр претседателот на Соборот, кој веднаш му го 
упатува на Мандатно-имунитетниот одбор за да го 
проучи случајот и да му поднесе извештај на Со-
борот. 

Ако Соборот одржува седница, барањето од-
носно известието претседателот на Соборот му го 
соопштува на Соборот веднаш по неговото примање, 
а ако Соборот не одржува седница за применото 
барање односно известие претседателот го извес-
тува Соборот во почетокот на седницата што ќе се 
одржи непосредно по примањето на барањето од-
носно на известието. 

Член 226 
На основа на извештајот на Мандатно-имуни-

тетниот одбор, Соборот решава дали ќе даде одо-
брение за лишување од слобода односно за започ-
нување на кривична постапка, како и дали ќе го 
одобри извршеното лишување од слобода односно 
започнувањето, кривичната постапка. 

Ако Соборот не го одобри извршеното лишување 
од слобода односно започнувањето на кривична 
постапка, државниот орган што го лишил од сло-
бода членот на Соборот односно што против чле-
нот на Соборот започнал кривична постапка е дол-
жен веднаш да го пушти на слобода односно да ја 
прекине започнатата кривична постапка. 

Член 227 
Ако Соборот не одржува седница, одобрение за 

лишување од слобода односно за започнување на 
кривична постапка или за продолжување на започ-
ната кривична постапка против член на Соборот 
може да даде Мандатар-имунитетниот одбор, во 
согласност со претседателот на Народном о собрание. 

Мандатно-имунитетниот одбор на првата наред-
на седница ќе му поднесе на Соборот извештај за 
даденото одобрение од претходниот став. 

Соборот го потврдува или укинува решението 
на Мандатно-имунитетни от одбор донесено согласно 
став 1 од овој член. 

Ако Соборот го укине решението на Мандат но-
имунитетниот одбор, државниот орган што го ли-
шил од слобода членот на Соборот односно што 
против него започнал кривична постапка веднаш 
ќе го пушти на слобода односнр ќе ја прекине за-
почнатата кривична постапка. 

Член 228 
Против народен пратеник може да се води кри-

вична постапка само за она кривично дело за чие 
гонење дал одобрение Соборот односно Мачдатно-
имунитетниот одбор. 

Член 229 
Оставка на пратенички мандат членот на Со-

борот му поднесува на Соборот преку претседателот 
на Соборот. Поднесената оставка на мандатот на-
роден пратеник претседателот на Соборот веднаш 
му ја упатува на Мандатно-имунитетниот одбор. 

За секоја оставка на пратенички мандат Мац-
датно-имунитетниот одбор му поднесува на Соборот 
извештај. Заедно со извештајот Мандатно-имуни-
тетниот одбор му поднесува на Соборот и предлог 
на одлука за уважување на поднесената оставка и 
за одредување да се изврши дополнителен избор 
во соответцата изборна околија. 

Соборот не може да не ја уважи поднесената ос-
тавка на пратенички мандат. 

На пратеник што поднел оставка мандатот му 
престанува од моментот на уважувањето на остав-
ката. 

Оставката дадена пред да биде верифициран 
мандатот не го спречува испитувањето на правил-
носта на изборот. 

Член* 230 
За секој случај на престанок на мандат Ман-

датно-имунитетниот одбор му поднесува на Собо-
рот извештај. Заедно со извештајот Мандатно-иму-
нитетниот одбор му поднесува на Соборот и предлог 
на одлука за утврдување престанок на мандат к|а 
народен] пратеник и за одредување да се изврши 
дополнителен избор во соодветната изборна околија.. 

Член 231 
Извештајот за работата на околиската изборна 

комисија заедно со сите акти што се однесуваат 
на постапката на гласањето за отповикување и што 
на Соборот му ги доставила Републичката изборна 
комисија, претседателот на Соборот му ги упатува 
ија Мандатно-имунитетниот одбор. 

Мандатно-имунитетниот одбор ги испитува ак-
тите што се однесуваат на постапката на гласањето 
за отповикување и пристигнатите жалби против 
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постапката на гласањето и на Соборот му поднесува 
извештај за тоа. Заедно со извештајот Мандатно-
имунитетниот одбор му поднесува на Соборот и 
предлог на одлука за утврдување престанокот на 
мандатот на народен пратеник и за одредување да 
се изврши дополнителен избор во соодветната из-
борна околија, односно предлог на одлука за по-
ништување на гласањето за отповикување 

Соборот го потврдува или поништува гласањето 
за отповикување. 

На народниот пратеник што е отповикан ман-
датот му престанува во моментот кога Соборот ја 
потврдил одлуката за отповикување. 

Член 232 

Членот на Соборот кој е избран за г оетседател, 
потпретседател или записдачар на Соборот, иии за 
член на одбор или комисија на Соборот, оставка на 
функцијата на која е избран му поднесува на Со-
борот. 

Оставката треба да биде поднесена во писмена 
форма и да биде образложена. 

Оставката се става на дневен ред на наредната 
седница по нејзинрто поднесување. 

Соборот ја уважува или не ја уважува подне-
сената оставка. 

За оставката Соборот решава без претрес, но 
по барање од народен пратеник членот на Соборот 
кој поднел оставка на функција на која е избран 
е должен да даде поблиско појаснеше за причи-
ните на поднесената оставка. 

Член 233 

Соборот го потврдува изборот на народен пра-
теник избран на повторни или на дополнителни из-
бори на основа на извештај што му го поднесува 
Мандатно-имунитетниот одбор. 

За постапката на Маг^датно-имунитетниот одбор 
и за се друго по однос на верификацијата на ман-
датите на народните пратеници избрани на повтор-
ни или дополнителни избори, сходно ќе се при-
менуваат одредбите на член 9—12 од овој деловник. 

Член 234 

Членовите ЕЏ Соборот имаат право на бесплатен! 
превоз со сите јавни сообраќајни средства на те-
риторијата на Народна Република Македонија, ос-
вен со авион. 

Поблиски прописи за начинот на користењето 
на ова право донесува Административниот одбор 
на Народното собрание. 

Член 235 

На народните пратеници им се издаваат посебна 
пратенички легитимации. 

Во легитимацијата се истакнува имунитетното1 

право и правото на бесплатен превоз. 
Народниот пратеник на кого му престанал ман-

датот е должен да ј а врати пратеничката легити-
мација веднаш по престанокот на мандатот. 

Образецот на пратеничката легитимација го ут-
врдува и поблиски прописи за издавањето на пра-
теничките легитимации пропишува Административ-
ниот одбор на Народното собрание. 

Член 236 
По барање од народен пратеник, секретарот на 

Собранието е должен да му обезбеди соработка на 
службениците на администрацијата на Собранието 
во вршењето на работите сврзани! со неговата пра-
теничка должност. 

Членот на Соборот има право да ја користи 
библиотеката на Собранието, како и да ја прегле-
дува архивата на Собранието за проучување ил# 
документирање. 

Член 237 
Членот на Соборот има право да престојува во 

зградата на Собранието и кога Собранието односно 
Соборот и нивните одбори и комисии не одржуваат 
седници. 

Тој има право да ги користи сите простории 
на Собранието што им стојат на пратениците на 
располагање за работа, одмор, состаноци и слично. 

Членот на Соборот има право во просториите 
на Собранието што се одредени за тоа да одржува 
состаноци и разговори со избирачите и други гра-
ѓани. 

Овие права народниот пратеник ги користи со-
гласно одредбите за куќниот ред на Собранието, 

Член 238 
Со престанокот на мандатот, на народниот пра-

теник му престанува имунитетното право, правото 
на бесплатен превоз со јавните сообраќајни сред-
ства како и сите други права што ги ужива на 
основа на својството народен пратеник. 

Х И . З А П И С Н И Ц И И С Т Е Н О Г Р А Ф С К И Б Е Л Е Ш К И 

Член 239 
За работата на Соборот на седници се води 

записник. 
Во записникот се внесуваат кратко основните 

податоци за работата на седницата. 

Член 240 
За работата на Соборот на седниците се водат 

и стенографски белешки, што го содржат целиот 
тек на седницата. 

Во стенографските белешки говорите и изјавите 
се внесуваат како што се одржани, а извештаите, 
амандманите и предлозите на закони и други акти 
како што му се поднесени на Соборот. 

Стенографските .белешки редовно се објаву-
ваат. За објавувањето на стенографските белешки 
се грижи секретарот на Собранието. 

Член 241 
Членот на Соборот има право ца ги прегледа 

стенографските белешки и во текстот на својот 
говор да врши измени од редакциски карактер. 
Тој не може да внесува побитни измени во текстот 
на својот говор, ниту да изоставува изразени мисли 
и образложенија. 

За вршењето на правото од *п зе. ходниот став 
се грижи прст сед ате лот на Соборот. 

Ако помеѓу народниов пратеник и претседате-
лот на Соборот1 се појави спор во врска со исправ-
ките што требе« да се внесат во стенографските бе-
лешки, пратеникот или претседателот можат да го 
изнесат спорот за решавање пред Соборот. Овој 
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спор го решава Соборот* без претрес, а по ислушу-
вањето на становиштето на народниот пратеник и 
на претседателот на Соборот. 

Член 242 
За работата на одборите или комисиите да сед-

ница се Б*ОДИ записник, а за одделни седници можат 
да се водат и стенографски белешки. 

За водењето на стенографски белешки и за 
нивното објавување се грижи секретарот на одбо-
рот односно на комисијата во согласност со секре-
тарот на Собранието. 

ХШ. АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 243 
Републичкиот собор има своја администрација 

која е составен дел од администрацијата на Собра-
нието. 

Во вршењето на стручните, канцелариските, 
техничките и другите работи во врска со работата 
на Соборот и неговите одбори и комисии, службе-
ниците работат и по налог од претседателот на Со-
борот односно од претседателот на одборот или 
комисијата. 

Соборот и постојаните одбори имаат свои струч-
ни секретари. 

Член 244 
Архивата на Соборот е составен дел од архи-

вата на Собранието. 

Член 245 
Републичкиот собор има овој печат, кој го со-

држи грбот на Народна Република Македонија око-
лу кој е врезан натписот „Народно собрание на На-
родна Република Македонија, Републички собор". 

Печатот на Соборот го чува претседателот на 
Соборот. 

XIV. ДОНЕСУВАЊЕ И В А Ж Е Њ Е НА 
ДЕЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

Член 246 
Деловникот на Републичкиот собор се донесува 

по постапката по која Соборот донесува одлуки. 
По истата постапка се донесуваат и изменувањата 
и дополнувањата на деловникот. 

Член 247 
Деловникот на Републичкиот собор, како и из-

менувањата и дополнувањата во него влегуваат во 
сила со денот на нивното донесување. 

Член 248 
Деловникот на Републичкиот собор, како и из-

менувањата и дополнувањата во него се објавуваат 
во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 249 
Со влегувањето во сила на овој деловник прес-

танува да важи Правилникот за работата на Репуб-
личкиот собор на Народното собрание на Народна 
Република Македонија од 26 јануари 1954 година 
(„Службен весник на НРМ" број 5 од 23 февруари 
1954 година). 

Член 250 
Овој деловник ќе се објави во „Службен весник 

на Народна Република Македонија." 

Број 07—28 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Потпретседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Мамуран Тахир, е. р. Лазар Коленцевски, е. р. 

299. 
На основа на член 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, 

Соборот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, на сво-
јата Петта седница одржана на 3 октомври 1958 го-
дина, донесе 

ДЕЛОВНИК 
НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Соборот на производителите како дом на На-

родното собрание на Народна Република Македо-
нија работи по одредбите на овој деловник. 

Деловникот на Соборот на производителите со-
држи одредби за верификација на мандатите на 
народните пратеници избрана за членови на Со-
борот, за правата и должностите на претседателот, 
потпретседателот и записничарите, за работата на 
седници на Соборот, одредби за составот и дело-
кругот, како и основни одредби за работата на од-
борите и комисиите и за администрацијата на Со-
борот. 

Член 2 
Соборот на производителите заседава одделно 

од Републичкиот собор, освен во случаите кога 
според Уставот и според деловникот на Народното 
собрание се состанува и работи заедно со Репуб-
личкиот собор. 

Член 3 
Соборот на производителите ги врши сам, како 

Народно собрание, оние работи од надлежноста на 
Собранието кои со Уставот или со закон се ставени 
во негова исклучива надлежност. 

Член 4 
Соборот на производителите работи Б'О СВОИ сед-

ници, во седници на своите постојани и други од-
бори и комисии, како и во заеднички седници со 
Републичкиот собор. 
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•И. ПРЕТХОДНИ СОСТАНОЦИ НА НОВОИЗБРА-
НИОТ СОБОР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ 

Член 5 
Првиот претходен состанок на новоизбраниот 

Собор на производителите го свикува претседателот 
на Народното собрание од претходното свикување. 

Претседателот на Народното собрание од прет-
ходното свикување писмено го известува Соборот 
на производителите за тоа кој народен пратеник во 
Соборот е најстар по возраст. Оној акт го соопштува 
на првиот претходен состанок на Соборот секрета-
рот на Народното собрание од претходното сви-
кување. 

Првиот претходен состанок на Соборот го отво-
ра и на него претседава најстариот по возраст при-
сутен член на Соборот. Најстариот по возраст член 
како единствена точка на дневниот ред на седни-
цата става избор ла Верификационен одбор и пред-
лага избор на два записничара, кои се избираат пред 
преминувањето на дневниот ред. 

Откако присутните народни пратеници ќе им 
ги предадат на записничарите своите пратенички 
уверенија, Соборот избира Верификационен одбор 
од единаесет члена. 

Член 6 
Избор на Верификационо^ одбор се врши на ос-

нова на кандидатски листи. Предлог на кандидатска 
листа можат да поднесат најмалку десет членови на 
Соборот. 

Верификационо^ одбор се избира со јавно гла-
сање. 

Во Верификациониот одбор се избрани канди-
датите од онаа листа што добила најголем број 
гласови. Ако поради еднаков број гласови ни една 
листа це добила мнозинство, ќе се изврши повторен 
избор. При повторниот избор можат да се истакнат 
и нови кандидатски листи. 

По изборот на Верификациониот одбор претсе-
давачот го заклучува првиот претходен состанок. 

На овој состанок на членовите на Соборот ќе 
им се раздели извештајот на Републичката изборна 
комисија. 

' Член 7 
Веднаш по изборот, Верификациониот одбор се 

састанува и си избира претседател и секретар. 
Верификациониот одбор ги испитува пратенич-

ките уверенија, изборните акти и пристигнатите 
жалби против изборите. 

На основа на овој материјал и претресот по него 
Верификациониот одбор составува извештај кој со-
држи и предлог за потврдување и поништување на 
одделни мандати. 

Извештајот на Верификациониот одбор им се 
доставува на сите членови на Соборот најдоцна 24 
часа пред почетокот на вториот претходен состанок 
на Соборот. 

Член| 8 
Вториот претходен состанок на Соборот го за-

кажува и на него претседава претседателот на Ве-
рификациониот одбор. На дневен ред на вториот 
претходен состанок се наоѓа претрес по извештајот 
на Верификациониот одбор. 

Член 9 
На основа на извештајот на Верификациониот 

одбор и на основа на претресот Соборот го потврдува 
или поништува изборот на народниот пратеник. 

За извештајот се гласа во целост ако Верифика-
ционо«^ одбор не оспори ниеден мандат. Ако Ве-
рификациониот одбор оспори одделен мандат, се 
гласа прво во целост за сите неоспорени мандати, 
а потоа одделно за секој оспорен мандат. 

Соборот може да го одложи решавањето за ве-
рификација на оспорен мандат и да нареди прет-
ходно да се извршат потребни извиди. Ова одлагање 
не може да биде подолго од два месеца. 

Секој пратеник за чиј избор не е донесено ре-
шение има право да присуствува и да учествува 
во решавањето на седниците на Соборот, но не може 
да гласа за верификација на својот мандат. 

Член 10 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, народг|ите пратеници чиј мандат е ве-
рифициран даваат усно свечена изјава, која гласи: 

„Свечено (изјавувам дека должноста народен 
пратеник ќе ја вршам совесно и предано, дека ќе 
се придржувам за Уставот и законите и дека сите 
свои сили ќе ги заложувам за натамошна изградба 
на социјализмот и за напредокот на Народна Ре-
публика Македонија, за чување независноста и за 
расцутот на Федеративна Народна Република Ју-
гославија". 

Народните пратеници ја даваат свечената изја-
ва така што претседателот на Верификациониот 
одбор го чита а по него народните пратеници го пов-
торуваат текстот на свечената изјава. Потоа на-
родните пратеници го потпишуваат текстот на све-
чената изјава. 

Член! 11 
По верификација на мандатите и давањето на 

свечената изјава, народните пратеници стапуваат 
во сите свои права и должности. 

Член 12 
Народните пратеници, чиј мандат е верифици-

ран а кои не присуствувале на претходниот соста-
ноќ на кој пратениците дале свечена изјава и на-
родните пратеници чиј мандат ќе биде верифициран 
дополнително, свечена изјава даваат и нејзиниот 
текст го потпишуваат пред претседателот на Со-
борот во присуство на еден од записничарите на 
Соборот. 

За дополнително дадена свечена изјава претсе-
дателот на Соборот ќе го извести Соборот на пр-
вата седница по давањето на изјавата. 

Член 13 
По давањето на свечената изјава од странка на 

народните пратеници, претседателот на Верифика-
циониот одбор става на дневен ред избор на прет-
седател, потпретседател и записничари на Соборот 
на производителите. 

Член 14 
По изборот на претседател, потпретседател и за-

писничари претседателот на Соборот го заклучува 
вториот претходен состанок и ја отвора првата сед-
ница ија Соборот на производителите. На оваа сед-
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ница Соборот на производителите решава на прет-
седателот на Народното собрание од претходното 
свикување да му упати предлог да се свика заед-
ничка седница на соборите на Народното собрание 
за избор на претседател, потпретседател и секретар 
на Народното собрание како и за избор на претсе-
дател и членови на Извршниот совет. 

Член 15 
Втората седница на Соборот на производителите 

ја свикува новоизбраниот претседател на Народно-
то собрание. На оваа седница се врши избор на чле-
нови на постојаните одбори и комисии на Соборот. 

Ш. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЗАПИСНИЧАРИ 

Член 16 
Соборот на производителите има претседател, 

потпретседател и три записничари. 
Претседателот, потпретседателот и записничари-

те се избираат од редот га членовите на Соборот. 

Член 17 
Претседателот го претставува Соборот на про-

изводителите. 
Претседателот ги отвора и заклучува седниците 

на Соборот, го закажува продолжувањето на пре-
кинатите седници, раководи со работата на седни-
ците, се грижи за применувањето на овој деловник 
и го толкува, се грижи за извршување одлуките на 
Соборот како и врши други права и должности 
предвидени со овој деловник. 

Член 18 
Во случај на спреченост на претседателот него 

во сите гегови права и должности го заменува пот-
претседателот. 

Потпретседателот му помага на претседателот во 
вршењето на работите одредени со овој деловник и, 
во договор со претседателот, може да претседава 
на седница на Соборот. 

Во случај на спреченост на претседателот и пот-
претседателот на Соборот секретарот на Народното 
собрание, пред почетокот на седницата, го известува 
Соборот за тоа и раководи со изборот на претседа-
вач кого Соборот ќе го избере по предлог од еден ј 
народен пратеник. 

Претседателот односно потпретседателот на Со- ј 
борот кога претседава, не може да учествува во пре- ј 
тресот и да гласа. 

Член 19 
Записничарот го води записникот на седницата, 

ги чита предлозите и другите акти на седницата, 
врши прозивање на пратениците и други права и 
должности предвидени со ов*ој деловник. 

Записничарите ја вршат должноста наизменич-
но освен ако претседателот не одреди инаку. 

Член; 20 ! 
Претседателот, потпретседателот и записнича- ! 

рите се избираат за време од една година. • 
Претседателот, потпретседателот и записничари-

те остануваат на должноста до новиот избор на 
претседател, потпретседател, односно записничари. 
Во случај ако новиот избор на претседател, пот-

претседател односно записничари не се изврши на 
крајот иа мандаткиот период од претходниот став, 
новиот избор ќе се изврши на првата седница на 
Соборот што ќе се одржи по истекувањето на тој 
период. 

Претседателот, потпретседателот и записничари-
те можат да бидат повторно избрани. 

Член 21 

Избор на претседател, потпретседател и запис-
ничари се врши на основа на поединечни предлози. 

Предлог на кандидатура за претседател, пот-
претседател и записничари можат да поднесат нај-
малку десет пратеници. 

Член 22 

Избор на претседател, потпретседател и запис-
ничари се врши со јавно гласање, но по предлог 
на група од најмалку пет пратеници Соборот може 
да реши изборот да се изврши со тајно гласање. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, Соборот 
избира прво претседател, потоа потпретседател и 
најпосле поодделно записничари. 

Ако изборот се врши со јавно гласање, за вре-
мето додека се избира претседател, со седницата 
раководи потпретседателот на Соборот ,а ако е тој 
отсутен, со седницата ќе раководи народен) прате-
ник што ќе го определи Соборот. 

Ако изборот на претседател, потпретседател и 
записничари се врши со тајно гласање, за времето 
додека се врши изборот со седницата раководи на-
роден пратеник на кого ќе му помагаат уште три 
пратеници што ќе ги избере Соборот од редот на 
членовите на Соборот кои не се кандидиоани. 

Избраниот претседател стапува на должниот 
веднаш по објавувањето на резултатот од изборот 
и, ако изборот се врши со јавно гласање, тој ра-
ководи со изборот на потпретседателот А записни-
чарите. 

Член 23 

Соборот може да ги разреши претседателот, пот-
претседателот и записничарите и пред истекот на 
времето за кое се избрани. 

Предлог за разрешување на претседателот, пот-
претседателот или записничар можат да поднесат 
најмалку десет пратеници. 

Претседателот, потпретседателот односно запис-
ничарот се разрешени ако за разрешувањето гласа-
ло мнозинство од сите членови на Соборот. 

Член 24 

На претседателот, потпретседателот или запис-
ничарот му престанува функцијата ако му престане 
пратеничкиот мандат или ако му биде уважена 
оставката на функцијата. 

На местото на претседателот, потпретседателот 
или записничарот кој е разрешен или на кого му 
е уважена оставката или на кого му престанала 
функцијата поради престанок на пратеничкиот ман-
дат, Соборот на производителите ври гк дополните-
лен избор на претседател, потпретседател или за-
писничар. 
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IV. СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ НА 
П Р С И УВОДИТЕ ЛИГА 

1. Свикување и јавност на седниците 

Член 25 
Седниците на Соборот на производителите ги 

свикува претседателот на Народното собрание со 
решение, кое им се доставува на народните пра-
теници. 

Седница на Соборот свикува претседателот на 
Народното собрание на основа на решение од Со-
борот или по предлог од претседателот на Соборот, 
од еден од постојаните одбори или комисии на Со-
борот, од една петина членови на Соборот ,од Из-
врните от совет или по сопствена иницијатива. Пред-
логот мора да ги содржи прашањата од делокругот 
на Соборот за чие расправање се предлага свику-
вањето на седница. 

Претседателот на Собранието е должен да свика 
седница на Соборот на основа на решение од Со-
борот или по предлог од претседателот на Соборот, 
од еден од постојаните одбори, од една петина чле-
нови на Соборот и од Извршниот совет. 

Ако претседателот на Собранието не го свика 
Соборот кога тоа е одредено со овој деловник, Со-
борот ќе се состане по покана од најмалку дваесет 
пратеници односно од Извршниот совет. 

Член 26 
Соборот може да ја прекине седницата пред да 

биде исцрпен дневниот ред. 
Седницата ја прекинува претседателот на Со- ј 

борот по своја иницијатива или по предлог од еден 
изроден пратеник. 

Објавувајќи го прекинот на седницата претсе-
дателот на Соборот е должен истовремено да го 
објави денот и часот кога Соборот ќе ја продолжи 
седницата односно начинот, на кој народните пра-
теници ќе бидат известени за денот и часот кога 
ќ е продолжи седницата. Освен тоа, денот и часот 
кога Соборот ќе ја продолжи седницата, претседа-
телот ќе го објави и на огласната табла во прос-
ториите на Собранието. 

Претседателот на Соборот може да ја прекине 
седницата најмногу за три дена. За прекин подолг 
Од три дена потребно е решение на Соборот. 

По предлог од еден народен пратеник, што го 
подржуваат најмалку уште девет народни прате-
ници претседателот на Соборот ќе го стави на гла-
сање и прекинот на седницата до три дена. 

Член 27 
Седниците на Соборот се јавни. 
По предлог од Извршниот совет или од на јмал-

ку десет пратеници, Соборот може да реши седни-
цата да се одржи, или по одделни прашања да се 
расправа без присуство на јавноста. 

По предлогот од претходниот став Соборот ре-
шава без претрес. 

Член} 28 
За прашањата за кои Соборот решил да распра-

ва без присуство на јавноста ќе се расправа без 
присуство на јавноста и во одборите и во комиси-
ите, ако тие прашања им бидат упатени на претрес. 

Работата на седница одржана без присуство на 
јавноста се смета за државна тајна. За работата на 
ваква седница може да се објави само она што 
Соборот ќе реши да биде објавено. 

2. Почеток на седницата и утврдување на 
дневниот ред 

Член 29 
Седницата ја отвора претседателот на Соборот. 

Веднаш по отворањето на седницата претседателот 
утврдува дали е присутен потребниот број членови 
на Соборот за полноважно решавање. 

Откако претседателот ќе утврди дека на сед-
ницата присуствува потребниот број членови на Со-
борот, записничарот што го водел записникот на 
претходната седница, ќе го прочита записникот. 

Член 30 
Секој член на Соборот има право да стави за-

белешки на записникот. 
Ако записничарот што го- читал записникот ја 

прими забелешката, таа ќе се внесе во записникот, 
а ако записничарот не ја прими, за основаноста на 
забелешката Соборот решава без претрес. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на Соборот и записничарот што го водел за-
писникот. 

Член 31 
Пред утврдувањето на дневниот ред, а ако сед-

ницата била прекината — во почетокот на продол-
жувањето" пред преминувањето на дневниот ред, 
претседателот дава кратки соопштенија во врска со 
работата на Соборот (за бараните отсуства, за из-
вршување одлуките на Соборот и слично), го из-
вестува Соборот за пратеничките прашања и ин-
терпелациите што му се упатени на Извршниот со-
вет, за поднесените барања да се дадат известува-
ња за работата на републичката управа, како и 
одговара ГЈП кратките прашања од членовите на 
Соборот што му се упатени нему. 

Потоа претседателот го известува Соборот за 
сите примени предлози за дневен ред, како што се 
предлозите на закони и други акти, извештаите на 
одборите и комисиите, извештаите и одговорите на 
Извршниот совет и друго. 

Член 32 
Откако ќе ги реши претходните прашања и ќе 

Се запознае со примените предлози за дневен ред, 
Соборот го утврдува дневниот ред. 

Дневниот ред се утврдува во почетокот на сед-
ницата. 

Член 33 
Предлог на дневен ред поднесува претседателот 

на Соборот. 
Предлог за ставање одделни прашања на дне-

вен ред има право да поднесе секој член на Собо-
рот, одборите и комисиите на Соборот и на Со-
бранието, како и Извршниот совет. 

Предлог за ставање одделни прашања на дне-
вен ред се поднесува писмено пред седницата, но 
со согласност на Соборот таков предлог мохѕе да се 
поднесе и на- самата седница усно. 
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Пред почетокот на седмицата претседателот на 
Соборот ќе им стави, на располагање на членовите 
на Соборот список на сите предмети што се за дне-
вен ред предложени најдоцна на 24 часа пред за-
кажаната седница. Во списокот предлозите се на-
ведуваат според редот по кој му се доставени на 
Соборот. 

Член 34 
По предлог од народен пратеник во предлогот 

на дневен ред претседателот на Соборот ќе го внесе 
поднесувањето на извештајот од народниот пра-
теник за неговите забележувања при вршењето на 
правата и должностите во изборната околија, како 
и извештајот за предлозите и мислењата на народ-
ниот одбор, во кој пратеникот врши права на од-
борник. 

Соборот може да одреди посебна седница за под-
несување на овие извештаи. 

Член 35 
Одделно прашање може пред, во текот или по 

завршениот претрес, а пред да се пристапи кон! 
гласање да се симне од дневниот ред воопшто или 
со цел да му се достави на одбор или комисија за 
натамошно проучување. 

Подносителот на предлог може предлогот да го 
повлече се до неговото ставање на гласање. 

Член Зв 
За дневниот ред се решава без претрес, но ако 

се бара итност за расправање на одделно прашање 
или за симнување на одделно прашање од дневниот 
^ред, по барање од еден пратеник кого го поддржу-
ваат четири пратеника, претседателот ќе отвори 
.претрес по тие предлози. 

3. Говори на пратениците 

Член 37 
На седницата на Соборот има право да говори 

секој член ш Соборот. 
Соборот може да реши да биде на седница ис-

лушан државен секретар, секретар во Извршниот 
совет или друг раководен службеник на републички 
орган на управата, старешина на републичка уста-
нова, претседателот на Врховниот суд на Народна 
Република Македонија и претседателот на Вишиот 
стопански суд ца Народна Република Македонија, 
како и претставник на стопанска или општествена 
организација. 

Член 38 
Секој народен пратеник има право да говори на 

јазикот на народот на кој му припаѓа. 
Говорите држани на јазикот на припадниците 

на националните малцинства веднаш се преведува-
ат на македонски јазик. 

Член 39 
Никој не може да говори на седница пред да 

побара и добие збор од претседателот. 
Претседателот дава збор по редот на пријаву-

вањето. 
Пријавите за збор се поднесуваат од моментот 

на отворањето на претресот, па се до свршетокот 
на претресот. Пријавите за збор се поднесуваат пис-
мено или усно. 

На подносителот на предлогот, на претставникот 
на Извршниот совет и на известителите на одборите 
и комисиите претседателот ќе им даде збор преку 
ред, ако тие побараат збор за да го изменат или 
дополнат предлогот или за да дадат нови образло-
женија. 

Пријавениот говорник може својот ред да му 
го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 40 
На пратеникот кој сака да говори за повреда 

на деловникот или за повреда на утврдениот дневен: 
ред претседателот му дава збор штом ќе побара. 
Неговиот говор не може да трае подолго од пет 
минути. По истото прашање не може да говори друг 
пратеник. 

Претседателот ќе даде објаснение за повредата 
на деловникот односно за повредата на утврдениот 
дневен ред. Ако пратеникот не биде задоволен са 
даденото објаснетине, претседателот го повикува Со-
борот без претрес да го реши ова прашање. 

Член 41 
Ако некој пратеник побара збор за да исправи 

навод што бил погрешно изложен и што дал повод 
за недоразбирање или предизвикал потреба од лич-
но објаснување, претседателот ќе му даде збор штом 
ќе го е Еф ши својот говор пратеникот што ја пре-
дизвикал исправката односно личното објаснение. 

Пратеникот мора да се ограничи на исправката 
односно не личното објаснување, а неговиот говор 
не може да трае подолго од пет минути. 

Претседателот може на пратеникот да не му 
дозволи да прави исправка, односно да говори за 
лично објаснување ако смета дека тој не е предиз-
викан. Ако пратеникот не се сложи со ова, по тоа 
прашање решава Соборот без претрес. 

Член 42 
Говорникот може да говори само по прашање 

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

претседателот ќе го повика да се држи за дневниот 
ред. Ако говорникот и по повторното повикување 
не се држи за дневниот ред, претседателот ќе му 
изрече дисциплинска мерка одземање на зборот. 

Член 43 
По предлог од пратеник, Соборот може да реши 

говорникот да може по ист предмет да говори само 
еднаш, како и да го одреди траењето на говорот. 

Подносителот на предлог, претставникот на Из-
вршниот совет и известителите на одборите и ко-
мисиите по ист предмет можат да говорат повеќе 
пати. 

Член 44 
Само претседателот на Соборот може да ги пре-

кине говорниците и да ги опомене на ред. 
Претседателот е должен да се грижи говорни-

ците да не бидат спречувани во слободата на го-
ворот. 

4, Претрес и решавање 

Член 45 
За секое прашање Соборот решава по претходен 

претрес, освен во случаите кога со овој деловник е 
определено да се решава без претрес. 
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Член 46 
Соборот може да решава само по предлозите 

што се ставени на дневен ред. 
На седниците кр Соборот се решава за усвоју-

вање или за одбивање на предлогот. 

Член 47 
За полноважно решавање е потребно на сед-

ницата да присуствува мнозинството од вкупниот 
број ч л е н о т на Соборот. 

Ако претседателот забележи дека на седницата 
ће присуствува доволен број членови на Соборот 
ќе нареди да се изврши прозивка или пребројување. 

Прозивка или пребројување ќе се изврши и то-
гаш кога тоа ќе го предложи еден пратеник чие 
барање го поддржуваат уште најмалку четири 
пратеника. 

Кога ќе се покрене прашање дали на седницата 
присуствува доволен број пратеници, присутните 
пратеници се должни да останат во салата додека 
не се изврши прозивката односно пребројувањето. 

Бројот на присутните пратеници го утврдува 
претседателот. 

Член 48 
Соборот полноважкр решава со мнозинство од 

дадените гласови на присутните пратеници, освен 
ако со одредбите на овој деловник не е определено 
поинаку. 

Ако бројот на пратениците кои се воз држале од 
гласање е поголем од вкупниот број на оние кои 
гласале „за" и „против", предлогот што бил пред-
мет на гласањето е одбиен, а ако се работело за 
избор се врши повторен избор. 

Член 49 
Соборот донесува акти во форма на закон, од-

лука, декларација, резолуција или препорака. 
За формата на својот акт Соборот решава спо-

ред природата на предметот што е ставен на дне-
вен ред и без оглед на формата во која актот бил 
предложен. 

Член 50 
Претресот по одделни прашања што не бараат 

донесување на акт или за кои Соборот не сака да до-
несе акт, се завршува со прост или образложен 
премии на дневен ред. 

Предлог за прост одвоено образложен премин 
на дневен ред може да поднесе претседателот на 
Соборот и секој пратеник. 

По предлогот за прост или образложен премин 
на дневен ред Соборот решава без претрес. 

Член 51 
Претресот по предлогот го заклучува претседа-

телот откако ќе утврди дека нема повеќе пријавени 
говорници односно дека никој не се пријавува за 
збор во претресот по предлогот. 

По заклучувањето на претресот се преминува 
иа гласање за предлогот, доколку не е решено 
предлогот да му се упати на одбор или комисија од-
носно претресот да се сврши со прост или образ-
ложен премин на дневен ред. 

Претседателот може на Соборот да му предложи 
да се заклучи претресот и да се премине на гласање 
и кога листата на пријавените говорници не е ис-
црпена, ако шета дека прашањето што се наоѓа 

на дневен ред е доволно претресена По овој пред-« 
лог Соборот решава без претрес. 

Предлог да се заклучи претресот и да се пре-
мине на гласање може да поднесе и секој народен 
пратеник. Ваквиот предлог претседателот го става 
на гласање веднаш по неговото поднесување. 

5. Избори и разрешувања 

Член 52 
Кога Соборот врши избор, изборот почнува со 

предлагање на кандидати односно кандидатски 
листи. 

Предлозите на кандидатури односно кандидатски 
листи се поднесуваат писмено. Тие треба да бидат 
потпишани од најмалку толкав број членови на 
Соборот колку со овој деловник е предвидело за 
поднесување на соодветниот предлог. Предлогот на 
кандидатска листа треба да содржи толку канди-
дати колку се избираат членови на соодветното те-
ло. Во предлогот покрај личното име на кандидатот 
треба да стои реден број. 

Откако ќе се сврши предлагањето, претседате-
лот соопштува кои предлози ца кандидатури од-
носно кандидатски листи се поднесени, го објавува 
почетокот на гласањето и, ако се врши јавно гла-
сање, ги става на гласање предлозите според редот 
по кој се поднесени. 

Подносителите на предлогот можат својот пред-
лог да го повлечат до почнувањето на гласањето. 

Откако претседателот ќе објави дека се приста-
пува кон гласање никој не може да добие збор, 
освен ако сака да зборува за повреда на деловникот, 
која се однесува ца изборот што се врши. 

Член 53 
Кога во изборот учествувал само еден кандидат, 

кандидатот е избран ако добил мнозинство од да-
дените гласови. 

Кога во изборот учествувале два или повеќе 
кандидати, избран е оној кој добил најголем број 
гласови. 

Кога е предложена само една кандидатска лис-
та, избрани се сите кандидати од таа листа, ако 
листата добила мнозинство од дадените гласови. 

Кога се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, резултатот од изборите се утврдува на 
тој начин што бројот на гласовите што го добила 
секоја листа се дели со 1, 2, 3 и така по ред до 
заклучно со бројот што му одговара на бројот на 
членовите што се избираат. Од броевите (колични-
ците) добиени со ваквото делење се земаат толку 
најголеми броеви (количници) колку членови се 
избираат. Од секоја листа се избрани толку канди-
дати колку има најголеми броеви (количници) на 
основа на кои се доделуваат мандатите. Во случајот 
кога две или повеќе кандидатски листи имаат ед-
накви броеви (количници) на основа на кои се до-
делува последниот мандат, мандатот го добива кан-
дидатот од листата што добила најголем број гла-
сови. Од листата се избрани оние кандидати кои 
во предлогот на кандидатската листа се нумерирани 
заклучно со оној реден број што според извршената 
раотодвлба на мандатите се паѓаат на соодветната 
листа* 
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Член 54 
Ако предложениот кандидат не добил мнозин-

ство од дадените гласови, или ако два или повеќе 
кандидати кои добиле најголем број гласови имаат 
еднаков број гласови, или ако бројот на воздржа-
ните гласови е поголем од вкупниот број на гласо-
вите дадени „за" и „против", се врши повторен 
избор. 

Во повторниот избор имаат право да учеству-
ваат и нови кандидати односно кандидатски листи 
кои можат дополнително да бидат поднесени до 
почнувањето на повторното гласање. Подносители-
те на поранешните предлози на кандидатури од-
носно кандидатски листи можат до почнувањето 
повторното гласање да ги повлечат своите пред-
лози. 

Член 55 
Предлог за разрешување се поднесува писмено 

пред седницата или во текот на седницата. За пред-
лог примен ВО' текот на седница претседателот вед-
наш го известува Соборот, кој решава дали пред-
логот ќе го стави на дневен ред на истата седница. 

Предлогот за разрешување содржи предлог оп-
ределен члет| на Соборот да се разреши од опре-
делена изборна должност во Соборот или предлог 
да се разреши определено тело на Соборот во це-
лост. 

Предлогот за разрешување треба да биде пот-
пишан од толку членови на Соборот колку е по-
требно за поднесување на предлог за избор на 
соодветната изборна должност односно за избор на 
соодветното тело на Соборот. 

Член} 56 
Народниот пратеник е разрешен од определе-

ната изборна должност БО Соборот односно соодвет-
ното тело на Соборот е разрешено во целост, ако 
за предлогот за разрешување гласало мнозинство 
од вкупниот број членови на Соборот. 

6. Г л а с а њ е 

Член 57 
Пратеникот гласа лично. 
Пратеникот гласа на тој т^ачин што се изјаснува 

„за" или „против" предлогот, или се воздржува од 
гласање, дотолку со одредбите на овој деловник за 
тајното гласање не е определено инаку. 

Пратеникот има право пред гласањето да го об-
разложи својот глас. Говорот на пратеникот со кој 
го образлага својот глас не може да трае повеќе 
од пет минути. 

Член 58 
Гласањето во Соборот е јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Соборот може да реши гласањето за избор или 

разрешување да биде тајно. Предлог за тајно гла-
сање можат да поднесат најмалку пет пратеници. 
По овој предлог Соборот решава без претрес. 

Член 59 
Гласањето со кревање рака се врши секогаш 

кога се гласа јавно, освен во случаите кога со овој 
деловник е определено поименично гласање. 

Гласањето со кревање рака се врши на тој 
начин што претседателот ги повикува да кренат 
рака прво пратениците, кои гласаат за предлогот, 
потоа оние кои гласаат против предлогот и нај-
после оние кои се воздржуваат од гласање. 

Член 60 
Поименично се гласа по предлог за измена нд 

Уставот. 
Поименично се гласа и кога за еден избор има 

два или повеќе кандидати односно две или повеќе 
кандидатски листи. 

Претседателот на Соборот може да одреди по-
именично да се гласа по предлог на закон или на 
друг акт во целост или по одделни глави или од-
редби, кога со гласањето со кревање рака не мо-
жело да се утврди дали мнозинството било „за" 
едие сир „против" предлогот или се воздржало од 
гласањето. 

Поименично ќе се гласа и ако тоа го побара 
»еден народен пратеник чие барање го поддржу-
ваат најмалку девет пратеници. 

Член 61 
Поименично гласање се врши со прозивање на 

пратениците кои гласаат изјаснувајќи се „за" или 
„против" предлогот или изјавуваат дека се воздр-
жз^ваат од гласање. 

Прозивањем на пратениците го врши записни-
чарот. 

Кога со предложени два или повеќе кандидати 
односно две или повеќе кандидатски листи, пра-
тениците гласаат изјаснувајќи се за еден од пред-
ложените кандидати односно за една од предло-
жените кандидатски листи или изјавувајќи дека 
се воздржуваат од гласање. Ако изборот се врши 
на основа на кандидатски листи пратениците гласа-
ат за листата повикувајќи се на името на првиот 
кандидат од соодветната листа или на бројот што 
го носи листата. 

Откако ќе се сврши пребивањето, претседа-
телот ќе праша дали има пратеници кои не биле 
прозвани. Ако на основа на списокот на пратени-
ците се утврди дека некои од присутните пратеници 
не гласале при првото прозивање, тие ќе гласаат 
откако претседателот ќе одреди да се прозоват по 
вторпат оние пратеници за кои во списокот не е 
одбележено дека гласале при првото прозивање. По 
второто прозивање се пристапува кон утврдување 
на резултатите од гласањето. 

Член 62 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
Кога изборот се врши со тајно гласање, по 

свршеното предлагање на кандидати, претседате-
лот дава одмор, за кое време ќе бидат отпечатени 
гласачките ливчиња. 

Член 63 
Гласачките ливчиња се еднакви по* големина 

и имаат иста форма и боја. 
На гласачкото ливче мора да баде означено 

за кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат личнрте ими-

ња на кандидатите едно под друго по редот по кој 
се предложени. Секое име с§ заградува со линии, 
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а покрај името на десната страна се наоѓа празен 
квадрат. 

Ако изборот се врши со кандидатски листи, на 
гласачкото ливче се внесуваат сите предложени 
кандидатски листи по редот по кој се предложени 
и во секоја листа се внесуваат имињата на пред-
ложените кандидати. Кандидатските листи на гла-
сачкото ливче се обележуваат со редни броеви, се-
која листа е заградена со линии, а покрај редниот 
број на листата на десната страна се наоѓа празен 
квадрат. 

Ако изборот ца претседател, потпретседател и 
записничари се врши со тајно гласање, гласањето 
•се врши со исто гласачко ливче на кое пред ими-
њата на кандидатите се означува функцијата за 
која се предлага кандидатот. 

Секое гласачко ливче се озваничува со печатот 
на Соборот. 

Секој пратеник добива едно гласачко ливче. 

Член 64 
Пратеникот кој при делењето на гласачките 

ливчиња не добил ливче, има право ливче да добие 
'до свршетскот на гласањето. 

Откако ќе се разделат гласачките ливчиња, 
, претседателот одредува потребно време за попол-
нување на гласачките ливчиња. Штом ќе измине 
тоа време, претседателот го објавува почетокот на 
гласањето. 

Член 65 
Со спроведувањето на избори што се вршат со 

тајно гласање раководи претседателот, на кого во 
тоа му помагаат записничарите. 

Записничарот кого ќе го одреди претседателот 
врши поименично прозивање на пратениците на 
основа на списокот на сите членови на Соборот. 
Прозваниот пратеник гласа на тој начин што во 
гласачката кутија го пушта своето гласачко ливче, 
свиткано двапати. 

Откако ќе се сврши прозивање^ претседателот 
праша дали има пратеници кои не се прозвани. 
Ако на основа на списокот се утврди дека некои 
од присутните пратеници не гласале при првото . 
прозивање, тие ќе гласаат откако претседателот ќе 
одреди да се прозоват по вторпат оние пратеници 
за кои во списокот не е одбележено дека гласале 
при првото прозивање. 

Член бб 
Пратеникот гласа на тој начин што во квад-

р а н т покрај името на кандидатот односно покрај 
редниот бпој на кандидатската листа за која гласа 
го напишува знакот „X". 

Пратеникот може да гласа само за еден од 
предложените кандидати односно само за една од 
предложените кандидатски листи. 

Ако е предложен само еден кандидат или една 
листа, пратеникот, ако гласа против кандидатот 
односно листата, не ќе го напише знакот „X" во 
квадратом 

Неважни се оние гласачки ливчиња на кои 
знакот „X" е ставен во квадратите покрај имињата 
на два или повеќе кандидати или покрај редните 
броеви на две или повеќе кандидатски листи, како 
џ оние коп се така пополнети што но може со 

сигурност да се утврди за кој кандидат однрсно 
за која листа гласал пратеникот. 

Член 67 
По свршеното гласање се врши пребројување 

на гласовите. 
Пребројувањето на гласовите го вршат запис-

ничарите на Соборот. Ако некој од записничарите 
е отсутен, на негово место Соборот, пред да започне 
гласањето, избира народен пратеник кој ќе учес-
твува во пребројувањето на гласовите. 

Пребројувањето на гласовите се врши на тој 
НЈГ.ЧИН што двајца записничари земаат едно по едно 
ливче, ги одвиткуваат и ги прегледуваат и полно-
важните ливчиња му ги даваат на одредениот од 
претседателот записничар, кој за секој кандидат 
односно кандидатска листа го одбележува секој 
глас што го добиле, а ако во изборот учествува само 
еден кандидат односно една листа, го одбележува 
и секој глас што бил против. Неважните ливчиња 
се одделуваат настрана. Откако' ќе се сврши пре-
бројувањето, записничарите ќе ги прегледаат заед-
но сите ливчиња одделени како неважни за да 
утврдат дали навистина се неважни. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласо-
вите дадени по списокот на основа на кој се гла-
сало и бројот на гласачките ливчиња, резултатот 
се утврдува на основа на бројот на предадените 
•гласачки ливчиња. 

Член бб 
Кога за разрешување се решава со тајно гла-

сање, на гласачкото ливче под името н)п лицето 
или на членовите на телото за чие разрешување 
се гласа, ќе се напишат и заградат со линии збо-
ровите „за разрешување" и „против разрешување" 
и покрај свие зборови ќе се стави по еден празен 
квадрат. 

Пратеникот кој гласа за разрешување го на-
пишува знакот „X" во квадратот покрај зборовите 
„за разрешување", а ако гласа против разрешува-
њето го напишува истиот знак во квадратот покрај 
зборовите „против разрешување". 

За начинот на гласањето при разрешувањето 
сходно важат одредбите од овој деловник што се 
однесуваат за начшЈОт на гласањето при избор. 

Член 69 
По пребројувањето на гласовите претседателот 

ги утврдува резултатите од гласањето и на основа 
на тие резултати објавува дали соодветниот пред-
лог е примен или одбиен, односно кои кандидати 
се избрани или кои лица се разрешени од долж-
ност. 

Ако гласањето за предлог на закон или друг 
акт било поименично, претседателот ќе објави 
колку вкупнр пратеници гласале, колку гласови 
имало за предлогот, колку гласале против и колку 
се воздржале од гласање. 

Ако гласањето за избор било поименично или 
тајно, претседателот ќе објави колку пратеници 
вкупно гласале, колку гласови добил секој кан-
дидат односно секоја кандидатска листа и колку 
имало воздржани гласови односно неважни лив-
чиња. Ако бил предложен само еден кандидат од-
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носно една кандидатска листа, претседателот обја-
вува и колку гласови имало против. 

Кога за разрешувањето се гласало поимен(ично 
или тајно, претседателот објавува колку вкупно 
пратеници гласале, колку гласале за разрешува-
њето, колку против и колку имало воздржани гла-
сови односно неважни ливчиња. 

Резултатите од гласањето се внесуваат во за-
писникот. 

7. Одржување редот на седниците 

Член 70 
Претседателот на Соборот има исклучиво право 

и должност да се грижи за одржувањето на редот 
на седниците. 

Член 71 
За повредување на редот Е|а седница можат 

против народните пратеници да се изречат дисци-
плински мерки: 

опомена; 
опомена што се внесува во записникот; 
одземање на зборот; и 
привремено отстранување од седница. 
Пратеникот може да биде отстранет најмногу 

(бд седницата, а за повторен случај на потешка 
повреда на редот и од предната седница. 

Опомена, опомена што се внесува во записникот 
и одземање на зборот изречува претседателот. 

Привремено отстранување од седница изречува 
Соборот без претрес по предлог од претседателот 
или дваесет пратеници. 

Пратеникот против кој дисциплинска мерка 
изрекол претседателот не може да бара од Соборот 
да ја укине таа мерка. 

Член 72 
Опомена ќе се изрече против пратеникот кој 

со своето поведение или говор на седницата на 
Соборот го нарушува редот и одредбите на овој 
деловник. 

Член 73 
Опомена што се внесува во записникот ќе се 

изрече против пратеникот кој со својот говор или 
со своето поведение ќе го повреди редот на сед-
ницата или одредбите на овој Деловник или се 
служи со изрази кои не се во согласност со до-
стоинството на Соборот, а на кого на истата сед-
ница еднаш веќе му е изречена опомена. 

Член 74 
Одземање на зборот ќе се изрече против пра-

теникот кој со својот говор ќе го повреди редот 
на седницата, а на истата седница двапати бил 
опоменат од, претседателот или му е изречена опо-
мена што се внесува во записник. 

Член 75 
Привремено отстранување од седница ќе се из-

рече против пратеникот кој упорно и тешко ги 
навредува народните пратеници или Собранието 
или кого ќе се утврди дека не ја чувал тајната 
за предметите за кои е изгласана тајност, или кој 
не сака да го послуша претседателот што му из-
рекол одземање на зборот* 

Истата мерка може да се изрече и против пра-
теникот кој со предизвикување и правење на неред 
ја пречи работата на седницата. 

Член 76 
Пратеникот против кој се предлага привремено 

отстранување од седница има право да добие збор 
и да ја изкрсе својата одбрана. Говорот на овој 
пратеник не може да трае подолго од пет минути. 

Ако привременото отстранување од седницата 
е предложено против неколку народни пратеници 
поради заеднички извршена повреда на редот, од 
името на сите нив има право да говори само еден 
пратеник. Неговиот говор не може да трае подолго 
од петнаесет минрти. 

Член 77 
Пратеникот против кој е изречено привремено 

отстранување од седница е должен веднаш да ја 
напушти салата и не може да присуствува на сед-
ниците на Соборот од кои е отстранет. 

Ако пратеникот се противи да ја напушти сед-
ницата, или присуствува на седница од која е от-
странет, претседателот може да нареди тој да се 
отстрани од салата. 

Член 78 
Дисциплинската мерка опомена што се внесува 

во записникот, одземање на зборот и повремено от-
странување од седница се внесуваат во записникот. 

Член 79 
Ако со редовните средства предвидени во овој 

деловник не може да го одржи редот на седницата, 
претседателот може да одреди краток прекин на 
седницата. 

Член 80 
Ако некој од слушателите на галериите се 

држи непристојно или не го почитува редот, прет-
седателот на Соборот може да нареди веднаш да 
се отстрани од салата на Соборот. 

Ако на галериите биде потешко повреден редот 
и мирот, претседателот може да нареди да се ис-
празнат галериите. 

Член 81 
Сите лица кои по службена работа се наоѓаат 

во салата за време рта седницата на Соборот стојат 
под надзор на претседателот и се должни да ги 
извршуваат неговите налози. 

8. Заклучување на седницата 

Член 82 
По исцрпувањето на дневниот ред, претседа-

телот на Соборот ја заклучува седницата. 
По предлог од претседателот на Соборот или 

од народен пратеник Соборот може да реши пра-
шањата, по кои претресот не можел да сврши во 
текот на седницата, да се симнат од дневниот ред 
и да се стават на древен ред на идната седница. 

По предлог од народен пратеник Соборот може 
да го утврди де&от и часот на наредната седница, 
како и да одреди кои .прашања ќе се разгледаат 
Ш оваа с е д ш о д 
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V. ОДБОРИ И КОМИСИИ 

1. Одбори и нивниот состав 

Член 83 
Соборот на производителите ги има следните 

постојани одбори: 
1) Одбор за стопанство; 
2) Одбор за стопански организации; 
3) Одбор за прашања на трудот и социјалното 

осигурување; 
4) Одбор за буџет; 
5) Законодавен одбор; 
6) Мандатно-имунитетен одбор. 

Член 84 
Со одлука за дополнување на овој деловник 

Соборот може да основува и други постојани од-
бори, како и постојани комисии. 

Со посебна одлука Соборот може да основува 
и привремени одбори и комисии за проучување на 
одредени прашања и за вршење на посебни задачи. 

Со одлуката за основање на нов постојан или 
привремен одбор односно комисија се определуваат 
нивниот состав, делокруг и овласти. 

За проучувања на одделни прашања Соборот 
може да образува посебни комисии од стручњаци 
или комисии составени од народни пратеници и 
други граѓани. 

Член 85 
Одборот за стопанство и Одборот за стопански 

организации имаат по единаесет членови, Одборот 
за прашања на трудот и социјалното осигурување 
и Законодавниот одбор имаат по девет членови, Од-
борот за буџет има седум членови, а Мандатно-
имунитетниот одбор има пет члена. 

Член 86 
Секој одбор и комисија има претседател и се-

кретар, а одделни одбори и комисии можат да имаат 
и потпретседател. 

Претседател, потпретседател и секретар одбо-
рот односно комисијата избира од редот на своите 
членови. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот 
се избираат за целиот период на свршувањето на 
Собранието. 

Потпретседателот му помага на претседателот 
во работата и го заменува кога е спречен. 

Секретарот води записник за работата на сед-
ниците ЕД одборот односно на комисијата и врши 
други работи што ќе ги одреди деловникот на од-
борот односно на комисијата. 

Член 87 
Одборите и комисиите работат по свои делов-

ници и по овој деловник. 
Одборите и комисиите сами ги донесуваат свои-

те деловници. 
Деловниците на одборите и комисиите треба да 

бидат во согласност со одредбите на овој деловник 
и влегуваат во сила откако ќе бидат потврдени од 
Соборот на производителите. 

2. Избор и разрешување 

Член 88 
Предлог за избор и разрешување на одбор или 

комисија во целост, како и предлог за избор или 
разрешување на одделни нивни членови можат да 
поднесат најмалку десет пратеници. 

Член 89 
Избор на одбор или комрхсија во целост се врши 

на основа на кандидатски листи. 
Избор и разрешување на одделни членови на 

одбори или комисрји се врши на основа на поеди-
нечни предлози. Соборот може да реши изборот 
или разрешувањето на три или повеќе члена на 
одбор или комр!Сија да се изврши на основа на 
кандидатски листи. 

Член 90 
Претседателот на Собранието и претседателот 

на Соборот не можат да бидат избрани за членови 
на постојаните одбори и КОМИСРШ. 

Еден народен пратеник може да биде член нај-
мнргу во два постојани одбори на Соборот. 

Член 91 
Местото член на постојан одбор или комисија 

станува упразнето со престанок на пратеничкиот 
мандат на членот на одборот или комисијата, со 
избирање на должноста претседател на Собранието 
или претседател на Соборот, како и со уважување 
на оставката на должноста член ца одбор или 
комисија. 

На упразнетото место член на одбор или ко-
мисија се избира нов член. 

3. Делокруг и овласти на постојаните одбори 

Член 92 
Одборот за стопанство: 
ги претресува и подготвува предлозите на за-

кони и други акти од областа на стопанството и 
финансискиот систем; 

го претресува предлогот на републичкиот оп-
штествен план и билансот за неговото извршување; 

ги претресува прашањата во врска со стопан-
скиот систем и планскиот развиток на стопанството 
во Републиката, како и другите прашања во врска 
со стопанската политика во рамките на правата 
на Републиката; 

во рамките на правата на Републиката ги 
претресува прашањата во врска со вршењето на 
стопанските работи од страна на народните одбори 
и стопанските управни органи, како и прашањата 
во врска со вршењето на стопанските дејности на 
стопанските организации и самоуправните уста-
нови. 

Член 93 
Одборот за стопански организации: 
ги претресува и подготвува предлозите на за-

кони од областа на организацијата, правата и об-
врските на стопанските организации, за здружу-
вањето на тие организации и за самоуправувањето 
на производителите во стопанството; 

ги претресува прашањата во врска со оствару-
вањето на самоуправувањето нд производителите 
во стопанските организации, делувањето на тие 



вр. 37 Стр. вое СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 26 декември 1958 

организации, како и со вршењето на нивната 
дејност; 

ги проучува и подготвува предлозите на пре-
пораки и одлуки за работата на стопанските орга-
низации. 

Член 94 
Одборот за прашања на трудот и социјалното 

осигурување: 
ги претресува и подготвува предлозите на за-

кони од областа на трудот и социјалното осигу-
рување; 

ги претресува начелата за управување со уста-
новите на социјалното осигурување; 

ги претресува, во рамките на правата на Репуб-
ликата, прашањата во врска со работата на уста-
новите на социјалното осигурување, како и во вр-
ска со работата на народните одбори и органите на 
државната управа во работите од областа на трудот 
и социјалното осигурување, дава мислења по пред-
лозите на пресметките на приходите и расходите 
на самоуправните установи од областа на трудот 
што се финансираат или дотираат од републичкиот 
буџет, односно дава мислења за обемот и употребата 
на финансиските средства за заштитата на трудот 
и социјалното осигурување. 

Член 95 
Одборот за буџет: 
го претресува предлогот на републичкиот буџет 

и предлогот на завршната сметка; 
дава согласност на одредбите на законските 

предлози и другите акти што повлекуваат парични 
издатоци кои не се предвидени со буџетот, како и 
на паричните издатоци по* предлозите ца решенија 
по претставките и жалбите што ги подготвува Од-
борот за претставки и жалби на Народното собра-
ние и ги одредува изворите од кои| ќе се покријат 
тие издатоци; 

на Извршниот совет му дава согласност на про-
писите за основање на републички органи на упра-
вата и за организационите измени во републичката 
управа ако тие прописи повлекуваат парични изда-
тоци што не се предвидени со буџетот, како и ги 
одредува изворите од кои ќе се покријат тие изда-
тоци; ' 

во рамките на правата на Републиката ги пре-
тресува прашањата во врска со работата нр финан-
сиските управни органи; 

ги проучува и претресува прашањата во врска 
со трошењето на јавните финансиски средства; 

ги претресува прашањата во врска со извршу-
вањето на републичкиот буџет на основа на из-
вештаи и податоци на републичките државни оста-
ни, установите и организациите кои се финанси-
раат од републичкиот буџет, на основа на непо-
средно ислушување на извештаи и мислења на прет-
ставниците на овие органи, установи и организа-
ции, како т на основа на податоци добиени со ан-
кети преку анкетни комисии или групи што ги об-
разува Одборот или на основа на податоци добиени 
на друг начин. 

Член 96 
Законодавецот одбор: 
Од законодавно-правно становиште ги претре-

сува сите законски предлози и кога тоа е потребно 

ја утврдува законската форма на текстот на пред-
[ лозите на сите закони; 
ѕ по барање од други одбори или од Собор изра-
I ботува законски нацрти на основа на образложе-

нија и материјали што тие ќе му ги достават или 
дава мислење за законската обработка на тој ма-
теријал; 

ги проучува прашањата за натамошната из-
градба на правниот систем и за ускладувањето на 
постојните закани; 

ги следи прашањата на процедурата на Соборот 
и на заедничките седници на двата собора, ги сос-
тавува и претресува предлозите за изменување и 
дополнување на деловникот на Соборот и деловни-
кот на Народното собрание; 

Законодавниот одбор не ги претресува предло-
зите на републичкиот општествен план, на репуб-
личкиот буџет, на завршниот биланс за извршува-
њето на републичкиот општествен план и за завр-
шната сметка за извршување на републичкиот бу-
џет. 

Член 97 
Мандатно-имунитетниот одбор: 
ги претресува сите случаи во врска со имуни-

тетските права на народните пратеници; 
на Соборот му поднесува извештај за случаите 

на престанок на мандат и за распишување на до-
полнителни избори; 

ги испитува пратеничките уверенија, изборните 
акти и жалбите против повторните и дополнител-
ните избори и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на ман-
датот на пратениците избрани на повторни или до-
полнителни избори; 

во согласност со претседателот на Собранието, 
дава одобрение за лишување од слобода и за за-
почнување односно за продолжување на кривична 
постапка против член на Соборот во случаите кога 
Соборот не е свикан на седг^ца, со тоа што своето 
решение ќе му го поднесе на Соборот на неговата 
прва наредна седница за донесување на конечно 
решение; 

ги претресува приговорите што одделни држав-
ни органи, установи и организации му ги упатуваат 
на Соборот согласно член 17 став 3 од Законот за 
правата и должностите, изборот и отповикувањето 
на народните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија и на Соборот му 
поднесува извештај и свои предлози. 

Член 98 
Одборот за стопанство, Одборот за стопански 

организации и Одборот за прашања на трудот и со-
цијалното осигурување, секој во својот делокруг, ги 
претресуваат прашањата во врска со извршувањето 
на законите, републичкиот општествен план и дру-
гите акти на Собранието на основа на извештаи и 
податоци од републичките органи од установите и 
организациите кои се грижат за извршувањето на 
свие закони и акти, на основа на непосредно ислушу 
вање на извештаи и мислења на претставниците нр 
овие органи, установи и организации, како и на ос-
нова на податоци добиен^ по пат на анкети преку 
анкетни комисии или група што ја образува Одбо-
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рот или на основа на податоци добиени на друг 
начин. 

Член 99 
Постојаните одбори ги претресуваат деловите , 

од извештаите на Извршниот совет што се одне-
суваат на прашањата од нивниот делокруг и за 
тоа, ако сметаат за потребно, му поднесуваат свој 
извештај на Соборот одразено Собранието. 

Исто така постојаните одбори, во рамките на 
својот делокруг, ги претресуваат извештаите што 
на Собранието му ги поднесуваат републичките ор-
гани, установите и организациите што се грижат за 
извршувањето на законите и другите акти к/а Со-
бранието и за тоа, ако сметаат за потребно, му под-
несуваат свој извештај на Соборот односно Собра-
нието. 

Член 100 
Постојаните одбори во вршењето нр работите 

од својот д̂ ел округ донесуваат резолуции и препора-
ки за работата на државните органи, самоуправните 
установи и стопанските организации. По овие пра-
шања тие можат да даваат и мислења по своја 
иницијатива или по барање од друг одбор или од 
стопански организации. 

Постојаните одбори, во рамките на својот де-
локруг, подготвуваат и претресуваат предлози за 
донесување на одлуки декларации, резолуции и 
препораки и за тоа му поднесуваат извештај на 
Соборот. 

Одборите можат да донесуваат и резолуции во 
кои јавно заземаат став по одредени прашања од 
својот делокруг, како и препораки со кои јавкр из-
разуваат советодавно мислење во поглед работата 
на народните одбори, органите на државната упра-
ва, самоуправните установи и стопанските органи-
зации. 

Резолуциите и препораките што ги донесуваат 
одборите мораат да бидат во согласност со законите 
и другите одлуки на Сојузната народна скупштина 
и Народното собрание односно Соборот на произ-
водителите. 

Ако резолуцијата или препораката се однесува 
на прашања што спаѓаат и во делокруг на соод-
ветен одбор на Републичкиот собор, резолуцијата 
или препораката е донесена кога во истоветен текст 
ќе ја усвојат одборите на двата ообора. 

Член 101 
Резолуциите и препораките што ги донесуваат 

одборите се објавуваат во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Овие акти одборите ги доставуваат за објаву-
вање преку претседателот на Народното собрание. 

Член 102 
Ако одредени прашања од предлог на закон или 

друг акт што го донесува Соборот спаѓаат во де-
локругот и на друг одбор на Соборот на произво-
дителите односно и во делокругот на одбор на Ре-
публичкиот собор, одборот е должен пред заклу-
чувањето на претресот по предлогот да побара ми-
слење и од соодветниот друг одбор. Исто така, и 
овој одбор има право да бара таквите прашања да 
му се достават на мислење. 

Член 103 
Ако одбор на Соборот смета дека подготвување-

то и претресот на одделен предлог на закон или 
друг акт односно дека претресот на одделно пра-
шање спаѓа во негов делокруг, а не во делокругот 
на друг одбор кој го врши подготвувањето и пре-
тресот на предлогот односно претресот на праша-
њето, ќе побара од претседателот на Соборот образ-
ложено мислење кој одбор на Соборот е надлежен 
да го подготви или претресе соодветниот предлог 
односно' да го претресе соодветното прашање. 

Претседателот на Соборот, со толкување на де-
ловникот, го одредува делокругот на соодветниот 
одбор за подготвување и претресување на соодвет-
ниот предлог односно претресување на соодветното 
прашање. 

Ако одборот што побарал мислење не е задо-
волен од даденото мислење, тој може спорното пра-
шање да го изнесе пред Соборот и да бара одлука 
на Соборот. 

Мислењето нр претседателот на Соборот, што 
ќе го одобри Соборот, станува задолжително пра-
вило за постапката на Соборот. 

Член 104 
Во работите од својот делокруг или за испол-

нување на задачите што им се поверени одборите 
можат да вршат анкети и сослушувања. 

Во рамките на преземената анкета одборите мо-
жат да бараат од сите државни органи, самоуправ-
на установи и стопански организации потребни по-
датоци и документи. 

За извршување на анкетите и другите свои 
работи одборите можат да ги повикуваат граѓаните 
и од нив, во рамките на правата и слободите на 
граѓаните загарантирани со- Уставот и законите, да 
бараат известувања, мислења и одговори. 

Член 105 
Соборот може да бара од одбор да му поднесе 

извештај за својата работа. 
Соборот може на одбор да му упати барање да 

проучи и подготви предлози на одделни закони или 
други акти, како и барање соодветната задача да ја 
изврши во одредено време. 

Член 106 

Одборите се должни на Соборот да му поднесу-
ваат извештај за резолуциите и препораките што ги 
донеле, како и за анкетите што ги извршиле на 
првата наредна седница на Соборот по нивното до-
несување односно извршување. 

Овие извештаи Соборот може да ги одобри без 
претрес, а може, по предлог од пет пратеници, и 
да отвори претрес по нив. 

На основа на претресот Соборот може конечно 
да реши за анкетите и мерките што ги презел од-
борот. 

Член 107 
Соборот може да реши претресот по одделен 

законски предлог или друго прашање, што бил за-
почнат во одбор, да се продолжи на седница на 
Соборот или претресот и во целост да се изврши на 
седница на Соборот. 
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4. Седниците НЕ одборите и правата, на членовите 
на одборите и на членовите на Соборот 

Член 108 
Одборите работат постојано и седници одржу-

ваат и во време кога Соборот не одржува седници. 

Члец| 109 
Седниците на одбор ги свикува претседателот 

на одборот. 
Претседателот на одборот ќе свика седница и 

кога тоа ќе го предложат најмалку три члена на 
одборот, претседателот на Народното собрание или 
претседателот на Соборот на производителите. 

Во случај ако претседателот односно потпретсе-
дателот не свика седница на одборот, седницата 
ќе ја свика предлагачот од претходниот став. 

Првата седница ш одбор сто избирањето на не-
говите членови ја свикува претседателот на Соборот. 

Член 110 
Право на учество во решавањето имаат само 

членовите на одборот. 
Одборот може полноважно да решава ако на 

седницата присуствува мнозинството од членовите 
на одборот. 

Одборот решава со мнозинство од гласовите на 
присутните членови. 

Член 111 
СедтЈјиците на одборите се јавни. 
Одборот може да реши одделни седници да се 

одржат без присуство на јавноста. 
Седниците на Мандатно-имунитетниот одбор не 

се јавни. 
Член 112 

Секој член на одбор е должен да присуствува 
на седниците на одборот и да ги врши должностите 
што му ги доверил одборот. 

Членовите н|а Соборот на производителите имаат 
право да присуствуваат на седниците на секој пос-
тојан одбор и ако не се негови членови. 

Секој член на одборот, како и секој член на 
Соборот кој не е член на тој одбор, има право да 
предлага на дневен ред на седница на одборот да 
се стави секое прашање од делокругот гр одборот, 
да предлага одборот да донесе резолуција или пре-
порака во врска со работите од неговиот делокруг 
и да предлага одборот да му поднесе на Соборот 
предлог за донесување на одлука, декларација, ре-
золуција или препорака, а исто така има право и 
да учествува во претресот на прашањата што се 
ставени на дневен ред на седницата на одборот. 

За ставањето на прашање на дневен ред реша-
ва одборот. 

Член 113 
Секој член ПЈП Соборот е должен по барање од 

одбор да поднесе извештај по одредено прашање од 
делокругот на одборот кое се однесува на состој-
бата во неговата изборна околија. 

Секој одбор, во рамките на својот делокруг, 
може да повика член на Соборот да присуствува 
на одредена седница на Одборот за да даде извес-
тување или да изнесе мислење по одделни прашања 
што се на дневен ред на одборот. 

Одборот ќе го стави к|а дневен ред извештајот 
што народен пратеник по законот е должен да го 
поднесе за забележувањата до кои дошол во врше-
њето на своите права и должности во изборната 
околија. 

Член 114 
За повредување редот на седниците на одбо-

рот, како и за неисполнување на должностите што 
му ги доверил одборот, претседателот може против 
член на одборот да изрече дисциплински мерки 
опомена, и спомен^ што се внесува во записникот. 

Против членот на одбор кој ќе продолжи да 
го' повредува редот на седницата и по изречување 
на мерката опомена што се внесува во записникот, 
или кој прави неред со цел да ја пречи работата 
на седницата, одборот може да ја изрече дисци-
плинската мерка отстранување од таа седница. 

Член 115 
Одредбите на овој деловник за одборите сходно 

ќе се применуваат и за работата на комисиите кр 
Соборот. 

5. Заеднички седници на одборите на Соборот на 
производителите и заеднички седници на 

соодветните одбори на обата собора 

Член 116 
Два или повеќе одбори на Соборот на произ-

водителите можат да одржат заедничка седница 
кога на нивниот дневен* ред се наоѓаат прашања 
што спаѓаат во делокругот на секој од тие одбори, 
како и за ислушување на извештај или експозе од 
претставник на Извршниот совет. 

Одбор на Соборот на производителите може да 
одржи заедничка седница со соодветен одбор на 
Републичкиот собор кога на нивниот дневен ред 
се наоѓаат исти прашања или за ислушување нр. 
извештај или експозе од претставник на Изврш-
ниот совет. 

Член 117 
За одржување на заедничка седница решава 

секој одбор на своја седница. 
Предлог за одржување на заедничка седница 

може да поднесе секој член на одборот, Извршниот 
совет, претседателот на Народното собрание и прет-
седателот на Соборот. 

Решението за одржување на заедничка седница 
претседателот на одборот што донел такво решение 
му го доставува на одборот односно на одборите 
со кои треба да се одржи заедничка седница. 

Ако одборите се сложат да одржат заедничка 
седница., денот и часот на заедничката седница го 
утврдуваат претседателите на соодветните одбори. 

Член 118 
На заедничкава седница може да се води само 

претрес но цз може да се гласа. 
На заедничката седница претседаваат наизме-

нично претседателите на одборите што држат заед-
ничка седница. 

Член 119 
Секој одбор на Соборот на производителите мо-

же по потреба да образува редакциска комисија. 
Задачата на р е д а к ц и ј а т а комисија е на заед-

нички состанок со ред акциската комисија на друг 
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одбор да изврши усогласување на текстот на за-
конскиот предлог или на предлогот кра друг акт што 
го претресле двата одбора. 

Р е д а к ц и ј а т а комисија на одборот се состои од 
три члена. 

Предлозите на редакциската комисија ги пот-
врдува одборот. 

6. Одборите и Извршниот совст 

Член 120 
Одборите имаат право да бараат од Извршниот 

совет да им одговори писмено« или усно преку свој 
претставник на поставени прашања или да ги из-
вести за прашања од делокругот на одборот. 

Кога на седницата на одбор се претресува 
предлог на закон или друг акт, Извршниот совет 
го претставува државниот секретар одгрсно секре-
тарот во Извршниот совет во чиј делокруг спаѓа 
соодветното прашање, ако Извршниот совет за свој 
претставник не одреди член на Советот. 

Одборите можат и во други случаи да го пови-
каат Извршниот совет да испрати свој претставник 
или повереник кој ќе присуствува на седниците и 
ќе учествува во претресот, а Извршниот совет може 
и сам да одредува свои претставници и повереници 
кои ќе учествуваат во работата на одборот. 

Претставниците кои присуствуваат на седници-
те можат да учествуваат во претресот, но немаат 
право да учествуваат во решавањето. 

Претставникот на Извршниот совет има право 
да бара одборот да се изјасни за предлогот или да 
го одложи решавањето по) предлогот што го поднел 
Извршниот совет. Ако предлогот не го поднел Из-
вршниот совет, претставникот на Извршниот совет 
може да бара одлагање на решавањето, но за одла-
гањето решава одборот. 

Член 121 
Кога на дневен ред е предлог на закон или 

друго прашање од игЈгерес за Извршниот совет за 
свикувањето на седница и за дневниот ред на сед-
ницата одборот ќе го извести Извршниот совет. 

Член 122 
Извршниот совет може да предложи на дневен 

ред на седницата на одборот да се стават одделни 
прашања од делокругот на одборот. 

Претставникот на Извршниот совет може во 
почетокот ша седницата при утврдувањето на днев-
ниот ред да предложи предлогот на дневниот ред 
да се дополни со одделни прашања од делокругот 
на одборот. 

Член 123 
Претседателот на одборот ќе свика седница на 

одборот ако Извршниот совет предложи да се свика 
седница за претресување на одредено прашање по 
кое Извршниот совет сака да го ^изнесе својот 
став. 

Ако претседателот на одборот не свика седница 
Извршниот совет може да побара од претседателот 
на Соборот да свика седница на одборот. 

При претресот на овие прашања претставникот 
на Извршниот совет може да предложи одборот да 
донесе резолуција или препорака. 

Член 124 
Извршниот совет може да предложи праша-

њата по кои решил да подготви предлог на закон 
или друг акт, претходно да ги претресе одборот 
во чија надлежност спаѓаат тие прашања. Со сво-
јот предлог Извршниот совет ќе поднесе и тези за 
изработувањето на законот односкр другиот акт со 
документација. 

Предлогот се поднесува преку претседателот 
на Собранието, кој му го упатува на надлежниот 
одбор преку претседателот на Соборот. 

По извршениот претрес одборот ќе му ги дос-
тави своите забелешки на Извршниот совет преку 
претседателот на Собранието. 

Одборите можат и сами да бараат од Извр1. 
ниот совет да им достави за претресување тези ^ 
документација во врска со подготвувањето на 
предлог на закон или друг акт. 

Член 125 
Одборите имаат право од државните секретари, 

секретарите во Извршниот совет и од старешините 
на другите републички органи на управата и на 
установите, како и од организациите да бараат да 
им поднесат писмен извештај за извршувањето на 
законите и другите акти на Собранието, како и 
право на] седница на одборот да ги повикаат прет-
ставниците на овие органи, установи и органи-
зации за да дадат извештај и мислење за тоа. 

Одборите имаат право од државните секретари, 
секретарите во Извршниот совет и од старешините 
на другите републички органи на управата и на 
установите, како и од организациите да бараат да 
присуствуваат на одредена седница на одборот и 
да даваат одговори на поставени прашања или да 
даваат известувања и објаснување по прашањата 
што се на дневниот ред на седниците на одборот. 

Одборите можат да бараат и писмени одговори 
и известувања од државните секретари, секрета-
рите во Извршниот совет и од старешините на дру-
гите републички органи на управата и на устано-
вите, како и од организациите. 

Член 126 
Кога од претставник или повереник на Изврш-

ниот совет и од друг раководен службеник на ре-
публичката управа бараат усни одговори или уснр 
давање на известувања, и објаснувања, одборите 
се должни навреме да ги известат за содржината 
на прашањата по кои се бара одговор, известува-
ње или објаснување. 

Член 127 
Извршниот совет може да упатува во одборот 

одделни стручњаци како свои повереници за да 
присуствуваат на седниците на одборот при пре-
тресот на предлози на закони и други акти што 
ги поднел Извршниот совет. 

Повереникот му дава ца одборот одговори на 
прашањата што ќе му бидат поставени, како и 
известувања и објаснувања по прашањата што се 
на дневен ред. 

Повереникот може да предложи одборот да го 
одложи решавањето по одделно прашање за одре-
дено време. 
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Извршниот совет може да одреди свои посто-
јани повереници во Законодавниот одбор. 

Член 128 
За изработување текст на законски предлог 

секој член на Соборот и секој одбор на Соборот 
може во спогодба со секретарот на Извршниот со-
вет да ги ползуваат стручњаците од Секретаријатот 
за законодавство и организација на Извршниот со-
вет и од другите органи на републичката управа. 

7. Пододбори и комисии од стручњаци 

Член 129 
Одборите можат да образуваат пододбори од 

редот на своите членови. 
Пододбори^ проучуваат одделни прашања од 

делокругот на одборот, составуваат нацрти на за-
кони и други акти и му предлагаат на одборот до-
несување на резолуции и препораки по прашања 
од неговиот делокруг. 

Пододборите не можат да донесуваат резолу-
ции и препораки а ни наместо одборот да ги пре-
тресуваат предлозите на закони и другите акти 
што ги донесува Соборот. 

Пододборите можат да вршат одредени работи 
во рамките на анкети и сослушувања. 

Пододборите се основаат со деловникот на од-
борот или со одделна одлука на одборот. 

Член 130 
Одборите можат да образуваат и комисии од 

стручњаци на кои им доверуваат подготвување на 
нацрти на закони или на други акти. 

Во комисијата се избираат за членови најмалку 
два члена на одборот. 

Со работата на комисијата раководи член на 
одборот кого ќе го определи одборот. 

VI. ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Поднесување на законски предлог 

Член 131 
Предлог на закон во чие донесување рамно-

правно учествува Соборот на производителите може 
да поднесе секој член на Соборот, одбор на Соборот 
и Извршниот совет. Законските предлози се подне-
суваат писмено и во формата во која се донесуваат 
законите. 

Член на Соборот може и усно на седница на 
Соборот да предложи да се донесе нов закон или 
да се измени или дополни постоен закон. Ако Со-
борот се согласи со предлогот да се донесе нов 
закон или измени односно дополни постоен закон 
Соборот на истата седница ќе определи кој одбор 
ќе го подготви предлогот на закон во писмена 
форма. 

Извршниот совет може на Соборот да му пред-
ложи Соборот да подготви и состави предлог на 
одреден закон. 

Член 132 
Секој законски предлог мора да биде образло-

жен, а по потреба кон предлогот треба да биде 
приложен и материјалот тф. основа на кој е составен 
предлогот. 

Член 133 
Законскиот предлог му се упатува на претседа-

телот на Народното собрание. 
Предлозите за измени во законските предлози 

за кои решава сам Републичкиот собор, како и 
предлозите за измени на постојните закони што ги 
донел сам Републичкиот собор, членовите на Со-
борот на производителите му ги поднесуваат на Ре-
публичкиот собор преку претседателот на Народ-
ното собрание. 

П р и м е р о т предлог претседателот на Народното 
собрание му го доставува на претседателот на Со-
борот, а претседателот на Соборот му го упатува 
на одборот во чиј делокруг спаѓа претресувањето 
на предлогот. 

Законскиот предлог што го поднел член на Со-
борот или одбор на Соборот претседателот на Со-
бранието му го доставува и на Извршниот совет 
за запознавање со предлогот. 

Член 134 
Законскиот предлог што му е поднесен на Со-

борот мора да им биде доставен^ на сите членови 
на Соборот пред да почне претресот во одборот и 
тоа веднаш а најмалку пет дена пред почетокот 
на претресот. За благовременото доставување на 
законскиот предлог се грижи претседателот на 
Соборот. 

За законскиот предлог што го подготвува одбор, 
одборот што го подготвува ќе ги извести сите чле-
нови на Соборот преку претседателот на Соборот. 

2. Претрес на законски предлог во одборите 

Член 135 
Законски предлог може да се стави на дневен 

ред кр седница на одбор само ако на членовите на 
одборот им е доставен благовремено, а најмалку 
пет дена пред седницата. 

За благовременото доставување на законскиот 
предлог на членовите на одборот се грижи претсе-
дателот на одборот. 

По исклучок, законски предлог може да биде 
ставен на дневен ред на седница на одбор и кога 
на членовите на одборот им е доставен на помалку 
од пет дена пред седницата, ако Извршниот совет 
го поднел со образложено барање итно да се стави 
на дневен ред, или ако Соборот донел заклучок 
за неговата итност и како' итен му го упатил на 
одборот за претрес. Во овие случаи законскиот 
предлог мора да им биде доставен на членовите на 
одборот најдоцна еден ден пред, седницата, доколку 
Соборот не решил предлогот да се претресе во од-
борот истиот ден кога им е доставен на членовите 
на одборот. 

За оправданоста на барањето на Извршниот со-
вет законскиот предлог итно да се стави на дневен 
ред решава одборот во чиј делокруг спаѓа претресот 
на законскиот предлог. 

Законскиот предлог за кој Соборот решил да 
се донесе по итна постапка и што му го доставил 
нр надлежниот одбор за давање на итно мислење, 
одборот го става на дневен ред пред сите други 
прашања. 
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Член 136 
Во почетокот на претресот подносителот на за-

конскиот предлог може да даде образложение по 
предлогот. 

Образложение по законски предлог што го под-
нел Извршниот совет дава претставникот на Из-
вршниот совет. 

Ако законскиот предлог го поднела група пра-
теници, образложение дава претставникот нр гру-
пата. 

Член 137 
Законскиот предлог се претресува прво во на-

чело. Во текот на^ ова претресување пратениците го 
изнесуваат своето начелно мислење за предлогот, 
а подносителот на предлогот или неговиот повереник 
ги дава потребните одговори и објаснувања по повод 
на начелните прашања што ги поставиле народните 
пратеници. 

По свршениот претрес во начело, за законскиот 
предлог се гласа во начело. 

Ако законскиот предлог не биде усвоен во на-
чело, не се преминува на расправање во поеди-
ности. Одборот за тоа му поднесува извештај на 
Соборот на првата наредна седница на Соборот. 

Член 138 
По изгласувањето на законскиот предлог во на-

чело се преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости! се врши на тој начин 

што прво се чита, а потоа се расправа одделно за 
секој член од законскиот предлог. 

Член 139 
Во текот на претресот по законскиот предлог 

одборот може, по своја иницијатива или на нивно 
барање, да ги ислуша претставниците на установите 
и организациите што се заинтересирани за праша-
њата што се регулираат со законскиот предлог. 

Член 140 
Подносителот на предлогот и членовите на Со-

борот можат да поднесуваат писмено формулирани 
амандмани се додека предлогот не биде изгласан 
во целост, а уснр можат да предлагаат амандмани 
само за време на претресот во поединости. 

Писмено формулираните амандмани поднесени 
од членовите на Соборот што на одборот му се 
доставени до почетокот на претресот, задолжително 
се претресуваат во одборот. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. 

Подносителот иза законскиот предлог ќе се из-
јасни за секој пратенички амандман. 

За амандманите поднесени на законските пред-
лози што ги поднел Извршниот совет се изјаснува 
претставникот на Извршниот совет. 

За амандманите на законски предлог што го 
поднела група народни пратеници се изјаснува 
претставникот на групата. 

Подносителот на амандманот може поднесениот 
амандман да го повлече се додека не биде ставен 
на гласање односно додека подносителот на закон-
скиот предлог не го усвои. 

Член 141 
Подносителот ца законскиот предлог може пред-

логот да го повлече се додека во одборот не се 
пристапи кон гласање во целост. 

Ако законскиот предлог го поднел Извршниот 
совет, одборот ќе го симне од дневниот ред и за 
тоа ќе го извести Соборот. 

АКО законскиот предлог го поднел пратеник, 
одборот може да реши предлогот да го преземе 
како свој. 

Член 142 
Во текот на претресот во поединости за секој 

член на законскиот предлог се гласа одделно от-
како ќе биде завршен претресот по него. 

При претресот ца буџетот во поединости, прз-
тресувањето се врши и се гласа по партии. 

Амандманите што ги поднесува подносителот 
на законскиот предлог, како и амандманите со кои 
тој ќе се согласи, се сметаат како составен дел на 
законскиот предлог и за нив не се гласа одделно. 

За другите амандмани се гласа пред гласањето 
за соодветниот член од законскиот предлог на кој 
се однесуваат. Ако има повеќе амандмани на еден 
член од законскиот предлог, за нив се гласа по оној 
ред по кој се поднесени. 

Амандманите од претходниот став што ќе ги 
усвои одборот стануваат составен дел на закон-
скиот предлог. 

Откако во надлежниот одбор ќе биде изгласан 
законскиот предлог во поединости, претресот се 
прекинува и законскиот предлог му се доставува 
на Законодавниот одбор. 

Член 143 
Претресот по предлог на републичкиот општес-

твен план се врши прво во начело. По завршениот 
претрес во начело се преминува на претрес во 
поединости. 

Претресот во поединости се врши на тој начин 
што се расправа за секој оддел од општествениот 
план. За секој оддел одборот гласа откако ќе го 
заврши претресот по него. 

Откако ќе биде з а в р т е н претресот во поеди-
ности, се гласа за предлогот на општествениот план 
во целост. 

Во се друго при претресот на општествениот 
план сходно се применуваат одредбите на овој де-
ловник за претрес по законските предлози во 
одбор. 

Член 144 
Законодавниот одбор го претресува од законо-

давно-правно становиште текстот на законскиот 
предлог што го усвоил надлежниот одбор, а може 
во текстот да врши и изменел од суштински ка-
рактер. 

Законодавниот одбор законскиот предлог го 
претресува само во поединости. 

Откако ќе го усвои законскиот предлог во 
поединости, Законодавниот одбор му го враќа на 
надлежниот одбор со извештај за измените што ги 
извршил. За побитните измени што ги извршил 
Законодавниот одбор е должен да даде и свое об-
разложение. 
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Член 145 
Откако законскиот предлог ќе се врати од За-

конодавниот одбор надлежниот одбор ги претресува 
измените што ги извршил Законодавниот одбор. 

Откако надлежниот одбор ќе ги усвои измените 
извршени од Законодавниот одбор, ќе се изврши 
галсање за законскиот предлог во целост. 

Ако надлежниот одбор не се согласи со изме-
ните извршени од Законодавниот одбор, двата од-
бори ќе одржат заедничка седница или ќе изберат 
редакциска комисија за изнаоѓање нр заедничко 
решение. 

Ако и по постапката од претходниот став не 
се најде заедничко решение, надлежниот одбор ќе 
го изгласа законскиот предлог во целост, а двата 
одбора за спорните прашања ќе го известат Соборот 
во извештаите што му ги поднесуваат. 

Член 146 
За својата работа по законскиот предлог над-

лежниот одбор и Законодавниот одбор поднесуваат 
свои извештаи на седница ца Соборот. 

Своите извештаи одборите му ги поднесуваат на 
Соборот преку свои известители што ги избираат 
од редот на своите членови по завршеното гласање 
за законскиот предлог во целост. 

Одборот може да реши известителот да му под-
несе на Соборот и устен извештај во кој ќе го из-
несе ставот на одборот по основните прашања на 
законскиот предлог. 

Членовите на одборот кои издвоиле мислење 
можат на Соборот да му поднесат одвоен извештај 
преку свој известител, а по нивно барање одборот 
може нивното одвоено мислење да го внесе в® сво-
јот извештај. 

Извештајот го потпишуваат претседателот и 
секретарот на одборот. 

Член 147 
Извештаите на одборите им се доставуваат на 

народните пратеници веднаш по нивното усвојува-
ње од соодветниот одбор, а најдоцна пред седни-
цата нр Соборот на која ќе се претресува закон-
скиот предлог. 

За благовременото доставување на извештаите 
се грижи претседателот на Соборот. 

3. Постапка кога предлог на закон изготвува 
одбор на Соборот 

Член 148 
Ако некој одбор по сопствена иницијатива 

реши да поднесе предлог на закон или ако од Со-
борот е задолжен да изготви предлог на закон, од-
борот ќе основа комисија за составување нацрт на 
законот. 

Начинот ца работата на комисијата и односот 
меѓу комисијата и одборот се одредува со делов-
никот на одборот. Нацртот на закон составен од 
комисијата одборот го претресува по истата пос-
тапка по која ги претресува предлозите на закони 
поднесени од народниве пратеници или од Изврш-
ниот совет. 

Член 149 
Усвоениот предлог на закон одборот му ѓо 

упатува на претседателот ца Народното собрание. 

Примениот предлог на закон претседателот на 
Народното собрание му го доставува на претседа-
телот на Соборот, претседателот на Републичкиот 
собор и на Извршниот совет. 

Примениот предлог на закон претседателот на 
Соборот му го доставува и на Законодавниот одбор 
нр Соборот. 

4. Претрес по законски предлог во Соборот 

Член 150 
На седница на Соборот може да се стави на 

дневен ред претрес по законски предлог само ако 
извештаите од одборите им се доставени благовре-
мено на членовите на Соборот, а најдоцна на три 
дена пред седницата на Соборот на која ќе се пре-
тресува законски предлог. За благовремено доста-
вување на извештаите се грижи претседателот на 
Соборот, 

По исклучок од претходната одредба, со со-
гласност на Соборот може да се земе во претрес 
и оној законски предлог по кој извештаите на од-
борите им се доставени на членовите на Соборот на 
денот на седницата пред почетокот на седницата. 

Член 151 
Претресот по законски предлог во Соборот поч-

нува со поднесување на извештај од известителот 
на одборот, ако одборот решил известителот да му 
поднесе на Соборот и устен извештај во кој ќе го 
изнесе ставот на одборот по основните прашања од 
законскиот предлог. Извештајот на Законодавниот 
одбор се поднесува по извештајот на надлежниот 
одбор. Одделниот извештај на членовите на одборот 
кои го издвоиле своето мислење се поднесува по 
извештајот ца одборот. 

По поднесувањето на извештаите подносителот 
на законскиот предлог може да даде образложение« 
по законскиот предлог. Ако подносител на закон-
скиот предлог е Извршниот совет или група народни 
пратеници, образложението го дава претставникот 
на Извршниот совет односно претставникот на гру-
пата. Ако подносител на законскиот предлог е одбор 
на Соборот, извештајот на одборот содржи и образ-
ложение по законскиот предлог. 

Член 152 
Ако надлежниот одбор на Соборот во својот 

извештај предлага законскиот предлог во начело 
да се одбие, Соборот ќе* го ислуша подносителот на 
законскиот предлог пред да биде ставен^ на гласање 
предлогот на одборот. Ако Соборот не го усвои 
предлогот на одборот за одбивање на законскиот 
предлог во начело, Соборот може законскиот пред-
лог повторно да му го упати на одборот или не-
посредно да отвори претрес по него. 

Член 153 
Ако текстот на законскиот предлог што го 

утврдил надлежниот одбор се разликува од текстот 
што го утврдил Законодавниот одбор, формула-
циите на одделните одредби што ги предлага За-
конодавниот одбор и што не ги усвоил надлежниот 
одбор се сметаат како амандмани на текстот усвоен 
од надлежниот одбор. 
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Член 154 
По поднесувањето на извештаите и образло-

жението се пристапува на претрес по законскиот 
предлог. 

Претресот е единствен и го опфаќа расправа-
њето за законскиот предлог во качело и во поеди-
ности. 

Секој член на Соборот има право да учествува 
во претресот по законскиот предлог и да предлага 
амандмани. 

Секој член на Соборот може да учествува во 
претресот и да предлага амандмани и во името на 
клубот на кој му припаѓа или во името на група 
народни пратеници. 

Членовите на Извршниот совет мбжат да учес-
твуваат во претресувањето по законскиот предлог. 

На закопрки предлог поднесен од народен пра-
теник или од одбор на Соборот амандмани може 
да поднесува и Извршниот совет. Во името на Из-
вршниот совет амандманите ги поднесува прет-
ставникот на Извршниот совет. 

За давање на објасненија во претресот можат 
да добијат збор и поверениците на Извршниот со-
вет. Тие даваат објасненија и по покана од прет-
седателот на Соборот или по барање од прате-
ниците. 

Член 155 
Амандмани можат да се поднесуваат најдоцна 

на 24 часа пред седницата на која ќе се претресува 
законскиот предлог. 

Амандманите се поднесуваат писмено преку 
претседателот на Соборот и веднаш по приемот му 
-се доставуваат на подносителот го законскиот 
предлог. Амандманите мора да се умножат и да им 
се достават на членовите на Соборот најдоцна до 
почетокот на седницата на која ќе се претресува 
законскиот предлог. 

Амандмани можат да се поднесуваат и во текот 
гп претресот по законскиот предлог на седницата 
на Соборот ако Соборот се согласи со тоа или ако 
законскиот предлог и извештаите на одборите не 
им се доставени на членовите на Соборот најдоцна 
на пет односно на три дена пред седницата на 
Соборот. 

Кога амандмани можат да се поднесуваат Н(1 
седница на Соборот, тие се поднесуваат се додека 
законскиот предлог не биде ставен на гласање. 

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

Член 156 
За поднесениот амандман имаат право да се из-

јаснуваат подносителот на законскиот предлог и 
известителите на одборите. 

Подносителот на законскиот предлог има право 
да бара свикување на соодветниот одбор за прет-
ходно претресување на амандманот. Вакво барање 
подносителот на законскиот предлог може да под-
несе преку претседателот т?а Собранието и пред 
седницата на Соборот на која ќе се претресува за-
конскиот предлог на кој се однесува амандманот. 
Ако Соборот не е свикан, за барањето на подноси-
телот на предлогот решава претседателот на Со-
бранието. 

Известителот на одборот има право да бара 
одлагање на претресувањето по амандманот за да 
заземе одборот претходгр став по него. 

Ако подносителот на законскиот предлог се со-
гласи со амандманот, амандманот станува составен 
дел на законскиот предлог. 

Член 157 
За поднесениот амандман се отвора претрес на 

седницата на Соборот. Подносителот на законскиот 
предлог има право во претресот на амандманот да 
земе збор како прв говорник. 

Ако одборот го прифатил амандманот, а Изврш-
ниот совет како подносител на законскиот предлог 
не се согласи со амандманот поради тоа што смета 
дека со него се менуваат основните начела на за-
конскиот предлог или неговата материјална основа, 
Извршниот совет може да бара да се одложи прет-
ресувањето по законскиот предлог за дополнително 
земање став од страна на Извршниот совет. За ова 
барање Соборот решава без претрес. 

Истото право Извршниот совет го има и во 
случај кога амандманот е поднесен непосредно на 
седница на Соборот, 

Член 158 
Ако Извршниот совет како подносител на за-

конскиот предлог не го прифати во целост аманд-
манот што ги менува основните начела на предлогот 
или неговата материјална основа или не се согласи 
со еден дел на таков амандман тој може да бара 
на дневниот ред на седницата на Соборот да се 
стави како претходно прашање претресување на 
амандманот и гласање за грго. 

Во случај ако подносителот на законскиот 
предлог не го прифати амандманот, ниту Изврш-
ниот совет како подносител на законскиот предлог 
во смисла на претходниот став не стави предлог 
за претходно претресување на амандманот, претсе-
дателот на Соборот го става амандманот на гласање. 

Ако подносителот на законскиот предлог во 
начело се согласи со предложениот амандман но 
предложи нова формулација, за неа не ќе се гласа 
ако со новата формулација се согласи подносителот 
на амандманот. Ако подносителот на амандманот 
не се согласи со новата формулација што ја пред-
ложил подносителот на законскиот предлог, Собо-
рот прво ќе гласа за амандманот во првобитната 
формулација. 

Ако се поднесени два или повеќе амандмани 
на законскиот предлог, за амандманите ќе се гласа 
според редот на членовите од законскиот предлог 
на кои се однесуваат амандманите. Ако се подне-
сени два или повеќе амандмани на ист член од 
законскиот предлог, за амандманите ќе се гласа 
според редот по кој се поднесени. 

Прифатените амандмани стануваат составен 
дел на законскиот предлог. 

Член 159 
Во текст на претресот законскиот предлог по 

правило не се чита. 
По барање од народен пратеник кого го подр-

жуваат уште девет народни пратеници претседа-
телот на Соборот ќе одреди, пред да се гласа за 



Бр. 37 — Стр. 558 СЛУЖБЕ!! ВЕСНИК НА ПРМ 26 декември 1958 

законскиот предлог односно за поднесените аманд-
мани, да се прочита законскиот предлог во целост 
или одделни негови глави или членови. 

Член 160 
Претресот по законскиот предлог го заклучува 

претседателот откако ќе утврди дека нема повеќе 
пријавени говорници или дека никој не се јавува 
за збор. 

По заклучувањето на претресот по законскиот 
предлог и по гласањето за амандманите, ако имало 
амандмани, се преминува на гласање за законскиот 
предлог. 

Член 161 
За законскиот предлог се гласа во целост. 
Пред да се гласа за законскиот предлог во це-

лост, претседателот може да стави на гласање од-
делни глави или членови од законскиот предлог. 
Тој ова ќе го стори особено ако имало повеќе 
амандмани на одделни членови од законскиот 
предлог. 

Гласање по глави или по членови на закон-
скиот предлог ќе се врши и кога тоа го бара еден 
пратеник чие "барање го подржуваат уште девет 
пратеници. 

Кога гласањето се врши по глави или по чле-
нови, за предложените амандману се гласа пред 
гласањето за соодветната глава односно за членот 
од законскиот предлог на кој се однесува аманд-
манот. 

Член 162 
Претресот по предлогот на републичкиот оп-

штествен план се врши прво во начело. 
По претресот во начело се пристапува кон пре-

трес на предлогот во поедих^сти. Претресот на оп-
штествениот план во поединости се врши на тој 
начин што се расправа одделно за секоја глава на 
предлогот. За секоја глава се гласа откако ќе за-
врши претресот по неа. 

Амандмани се поднесуваат во текот на претре-
сот по главите на предлогот. 

За амандманите се гласа пред гласањето за 
главата на предлогот на планот Н(а која се однесува 
амандманот. 

Откако ќе биде завршен претресот по предлогот 
на планот по глави, ќе се гласа за предлогот во 
целост. 

За се друго за претресувањето на предлогот на 
општествениот план на седница на Соборот сходно 
ќе се применуваат одредбите на овој деловник за 
претресување на законските предлози на седница 
на Соборот. 

Член 163 
Предлогот на републичкиот буџет се претресува 

прво во начело а потоа по раздели. Амандманите 
се поднесуваат за време на претресот по раздели. 

За секој раздел се гласа откако ќе заврши пре-
тресот по него. 

За амандманите се гласа пред гласањето за раз-
делот на предлогот на буџетот на кој се однесува 
амандманот. 

Откако ќе биде завршен претресот по предло-
гот на буџетот по раздели, се гласа за предлогот во 
целост. 

За се друго во врска со претресувањето ита 
предлогот на буџетот на седница на Соборот сходно 
ќе се применуваат одредбите на овој деловник за 
претресување на законските предлози на седница 
на Соборот. 

Член 164 
Законскиот предлог е усвоен во Соборот кога 

Соборот го изгласал во целост. 
Законскиот предлог во чие донесување рамно-

правна учествуваат обата собора е донесен кога 
обата собора го усвоиле предлогот во целост во 
истоветен текст. 

Текстот на донесениот закон претседателот на 
Соборот му го доставува на претседателот на На-
родното собрание за прогласување и објавување. 

5. Утврдување истоветноста на текстот на 
законскиот предлог усвоен во Соборот на 

производителите со текстот усвоен во 
Републичкиот собор 

Член 165 
Ако за донесување на законот што го усвоил 

Соборот ца производителите е надлежен и Репуб-
личкиот собор, претседателот на Соборот на произ-
водителите ќе го извести претседателот на Репуб-
личкиот собор дека законскиот предлог е усвоен 
во Соборот на производителите. Во извештајот ќе 
се наведат и измените што Соборот ги извршил во 
усвоениот предлог. 

Кога од Републичкиот собор ќе прими извештај 
дека и тој го усвоил законскиот предлог што го 
усвоил и Соборот на производителите, претседа-
телот на Соборот на производителите ќе испита 
дали законскиот предлог е усвоен во обата собора 
во ист1 текст. Ако утврди дека законскиот предлог 
е усвоен во обата собора во ист текст претседа-
телот му поднесува на Соборот на производителите 
извештај за тоа и објавува дека законскиот пред-
лог е усвоен во обата собора. 

Член 166 
Ако Републичкиот собор го усвоил законскиот 

предлог со измени што не ги усвоил Соборот на 
производителите, претседателот на Соборот на про-
изводителите ќе го запознае Соборот со тие измени. 
Соборот може без претрес да ги усвои измените 
во законскиот предлог што ги усвоил Републичкиот 
собор, и со тоа законскиот предлог е усвоен во оба-
та собора. 

Ако Соборот на производителите не ги усвои 
измените во текстот на законскиот предлог што ги 
усвоил Републичкиот собор или во овој текст вне-
се свои изместувања и дополнувања, законскиот 
предлог ќе му го упати на Републичкиот собор со 
свое образложено мислење по прашањата по кои 
постои несогласност меѓу соборите. 

Ако Републичкиот собор го прифатил мисле-
њето на Соборот на производителите и го усвоил 
текстот на законски предлог каков е изгласан во 
Соборот на производителите, со тоа законскиот пред 
лог е усвоен во обата собора. 

Член 167 
По законскиот предлог што Републичкиот со-

бор му го вратил на Соборот на производителите 
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со образложено мислење по прашањата по кои пос-
тои несогласност меѓу текстовите, во Соборот на 
производителите се води претрес. Ако по овој пре-
трес Соборот на производителите усвои текст што 
се разликува од текстот усвоен од Републичкиот 
собор, претседателот на Соборот на производите-
лите објавува дека не е постигната согласност за 
законскиот предлог и спорното прашање Д се упа-
тува на комисија за решавање на спорот. 

Претседателот на Соборот на производителите 
го известува за тоа претседателот на Републичкиот 
собор, а Соборот на производителите веднаш из-
бира членови на заедничката комисија за решавање 
на спорот. 

Член 168 
Во комисијата за решавање на спорот Соборот 

на производителите избира пет свои членови. 
Членовите на комисијата се избираат на начи-

нот на кој се избираат одборите на Соборот на про-
изводителите. 

Член 169 
Веднаш по образувањето, комисијата за реша-

вање на спорот се состанува, избира претседавач 
и записничар и пристапува на претрес по спорното 
прашање. 

Комисијата настојува да најде решение на спо-
рот што би било прифатливо и за Соборот на про-
изводителите и за Републичкиот собор. 

Решение на комисијата е само она што го при-
миле најмалку по три члена на комисијата од се-
кој собор* 

Претставниците на Соборот на производителите 
во комисијата го известуваат Соборот за работата 
и за заклучоците на комисијата. 

Член 170 
Соборот на - производителите го усвојува или 

одбива решението на комисијата за решавање на 
спорот. 

Ако на основа на размена на текстовите прет-
седателот на Соборот на производителите утврди 
дека предлогот на комисијата за решавање на спо-
рот е примен во обата собора, тој ќе го извести 
за тоа Соборот и ќе објави дека законскиот пред-
лог е усвоен. 

Ако во комисијата за решавање на спорот не се 
постигне — согласност по спорните прашања, или 
ако Соборот не го усвои предлогот на комисијата, 
претресот на спорното прашање се одлага за се-
дум дена. 

По истекот на тоа време Соборот на произво-
дителите повторат ги претресува прашањата за 
кои не е постигната согласност. 

По завршувањето на претресот претседателот на 
Соборот му го доставува на претседателот на Ре-
публичкиот собор текстот што го усвоил Соборот 
на производителите. 

Ако претседателот на Соборот на производите-
лите утврди дека текстот што го усвоил Републич- I 
киот собор во претресот одржан по одлагањето од 
седум дена не е истоветен со текстот усвоен од , 
Соборот на производителите, го известува Соборот 
за тоа и отвора претрес по оние прашања по кои 
не е постигната согласност. Текстот усвоен! од Со- * 

борот на производителите по овој втор претрес, 
претседателот на Соборот му го доставува на прет-
седателот на Републичкиот собор. 

Ако текстот што го усвоил Соборот На произ-
водителите во вториот претрес не биде истоветен 
со текстот што го усвоил Републичкиот собор во 
вториот • претрес, претседателот на Соборот на про-
изводителите го известува Соборот за тоа. Веднаш 
потоа Соборот на производителите утврдува дека 
настанал случај од член 43 став 5 од Уставниот за-
кон и за тоа го известува Извршниот совет. 

6. Донесување на закон но итна постапка 

Член) 171 
Народен пратеник, одбор на Соборот и Изврш-

ниот совет можат да поднесат предлог да се до-
несе закон по итна постапка. 

Предлогот за донесување на закон по итна пос-
тапка мора да биде образложен. Ваков предлог се 
поднесува или истовремено со поднесувањето на 
предлогот на закон или на седница на Соборот пред 
утврдувањето на дневниот ред. 

По предлогот за донесување на закон по итна 
постапка Соборот решава како за претходно пра-
шање. Пред гласањето за итноста, Соборот ќе го 
ислуша образложението на предлагачот за потре-
бата од итност. По него може да добие збор само 
уште еден пратеник кој е против итноста. 

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 
нр законот по итна постапка, непосредно се минува 
на претрес по законскиот предлог на седница на 
Соборот, но Соборот може пред или во текот на 
претресот да побара итно мислење од надлежните 
одбори. 

Соборот не може да пристапи кон претрес ако 
законскиот предлог не им бил доставен на члено-
вите на Соборот пред почетокот на претресот. 

Член 172 
Постапката нр претресувањето и гласањето за 

законскиот предлог во итна постапка во Соборот е 
иста како и за другите законски предлози. 

7. Постапка за измена на Уставот 

Член 173 
Предлог за измена на Уставот имаат право да 

поднесат дваесет членови на Соборот и Извршниот 
совет. 

Член 174 
Предлогот за измена на Уставот му се доставува 

на Соборот преку претседателот на Народното со-
брание или се поднесува ца седница на Соборот. 

Соборот со мнозинство гласови претходно ре-
шава дали да се пристапи кон решавање по пред-
логот за измена на Уставот. Пред да реши дали да 
се пристапи кон решавање по предлогот за измена 
на Уставот, Соборот ќе го ислуша образложението 
на подносителот на предлогот. Гласањето се врши 
со кревање рака. 

Ако Соборот решил да се пристапи кон реша-
вање по предлогот за измена на Уставот, предлогот 
му се доставува на Законодавниот одбор на претрес, 
доколку Соборот не реши претресот да се води вед-
наш на седница на Соборот. 
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Член 175 
Ако пред надлежниот одбор се наоѓа на претрес 

законски предлог кој во целост или само некоја 
негова одредба, по оценка на одборот бара да сз 
измени или укине некоја одредба на уставот, одбо-
рот ќе го доврши претресот по предлогот и пред-
логот ќе му го упати на Законодавниот одбор со 
забелешка дека, пред да биде законскиот предлог 
усвоен во Соборот, е потребно да се измени Уста-
вот. 

Законодавниот одбор ќе го претресе законскиот 
предлог и ако се согласи за потребата да се измени 
Уставот ќе подготви предлог за неговото измену-
вање и ќе му го упати на претседателот на Со-
бранието1. 

Законодавниот одбор ќе постапи по одредбите 
од претходниот став и во случај кога сам ќе оцетч_1 
дека законскиот предлог што се претресува во це-
лост или некоја негова одредба бара да се измени 
или укине некоја одредба во Уставот. 

Член 176 
На седницата на Соборот прво ќе се претресе 

Предлогот на закон за изменување на Уставот. Ако 
Соборот не го прифати предложеното изменување 
на Уставот, законскиот предлог поради кој било 
предложено тоа изменување г\з. Устав ат ќе се симне 
од дневниот ред, ако неговите одредби не се ускла-
дени со Уставот. 

Ако Соборот го усвои предложеното изменува-
ње на Уставот ќе му го упати законот за изменува-
ње на Уставот на претседателот на Собранието за 
прогласување на заедничка седница на соборите. 

По прогласувањето на законит за изменување на 
Уставот Соборот ќе го земе во претрес законскиот 
предлог по повод на кој го усвоил законот за из-
менување на Уставот. 

Член 177 
При претресувањето на предлог на закон за из-

мена на Уставот, Соборот на производителите може 
да му предложи на Републичкиот собор да внесе 
изменувања и дополнувања во законскиот предлог 
чие донесување спаѓа во исклучив делокруг на Ре-
публичкиот собор и поради кој треба да се изврши 
предложеното изменување на Уставот. 

Член 178 
Претресот по предлогот на закон за измена на 

Уставот во Соборот почнува со читање на предло-
гот. 

Гласањето по предлогот на закон за измена на 
Уставот прво се врши член по член, а на крајот се 
гласа за предлогот во целост. 

Гласањето по одделните членови се врши со 
кревање рака, а гласањето за предлогот во целост 
се врши поименично. 

Член 179 
Предлогот за измена на Уставот е усвоен ако за 

предлогот во целост гласале три петини од вкуп-
ниот број членови на Соборот. ! 

Доколку со одредбите на овој оддел не е одре-
дено инаку, за претресот по предлогот за измена 
на Уставот важат одредбите на овој деловник за 

претрес и донесување на законите, освен одредбите 
за донесување на закони по итна постапка. 

Откако претседателот нд Соборот на производи-
телите ќе утврди дека и Републичкиот собор го 
усвоил предлогот на закон за измена на Уставот 
во истоветен текст, усвоениот текст ќе му го дос-
тави на претседателот на Народното собрание за 
прогласување на законот за измена ца Уставот на 
заедничка седница на соборите. 

8. Постапка за донесување на одлуки, декларации, 
резолуции и препораки 

Член 180 
Предлози тц одлуки, декларации, резолуции и 

препораки можат на Соборот да му поднесуваат 
ч ле но ЕИ на Соборот, одборите на Соборот и Изврш-
ниот совет. 

Предлогот на одлука, декларација, резолуција 
и препорака му се упатува на претседателот на На -
родното собрание. Примениот предлог претседателот 
на Народното собрание му го доставува на претседа-
телот на Соборот, а претседателот на Соборот му 
го упатува на одборот, во чиј делокруг спаѓа пре-
тресувањето на предлогот, освен ако овој одбор е 
подносител на предлогот. 

Ако донесувањето на овие акти е предложено 
на седница на Соборот, поднесениот предлог Собо-

ј рот ќе му го упати на претрес на надлежниот одбор, 
ј По претресот во надлежниот одбор предлогот на 
. одлука, декларација, резолуција и препорака не се 

претресува во Законодавниот одбор, освен ако тоа 
од него го бара надлежниот одбор или Соборот. 

Член 181 
Соборот на производителите може да реши 

предлог на одлука, декларација, резолуција и пре-
порака да се донесе по итна постапка. 

Член 182 
Соборот на производителите донесува одлуки 

кога тоа изрично е предвидено со Уставот или за 
решавање на прашања од својата внатрешна ра-
бота, како и кога решава за поединечни прашања 
што се уредуваат со закон. 

Во рамките на правата одредени со закон, Со-
борот може да донесува и одлуки за работата на 
стопанските организации, како и за работата на 
државните органи и самостојните установи по пра-
шања ед областа на стопанството, трудот и социјал-
ното осигурување. 

Со одлука се потврдуваат и статутите, чие пот-
врдување со закон е ставено во надлежност на 
Соборот на производителите. 

Со одлука можат привремено да се уредуваат и 
прашања што според Уставот се уредуваат со закон. 

Соборот на производителите, во рамките на пра-
вата на Републиката, донесува декларации и ре-
золуции по прашања од областа на стопанството, 
трудот и социјалното осигурување што според Ус-
тавот и по својата природа не се решаваат со за-

' кон, како и по други прашања од наведените облас-
ти што се од општ интерес за Републиката. 

Со препораки Соборот на производителите во 
рамките на правата на Републиката, им дава на 
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Извршниот совет, на државните органи, на самоу-
правните установи и на стопанските организации 
мислења и советодавни упатства за работа по пра-
шањата од областа на стопанството, трудот и со-
цијалното осигурување. 

Член 183 
Ако одлуката, декларацијата, резолуцијата или 

препораката што ја донел Соборот на производи-
телите се однесува на прашања во чие решавање* 
според Уставот рамноправно учествува и Републич-
киот собор, овие акти се донесени кога во истоветен 
текст ќе ги усвојат обата ссбора на Народното со-
брание. * 

Член 184 
За претресот по предлозите цз. одлуки, декла-

рации, резолуции и препораки и за гласањето по 
овие предлози на седниците на Соборот сходно ќе 
се применуваат одредбите на овој деловник што се 
однесуваат на претресувањето и гласањето на за-
конските предлози. 

УП. ИЗВЕШТАИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ, 
ВРХОВНИОТ СУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

1. Извештаи и акти на Извршниот совет 

Член 185 
По предлог од еден пратеник кого го подржу-

ваат девет пратеници, Соборот на производителите 
може да реши на Извршниот совет да му се упати 
барање да поднесе извештај за својата работа, како 
и извештај за извршувањето нд законите и другите ј 
акти ед надлежноста на Соборот на производите-
лите. 

Извршниот совет до крајот на седницата ќе го 
КЗ Е ости Соборот кога ќе го поднесе бараниот из-
вештај. 

Соборот на производителите може да одреди 
бараниот извештај да му се поднесе во определен 
рок. 

Извештаите на Извршниот совет се поднесу-
ваат во писмена форма. 

Член 186 
По предлог од Извршниот совет, Соборот на 

производителите ќе го стави на дневен ред на сво-
ја седница претресот по извештај што му го подне-
сува Извршниот совет. 

Член 187. 
Соборот на производителите може да реши да 

му предложи на Републичкиот собор извештај што 
е поднесен од Извршниот совет да биде ставен на 
дневен ред на заедничка седница на обата собора 
на Народното собрание. 

Член 188 
Претресот по извештајот на Извршниот совет 

почнува со експозе или изјава на претставник на 
Советот. 

Во текот на претресот по извештајот или пз 
свршениот претрес секој пратеник и . Извршниот ј 

совет можат да предложат Соборот да донесе ре-
золуција или препорака. 

Претресот по извештајот може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневен ред. 

Член 189 

Ако во текот на претресот по извештајот на 
Извршниот совет, еден народен пратеник чиј пред-
лог го подржуваат девет пратеници, предложи Со-
борот да се изјасни за согласноста или за н-зсо-
гласноста на одделен акт на Извршниот совет со 
закон, претседателот на Соборот' ќе отвори посебен 
претрес за решавање на тоа прашање. 

Во почетокот на претресот претседателот (му 
дава збор на предлагачот за да го образложи својот 
предлог, а потоа му дава збор на претставникот 
на Извршниот совет. 

Во текот г;а претресот претставникот на Извр-
шниот совет може да изјави дека Извршниот совет 
го повлекува актот што е предмет на претресот. 

Ако Извршниот совет не го повлече актот што 
е предмет на претресот, предлагачот е должен до 
свршетокот на претресот да поднесе писмен предлог 
на одлука за укинување на актот. Поднесениот 
предлог на одлука претседателот на Соборот го ста-
ва на гласање веднаш по свршувањето на претре-
сот. По поднесениот предлог на одлука претседа-
телот на Соборот отвора посебен претрес веднаш по 
свршувањето на претресот по актот на Извршниот 
совет. 

Член 190 * 
Соборот на производителите ќе го стави на дне-

вен ред предлогот на претседателот на Извршниот 
совет Соборот да реши за актот на Извршниот со-
вет што претседателот на Извршниот совет го за-
држал од извршување поради тоа што не се согла-
сува со тој акт. 

Мнозинството од членовите на Извршниот совет 
што гс* усвоило тој акт може преку свој претстав-
ник да се изјасни за предлогот на претседателот 
на Извршниот совет. 

Соборот решава без претрес, но по предлог од 
најмалку пет народни пратеници може да реши по 
предлогот претходно да се отвори претрес. 

Член 191 
Ако според уставните одредби во решавањето 

по прашањата од член 189 и 190 на овој деловник 
рамноправно учествува и Републичкиот собор од-
луките по соодветните прашања се донесени кога 
во истоветен текст ќе ги усвојат обата собара на 
Народното собрание. 

2. Извештаи на Врховниот суд на Народна Република 
Македонија, Вишиот стопански суд го Народна 
Република Македонија, установите и организациите 

Член 192 
По предлог од еден пратеник кого го издржу-

ваат девет пратеници Соборот може да бара од Вр-
ховниот суд на Народна Република Македонија 
односно од Вишиот стопански суд на Народна Ре-
публика Македонија да му поднесат извештај за 
состојбата на правосудството. 
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Под условите од претходниот став Соборот може 
и од самостојните установи и од организациите над 
чија работа вршат надзор републичките органи да 
бара да му поднесат извештај за својата работа, 
како и за извршувањето на законите и другите акти 
од надлежноста к̂ а Соборот. 

Член 193 
На дневен ред на своја седница Соборот ќе го 

стави извештајот што му го поднеле Врховниот суд 
на Народна Република Македонија односно Вишиот 
стопански суд на Народна Република Македонија 
или самостојната установа или организација. 

Во текот на претресот или по свршениот пре-
трес по извештајот секој пратеник и Извршниот 
совет можат да предложат Соборот да донесе ре-
золуција или препорака. 

Претресот по извештајот може да се заклучи 
со прост или образложен премин на дневен ред. 

УШ. ИНТЕРПЕЛАЦИЈА, ПРАТЕНИЧКИ 
ПРАШАЊА И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА 

РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 

1. Интерпелации 

Член 194 
Членовите на Соборот имаат право на Изврш-

ниот совет да му упатуваат интерпелации и да 
добијат одговор на поднесена интерпелација. 

РЈнтерпелација може да поднесе група најмалку 
од пет чле1з(а на Соборот. Првиот потписник на ин-
терпелацијата е претставник на групата прате ници 
што ја поднела интерпелацијата, ако групата за 
свој претставник не одреди друг пратеник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено преку 
претседателот на Народното собрание. 

Член 195 
Интерпелација може да се поднесе за прашања 

што се однесуваат на општата политика на Изврш-
ниот совет, на извршувањето на законите, како и 
на дејноста на републичките органи на управата 
и републичките совети. 

Член 196 
Примената интерпелација претседателот на На-

родното собрание штом ќе ја прими веднаш ќе му 
ја достави на Извршниот совет, а истовремено тек-
стот на интерпелацијата ќе му го достави и на 
претседателот на Соборот на производителите. 

За поднесената интерпелација претседателот на 
Соборот ќе го извести Соборот на производителите 
на првата седница по поднесувањето на интерпе-
лацијата. 

Текстот на интерпелацијата ќе им се раздели 
на народните пратеници пред седницата на која ќе 
биде даден одговорот по неа. 

Член 197 
Извршниот совет е должен одговор на поднесе-

ната интерпелација да даде во рок од еден месец 
од денот кога ја примил, а најдоцна на првата сед-
ница на Соборот што ќе се одржи по истекот на 
тој рок. 

Извршниот совет ќе го извести претседателот 
на Собранието кога ќе биде готов да даде одговор 
на интерпелацијата. 

Член 198 
Одговор на интерпелација од името на Изврш-

ниот совет дава негов претставник. Извршниот совет 
писмено го известува Соборот кој член на Советот 
во својството на негов претставник ќе даде одговор 
на поднесената интерпелација. 

Член 199 
Одговорот на Извршниот совет на интерпела-

цијата се става на дневен ред како одоелна точка. 
Претседателот на Соборот ќе му предложи на Со-
борот одговор на Извршниот совет вд интерпела-
цијата да биде ставен на дневниот ред најмалку 
на 24 часа пред седницата на која ќе биде даден од-
говорот. 

Соборот може да реши одговорот на Извршниот 
-совет на една или повеќе интерпелации да биде 
даден на крајот на седницата или на одделеа сед-
ница посветена исклучиво за претрес на интерпе-
лациите и ќе го одреди денот и часот на таа сед-
ница. 

Член 200 
Одговорот на интерпелацијата се дава усно. 
Претресот по интерпелацијата почнува со об-

разложение што го дава претставникот на групата 
изрод гог пратеници која ја поднела интерпелаци-
јата. Ова образложение е усно и може да трае 
најмногу петнаесет минути, но Соборот може за 
оваа цел да му одобри на народниот пратеник да 
говори подолго. 

По говорот на народниот пратеник претставни-
кот на Извршниот совет дава одговор на интерпе-
лацијата. Времето за одговор на претставникот на 
Извршниот совет не е ограничено. 

Член 201 
По ислушувањето на интерпелацијата и на од-

говорот на интерпелацијата претседателот на Сод-
борот отвора претрес. 

Во претресот по интерпелацијата секој народен 
пратеник може да добие збор само еднаш и него-
виот говор не може да трае подолго од десет минути. 
Претставникот ца Извршниот совет може во текот 
на претресот да добие збор по говорот на секој на-
роден пратеник. 

Откако претседателот на Соборот ќ е утврди дз-» 
ка веќе нема пријавени говорници, ќ е му даде 
збор прво на претставникот на Извршниот совет, 
а потоа и на претставникот на групата народни пра-
теници што ја поднела икЈгерпел аци јата за да дадат 
изјава. 

Ако во текот на претресот претставникот на 
Извршниот совет смета дека е потребно да добие 
нови податоци во врска со интерпелацијата, тој 
може да предложи претресот .да се одложи. За од-
лагањето на претресот Соборот решава без претрес. 
Пред да реши Соборот по предлогот на одлагање 
на претресот, претседателот на Соборот ќе го праша 
претставникот на групата народни пратеници што 
ја поднела интерпелацијата дали се согласува со 
одлагаат©. 
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Член 202 
Претресот по интерпелацијата може да се за-

врши со донесување на резолуција или препорака. 
Предлог за донесување на резолуција или пре-

порака може да поднесе секој член на Соборот или 
претставникот на Извршниот совет. 

Ако не е поднесен предлог на резолуција или 
препорака, претседателот на Соборот ќе објави дека 
се преминува на дневниот ред. 

2. Пратенички прашања 

Член 203 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

совет, на државните секретари, на секретарите на 
републичките совети и на секретарите во Изврш-
ниот совет да им постави прашање кое се однесува 

' на работата на Извршниот совет или на одреден 
републички орган на управата или на работите од 
нивната надлежност и да добие одговор на поста-
веното прашање. Тој може да бара нр прашањето 
да му се одговори писмено или усно на седница на 
Соборот или на заедничка седница на соборите. 

Прашањата се поставуваат писмено или усно на 
седница на Соборот. Писменото прашање се упа-
тува преку претседателот на Собранието. За пра-
шање што го добил од член на Соборот, претседа-
телот на Собранието веднаш ќе го извести и прет-
седателот на Соборот. Примените пратенички пра-
шања претседателот на Собранието веднаш му ги 
доставува на Извршниот совет, на државниот се-
кретар, секретарот на републичкиот совет, односно 
на секретарот во Извршниот совет по редот по кој 
ги добил. 

Член 204 
Член на Соборот може да постави усно праша-

ње на седтдјица на Соборот во времето одредено за 
поставување на прашања пред преминувањето на 
дневен ред. 

Секој член на Соборот може на една седница 
да постави најмногу три одделни прашања. 

Член 205 
Устен одговор на пратеничко прашање прет-

ставникот на Извршниот совет, државниот секре-
тар, {секретарот ,на републичкиот совет односно' 
секретарот во Извршниот совет дава на првата на-
редна седница на Соборот ако прашањето му било 
доставено најмалку 48 часа порано. 

Ако пратеничко^ прашање е поставено на сед-
ница на Соборот, а претставникот на Извршниот 
совет, државниот секретар, секретарот на републич-
киот совет односно секретарот во Извршниот совет 
не може да одговори веднаш, ќе изјави во рок од 
наредните три дена кога ќе одговори. Ако седницата 
на Соборот би требало да се заклучи пред да ис-
тече овој рок, одговорот ќе биде даден на кра ј ог 
на седницата по исцрпувањето на дневниот ред. 

Ако ца претставникот на Извршниот совет, на 
државниот секретар, на секретарот на републич-
киот совет односно на секретарот во Извршниот 
совет за собирање на потребните податоци за дава-
ње одговор на поставеното прашање му е потребен 
подолг рок и поради тоа не може да даде одговор 
на крајот на седницата, Соборот може до негов 

предлог да го продолжи рокот за давање на одго-
ворот до првата наредна седница. Во таков случај 
Соборот може да ја одреди и датата кога ќе биде 
свикан^ наредната седница. 

Член 206 
Ако членот на Соборот барал писмен одговор, 

Извршниот совет, државниот секретар, секретарот 
на републичкиот совет односно секретарот во Из-
вршниот совет ќе му одговорат најдоцна за десет 
дена. За одговорот претседателот на Соборот ќе го 
извести Соборот на седницата во времето одредено 
за поставување на прашања. 

Член 207 
За поставување на усни прашања и за давање 

одговори н<а усни прашања се одредува одделно 
време пред преминувањето на дневен ред. 

Ако има многу прашања, Соборот може по пред-
лог од претседателот да го одреди траењето на вре-
мето за поставување на прашања. 

Излагањето на прашањето и неговото образло-
жение може да трае најмногу пет минути. 

Одговорот на пратеничкото прашање може да 
трае најмногу десет минути. 

Член 208 
По добиениот одговор членот ни Соборот може 

да бара разјаснување и да постави дополнително 
барање во врска со одговорот. Ова излагање не 
може да трае подолго од пет минути. 

По завршеното поставување на прашања и да-
вање на одговори односно по истечување на вре-
мето одредено за тоа, се преминува на дневен ред. 

Член 209 
Сите пратенички прашања и сите одговори на 

пратеничките прашања се објавуваат во билтенот 
на Народното собрание. 

3. Известувања за работата на републичката управа 

Член 210 
Секој член на Соборот има право од државните 

секретари, од секретарите во Извршниот совет и 
од старешините на другите републички органи на 
управата да бара известувања по одредено праша-
ње од надлежноста на органите и установите со кои 
раководат или за извршување на работите од нив-
ната надлежност. 

Ваквото барање членот на Соборот во писмена 
форма му го доставува на претседателот на Собо-
рот, кој за тоа го известува Соборот на првата 
седница по поднесувањето на барањето. 

Претседателот на Соборот му го упатува бара-
њето на државниот секретар, на секретарот во Из-
вршниот совет односно на старешината на репуб-
личкиот орган на управата преку секретарот на 
Извршниот совет. 

Членот на Соборот може вакво барање да под-
несе и усно на седница на Соборот во времето од-
редено за поставување на пратенички прашања. 

Член 211 
Државниот секретар, секретарот во Извршниот 

совет и старешината на другиот републички орган 
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на управата е должен бараното известување да му 
го соопшти на пратеникот писмено или да го со-
спшти усно на седница на Соборот, ако Соборот 
така решил при барањето на известувањето. За 
писменото известување или за неговата содржина 
претседателот на Соборот го известува Соборот при 
давањето на соопштенијата. 

Бараното известување мора да се даде во рок 
од десет дена. Ако Соборот решил известувањето 
да биде дадено на седница ца Соборот, а седницата 
на Соборот би имала да се заклучи пред истечува-
ње™ на тој рок, известувањето мора да биде дадено 
на крајот на седницата, ако Соборот не реши инаку. 

Ако пратеникот смета дека добиеното известу-
вање не е потполно, може по таа работа да му пос-
тави прашање на Извршниот совет, на државниот 
секретар односно кр. секретарот во Извршниот 
совет. 

IX. ПРЕТРЕС НА ПРЕТСТАВКИ И Ж А Л Б И 
ВО СОБОРОТ 

Член 212 . 
По* предлог од Одборот за претставки и жалби 

на Народното собрание или по предлог од народен Ј 
пратеник, Соборот може да реши по одредени прет-
ставки и жалби да се отвори одделен претрес. Од-
борот за претставки и жалби може во врска со 
претставката или жалбата да поднесе и предлог на 
одлука, резолуција или препорака. 

Секој народен пратеник има право да предложи 
одредени претставки и жалби да се протресат на 
седница на Соборот без оглед на тоа дали Одборот 
за претставки и жалби донел и каква одлука донел 
по претставката или жалбата. 

Член 213 
Соборот може претресот да го заклучи со прост 

премин на дневен ред или со донесување на одлу-
ка, резолуција или препорака, а може одредени 
претставки и жалби да му ги врати на Одборот за 
проучување или за подготвување на соодветен пред-
лог или да му ги упати г|п друг одбор во чиј дело-
круг спаѓа тој предмет. 

Член 214 
Соборот може по одделна претставка или жалба 

за чие решавање е надлежен Соборот, да го овласти 
Одборот за претставки и жалби да донесе решение. 

За донесеното решение Одборот за претставки 
и жалби го известува Соборот на првата наредна 
седница по донесувањето на решението. 

Член 215 
Пред да се утврди дневниот ред и во* текот 

на претресот Извршниот совет може да побара да Ј 
гр се води претрес по одделни претставки или ј 
жалби односно претресот да се прекине за да може 
Извршниот совет да го проучи предметот и на Со-
борот да му го изнесе своето мислење. Рокот што 
за тоа ќе му се остави на Извршниот совет не 
може да биде подолг од еден месец односно до 
првата наредна седница по истекот на тој рок. 

Член 216 
За претресување на претставките и жалбите 

Соборот може да одреди посебна седница или дел 
од седница. 

Член 217 
Во поглед на донесувањето на одлуки, резо-

луции и препораки по претставките и жалбите ва-
жат одредбите на чл. 182 и 183 рд овој деловник. 

X. ДОЛЖНОСТ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБО-
ТАТА НА СОБОРОТ, ИМУНИТЕТ И 
ПОВЛАСТИЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

Член 218 
Членовите на Соборот се должни да присуству-

ваат на седниците на Соборот, а членовите на од-
борите и комисиите се должни да присуствуваат 
и рта седниците на одборите и комисиите на Со-
борот. 

Пратеникот кој е спречен да присуствува н?а 
седница на Соборот е должен да бара од Соборот 
да му одобри отсуство. За бараното отсуство Со-
борот решава без претрес. 

Ако претседателот утврди дека во Соборот не-
ма доволен број пратеници за решавање, тој може 
да објави дека се укинуваат сите одобрени отсус-
тва, освен оние што се дадени поради болест. 

Соборот може на Мандатно-имунитетниот од-
бор да му достави случај на пратеник кој без 
одобрело отсуство повеќе пати не доаѓа на сед-
ници. Одборот ќе го проучи овој случај и на Со-
борот ќе му поднесе извештај и свој предлог како 
да се постапи спрема таков пратеник. 

Против народен пратеник кој без одобрено от-
суство повеќепати не доаѓа на седници Соборот 
може по предлог од Мандатно-имунитетниот одбор 
да изрече дисциплинска мерка опомена што се 
внесува во записник, а при повторен случај Со-
борот може да реши за недоаѓањето да се известат 
собирите пр. избирачите од подрачјето на избор-
ната околија во која е избран пратеникот. 

Член 219 
За сите изјави и постапки во Соборот народ-

ниот пратеник му одговара само на Соборот и на 
избипачкото тело што го избрало. 

Народниот пратеник не може да биде повикан 
на одговорност, ни лишен од слобода, ниту казнет 
за искажано мислење или за даден глас во Со-
борот, ца заедничка седница на соборите, како и 
во одборите и комисиите на Соборот и на Собра-
нието. 

Член 220 
Народниот пратеник ужива имунитетни права 

од денот кога е избран. За доказ дека е избран 
за пратеник служи уверението за изборот односно 
пратеничката легитимација. 

Член 221 
Државниот орган што лишил од слобода член 

на Соборот или против 1>его започнал кривична 
постапка за тоа што бил затечен во вршење на 
кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор во траење подолго ед пет години, веднаш 
ќе со извести Народното собрание. 
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Барањето на одобрение да се лиши од слобода 
член на Соборот односно против него да се за-
почне кривична постапка, како и и з в е с т е т е дека 
член на Соборот е лишен) од слобода односно дека 
против него е започната кривична постапка, над-
лежниот државен орган му го упатува на претсе-
дателот на Народното собрание. 

Применото барање односно известие претседа-
телот на Народното собрание веднаш му го до-
ставува на претседателот ца Соборот, кој веднаш 
му го упатува на Мандатно-имунитетниот одбор за 
да го проучи случајот и да му поднесе извештај 
на Соборот. 

Ако Соборот одржува седница, барањето од-
носно и з в е с т е т е претседателот на Соборот му го 
соопштува на Соборот веднаш по неговото при-
мање, а ако Соборот не одржува седница за при-
меното барање односно известие претседателот го 
известува Соборот во почетокот на седницата што 
ќе се одржи непосредно по примањето на бара-
њето односно на известивте. 

Член 222 

На основа на извештајот на Мандатно-имуни-
гетниот одбор, Соборот решава дали ќе даде одо-
брение за лишување од слобода односно за започ-
нување на кривична постапка, како и дали ќе го 
одобри извршеното лишување од слобода односно 
започнувањето на кривичната постапка. 

Ако Соборот не го одобри извршеното лишу-
вање од слобода односно започнувањето на кри-
вична постапка, државниот орган што го лишил 
од слобода членот на Соборот односно што против 
членот на Соборот започнал кривична постапка е 
должен веднаш да го пушти на слобода односно 
да ја прекине започнатата кривична постапка. 

Член 223 
Ако Соборот не одржува седница, одобрение за 

лишување од слобода односно за започнување на 
кривична постапка или за продолжување на за-
почнатата кривична постапка против член на Со-
борот може да даде Мандатн0-имунитеткц10т одбор, 
во согласност со претседателот на Народното со-
брание. 

Мандатно-имунитетниот одбор на дрвата, на-
редна седница ќе му поднесе на Соборот извештај 
за даденото одобрение од претходниот став. 

Соборот го потврдува или укинува решението 
на Мандатно-имунитетниот одбор донесено соглас-
но став 1 од овој член. 

Ако Соборот го укине решението на Мандатно-
имунитетниот одбор, државниот орган што го ли-
шил од слобода членот на Соборот однрсно што 
против него започнал кривична постапка веднаш 
ќе го пушти на слобода односно ќе ја прекине за-^ 
почнатата кривична постапка. 

Член 224 
Против народен пратеник може да се води кри-

вична постапка само за она кривично дело за чие 
гонење дал одобрение Соборот односно Мандатно-
имунитетниот одбор. 

Член 225 
Оставка на пратенички мандат членот на Со-

борот му поднесува на Соборот преку претседа-
телот на Соборот. Поднесената оставка на мандатот 
народен пратеник претседателот на Соборот вед-
наш му ја упатува на Мандатно-имунитетЦиот 
одбор. 

За секоја оставка на пратенички мандат Ман-
датно-имунитетниот одбор му поднесува на Собо-
рот извештај. Заедно со извештајот Мандатно-
имунитетниот одбор му поднесува на Соборот и 
предлог на одлука за уважување на поднесената 
оставка и за одредување да се изврши дополни-
телен избор во соодветната изборна околија. 

Соборот не може да не ја уважи поднесената 
оставка на пратенички мандат. 

На пратеник што поднел оставка мандатот му 
престанува од моментот на уважувањето на остав-
ката. 

Оставката дадена пред да биде верифициран 
мандатот не го спречува испитувањето на правил-
носта на изборот. 

Член 226 
За секој случај на престанок на мандат Ман-

датно-имунитетниот одбор му поднесува на Соборот 
извештај. Заедно со извештајот Мандатно-имуни-
тетниот одбор му поднесува на Соборот и предлог 
на одлука за утврдување престанокот на мандатот 
нр народен пратеник и за одредување да се изврши 
дополнителен избор во соодветната изборна околија. 

Член 227 
Извештајот за работата на околиската изборна 

комисија заедно со сите акти што се однесуваат на 
постапката на гласањето за отповикување и што 
на Соборот му ги доставила Републичката изборна 
комисија, претседателот на Соборот му ги упатува 
на Мандатно-имунитетниот одбор. 

Мандатно-имуцитетниот одбор ги испитува ак-
тите што се однесуваат на постапката на гласањето 
за отповикување и пристигнатите жалби против 
постапката на гласањето и на Соборот му подне-
сува извештај за тоа. Заедно со извештајот Ман-
датно-имунитетниот одбор му поднесува на Собо-
рот и предлог на одлука за утврдување престано-
кот на мандатот на народен пратеник и за одре-
дување да се изврши дополнителен избор во соод-
ветната изборна околија односно предлог на од-
лука за поништување на гласањето за отповику-
вање. 

Соборот го потврдува или поништува гласа-
њето за отповикување. 

На народниот пратеник што е отповикан ман-
датот му престанува во моментот кога Соборот ја 
потврдил одлуката за отповикување. 

Член 228 
Членот на Соборот кој е избран за претсе-

дател, потпретседател или записничар на Соборот, 
или за член на одбор или комисија на Соборот, 
оставка на функцијата на која е избран му под-
несува на Соборот. 

Оставката треба да биде поднесена во писмена 
форма и да биде образложена. 
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Оставката се става на дневен ред на наредната 
седница по нејзиното поднесување. 

Соборот ја уважува или не ја уважува подне-
сената оставка. 

За оставката Соборот решава без претрес, но по 
барање од народен пратеник, членот на Соборот 
кој поднел оставка на функција на која е избран 
е должен да даде поблиско појаснение за причи-
ните на поднесената оставка. 

Член 229 
Соборот го потврдува изборот на народен пра-

теник избран на повторни или на дополнителни 
избери на оскава на извештај што му го поднесува 
Мандатно-имунитетниот одбор. 

За постапката на Мандатно-имунитетниот од-
бор и за се друго по однос на верификацијата на 
мандатите на народните пратеници избрани на пов-
торни или дополнителна избори сходно ќе се при-
менуваат одредбите на член 9—12 од овој деловник. 

Член 230 
Членовите на Соборот имаат право на беспла-

тен превоз со сите јавни сообраќајни средства на 
територијата на Народна Република Македонија, 
освен со авион. 

Поблиски прописи за начинот кр користењето 
на ова право донесува Административниот одбор 
на Народното собрание. 

Член 231 
На народните пратеници им се издаваат посеб-

ни пратенички легитимации. 
Во легитимацијата се истакнува имунитетното 

право и правото на бесплатен превоз. 
Народниот пратеник на кого му престанал 

мандатот е должен да ја врати пратеничката леги-
тимација веднаш по престанокот на мандатот. 

Образец на пратеничката легитимација го утвр-
дува и поблиски прописи за издавањето на пра-
теничките легитимации пропишува Администра-
тивниот одбор на Народното собрание. 

Член 232 
По барање од народен пратеник, секретарот на 

Собранието е должен да му обезбеди соработка на 
службениците на администрацијата на Собранието 
во вршењето на работите сврзани со неговата пра-
теничка должност. 

Членот на Соборот има право да ја користи 
библиотеката на Собранието, како и да ја прегле-
дува архивата на Собранието за проучување или 
документирање. 

Член 233 
Членот на Соборот има право да престојува во 

зградата на Собранието и кога Собранието односно 
Соборот и нивните одбори и комисии не одржу-
ваат седници. 

Тој има право да ги користи сите простории 
на Собранието што им стојат на пратениците на 
располагање за работа, одмор, состаноци и слично 

' ^ е н о т на Соборот има право во просториите 
на Собранието што се одредени за тоа Да одржува 
состаноци и разговори со избирачите и други 
1*раѓани. 

Овие права народниот пратеник ги користи со-
гласно одредбите за куќниот ред на Собранието. 

Член 234 
Со престанокот на мандатот, на народниот пра-

теник му престанува имунитетното право, правото 
на бесплатен превоз со јавните сообраќајни сред-
ства, како и сите други права што ги ужива на 
основа на својството народен пратеник. 

XI. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 235 
За работата на Соборот ЕЈР. седници се води за-

писник. 
Во записникот се внесуваат кратко основните 

податоци за работата на седницата. 

Член 236 
За работата на Соборот на седниците се водат 

и стенографски белешки што го содржат целиот 
тек на седницата. 

Во стенографските белешки говорите и изја-
вите се внесуваат како што се одржани, а извеш-
таите, амандманите и предлозите на закону и други 
акти како што му се поднесени на Соборот. 

Стенографските белешки редовно се објавуваат. 
За објавувањето на стенографските белешки се 
грижи секретарот на Собранието. 

Член 237 
Членот на Соборот има право да ги прегледа 

стенографските белешки и во текстот на својот 
говор да врши измени од редакциски карактер. Тој 
не може да внесува побитии измену во текстот 
на својот говор, ниту да изоставува изразени мисли 
и образложенија. 

За вршењето на правото од претходниот став 
се грижи претседателот на Соборот. 

Ако помеѓу народниот пратеник и претседа-
телот на Соборот се појави спор во врска со ис-
правките што треба да се внесат во стенографските 
белешки, пратеникот или претседателот можат да 
го изнесат спорот за решавање пред Соборот. Овој 
спор го решава Соборот без претрес, а по ислу-
шувањето на становиште^ на народниот пратеник 
и на претседателот на Соборот. 

Член 238 
За работата на одборите или комисиите на сед-

ница се води записник, а за одделни седници мо-
жат да се водат и стенографски белешки. 

За водењето на стенографски белешки и за 
нивното објавување се грижи секретарот на одборот 
односно на комисијата во согласност со секретарот 
на Собранието. 

XII. АДМИНИСТРАЦИЈА 
Член 239 

Соборот на производителите има своја адми-
нистрација која е составен дел од администраци-
јата на Собранието. 

Во вршењето на стручните, канцелариските, 
техничките и другите работи во врска со работата 
на Соборот и неговите одбори и комисии, службе-
ниците работат и по налог од претседателот на Со-
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борот односно од претседателот на одборот или! 
комисијата. 

Соборот и постојаните одбори имаат свои струч-
ни секретари. 

Член 240 
Архивата на Соборот е составен дел од архи-

вата на Собранието. 

Член 241 
Соборот на производителите има свој печат ке ј 

го содржи грбот на Народна Република Македо-
нија околу кој е врезан натписот „Народно собрав 
КЈие на Народна Република Македонија — Собор на 
производителите". 

Печатот на Соборот го чува претседателот на 
Соборот. 

ХШ. ДОНЕСУВАЊЕ И В А Ж Е Њ Е НА ДЕЛОВ-
НИКОТ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

Член 242 
Деловникот на Соборот на производителите се 

донесува по постапката по која Соборот донесува 
одлуки. По истата постапка-се донесуваат и изме-
нувањата и дополнувањата на деловникот. 

Член 243 
Деловникот на Соборот на производителите како 

и изменувањата и дополнувањата во него влегу-
ваат во сила со денрт на нивното донесување. 

Член 244 
Деловникот на Соборот на производителите, 

како и изменувањата и дополнувањата во него се 
објавуваат во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 245 
Со влегувањето во сила на овој деловник пре-

станува да важи Правилникот за работата на Со-
борот на производителите т Народното собрание 
на Народна Република Македонија од 26 јануари 
1954 година („Службен весник на НРМ" број 5 од 
23 февруари 1954 година). 

Член 246 
Овој деловник ќе се објави во „Службен вес-

ник на Народна Република Македонија". 

Број 16—29 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишев ски, е. рс 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, е. р. 
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П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А НА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
ЗА 1959 Г О Д И Н А 

ПРЕТПЛАТАТА НА „ С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НРМ" З А 1959 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1.500 Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА 
ЦЕЛА ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА 
УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ' , 
БРОЈ 33/58 Г. ИЛИ НА НАШАТА Ж И Р О С-КА 
БР. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА — 
СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА 
НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТ-
НИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГР-
БОТ НА УПЛАТНИЦА ТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТ-
ЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА 
ДА СЕ ИСПРАЌА В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У 
ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИ-
ТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НА-
ВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД К О Ј Е 
ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1958 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1959 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ 
ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК 
НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛА-
ТАТА ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАЌАЊЕТО НА 
ВЕСНИКОТ. 

БИДЕЈКИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1958 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИ-
РИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА 
ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1958 ГОДИНА. 
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