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197. 
Врз основа на член 94 од Одлуката за изменува-

ње и дополнување на Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/67), Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на СР Македонија, на 
својата седница одржана на 5 јуни 1967 година, го 
утврди пречистениот текст на Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија ги 
опфаќа: Деловникот на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/65) и Одлуката за изменување и допол-
нување на Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/67), во кои е означено и времето 
на нивното влегување во сила. 

Број 72 
6 јуни 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија, 

Кочо Тулевски, с. р. 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правилата за работата и организацијата на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија 
се утврдуваат со Деловникот на Собранието, со де-
ловниците на соборите на Собранието и со деловни-
ците на комисиите, одборите и другите тела на 
Собранието и неговите собори. 

Член 2 
Деловникот на Собранието содржи одредби за 

остварување правата и за извршувањето должнос-
тите на пратениците, за начинот на работа на за-
едничка седница на соборите на Собранието; за 
образувањето, делокругот и начинот на работа на 
комисиите и другите тела ма Собранието; за раз-
граничувањето на рамноправниот делокруг на со-
борите на Собранието и за соработката на соборите, 
комисиите, одборите и другите тела на Собранието 
и неговите собори; за видовите на акти на Собра-
нието и основните начела на постапката за нивното 
донесување; за правата и должностите на претседа-
телот на Собранието и за работата на Претседа-
телството на Собранието. 

Со Деловникот на Собранието се уредуваат и 
односите на соборите на Собранието и другите те-
ла на Собранието и неговите собори спрема Извр-
шниот совет и републичките органи на управата 
и се утврдуваат начелата за соработката на Собра-
нието и неговите тела со општествено-политичките 
организации, со самоуправните организации и здру-
женијата на граѓаните како и со собранијата на оп-
штествено-политичките заедници. 

Деловникот на Собранието содржи одредби и 
за начинот на вршењето на работите што произле-
гуваат од утврдените односи со Уставот и законите 
меѓу Собранието и Уставниот суд на Македонија, 
Врховниот суд на Македонија и другите судови, ка-
ко и Републичкото јавно обвинителство и Репуб-
личкото јавно правобранителство. 

Во Деловникот на Собранието се утврдуваат и 
основните одредби за организацијата и работата на 
службите на Собранието. 

Член 3 
Секој собор на Собранието самостојно донесува 

деловник за својата работа. 
Со деловниците на соборите се утврдуваат пра-

вилата за работата и организацијата на соборите 
и нивните одбори, комисии и други тела. 

Член 4 
Комисиите и другите тела на Собранието ра-

ботат според одредбите на овој деловник. 
Комисиите и другите тела на Собранието мо-

жат да донесат' деловник за начинот на својата 
работа, а задолжително донесуваат свој деловник 
кога е тоа предвидено со овој деловник. 

Член 5 
Во остварувањето на своите права и должности 

Собранието соработува со собранијата на општини-
те и Градското собрание на Скопје, со работните и 
други самоуправни организации и нивните здру-
женија и заедници, како и со општествено-поли-
тичките организации и здруженија на граѓаните. 

Во работите од заеднички интерес за ре-
публиките Собранието соработува со собранијата 
на другите социјалистички републики. 

По прашањата од заеднички интерес за Фе-
дерацијата и републиките Собранието соработува 
со Сојузната скупштина. Во остварувањето на оваа 
соработка соборите на Собранието, комисиите, од-
борите и другите тела на Собранието и неговите со-
бори и предлагаат на Сојузната скупштина и неј-
зините тела решавање на одделни прашања, да-
ваат мислења по нацрти и цредлози на сојузни за-
кони и по други прашања од заеднички интерес, и 
развиваат други облици на меѓусебна соработка. 

Член 6 
Собранието е во постојано заседание. 
Летниот одмор на Собранието трае од 10 јули 

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

на Собранието може и за време на летниот одмор 
да свика заедничка седница на сите собори, од-
носно на два или повеќе собори на Собранието, а 
претседателот на соборот — седница на соодвет-
ниот собор. 

Член 7 
Работата на Собранието е јавна. 

Член 8 
Секој пратеник има право на седниците на Со-

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

Член 9 
Собранието го претставува 

Собранието, 
претседателот на 
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Член 10 
Собранието има печат. 
Печатот на Собранието има тркалезна форма. 

Во средината на печатот е грбот на Социјалистичка 
Република Македонија, а околу него е натписот: 
„Социјалистичка Република Македонија — Собра-
ние на Социјалистичка Република Македонија — 
Скопје". 

II. ПРАТЕНИЦИ 

1. Општи одредби за остварување правата и 
должностите на пратениците 

Член 11 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со закон, со овој деловник и со делов-
никот на соборот чиј е член. 

Член 12 
Пратеникот се здобива со своите права и дол-

жности по верификацијата на мандатот. 
По одлуката на соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците даваат свечена изјава со 
потпишување на текстот на свечената изјава, кој 
гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам 
кон Уставот и законите и дека сите свои сили ќе 
ги вложувам за остварувањето целите на соција-
листичкото општество и интересите на народите и 
граѓаните на Социјалистичка Република Македо-
нија и Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија". 

Член 13 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Државниот орган, што има намера да притвори 
пратеник или да започне кривична постапка против 
пратеник кој се повикал на имунитетот, е должен 
претходно да побара одобрение од соборот чиј член 
е пратеникот. 

Барањето на одобрение за притворање на пра-
теник односно за започнување на кривична постап-
ка против пратеник, надлежниот орган му го под-
несува на претседателот на Собранието. 

Државниот орган е должен да го извести прет-
седателот на Собранието и за започнувањето на 
кривична постапка против пратеник кој не се по-
викал на имунитетот. 

Барањето на одобрение за притвор на пратеник 
односно за започнување на кривична постапка про-
тив него, извештајот на државниот орган за за-
почнувањето на кривична постапка против пра-
теник кој не се повикал на имунитет, како и из-
вештајот на државниот орган за притворање на 
пратеникот што е затечен во вршење на кривично 
дело за кое е пропишана казна строг затвор во 
траење подолго од пет години, претседателот на 
Собранието му го упатува на претседателот на со-
борот чиј член е пратеникот. 

Член 14 
Функцијата на пратеник е почесна општестве-

на функција. 
Правото на пратениците на надоместок на лич-

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

Член 15 
На пратениците им се издава пратеничка леги-

тимација. 
Во пратеничката легитимација се истакнува 

имунитетното право и другите права што можат 
да се остварат врз основа на пратеничката легити-
мација. 

Поблиски прописи за содржината, обликот и 
начинот на издавање на пратеничките легитима-
ции, како и за евиденцијата на издадените прате-

нички легитимации донесува претседателот на Со-
бранието. 

2. Остварување правата и должностите 
на пратениците во Собранието 

Член 16 
Пратеникот има право и должност да присус-

,твува на заедничките седници на сите собори на 
Собранието, да учествува во работата и во одлучу-
вањето на овие седници. 

Пратеникот, кој е член на комисија или друго 
тело на Собранието, има право и должност да при-
суствува на седниците и да учествува во работата 
и во донесувањето на одлуките на тоа тело. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ница на комисија или друго тело на Собранието и 
ако не е член на тоа тело, како и да учествува во 
нивната работа, но без право на одлучување. 

Член 17 
Пратеник на еден собор има право да присус-

твува на седница на друг собор, а со одобрение од 
соборот може и да учествува во работата на сед-
ницата, но без право на одлучување. 

Пратеник на еден собор има право да присус-
твува на седница на одбор, комисија или друго 
тело на друг собор, а со одобрение од тие тела мо-
же и да учествува во нивната работа, нб без право 
на одлучување. 

Член 18 
Пратеникот кој од оправдани причини е спре-

чен да присуствува на заедничка седница на сите 
собори или на седница на комисија или друго тело 
на Собранието чиј е член, е должен за тоа благо-
времено да го извести претседателот на Собранието 
односно претседателот на комисијата или другото те-
ло, или дополнително да го оправда изостанокот. 

Член 19 
Комисијата или другото тело на Собранието го 

известува соборот за членот на комисијата или 
другото тело кој трипати едноподруго отсуствувал 
од седниците на комисијата односно другото тело, 
а не ги оправдал своите изостаноци. Комисијата од-
носно другото тело може да му предложи на собо-
рот да го разреши овој член и на негово место да 
избере друг член. 

Член 20 
Пратеникот има право, заедно со определен 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функцио-
нери што се избираат на заедничка седница на си-
те собори. 

Член 21 
Пратеникот има право на Извршниот совет и 

на функционерите што раководат со републичките 
органи на управата да им поставува прашања што 
се однесуваат на нивната работа или на работи од 
нивната надлежност. 

Пратеникот може да поставува само прашања 
што спаѓаат во делокругот на соборот чиј е член 
и прашања што се од интерес за работните заед-
ници од областа што спаѓа во делокругот на со-
борот. 

Член 22 
Пратеникот има право да биде постојано и ре-

довно известуван за сите прашања чие познавање 
му е потребно за редовно и правилно вршење на 
пратеничката должност и за остварувања на пра-
теничките права, а особено: 

— за прашањата од општ интерес за Репуб-
ликата; 

— за работата на телата на Собранието; 
— за работата на Извршниот совет и републич-

ките органи на управата; 
— за остварувањето политиката утврдена со 

општествените планови и другите акти на Собра-
нието; 
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— за секое прашање што претстои да се претре-
сува на седница на телото на Собранието чиј е 
член. 

Пратениците што се членови на одбори, коми-
сии и други тела на Собранието и неговите собори, 
треба да бидат што поцелосно известувани за со-
стојбата во областа од делокругот на тие тела, како 
и за сите други прашања чие познавање е потреб-
но за вршење на нивната функција во тие тела. 

За што поцелосно известување на секој прате-
ник му се доставува: Билтенот на Собранието, сите 
службени публикации на Собранието, информатив-
ните и документационите материјали по прашања-
та што се на дневен ред на седниците на телата 
чиј е член како и за други прашања од делокругот 
на тие тела. 

Член 23 
При доставувањето на материјалите на прате-

ниците, претседателот на Собранието, претседате-
лот на соборот односно на комисијата или одборот 
утврдува кои од тие материјали се сметаат за др-
жавна тајна. 

За државна тајна се сметаат и материјалите 
што Извршниот совет при упатувањето на Собра-
нието ќе ги означи како државна тајна, како и 
податоците што пратеникот ќе ги дознае на сед-
ница на тело на Собранието во врска со прашањето 
за кое на седницата се расправа без присуство на 
јавноста. 

Ракувањето со материјалите што се сметаат за 
државна тајна се уредува со посебен правилник 
што го донесува претседателот на Собранието. 

Член 24 
Пратеникот е одговорен за повреда на долж-

носта за чување на државна тајна. 
Постоењето на повреда на должноста за чува-

ње на државна тајна, во случај на сомневање, го 
испитува посебна комисија што ја именува прет-
седателот на соборот чиј член е пратеникот. 

Член 25 
Во Собранието, во согласност со Статутот на 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, може да се образува клуб на пратеници 
— членови на тој сојуз. 

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

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

Член 26 
Пратениците избрани на подрачјето на една 

општина вршат меѓусебна размена на мислења по 
прашањата од надлежност на Собранието и по 
други прашања што се од интерес за работните за-
едници и работните луѓе на подрачјето на општи-
ната. Овие пратеници одржуваат заеднички соста-
ноци и организираат состаноци со избирачите и 
органите на самоуправувањето на подрачјето на оп-
штината заради советување по одделни проблеми и 
изградување ставови по нив. 

Вакви облици на меѓусебна соработка можат 
да развиваат и пратениците избрани во повеќе из-
борни единици по прашања од заеднички интерес 
за тие единици. 

Член 27 
Пратеникот може да поднесе оставка на прате-

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

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

Пратеникот што го избрало Собранието во Со-
јузниот собор (Соборот на народите) оставката на 
должноста пратеник во тој собор му ја поднесува 

на претседателот на Собранието, кој ја упатува до 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието. За престанокот на мандатот 
на овој пратеник претседателот на Собранието го 
известува претседателот на Сојузната скупштина. 

Член 28 
Пратеникот што презел функција односно слу-

жба која, според Уставот, е неспоива со вршењето 
на пратеничката функција, е должен за тоа вед-
наш да го извести претседателот на Собранието, кој 
ова известување му го упатува на претседателот на 
соборот чиј член е пратеникот. 

Член 29 
За да се обезбедат услови за вршење на функ-

цијата на пратеник, стручните служби на Собра-
нието се должни: 

— на пратениците да им даваат стручна по-
мош во изработувањето на предлозите што тие им 
ги поднесуваат на телата на Собранието и во вр-
шењето на други работи што им ги доверило тело 
на Собранието; 

— да им обезбедуваат дополнителна докумен-
тација што им е потребна за нивната работа; 

— да им даваат стручни објаснувања за проб-
лемите на кои тие работат; и 

— да се грижат за обезбедување на технички 
услови за нивната работа. 

Овие права пратениците ги користат во соглас-
ност со прописите за организацијата и работата на 
службите на Собранието. 

Член 30 
За извршување на нивните права и должности, 

на пратениците им стои на располагање библиоте-
ката и документацијата на Собранието. 

Пратениците имаат право да ги користат про-
сториите во Собранието што им се ставени на рас-
полагање за работа, состаноци, одмор и слично. 

Пратениците имаат право во Собранието, во оп-
ределените простории за таа цел, да одржуваат со-
станоци и разговори со избирачите и други гра-
ѓани. 

Овие права пратениците можат да ги користат 
во согласност со одредбите за работата и органи-
зацијата на' соодветните служби на Собранието и 
одредбите за внатрешниот ред на Собранието. 

Член 31 
За што целосно остварување на пратеничката 

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

Говорите на пратениците одржани на седни-
ците на соборите, комисиите, одборите и другите 
тела на Собранието на поштарски или турски ја-
зик се преведуваат на македонски јазик, а гово-
рите одржани на македонски јазик се преведуваат 
на шиптарски и турски јазик. 

На пратениците што и припаѓаат на шиптар-
ската или турската народност предлозите на зако-
ни и други акти и другите материјали по кои рас-
праваат односно одлучуваат соборите, одборите и 
комисиите, им се доставуваат на шиптарски однос-
но турски јазик. На пратеникот што и припаѓа на 
шиптарската или турската народност материјали-
те му се доставуваат на македонски јазик, ако тој 
тоа го побара. 
3. Остварување правата и должностите на пратени-
ците и другите функционери кои по престанокот 

на функцијата ја продолжуваат работата 
во Собранието 

Член 32 „ 
Барањето за продолжување работата во Собра-

нието пратениците и другите функционери што ги 
исполнуваат условите определени со закон, по пре-
станокот на функцијата го поднесуваат на Адми-
нистративната комисија, која утврдува со реше-
ние дали пратеникот односно функционерот ги ие-
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полнува условите за да ја продолжи работата во 
Собранието. 

За своето решение Административната коми-
сија го известува подносителот на барањето и прет-
седателот на Собранието. 

Член 33 
Пратениците и функционерите што ја продол-

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

Претседателот на Собранието може да опре-
дели пратениците и функционерите што ја про-
должуваат работата на Собранието да вршат рабо-
ти за потребите на определен собор или друго тело 
на Собранието, што ќе им ги довери тоа тело или 
неговиот претседател. 

Определени собори и други тела на Собрание-
то, односно нивните претседатели, при доверува-
њето на пратениците и функционерите вршење на 
работи од својот делокруг, го определуваат и на-
чинот на вршењето на тие работи. Тие можат пра-
тениците и функционерите да ги повикуваат на 
седници на соодветните тела, да бараат нивни ми-
слења по определени прашања од својот делокруг 
и извршување на други задачи за своите потреби. 

Член 34 
Пратениците и функционерите што ја продол-

жуваат работата во Собранието имаат право по-
стојано и редовно да бидат известувани за сите 
прашања чие познавање им е потребно заради ре-
довно и правилно вршење на работите што им се 
доверени. 

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

III. ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СИТЕ СОБОРИ 

1. Свикување 
Член 35 

Заедничка седница на сите собори свикува 
претседателот на Собранието по своја иниција-
тива. 

Заедничка седница на сите собори претседа-
телот на Собранието ќе свика кога е тоа предви-
дено со овој деловник или ако тоа го предложат 
најмалку два собора на Собранието или Извршниот 
совет. 

Член 36 
Заедничка седница на сите собори задолжи-

телно се одржува секоја втора година по изборот 
на половината од пратениците и тоа најдоцна во 
рок од 15 дена од денот кога во сите собори е из-
вршена верификација на мандатите на новоизбра-
ните пратеници. 

На оваа седница се врши избор на функцио-
нери на Собранието што се избираат на заеднич-
ка седница на сите собори на пратеници во Со-
јузниот собор (Соборот на народите) како и на чле-
нови на комисиите и другите тела на Собранието, 
на местото на оние функционери односно членови 
на кои им истекол мандатот, а можат да се претре-
суваат и други прашања од делокругот на заед-
ничката седница на сите собори. 

Член 37 
Поканата за заедничката седница на сите со-

бори им се испраќа на сите пратеници најдоцна 
осум дена пред денот определен за одржување на 
седницата. 

Заедно со поканата на пратениците им се до-
ставува и предлогот на дневниот ред и соодветниот 
материјал за прашањата што се предлагаат за дне-
вен ред, како и записникот од претходната заед-
ничка седница ако не им бил порано доставен. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот на 
Собранието може да свика заедничка седница на 

сите собори и во рок покус од осум дена, а дневниот 
ред за оваа седница да го предложи и на самата 
седница. 

2. Дневен ред 

Член 38 
Дневниот ред на заедничка седница на сите 

собори се утврдува во почетокот на седницата. 
Дневниот ред го предлага претседателот на Со-

бранието. 
Во предлогот на дневниот ред претседателот 

на Собранието ги внесува сите прашања што до де-
нот на свикувањето на седницата му ги доставиле 
комисиите или другите тела на Собранието, како 
и пратениците, функционерите и органите, кои 
според Уставот и овој деловник се овластени да 
предлагаат определено прашање да се стави на дне-
вен ред на заедничка седница на сите собори. 

Член 39 
Ако претседателот на Собранието во предло-

гот на дневниот ред не внел прашање што до денот 
на свикувањето на седницата го предложил прате-
ник, овластен функционер или орган и ако пред-
лагачот останува при својот предлог, за внесува-
њето на ова прашање во дневниот ред на седни-
цата се одлучува без претрес. 

Член 40 
Претседателот на Собранието пред почетокот 

на седницата, ќе им стави на располагање на пра-
тениците и список на сите прашања, што прате-
ниците и овластените функционери и органи по 
испраќањето на поканата за седница, а најдоцна 
24 часа пред седницата му ги доставиле со предлог 
да се внесат во дневниот ред на седницата. 

Во итни и оправдани случаи Собранието може 
да одлучи во дневниот ред на заедничката седни-
ца да се внесат и некои од прашањата што на прет-
седателот на Собранието му се доставени по испра-
ќањето на поканата за седницата. 

Член 41 
Пратеникот може и на седницата да предло-

жи во дневниот ред да се стави определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на 
предлогот. 

На седницата претходно се расправа за итноста 
ако предлогот за итност го поддржуваат најмалку 
десет пратеници. 

Итноста на предлогот може на седница да ја 
предложи и претставник на Извршниот совет. 

3. Претседавање и учество 

Член 42 
На заедничка седница на сите собори претсе-

дава претседателот на Собранието. Во случај на 
негова спреченост или отсутност, го заменува еден 
од потпретседателите. 

Ако и потпретседателите се спречени или от-
сутни, на заедничката седница се избира пратеник 
кој ќе претседава на седницата. Во таков случај 
седницата ја отвора најстариот по години пратеник, 
и тој претседава до изборот на пратеникот што ќе 
претседава на седницата. 

Најстариот по години пратеник претседава на 
седницата и кога на претседателот и на потпрет-
седателите им истекол мандатот или кога се тие 
разрешени од нивните функции — до изборот на 
нов претседател на Собранието. 

Член 43 
Кога се претресува предлог на Извршниот со-

вет, во работата на заедничката седница на сите 
собори можат да учествуваат без право на одлу-
чување, и претставници на Извршниот совет кои 
не се пратеници, како и функционери на репуб-
лички орган на управата, кога на седницата се 
претресува предлог што е од интерес за органот 
со кој раководат. 
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Во работата на заедничка седница на сите со-
бори можат да учествуваат, без право на одлучу-
вање и претставниците на органите на општестве-
но-политичките заедници, на општествено-поли-
тичките, работните и други организации, како и 
научни, стручни и други јавни и политички работ-
ници што се поканети на седницата за да ги из-
несат своите мислења по определени прашања. 

Член 44 
На заедничка седница на сите собори може да 

одржи говор Претседателот на Републиката, прет-
ставници на Сојузната скупштина, претставници на 
Сојузниот извршен совет и претставници на собра-
нијата на другите социјалистички републики на 
Југославија. 

На заедничка седница на сите собори можат да 
одржат говор и странски државници и граѓани на 
странски држави како гости. 

Член 45 
На заедничка седница никој не може да говори 

пред да побара и да добие збор од претседателот. 
Пријави за збор се поднесуваат штом ќе за-

почне претресот и можат да се поднесуваат сб до 
неговото завршување. 

Член 46 
Пратеникот, по правило, говори од говорни-

цата. 
Член 47 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
спречуван во својот говор. 

Говорникот може да го опомене на ред или да 
го прекине во говорот само претседателот на Со-
бранието. 

Член 48 
Претседателот им дава збор на пратениците по 

редот на нивното пријавување. 
На пратеникот, кој сака да говори за повреда 

на деловникот или за повреда на утврдениот дне-
вен ред, претседателот ќе му даде збор штом тој 
тоа ќе го побара. Говорот на овој пратеник не мо-
же да трае подолго од пет минути. По тој говор 
претседателот е должен да даде објаснение во по-
глед на повредата на деловникот односно на утвр-
дениот дневен ред. Ако пратеникот не биде задо-
волен со даденото објаснение, за прашањето се ре-
шава на седницата без претрес. 

Ако пратеникот побара збор за да поправи на-
вод што е неточно изложен или што дал повод 
за недоразбирање или предизвикал потреба од лич-
но објаснување, претседателот ќе му даде збор 
штом својот говор ќе го заврши оној што ја пре-
дизвикал потребата од поправката. Во својот го-
вор пратеникот мора да се ограничи на поправката 
односно на личното објаснување, а неговиот говор 
не може да трае подолго од пет минути. 

Член 49 
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 придржува за 
дневниот ред. 

Ако говорникот и во повторното повикување не 
се придржува за дневниот ред, претседателот мо-
же да му го одземе зборот. 

Член 50 
По предлог од претседателот или од еден пра-

теник, кого го поддржуваат најмалку десет прате-
ници, на седницата може да се одлучи говорник 
по исто прашање да може да говори само еднаш 
како и да се определи времето на траењето на го-
ворот. 

4. Одржување на редот 

Член 51 
За одржување на редот на седницата се гри-

жи претседателот. 

Член 52 
За повреда на редот на седницата против пра-

теникот кој го повредува редот можат да се изре-
чат следните мерки: опомена, одземање на зборот 
и отстранување од седницата. 

Изречените мерки се внесуваат во записникот 
од седницата. 

Член 53 
Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со 

своето поведение, со земање збор кога претседате-
лот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник 
или со слична постапка го нарушува редот на сед-
ницата и одредбите на овој деловник. 

Одземање на збор ќе се примени на пратеник 
кој со својот говор на седницата го повредува ре-
дот и одредбите на деловникот, а на истата сед-
ница двапати е повикан да се придржува за редот 
и одредбите на деловникот. 

Мерките опомена и одземање на зборот ги изре-
чува претседателот на Собранието. 

Член 54 
Отстранување од седница ќе се примени на 

пратеник кој не сака да постапи според наредбата 
на претседателот кога овој му одзел збор, или кој 
на друг начин ја нарушува или ја смеќава рабо-
тата на седницата, или тешко го навредува Собра-
нието или пратениците или се служи со изрази што 
не се во согласност со достоинството на Собранието. 

Пратеникот може да биде отстранет само од 
седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седницата се применува по 
предлог од претседателот или по предлог од еден 
пратеник кого го поддржуваат најмалку десет 
пратеници. 

За отстранувањето од седница се одлучува без 
претрес. 

Пратеникот против кого се предлага отстрану-
вање од седница има право да добие збор и да даде 
своја одбрана. Неговиот говор не може да трае по-
долго од десет минути. 

Пратеникот против кого е изречено отстрану-
вање од седница е должен веднаш да ја напушти 
салата во која се одржува седницата и не може да 
присуствува на седницата од која е отстранет. 

Член 55 
Ако со редовните мерки не може да го одржи 

редот на седницата, претседателот ќе нареди кра-
ток прекин на седницата. 

Член 56 
Претседателот може да нареди од салата, во 

која се одржува седницата, да се отстрани секој 
граѓанин кој го нарушува редот. 

Ако редот е нарушен во знатна мера, претсе-
дателот може да нареди да се отстранат сите гра-
ѓани. 

Член 57 
Сите лица кои за времето додека трае седни-

цата се наоѓаат во салата по службена должност, 
се должни да ги извршуваат налозите на претсе-
дателот во поглед одржувањето на редот. 

5. Тек на седницата 
Член 58 

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 
ќе ги праша пратениците дали имаат забелешки 
на записникот од претходната заедничка седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 59 
Пред да се премине на дневниот ред претсе-

дателот објавува кратки соопштенија во врска со 
работата на седницата и другите претходни пра-
шања. 

Член 60 
По усвојувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделните прашања, според редот 
што е утврден во усвоениот дневен ред. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 јуни 1967 

Член 61 
На седницата се претресува секое прашање што 

е ставено на дневен ред пред да се одлучи за него, 
освен ако со овој деловник е определено да се од-
лучува без претрес. 

Член 62 
Претресот по одделно прашање трае и се води 

се додека по него има пријавени пратеници за 
збор. 

Претседателот го заклучува претресот кога ќе 
утврди дека повеќе нема пријавени пратеници за 
збор. 

Член 63 
По прашањата што се претресуваат на заед-

ничка седница можат да се донесуваат одлуки, де-
кларации и препораки за работата на државните 
органи и работните и другите самоуправни органи-
зации. 

Член 64 
На заедничка седница на сите собори можат 

да се донесуваат и заклучоци со кои се одлучува 
за начинот на работа на седницата, или заклучо-
ци што содржат упатства за работа на телата и 
службите на Собранието, како и заклучоци со кои 
се утврдува состојбата или се зазема став и гле-
диште во врска со прашањата што се претресу-
вале. 

Член 65 
Донесување на одлука, декларација или пре-

порака може да предложи секој собор на Собра-
нието, Извршниот совет, комисија или друго тело 
на Собранието како и секој пратеник. 

Предлогот на одлука, декларација или препо-
рака на пратениците мора да им биде ставен на 
располагање пред почетокот на седницата. 

б. Одлучување 

Член 66 
За донесување на одлуки на заедничка седница 

на сите собори е потребно присуство на мнозин-
ството членови на секој собор. 

Ако претседателот смета дека на седницата не 
присуствува доволен број пратеници, ќе нареди да 
се изврши прозивање. 

Прозивање ќе се изврши и ако тоа го побара 
еден пратеник чие барање го поддржуваат најмал-
ку десет пратеници. 

Член 67 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со 
посебно мнозинство. 

Член 68 
Пратениците гласаат на тој начин што се из-

јаснуваат „за" или „против" предлогот или се воз-
држуваат од гласањето. 

Пратеникот има право пред гласањето да го 
образложи својот глас. Ова образложение не мо-
же да трае подолго од пет минути. 

Член 69 
Гласањето, по правило, се врши јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 70 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува пратениците 
да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е про-
тив предлогот и најпосле дали некој се воздржува 
од гласањето. 

Член 71 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е потребно 
точно да се утврди резултатот од гласањето или 
ако тоа го побара еден пратеник, чие барање го 
поддржуваат најмалку десет пратеници. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на пратениците кои при прозивањето се изјасну-
ваат дали се „за" или „против" предлогот или се 
воздржуваат од гласањето. 

Кога ќе биде завршено прозивањето, повторно 
се прозикаат пратениците за кои во списокот не е 
забележано дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Собра-
нието. 

Член 72 
Гласањето за избор и разрешување на функ-

ционерите, што се избираат и разрешуваат на за-
едничка седница на сите собори, се врши тајно, 
ако така се одлучи на седницата по предлог од 
претседателот. 

Гласањето ќе се врши тајно и кога тоа ќе го 
побара еден пратеник, чие барање го поддржуваат 
најмалку десет пратеници. 

Член 73 
Со спроведувањето на избори со тајно гласање 

раководи претседателот на Собранието, на кого во 
тоа му помагаат секретарот на Собранието и двајца 
до четворица пратеници што се избираат на сед-
ницата. 

Член 74 
Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
На гласачкото ливче се отпечатуваат имињата 

на сите предложени кандидати и тоа по оној ред, 
по кој му се предадени предлозите на претседате-
лот на Собранието. Пред името на секој кандидат 
се става реден број. 

Гласачките ливчиња мораат да бидат со ед-
наква големина, од иста боја и форма. На секое 
гласачко ливче се става печатот на Собранието. 

Член 75 
Секој пратеник добива по едно гласачко 

ливче. 
По расподелбата на гласачките ливчиња и от-

како ќе утврди дека сите пратеници добиле по ед-
но гласачко ливче, претседателот на Собранието 
ќе ги даде потребните објаснувања за начинот на 
гласањето и ќе го определи времето потребно за 
пополнување на гласачките ливчиња. 

По истекот на определеното време, претседате-
лот ги повикува пратениците да ги предадат гла-
сачките ливчиња. 

Член 76 
Пратеникот лично го спушта свитканото гла-

сачко ливче во една од поставените гласачки ку-
тии. Бројот на гласачките кутии го определува 
претседателот на Собранието. 

К а ј секоја гласачка кутија при гласањето при-
суствува еден од пратениците што се избрани на 
седницата, за да му помогнат на претседателот во 
спроведувањето на изборите. 

Член 77 
Пратеникот гласа „за" на тој начин што го 

заокружува редниот број пред името на кандида-
тот за кого гласа. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди за кого пратеникот гласал се смета за не-
важно. 

Член 78 
Откако сите присутни пратеници ќе гласаат и 

откако претседателот ќе објави дека гласањето е 
завршено, се преминува на утврдување на резул-
татите од гласањето. 

Резултатите од гласањето се утврдуваат врз 
основа на предадените гласачки ливчиња. 

Член 79 
По завршувањето на гласањето претседателот 

го утврдува резултатот од гласањето и врз основа 
на резултатот објавува дали предлогот за кој се 
гласало е усвоен или одбиен односно кои канди-
дати се избрани. 
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Ако гласањето за избор било тајно, претседа-
телот ќе ги објави резултатите од гласањето и ќе 
соопшти колку вкупно пратеници гласале, колку 
гласале за секој кандидат и колку има неважни 
гласачки ливчиња. 

Ако при изборот ниедна кандидатска листа од-
носно ниеден кандидат не го добиле потребното 
мнозинство се врши повторно гласање. 

Пред повторното гласање предлагачите можат 
да ги повлечат своите поранешни предлози, а мо-
жат да се поднесуваат и нови предлози. 

7. Посебни одредби на избори 
а) Избор на претседател и потпретседатели 

на Собранието 

Член 80 
Предлог на кандидатура за избор на претсе-

дател на Собранието поднесува Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието. 
Предлог може да поднесе и група од најмалку два-
есет пратеници по своја иницијатива или врз Ос-
нова на предлог од Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија. 

Предлогот на кандидатура се поднесува пис-
мено на претседателот на Собранието пред поче-
токот на седницата на која се врши изборот. 

Предлогот им се става на располагање на 
пратениците пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што е предложена од гру-
па пратеници, имаат право на седницата да го 
образложат предлогот. 

Член 8х 
За претседател на Собранието е избран канди-

датот што добил мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број на сите пратеници. 

Член! 82 
Изборот на потпретседатели на Собранието се 

врши по изборот на претседател на Собранието. По 
предлог од претседателот на Собранието, на сед-
ницата се определува колку потпретседатели ќе се 
изберат. 

Поднесувањето на предлози на кандидатура за 
избор на потпретседатели на Собранието се врши 
сходно со одредбите на овој деловник за поднесу-
вање предлог на кандидатура за избор на претсе-
дател на Собранието. 

Член 83 
При изборот на потпретседатели на Собранието 

за секој од предложените кандидати се гласа од-
делно според редот на предлагањето на нивната 
кандидатура. 

Член 84 
Ако за избор на потпретседатели на Собрание-

то се поднесени онолку предлози на кандидатури 
колку што потпретседатели се избираат, за потпрет-
седатели на Собранието се избрани кандидатите што 
добиле мнозинство на гласови од вкупниот број на 
сите пратеници. 

Ако за избор на потпретседатели на Собрание-
то се поднесени повеќе предлози на кандидатури 
од бројот определен за избор на потпретседатели, 
за потпретседатели на Собранието се избрани оние 
кандидати што добиле најголем број гласови. 

Член 85 
Ако за избор на претседател на Собранието се 

поднесени предлози на две или повеќе кандидату-
ри, односно за избор на потпретседатели на Собра-
нието се поднесени повеќе предлози на кандида-
тури од бројот определен за избор на потпретседа-
тели и ако нивниот избор се врши јавно, гласа-
њето ќе се изврши поименично. 

б) Избор на комисии и други тела на Собранието 

Член 86 
Избор на комисија или друго тело на Собра-

нието во целина се врши врз основа на кандидат-
ски листи. 

Секоја кандидатска листа треба да содржи 
предлог на кандидатура за претседател на коми-
сијата или друго тело и онолку кандидати, колку 
што членови ое избираат. 

Избор на одделни членови на комисија или 
друго тело се врши врз основа на поединечни пред-
лози. 

Член 87 
Предлог на кандидатура поднесува Комисијата 

за! прашања на изборите и именувањата. Предлог на 
кандидатура може да поднесе и група од најмалку 
десет пратеници. 

Предлогот на кандидатура му се поднесува на 
претседателот на Собранието. 

Предлозите на кандидатури се поднесуваат нај-
доцна 24 часа пред почетокот на седницата на која 
се врши изборот. 

Сите предлози на кандидатури им се ставаат 
на располагање? на пратениците најдоцна до поче-
токот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, односно еден од предла-
гачите на кандидатурата што ја предложила група 
пратеници, имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 

Член 88 
Кога за избор на претседател и членови на 

комисија или друго тело на Собранието се подне-
сени две или повеќе кандидатски листи односно 
кандидатури, а изборот се врши со тајно гласа-
ње, се гласа со едно гласачко ливче. Во гласачкото 
ливче се внесуваат сите предложени кандидатски 
листи односно имињата на сите кандидати, според 
редот по кој се предложени. Пред името на канди-
датот за претседател на секоја кандидатска листа 
за избор на комисија или друго тело во целост, од-
носно пред името на секој од кандидатите за из-
бор на одделни членови на комисија или друго 
тело, се става реден број. 

Член 89 
Избор на одделни членови на комисии и други 

тела на Собранието што се избираат од редот на 
пратениците на определен собор може да се врши 
и на одделна седница на тој собор. 

Републичкиот собор на своја седница може да 
именува и одделни членови на комисии и други 
тела на Собранието од редот на стручњаците и јав-
ните работници. 

За изборот на одделни членови на комисии и 
други тела што ќе го изврши соборот, претседате-
лот на соборот ќе го извести претседателот на Со-
бранието и претседателот на соодветната коми-
сија или друго тело. 

Член 90 
За избор на претседател на комисија или друго 

тело на Собранието соборите можат да одлучуваат 
и на одделни седници. Предлогот за избор на прет-
седател е усвоен ако за него се изјаснат најмалку 
три собори. 

Претседателот на Собранието утврдува дали 
предлогот за избор на претседател на комисија или 
друго тело на Собранието е усвоен и за тоа ја из-
вестува комисијата односно другото тело. 

8. Постапка за разрешување 

Член 91 
Одредбите на овој деловник, кои се однесуваат 

на постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 
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9. З а п и с н и ц и 

Член 92 
За работата на заедничка седница на сите со-

бори се води записник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата, а особено за предлозите што се 
поднесени на седницата и за одлуките што се до-
несени. 

Во записникот се внесуваат резултатите од гла-
сањето по одделни прашања?. 

Пратеникот, кој на седницата издвоил мислење, 
може да побара во записникот да се внесам бит-
ните делови од неговата изјава. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Собранието. 

Член 93 
Записникот, по правило, се составува истиот 

ден кога е завршена седницата. 
Записникот им се испраќа на сите пратеници 

по составувањето, а најдоцна осум дена пред де-
нот определен за одржување на следната седница. 

Член 94 
Секој пратеник има право во почетокот на 

следната седница да стави забелешка на записни-
кот. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. Ако забелешката се усвои, 
во записникот ќе се извршат соодветни измени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки од-
носно записникот во кој согласно со усвоените за-
белешки се извршени измени се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишува претседателот 
на Собранието и секретарот на Собранието. 

Член 95 
За чување на оригиналите на записниците од 

заедничките седници на сите собори се грижи се-
кретарот на Собранието. 

10. Стенографски белешки 

Член 96 
За работата на заедничка седница на сите со-

бори се водат стенографски белешки. 
Составен дел на стенографските белешки се и 

неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се приложени. 

Стенографските белешки им се ставаат на увид 
на пратениците по нивно барање. 

Секој пратеник има право да? побара во сте-
нографските белешки да се извршат исправки во 
неговото излагање, но без внесување на битни из-
мени во текстот и без изоставање на искажани 
мисли. 

За остварувањето на ова право на пратениците 
се грижи секретарот на Собранието. 

Ако се појави спор за основаноста на барање 
да се изврши исправка во стенографските белешки 
за барањето се одлучува на седницата без претрес. 

Член 97 
Стенографските белешки за работата на заед-

ничка седница на сите собори се објавуваат нај -
доцна во рок од шест месеци. 

За објавувањето на стенографските белешки се 
грижи секретарот на Собранието. 
IV. КОМИСИИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

1. Општи одредби 

Член 98 
За следење и проучување на определени пра-

шања, за составување нацрти на одделни закони 
и предлози на други акти, за вршење на анкети 
како и за подготвување и вршење на други работи 
за потребите на Собранието и неговите собори, се 
образуваат комисии и други тела на Собранието. 

Член 99 
Собранието има постојани и повремени комисии 

и други тела. 
Постојани комисии и други тела се образуваат 

со деловник на Собранието, а можат да се образу-
ваат и со посебна одлука, која се донесува на заед-
ничка седница на сите собори. 

Повремени комисии и други тела се образуваат 
со посебна одлука која се донесува на заедничка 
седница на сите собори или со одлука што се до-
несува во истоветен текст на одделни седници на 
сите собори. 

Со одлуката за образување на комисија или 
друго тело се определуваат и нивниот делокруг, 
овластување и состав. 

Член 100 
Секоја комисија или друго тело има претседа-

тел и определен број членови. 
Ако бројот на членовите не е определен со де-

ловникот односно со одлуката за образување на 
комисијата или друго тело, тоа ќе се определи при 
нивниот избор. 

Претседателот и членовите на комисиите и дру-
гите тела се избираат од редот на пратениците. 
Определен број членови на комисиите и другите 
тела може да се избира и од редот на стручњаците 
и јавните работници, со тоа што бројот на члено-
вите од редот на стручњаците и јавните работни-
ци не може да биде поголем од бројот на членовите 
од редот на пратениците. 

Претседателот и членовите на комисиите и 
другите -тела се избираат на четири години, ако 
пред истекот на овој рок не им истечува пратенич-
киот мандат. 

Претседателот и членовите на Комисијата1 или 
друго тело, како и одделни нивни членови можат 
да бидат разрешени и пред истекот на времето за 
кое се избрани. 

Член 101 
Претседателот на Комисијата или друго тело ја 

организира работата? на тоа тело. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на коми-
сијата или друго тело; се грижи за известувањето 
на? членовите на телото и на пратениците за про-
блемите од делокругот на телото; соработува со 
претседателите на соборите и другите тела на Со-
бранието и со функционерите што раководат со 
републичките органи на управата, како и со прет-
ставниците на соодветните организации, при под-
готвувањето на прашања што ќе се претресуваат 
на седница на телото; ги подготвува и свикува сед-
ниците; предлага дневен ред на седниците и им 
претседава; ја насочува работата на стручната 
служба на телото; се грижи за спроведувањето на 
заклучоците на телото; врши и други работи што 
се определени со овој деловник или со одлуката за 
образувањето на телото. 

Во случај на спреченост или отсутност, прет-
седателот ќе го заменува член на комисијата или 
друго тело што ќе го избере телото. Во итни слу-
чаи претседателот на Собранието може да опре-
дели член на тело, што е избран од редот на пра-
тениците, да го заменува спречениот или отсутниот 
претседател до изборот на негов заменик. 

'Член 102 
Комисиите и другите тела на Собранието ра-

ботат на седници. Седниците ги свикува претседа-
телот по сопствена иницијатива. 

Претседателот на комисија или друго тело е 
должен да свика седница ако тоа го побара прет-
седателот на Собранието или ако тоа го предложат 
најмалку три члена на телото, наведувајќи го пра-
шањето што треба да се стави на дневен ред на 
седницата. 

АКО претседателот не свика седница кога е дол-
жен тоа да го ртори, седницата ќе ја свика прет-
седателот на Собранието. 
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Член 103 
Дневниот ред на седницата на комисијата или 

другото тело се утврдува во почетокот на седни-
цата. Во дневниот' ред се внесуваат и сите пра-
шања чие претресување го предложил претседате-
лот на Собранието или претседател на собор. 

Член 104 
Секоја комисија или друго тело на Собранието 

може да одржува заеднички седници со други ко-
мисии, одбори или други тела на Собранието и на 
неговите собори, а определени прашања може да 
претресува! и заедно со соодветен одбор1, комисија 
или друго тело на Извршниот совет. 

Член 105 
Комисијата или друго тело можат да одлучу-

ваат ако на седницата присуствува мнозинството 
членови на телото. Одлука се донесува со мнозин-
ството гласови од присутните членови на телото. 

Ако по определено прашање се одлучува на за-
едничка седница на две или повеќе комисии или 
други тела, членовите на секое од телата гласаат 
одд,елно. 

Заеднички седници на две или повеќе комисии 
и други тела на Собранието и неговите собори сви-
куваат договорно претседателите на соодветните 
тела. 

Член 106 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг за составување на извештаи по овие 
прашања како и за подготвување на! нацрти на 
акти, комисиите и другите тела можат да образу-
ваат поткомисии или стручни групи. Членовите на 
овие поткомисии односно стручни групи се имену-
ваат од редот на членовите на комисијата односно 
друго тело како и од редот на стручњаците и јав-
ните работници. 

За запознавање со состојбата по одделни пра-
шања од својот делокруг, комисиите и другите тела 
можат да вршат анкети. 

За подготвување нацрти на закони или други 
акти и за проучување на одд,елни прашања од сво-
јот делокруг, комисиите и другите тела можат да 
ангажираат научни и други институции и одделни 
стручњаци. 

Член 107 
Комисиите и другите тела ги утврдуваат про-

грамите за својата работа, во кои ги внесуваат нај-
важните прашања од својот делокруг што ќе ги 
разгледуваат во идниот период. 

При изработување на програма за работа на ко-
мисија или друго тело се земаат предвид програ-
мите за работата на другите тела на Собранието, 
како и предлозите на пратениците, општествено-
политичките, работните и другите самоуправни ор-
ганизации. 

Во програмата за работа на комисиите и дру-
гите тела се предвидува и извршување на задачи 
што произлегуваат за нив од програмата за работа 
на соборите. 

Пред усвојувањето на програмата за работа, 
претседателот на комисијата или друго тело му го 
поднесува на Претседателството на Собранието на-
цртот на програма заради неговото усогласува-
ње со програмите за работа на соборите како и со 
програмите за работа на другите комисии, одбори 
и други тела на Собранието и неговите собори. 

2. Посебни одредби за постојаните комисии на 
Собранието 

Член 10в 
Собранието ги има овие постојани комисии: 
а) Комисија за прашања на изборите и имену-

вањата; 

б) Комисија за општествен надзор; 
в) Комисија за претставки и поплаки; 
г) Законодавно-правна комисија и 
д) Административна комисија. 
На заедничка седница на сите собори можат да 

се образуваат и други постојани комисии на Собра-
нието. . 

а) Комисија за прашања на изборите и именувања 

Член 109 
Комисијата за прашања на изборите и именува-

њата ги претресува општите прашања на кадров-
ската политика и Јсите прашања во врска со избо-
рите, именувањата и разредувањата што се во 
надлежност на Собранието. 

Во рамките на овие задачи Комисијата особенр: 
— ги разгледува и утврдува критериумите за 

избор односно именување на функционери на опре-
делени функции што ги избира односно именува Со-
бранието, како и постапката за подготвување на 
предлози за избор односно именување на тие функ-
ционери; 

— ги разгледува предлозите што на Собранието 
му се поднесуваат за избор односно именување на 
функционери, од гледна точка на исполнувањето на 
условите утврдени за определена функција, како и 
од гледна точка на примената на утврдената по-
стапка за подготвување на предлозите за нивни 
избор односно именување, како и предлози за нив-
ното разрешување и на надлежниот собор му дава 
мислење по тие предлози; 

— подготвува и на надлежните собори на Со-
бранието им поднесува предлози за избор односно 
именување и разрешување на функционери на Со-
бранието и неговите собори како и предлози за 
составот на постојаните комисии, одборите и дру-
гите тела на Собранието и неговите собори; 

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

— му поднесува на Републичкиот собор пред-
лози за избор и разрешување на претседател и су-
дии на Уставниот суд на Македонија, претседател 
и судии на Врховниот су,д на Македонија и на 
д,руги судови чии судии ги избира Собранието; 
објавува соопштенија за избор на судии за чиј из-
бор со закон е определено тие да се избираат по 
'претходно објавено соопштение; 

— разгледува и предлага мерки за под,обрува-
ње на условите за работа на пратениците и за 
создавање на услови за поуспешно вршење на пра-
теничките функции во Собранието и на подрач-
јето на нивната изборна единица. 

Член НО 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата се грижи за спроведувањето во живот ус-
тавните начела и општествените норми кои се 
однесуваат на кадровската политика и предлага 
мерки за нивното унапредување. 

Во извршувањето на овие задачи Комисијата 
особено работи на: 

— изградувањето критериумите за натамошно 
развивање на демократскиот механизам во подбо-
рот на кадри на сите јавни функции, особено од 
гледна точка на примената на начелата за огра-
ничување на повторниот избор и именување и од 
гледна точка на учеството на сите националности 
во вршењето на јавните функции на ниво на Ре-
публика; 

— поттикнувањето и усогласувањето дејноста 
на сите органи и организации, посебно на соборите 
на Собранието, благовремено согледување состој-
бата со кадрите и за поефикасно решавање по-
требите од нив, како услов за побрз развиток на 
целокупниот општествен и стопански живот. 
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Член 111 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

ваната има претседател и дванаесет членови. Че-
тири члена на комисијата се избираат од редот на 
пратениците на Републичкиот собор, по еден член 
се избира од редот на пратениците на секој собор 
на работните заедници, а четири члена делегира 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија. 

Член 112 
Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата донесува свој деловник кој содржи побли-
ски одредби за начинот на нејзината работа. 

б) Комисија за општествен надзор 

Член 113 
Комисијата за општествен надзор ги разгле-

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

Член 114 
Во вршењето на работите од својот делокруг. 

Комисијата влијае врз развивањето на одговорно-
ста и социјалистичките норми во самоуправува-
њето, работењето и располагањето со општествените 
средства и укажува на појави и слабости во рабо-
тата на органите на самоуправувањето што можат 
да имаат штетни последици на општествените ин-
тереси. 

Во разгледувањето на прашањата од областа 
на ,општествениот надзор Комисијата соработува со 
органите на самоуправувањето. 

Член 115 
Комисијата за општествен надзор им поднесува 

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

Член 116 
Комисијата за општествен надзор, во врска со 

прашањата што ги разгледувала, на органите на 
управувањето на самоуправните организации и на 
претставничките тела на општествено-политичките 
заедници, може да им предложи да претресат опре-
делени прашања и да преземат мерки за отстрану-
вање на забележените неправилности. 

Член 117 
Комненjafra за општествен надзор има претсе-

дател и осум членови. Четири члена на комисијата 
се избираат од редот на пратениците на Републич-
киот собор, а по еден член се избира од редот на 
пратениците на секој собор на работните заедници. 

Член 118 
Комисијата за општествен надзор донесува свој 

деловник кој содржи поблиски одредби за начинот 
на нејзината работа. 

в) Комисија за претставки и поплаки 
Член 119 

Комисијата за претставки и поплаки: 
— ги разгледува претставките и поплаките што 

граѓаните му ги поднесуваат на Собранието со цел, 
да се изнајдат причините поради кои се поднесуваат 
претставките и поплаките; 

— ги испитува преку соодветните органи прет-
ставките и поплаките што се однесуваат на оддел-
ни предмети, презема мерки за решавање на соод-
ветни предмети од надлежните органи според ва-

жечките прописи и за тоа го известува подносите-
лот на претставката односно поплаката; 

— ги известува соодветните тела на Собранието 
за согледаните проблеми и им предлага преземање 
на соодветни мерки; 

— ги разгледува претставките и предлозите со 
кои граѓаните и организациите предлагаат донесу-
вање или изменување на закон или друг општ акт 
за регулирање на прашања од општо значење и 
оправданите предлози му ги упатува на надлежниот 
собор. 

Член 120 
Комисијата за претставки и поплаки не доне-

сува решение по претставката односно поплаката, 
но ако оцени дека барањето на подносителот е 
оправдано, а се исцрпени сите редовни средства, на 
надлежните собори може да им поднесе предлог 
одделно прашање да се претресе и на соодветен 
начин да се реши. 

Член 121 
Комисијата за претставки и поплаки има прет-

седател и осум членови. Четири члена на комиси-
јата се избираат од редот на пратениците на Ре-
публичкиот собор, а по еден член се избира од ре-
дот на пратениците на секој собор на работните 
заедници. 

Член 122 
Комисијата за претставки и поплаки донесува 

свој деловник кој содржи поблиски одредби за на-
чинот на нејзината работа. 

г) Законодавно-правна комисија 
Член 123 

Законодавно-правната комисија: 
— ги разгледува предлозите на закони и други 

акти што ги донесува Собранието и неговите собо-
ри од гледна точка на нивната усогласеност со Ус-
тавот и правниот систем, како и од гледна точка 
на нивната правно-техничка и терминолошка обра-
ботка и за тоа на надлежните собори им подне-
сува извештај со мислења и предлози; 

— врз основа на изворниот текст на усвоениот 
закон или друг акт на Собранието дава исправки 
на грешките во објавениот текст на законот или 
друг акт; 

— ги разгледува предлозите за давање на ав-
тентични толкувања на законите и другите акти 
на Собранието и за тоа им дава мислење на над-
лежните собори; 

— утврдува пречистени текстови на законите 
и други акти на Собранието, ако за тоа со зако-
нот или друг акт биде овластена; 

— разгледува начелни прашања од интерес за 
правниот систем и дава мислења и предлози по 
прашања од значење за неговото изградување; 

— дава мислења по предлозите за укинување 
на акти на Извршниот совет. 

Член 124 
Законодавно-правната комисија ги разгледува 

предлозите на закони и други акти за кои одлу-
чуваат соборите и своето мислење и предлози му 
ги поднесува на надлежниот собор пред да почне 
претресот по нив во соборот. 

Ако предлог на закон или друг акт се разгле-
дува и во одборите и во другите тела на соборите, 
Законодавно-правната комисија ќе ги разгледа и 
измените и дополнувањата што одборот односно 
друго тело му ги предлагаат на соборот. Овие из-
мени и дополнувања комисијата ќе ги разгледа 
пред нивното претресување во соборот и за нив на 
соборот ќе му поднесе свое мислење и предлози. 
Извештајот со своите мислења и предлози Зако-
нодавно-правната комисија ќе го достави и на од-
борот односно друго тело што го разгледувало пред-
логот на закон или друг акт. 

Комисијата ќе му поднесе на соборот мислење 
односно предлог и за амандманите на предлог на 
закон или друг акт што се поднесени пред седни-
цата на соборот. 



21 јуни 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 -- Стр. Ш 

По барање на собор, ако на седницата1 на собо-
рот се поднесени амандмани на закон или друг акт 
со кои се вршат побитни измени или дополнувања 
на текстот на предлогот, Комисијата ќе му поднесе 
на соборот мислење и предлози по тие амандмани. 

Член 125 
Законодавно-правната комисија има претседа-

тел и четиринаесет членови. Шест членови на Ко-
мисијата се избираат од редот на пратениците на 
Републичкиот собор, по еден член се избира од ре-
дот на пратениците на секој собор на работните 
заедници и четири члена се избираат од редот на 
стручњаците во областа на правото. 

Во работата на комисијата може да учествува 
и секретарот за? законодавство и организација, но 
без право на одлучување. 

д) Административна комисија 

Член 126 
Административната комисија: 
— му предлага на Републичкиот собор прописи 

за надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието, ги извр-
шува тие прописи^ и во рамките на? овластувањата, 
донесува поблиски прописи за нивното извршување; 

— го утврдува предлогот на претсметката на 
приходите и расходите на Собранието, врши пре-
глед на извршувањето на претсметката на прихо-
дите и расходите на Собранието и на Републич-
киот собор му поднесува извештај за тоа. 

Член 127 
За прописите што ги донела Комисијата го из-

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

вуваат во „Службен весник на СРМ". 

Член 128 
Административната комисија! има претседател 

и осум членови. Четири члена на Комисијата се 
избираат од редот на пратениците на Републичкиот 
собор, а по еден член се избира од редот на пра-
тениците на секој 1 собор на работните заедници. 

3. Записници и стенографски белешки 
Член 129 

За работата на седница на комисија или дру-
го тело на Собранието се води записник. 

Во поглед содржината, составувањето и доста-
вувањето, како "и во поглед усвојувањето на запис-
никот, сходно се применуваат одредбите на овој 
деловник за записниците. 

Член 130 
За работата на седниците на комисија или дру-

го тело на Собранието може да се водат и стено-
графски белешки, ако за тоа одлучи комисијата 
или друго тело. 

Y. СОБОРИ НА СОБРАНИЕТО 

1. Одредби за разграничување на рамноправниот 
делокруг на соборите 

Член 131 
Со цел да се придонесе за усогласувањето на 

односите и работата на соборите, со овој деловник 
се утврдува начинот на примената на одредбите на 
Уставот за рамноправниот делокруг на соборите. 

Член 132 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собори рамноправно со Стопанскиот 
собор: 

— претресува прашања од интерес за работните 
заедници од областа на индустријата и рударството, 
земјоделството и шумарството, финансиите, сообра-
ќајот, градежништвото, стоковниот промет, угости-
те лета (\го и туризмот, осигурувањето, станбеното 

стопанство и комуналните работи, занаетчиството и 
другите услужни дејности како и други прашања 
од овие области; 

— претресува прашања од областа на распре-
делбата на општествениот производ и системот на 
распределба во стопанските организации, плани-
рањето, инвестициите, кредитната политика, сто-
панското делување и други прашања од областа на 
стопанството; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областите наведени во 
претходните алинеи и дава автентични толкувања 
на овие закони; 

— ги утврдува основите на политиката во обла-
ста на стопанството и финансиите; 

— утвдува насоки за изработка на републички-
те општествени планови, донесува републички оп-
штествени планови и претресува прашања во вр-
ска со нивното извршување; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршни сметки на републичките општествени фон-
дови во областа на стопанството кога е тоа опре-
делено со закон; 

— ги потврдува статутите на работните орга-
низации од областа на стопанството и финансира-
њето и на нивните заедници и здруженија, кога 
нивното потврдување со закон е ставено во над-
лежност на Собранието; 

— разгледува општо прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето во сто-
панските организации; 

— распишува референдум по прашања од обла-
ста на стопанството и финансиите; 

— распишува јавни заеми; 
— претресува извештаи на републичките се-

кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на стопан-
ството и финансиите; 

— претресува извештаи на Републичката сто-
панска комора, на републичките заедници на сто-
пански организации како и други извештаи за со-
стојбата во областа на стопанството и финансиите; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите и други 
акти како и за извршување политиката на Собра-
нието во областа на стопанството и финансиите. 

Член 133 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собор рамноправно со Просветно-
културниот собор: 

— претресува прашања од интерес за работните 
заедници од областа на просветата, науката, умет-
носта и другите области на културата, физичката 
култура како и други прашања од овие области; 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областа на просве-
тата, науката, уметноста и другите области на кул-
турата, физичката култура и дава автентични тол-
кувања на овие закони; 

— утврдува основи на политиката во областа 
на просветата, науката, уметноста и другите обла-
сти на културата и физичката култура; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областа на просветата, науката, умет-
носа и другите области на културата и физичката 
култура кога е тоа определено со закон; 

— разгледува општи прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето во ра-
ботните организации во областа на просветата, на-
уката, уметноста и другите области на културата 
и физичката култура; 

— распишува референдуми по прашања од об-
ласта на просветата, науката, уметноста и другите 
области на културата и физичката култура; 

— претресува извештаи на републичките се-
кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на1 просве-
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тата, науката, уметноста и другите области на кул-
турата и физичката култура?; 

— претресува извештаи на Универзитетот и 
други установи и организации во областа на про-
светата, науката, уметноста и другите области на 
културата и физичката култура, кога е тоа опре-
делено со закон; 

— ги потврдува статутите на работните органи-
зации од областа на просветата, науката, уметно-
ста и другите области на културата и физичката 
култура'и на нивните заедници и здруженија, кога 
нивното потврдување со закон е ставено во надлеж-
ност на Собранието; 

— утврдува обврски на републичките органи 
и организации за извршување на законите и дру-
гите акти, како и за извршување политиката на 
Собранието во областа на просветата, науката, 
уметноста и другите области на културата и фи-
зичката култура. 

Член 134 
Во рамките на делокругот, утврден со Уставот, 

Републичкиот собор рамноправно со Социјално-
здравствениот собор: 

— претресува прашања од лнтерес за работните 
заедници во областа на здравјето, социјалното оси-
гурување и другите области на социјалната заштита 
како и други прашања од тие области; 

— донесува закони и други акти на уредување 
односите и прашањата во областа на здравјето, за-
штитата на работа, социјалното осигурување и дру-
гите области на социјалната заштита, како и дава 
автентични толкувања на овие закони; 

— утврдува основи на политиката во областа 
на здравјето, социјалното осигурување и другите 
области на социјалната заштита; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областа на здравјето и социјалното 
осигурување и другите области на социјалната заш-
тита кога е тоа определено со закон; 

— разгледува општи прашања од интерес за 
работата на органите на самоуправувањето на ра-
ботните организации во областа на здравјето, со-
цијалното осигурување и другите области на соци-
јалната заштита; 

— распишува референдум по' прашања од обла-
ста на здравјето, социјалното осигурување и другите 
области на социјалната заштита; 

— претресува извештаи на републичките секре-
таријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работа во областа на здрав-
јето, заштитата на работа, социјалното осигурува-
ње и другите области на социјалната заштита; 

— претресува извештаи на заедниците на ра-
ботните организации во областа на здравјето, соци-
јалното осигурување и другите области на соци-
јалната заштита; 

— ги потврдува статутите на работните органи-
зации од областа на здравјето, социјалното осигу-
рување и другите области Јна социјалната заштита, 
кога нивното потврдување со закон е ставено во 
надлежност на Собранието; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите и другите 
акти, како и за извршувањето на политиката на 
Собранието во областа на здравјето, социјалното 
осигурување и другите области на социјалната за-
штита. 

Член 135 
Во рамките на делокругот утврден со Уставот 

Републичкиот собор рамноправно со Организаци-
оно-политичкиот собор: 

— претресува прашања од областа на опште-
ствено-политичкото уредување, а особено прашања 
од областа на правата и слободите на човекот и гра-
ѓанинот и нивната заштита, организацијата на 
власта и самоуправувањето во општествено-поли-
тичките заедници, народната одбрана, внатрешните 
работи, правосудството како и други области од 
надлежноста на Собранието, освен прашањата што 

според Уставот спаѓаат во рамноправен делокруг 
на другите собори или во самостоен делокруг на 
некој друг собори 

— донесува закони и други акти за уредување 
на односите и прашањата во областа на општестве-
но-политичкото уредување, а особено прашања од 
областа на организацијата на власта и самоупра-
вувањето во општествено-политичките заедници, 
народната одбрана, внатрешните работи, право-
судството, адвокатурата и другите видови на прав-
ната заштита, имотно-правните односи, трудот, 
бракот и семејството, статистиката и евиденцијата 
како и во други области од надлежноста на Со-
бранието, доколку тоа не спаѓа во рамноправен 
делокруг на другите собори, како и дава автентични 
толкувања на овие закони; 

—утврдува основи на политиката во областите 
наведени во претходните алинеи; 

— донесува републички буџет и завршна сметка; 
— разгледува општи прашања од областа на 

системот на општественото самоуправување како 
и општи прашања од интерес за работата на орга-
ните на самоуправувањето во државните органи; 

— распишува референдум по прашања од обла-
стите што не спаѓаат во рамноправен делокруг на 
другите собори; 

— дава согласност на финансиските планови и 
завршните сметки на републичките општествени 
фондови во областите што не спаѓаат во рамнопра-
вен делокруг на другите собори кога е тоа пред-
видено со закон; 

— претресува извештаи на републичките се-
кретаријати и другите републички органи на упра-
вата образувани за работи во областа на законо-
давството, народната одбрана, внатрешните работи, 
правосудството, буџетот и организацијата на упра-
вата, како и информациите; 

— претресува извештаи на Врховниот суд на 
Македонија и другите републички судови, Репуб-
личкото јавно обвинителство и Републичкото јав-
но правобранителство; 

— утврдува обврски на републичките органи и 
организации за извршување на законите, буџетот 
и другите акти како и за извршувањето полити-
ката на Собранието во областите што не спаѓаат 
во рамноправен делокруг на другите собори. 

Член 136 
Прописите со кои се утврдуваат обврските на 

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

Член 137 
Во случаите кога се работи за прашања од ин-

терес за два или повеќе собори на работните заед-
ници, рамноправно со Републичкиот собор, одлучува 
оној собор на работните заедници, во чиј дело-
круг спаѓа областа од која е основната материја 
или на која се однесува поголемиот дел од матери-
јата на актот што се донесува. 

2. Начела за соработка на соборите 

Член 138 
Во вршењето на работите од својот1 делокруг 

соборите на Собранието меѓусебно соработуваат. 
Претседателите на соборите се договараат за 

начинот и роковите за расправање на одделни пра-
шања по кои рамноправно одлучуваат два собора 
и за вршење на други работи од интерес на два 
или повеќе собори. 

Член 139 
Секој собор расправа и одлучува за прашањата 

од својот делокруг на одделна седница. 

Член 140 
Републичкиот собор и надлежниот собор на ра-

ботните заедници можат да одлучат на заедничка 
седница да претресат предлог на закон или друг 
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акт, во чие донесување учествуваат рамноправно. 
Ако овие собори одлучат за таков пре/^лог и да 
гласаат на заедничка седница, членовите на секој 
собор гласаат одделно. 

Соборите на работните заедници можат да од-
лучат на заедничка седница да протресат праша-
ња од својот самостоен делокруг што се од заед-
нички интерес за работните заедници од соодвет-
ните области на трудот и по овие прашања да до-
несат заедничка препорака. Ако овие собори од-
лучат препорака да донесат за заедничка седница, 
членовите на секој собор гласаат одделно. 

Заедничка седница можат да одржуваат два 
или повеќе собори и за претресување на прашања 
од заеднички интерес. 

Член 141 
Заедничка седница на два или повеќе собори 

се одржува врз основа на одлука на тие собори. 
Заедничка седница на два или повеќе собори 

може да свика и претседателот на Собранието. 
Ако заедничката седница се одржува врз осно-

ва на одлука на два или повеќе собори, на седни-
цата претседаваат наизменично претседателите на 
тие собори. 

Ако заедничката седница на два или повеќе 
собори ја свика претседателот на Собранието, на 
таа седница тој претседава. 

Член 142 
Местото и времето на одржувањето на заед-

ничка седница на два или повеќе собори, што се 
одржува по нивна одлука, го определуваат дого-
ворно претседателите на тие собори. 

На заедничка седница на два или повеќе собо-
ри записникот го води еден од секретарите на тие 
собори, кого договорно ќе го определат претседа-
телите на соборите. 

Записникот од заедничката седница на два или 
повеќе собори се усвојува на следната заедничка 
седница на тие собори. 

По однос на другите прашања за работата на 
заедничка седница на два или повеќе собори сход-
но се применуваат одредбите на овој деловник за 
работата на заедничка седница на сите собори. 

3. Заеднички комисии на два или повеќе собори 
Член 143 

За претресување и проучување на определе-
ни прашања^ за изработување на нацрти и пред-
лози на закони или други акти, како и за врше-
ње на други работи од заеднички интерес, два или 
повеќе собори можат да образуваат заедничка ко-
мисија. 

Заедничка комисија на два или повеќе собори 
се образуваат само како привремена комисија за 
извршување на определена задача. По извршува-
њето на задачата за која е образувана Комисијата 
им поднесува и на соборите што ја образувале из-
вештај со мислења и предлози, и со тоа престанува 
да работи. 

Член 144 
Заедничка комисија на два или повеќе собори 

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

Со одлука за образување на заедничка коми-
сија се определуваат нејзините задачи, овластува-
њата и составот. 

Член 145 
Предлог за образување на заедничка комисија 

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

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

Член 146 
Заедничката комисија има претседател и опре-

делен број членови. 

Претседателот на комисијата се избира од редот 
на пратениците во соборите што ја образувале ко-
мисијата. 

Членовите на комисијата се избираат од редот 
на пратениците на соборите што ја образувале ко-
мисијата и од редот на членовите на Извршелот со-
вет, функционерите на републичката управа и на-
учните, стручните и јавните работници. 

Член 147 
Претседателот и членовите на заедничката ко-

мисија се избираат по (предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. 

Претседателот и членовите на комисијата се из-
брани кога соборите што ја образувале комисијата 
ќе донесат одлука за нивниот избор во истоветен со-
став. 

Член 148 
За работата на заедничките комисии ода два или 

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

4. Начела за соработка на одборите и другите 
тела на соборите 

Член 149 
Одборите и другите тела на соборите на Собра-

нието меѓусебно соработуваат. 
Прашањата од делокругот на два или повеќе со-

бори како и другите прашања од нивни заеднички 
интерес, одборите и другите тела на соборите мо-

жат да ги разгледуваат на заедничка седница. 
Заедничка седница на одбори и други тела на 

два или повеќе собори договорно свикуваат прет-
седателите на тие одбори односно други тела. 

Член 150 
По прашањата што спаѓаат во рамноправен де-

локруг на Републичкиот собор и некој од соборите 
на работните заедници, како и по прашањата од 
интерес за Републичикот собор и за некој од собо-
рите на работните заедници, постојаните одбори на 
Републичкиот собор, по барање од собор на работ-
ните заедници или од неговиот претседател, се дол-
жни да извршат оитределена работа од својот дело-
круг за потребите на тој собор, на начин и во ро-
кови што договорно ги утврдуваат претседателот 
на соборот на работните заедници и претседателот 
на постојаниот одбор на Републичкиот собор. 

По прашањата од претходниот став постојаните 
одбори на Републичкиот собор на соодветниот со-
бор на работните заедници му ги ставаат на распо-
лагање своите извештаи со мислења и предлози ка-
ко и другиот документационен материјал што го 
подготвиле за седница на Републичкиот собор. 

VI. АКТИ НА СОБРАНИЕ 

1. Општи одредби за актите 

Член 151 
Собранието донесува закони, општествени пла-

нови, републ,ички буџет, завршна 'сметка за извр-
шување на буџетот, декларации, резолуции, пре-
пораки и одлуки (акти на Собранието). 

Собранието дава автентични толкувања на за-
коните. 

Собранието може да донесува и заклучоци. 
Член 152 

Закони донесува Републичкиот собор и соодвет-
ниот собор на работните заедници во рамноправен 
делокруг. 

Автентично толкување на закон, што го донеле 
во рамноправен делокруг Републичкиот собор и со-
одветниот собор на работните заедници, даваат тие 
собори. 

Член 153 
Со декларација се изразува ставот на Собрани-

ето по прашања од општо политичко значење. 



Стр. 414 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ .21 јуни 1967 

Член 154 
Со резолуција се укажува на проблемите и по-

требите во определена област на општествениот 
живот, се утврдува политиката што треба да се 
спроведува во таа област и се даваат задолжител-
ни упатства за спроведување на таа политика. 

Со резолуција се даваат и задолжителни насоки 
за работа на органите на општествено-политичките 
заедници и на работните и други организации во ра-
ботите од надлежност на Републиката. 

Член 155 
Со препорака се укажува на значењето ча опре-

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

Член 156 
Декларации, резолуции и препораки донесува 

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

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

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

Член 157 
Одлука се донесува или како извршен пропис, 

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

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

Со одлука, како акт за вршење правата на Со-
бра името, надлежните собори одлучуваат за избор, 
именување или разрешување, за потврдување или 
давање согласност на соодветните акти на самоу-
правните организации и општествените фондови, 
како и за вршење на други права на Собранието 
утврдени со Уставот и овој деловник. 

Соборите донесуваат одлуки како акти со кои 
се уредува внатрешната организација и односите во 
Собранието. Врз основа на посеб,но овластување 
вакви одлуки можат да донесуваат и комисиите, од-
борите и другите тела на Собранието и неговите со-
бори. 

Член 158 
Секој собор, во рамките на својот делокруг, мо-

же да донесува заклучоци во врска со својата ра-
бота, работата на телата, што ги образувал и рабо-
тата на службите на Собранието, како и заклучоци 
со кои ја утврдува состојбата и зазема ставови и гле 
дишта по прашањата што ги протресувал. Овие за-
клучоци се задолжителни за телата и службите на 
Собранието. 

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

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

Член 159 
Указите за прогласување на законите ги потпи-

шува претседателот на Собранието., 
Актите што се донесуваат на заедничка седни-

ца на сите собори и актите што соборите ги доне-
суваат во рамноправен или самостоен делокруг, ос-
вен препораките на одделни собори ги потпишува 
^претседателот на Собранието. 

Препораките шт 0 ги донесуваат соборите само-
стојно ги потпишуваат претседателите на тие со-
бори. 

Заклучоците што ги донесуваат телата на Со-
бранието ги потпишува претседателот на телото што 
ги донело заклучоците. 

Член 160 
Законите и другите акти на Собранието се об-

јавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

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

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

На оригиналите на законите се става печатот на 
Социјалистичка Република Македонија, а на ориги-
налите на другите акти — печатот на Собранието. 

Оригиналите на актите на Собранието се чуваат 
во Собранието. 

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

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

Член 161 
Предлогот на одлука, декларација или препо-

рака што е поднесен од Извршниот совет или од 
пратеник, пред да се претресе на заедничка седница 
па сите собори, претседателот на Собранието го 
упатува на разгледување на комисија или друго 
тело на Собранието, во чиј делокруг cna'ra мате-
ријата што е предмет на поднесениот предлог. 

Ако според својата материја предлогот на од-
лука, декларација или препорака не спаѓа во де-
локругот ,на комисиите и другите тела на Собрани-
ето, претседателот на Собранието предлогот го упа-
тува до надлежниот постојан одбор на Републич-
киот собор. 

Комисијата или друго тело на Собранието, одно-
сно постојаниот одбор на Републичкиот собор што 
го претрес увал е предлогот, за извршениот претрес 
поднесуваат извештај со свое мислење и предлози. 

Член 162 
Претресот по предлог на одлука, декларација 

или препорака на заедничка седница на сите собо-
ри, по правило, е единствен, доколку на седницата 
не се одлучи одделно да се води општ претрес и 
претрес по текстот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело и можат да се изнесуваат ми-
слења, да се бараат објаснувања и да се поставуваат 
прашања во поглед на решенијата што се дадени во 
предлогот. 

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

Член 163 
Претресот по предлогот на одлука, декларација 

или препорака на заедничка седница на сите со-
бори, по правило, почнува со излагањето на подно-
сителот на предлогот. Известителот на комисијата 
или друго тело на Собранието односно на постоја-
ниот одбор на Републичкиот собор може на седни-
цата и усно да го образложи извештајот на коми-
сијата, одборот или другото тело. 

Член 164 
Амандман на предлог на одлука, декларација 

или препорака може да поднесе секој пратеник и 
,Извршниот совет. 

Амандманот се поднесува пред седницата, а мо-
же да се поднесе и на седницата до завршувањето 
на претресот. 

Амандма,нот се поднесува писмено, 
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Член 165 
Амандманот на подносителот на предлогот, ка-

ко и амандманот со кој се согласил подносителот 
на предлогот се сметаат за составен дел на пред-
логот. 

Ако со поднесениот амандман се предлагаат по-. 
битни измени во текстот на предлогот, Собранието 
може да одлучи да се прекине седницата и аманд-
манот да се упати на комисија или друго тело на 
Собранието или на постојан одбор на Републичкиот 
собор за разгледување и давање на мислења. 

За амандманот со кој не се согласил подноси-
телот на предлогот се одлучува пред да се гласа за 
предлогот на одлука, декларација или препорака. 
3. Начела да постапката за донесување на закони и 

други акти на седници на соборите 

А. НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ЗАКОН 

а) Претрес на предлог за донесување на закон 
Член 166 

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

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во соборот чиј е член, Изврш-
ниот совет, комисија на Собрание, одбор на собор, 
како и функционер што раководи со републички 
орган на управата. 

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

Член 167 
Предлогот за донесување на закон ги содржи 

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

Предлогот за донесување на закон му се под-
несуваат на претседателот на Собранието, кој им го 
доставува на претседателите на соборите во чиј де-
локруг спаѓа донесувањето на законот, како и на 
Законодавно-правната комисија. 

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

Член 168 
Пред претресувањето на предлогот за донесува-

ње на закон на седница на соборите, предлогот го 
разгледуваат надлежните одбори на соборите и За-
конодавно-правната комисија. 

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

Член 169 
Барање за донесување на закон може да под-

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

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

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

Ако одборот смета дека барањето не е основано, 
за поднесеното барање ќе го извести соборот. За од-
луката на соборот се известува подносителот на 
барањето. 

Член 170 
По предлогот за донесување на закон соборите 

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

Член 171 
- Ако соборите го усвојат предлогот за донесува-

ње на закон, тие ќе одлучат дали да им се достави 
нацрт на закон, или наместо нацрт на закон да им 
се достави предлог на закон. 

Член 172 
По одлуката на соборите да им се достави нацрт 

на закон, подносителот на предлогот за донесува-
ње на закон пристапува кон изработка на нацрт на 
законот. 

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

— одбор на собор или комисија на Собранието; 
— заедничка комисија на два или повеќе со-

бори што за таа цел тие ќе ја образуваат; 
— групна пратеници; 
— републички орган на управата; 
— установата или група научни, стручни или 

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

и рокот за изработка на нацртот на закон, 

Член 173 
г Кога соборите ќе одлучат да им се достави оред-

лојкна закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. Ако 
подносител на предлогот за донесување на закон е 
функционер што раководи со републички орган на 
управата, предлогот на закон го поднесува Извр-
шниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон со-
борите одлучат да им се достави ^предлог на зако-
нот, тие можат да заклучат нацртот на тој закон 
да им се достави на разгледување на надлежните 
одбори на соборите. 

Член 174 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на соборите 
за начелата врз кои треба да се засновува законот 
или за содржината на законот, соборите можат 
изработката на нацртот на закон да ја доверат на 
тело, орган односно установа предвидени во член 
172 од овој деловник. 

Член 175 
Ако соборите не го усвојат предлогот за доне-

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

б) Претрес на нацрт на закон 
Член 176 

Нацртот на закон, изработен врз основа на за-
клучок од надлежнитвх собори, им се доставува на 
претседателите на соборите што го донеле заклу-
чокот. 

Член 177 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

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

Член 178 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува на Советот, кој може на над-
лежните собори да им даде свое мислење по нацр-
тот. 
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Член 179 
За претресот на нацртот на закон соборите со 

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

Член 180 
За примањето нацрт на закон се известуваат 

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

в) Поднесување предлог на закон 

Член 181 
Предлог на закон може да поднесе: секој пра-

теник или група пратеници на соборот, чии членови 
се, Изв-ршниот совет, комисија на Собранието и од-
бор на собор. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Собранието 
врз основа на заклучокот донесен при претресува-
њето на предлогот за донесување на закон или 
претресувањето на нацртот на закон. 

Член 182 
Предлог на закон се поднесува во форма во која 

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

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

Член, 183 
Предлогот на закон му се поднесува на претсе-

дателот на Собранието, кој го доставува до претсе-
дателот на Републичкиот собор, на претседателот на 
надлежниот собор на работната заедница, како и 
на ЗакЈонодавно-праваата комисија. 

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

Член 184 
За примениот предлог на закон се известуваат 

пратениците што не се членови на надлежните со-
бори преку Билтенот на Собранието. На овие пра-
теници предлогот на закон им се става на распо-
лагање во документацијата на Собранието, а̂  може 
да им се достави и лично, ако тоа тие го побараат. 

г) Скратена постапка за донесување на закон 

Член 185 
Ако со законот чие донесување се предлага не 

се уредуваат обемни или сложени прашања или до-
несувањето на законот е условено со определен рок, 
подносителот на предлогот ,на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и пред-
логот на закон. 

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

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

Член 186 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

закон соборите можат да одлучат да се скратат ут-
врдените рокови за свикување на седници и за до-
ставување нацрти на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

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

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

д) Итна постапка за донесување на закон 
Член 187 

По итна постапка може да се донесе заков само 
по искл,учок 

По итна постапка може да се донесе закон со 
кој се уредуваат такви прашања, за чие уредува-
ње постои неодложна потреба и ако со примената 
на редовната постапка за донесување на закон би 
можело да настанат штетни последици по општес-
твената заедница. 

Член 188 
Донесување на закон (по итна постапка може да 

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

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага итната постапка. 

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

Член 189 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучуваат соборите над-
лежни за донесување на законот. 

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

Член 190 
АКО надлежните собори одлучат предлогот на 

закон да се донесе по итна постапка, веднаш се 
преминува на претрес (по предлогот на закон. 

Соборите можат да одлучат, пред да преминат 
на претрес по законот, или во текот на претресот, 
од надлежните одбори на соборите и Законодавно-
правната комисија да побараат итно да им достават 
мислења и предлози по предлогот на закон. 

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

Член 191 
Нацртот односно предлогот на закон го претре-

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

Член 192 
Законодавно-правната комисија го претресува 

нацртот односно предлогот на закон откако тој ќе 
биде претресен во надлежните одбори на соборите 
што го донесуваат законот. 

На Законодавно-правната комисија и се д,оста-
вуваат и извештаите на надлежните одбори на со-
борите што го протресувале нацртот односно пред-
логот на закон, и тоа најдоцна пет дена пред денот 
определен за одржување седни,ца на Законодавно-
правната комисија на која ќе се претресува нацртот 
односно предлогот на закон. 

Законодавно-правната комисија во својот из-
вештај, што им го поднесува на соборите, дава ми-
слење и за предлозите што на соборите им ги под-
несуваат одборите што го протресувале нацртот. 

Ак 0 мислењата на Законодавно-правната коми-
сија не се во согласност со мислењата или предло-
гот на одборот што го претресувал н,ацртот односно 
предлогот на закон, својот извештај Комисијата ќе 
му го достави и на тој одбор. Ако Законодавно" 
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правната комисија и надлежниот одбор не ги усо-
гласат своите мислења и предлози, одборот ќе го 
извести за тоа соборот. 

Член 193 
АКО на седницата на надлежниот собор се под-

несени амандмани на предлогот на закон со кои 
битно се менува или дополнува текстот на предло-
гот, соборот може пред гласањето да одлучи за под-
несените амандмани да го сослуша мислењето на 
Законодавно-правната комисија. 

Член 194 
Откако ќе го претресе нацртот односно пред-

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

Известителот на Законодавно-правната комисија 
е должен, по барање од соборот, да го образложи 
мислењето и предлогот на Комисијата. 

Член 195 
При претресот на предлогот на закон во над-

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

е) Донесување на закон 

Член 196 
Законот, во чие донесување рамноправно учес-

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

Член 197 
Претседателот на соборот што го усвоил пред-

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

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

Член 198 
Откако претседателите на надлежните собори 

ќе утврдат дека затданот е изгласан во истоветен 
текст, донесениот за1гон му го упатуваат на претсе-
дателот на Собранието за цроглаеување. 

Член 199 
Ако претседателите на надлежните собори ут-

врдат дека предлогот на закон не е изгласан во 
истоветен текст во двата собора, ќе ги известат за 
тоа соборите. 

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

Член 200 
Ако меѓу соборите и по два претреса еднопо-

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

Ако во заедничката комисија не се постигне 
согласност или ако еден собор не го усвои предло-
гот на комисијата за решение на спорните праша-
ња, предлогот на закон се претресува на заедничка 
седница на двата собора. 

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

Предлогот на закон што е симнат од дневниот 
ред може, по барање на еден од тие собори или по 
барање на Извршниот совет, повторно да биде ста-
вен на дневен ред на седниците на соборите по ис-

текот на шест месеци од денот на неговото симну-
вање од дневниот ред, доколку двата собора дого-
ворно не одлучат да го стават на дневен ред пред 
истекот на овој рок. 

Б. НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ДРУГИ АКТИ НА СЕДНИЦИ НА СОБОРИТЕ 

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

на буџетот 

Член 201 
Во постапката за донесување на републички оп-

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

б) Донесување на одлуки, декларации, резолуции 
и препораки 

Член 202 
Во постапката за донесување на одлуки, декла-

рации, резолуции и препораки што се донесуваат 
со рамноправно учество на Републичкиот собор и 
надлежниот собор на работните заедници сходно се 
применуваат одредбите на овој деловник за претре-
сување предлози на закони. Претресот на пред-
лозите на овие акти е единствен, доколку не се 
одлучи одделно да се води општ претрес и претре-
сот по текстот на предлогот. 

Соборите можат да одлучат одлука, деклара-
ција, резолуција или препорака да се донесе от-
како претходно ќе се претресе нацрт на тој акт. 

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

Член 203 
Барањет,о за донесување автентично толкување 

на закон или друг акт може да поднесе секој пра-
теник, комисија, одбор или друго тело на Собра-
нието и неговите собори, Извршниот совет, Устав-
ниот суд на Македонија, Врховниот суд на Маке-
донија, Републичкото јавно обвинителство, Репуб-
личкото јавно правобранителство, општинските со-
бранија, како и работните и другите самоуправни 
организации доколку потребата од автентично тол-
кување настанала во врска со примената на репуб-
личките закони во нивното работење. 

Барањето за донесување автентично толкување 
треба да биде образложено. 

Член 204 
Барањето за донесување на автентично толку-

вање претседателот на Собранието го упатува до 
3аконодавно-цравната комненј а. 

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

Ако според мислењето на Законодавно-правната 
комисија барањето за донесување на автентично 
толкување не е оправдано, Комисијата ќе им под-
несе за тоа извештај на соборите во чиј рамнопра-
вен делокруг спаѓа донесувањето на соодветниот за-
кон или друг акт, кои по барањето и поднесениот 
извештај одлучуваат конечно. За оваа одлука на 
соборите се известува подносителот на барањето. 

Член 205 
Предлогот на автентично толкување се претре-

сува во соборите по истата постапка по која се пре-
тресуваат и (Предлозите на закон односно други ак-
ти. 

Автентичното толкување се смета за донесено 
кога е изгласано во истоветен текст во надлежните 
собори. 
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Автентичното толкување се објавува BIO f,Служ-
бениот весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

VII. ПОСТАПКА ПО ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНА НА 
УСТАВОТ 

Член 206 
Предлогот за измена на Уставот му се поднесува 

на претседателот на Собранието, кој му го упатува 
на (претседателот на Републичкиот собор. 

Предлогот за измена на Уставот мора да биде 
образложен. 

Член 207 
Откако Републичкиот собор ќе одлучи да прис-

тапи кон решавањето за измена на Уставот, прет-
седателот на Соборот им го доставува предлогот за 
измена на Уставот на претседателите на Стопан-
скиот, Просветно-културниот, Социјално-здравстве-
ниот и Организационо-политичкиот собор за дава-
ње на мислење. 

Член 208 
По примањето на предлогот за измена на Уста-

вот, претседателите на соборите на работните заед-
ници ќе свикаат седници на соборите, кои ќе треба 
да се одржат во рок од најмногу десет дена од де-
нот кога предлогот им бил доставен. 

Мислењето на соборот по предлогот за измена 
на Уставот претседателот на соборот на работните 
заедници му го доставува на претседателот на Ре-
публичкиот собор веднаш по завршувањето на сед-
ницата на соборот на која бил пренесуван пред-
логот. 

Член 209 
Републичкиот собор може да одлучи пред пре-

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

Ако предлогот за измена на Уставот не е под-
несен во текст во кој измената треба да биде из-
вршена, Соборот може да образува комисија со за-
дача да изработи текст на предлогот за измена на 
Уставот. 

Комисијата ја сочинуваат претседател и најмал-
ку деветнаесет членови од редот на пратениците на 
Републичкиот собор. Освен тоа, за членови на ко-
мисијата можат да бидат избрани и научни, струч-
ни и јавни работници. 

Член 210 
Откако претседателот на Републичкиот собор ќе 

ги добие мислењата од соборите на работните за-
едници и извештајот на Комисијата од претходниот 
член, ќе свика седница на Соборот. 

Член 211 
Амандман на предлогот за измена на Уставот 

може да поднесе група од најм-алку десет пратени-
ци на Републичкиот собор. Амандман на цредлогот 
за измена на Уставот, кој е поднесен од определен 
број пратеници, може да поднесува и Извршниот 
совет. 

Амандманите на предлогот за измена на Уставот 
се поднесуваат писмено и тоа најдоцна осум дена 
пред седницата на која Републичкиот собор ќе го 
претресува предлогот и веднаш им се доставуваат 
на членовите на Соборот. 

Подносителите на предлогот за измена на Уста-
вот можат да поднесуваат амандмани до завршува-
њето на претресот. 

Амандманите на подносителот на предлогот за 
измена на Уставот што се поднесени во текот на 
претресот се умножуваат и им се доставуваат на 
сите членови на соборот пјред да се пристапи кон 
нивното гласање. 

Член 212 
Текстот за измена на Уставот, што е усвоен во 

Републичкиот собор, претседателот на Соборот им го 
доставува на претседателите на соборите на ра-

ботните заедници кои добиениот текст веднаш им 
го доставуваат на членовите на Соборот. 

Член 213 
По приемот на текстот за измена на Уставот, 

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

Оваа седница се одржува најдоцна во рок од 
петнаесет дена од денот на усвојувањето измената 
на Уставот во Републичкиот собор. 

Член 214 
Измената на Уставот ја прогласува Републички-

от собор на седницата што се одржува (тто истекот 
на рокот од петнаесет дена од усвојувањето на из-
мената во Соборот. 

Измената на Уставот Републич,киот собор може 
да ја прогласи и пред истекот на рокот од петнае-
сет дена од усвојувањето на измената во Соборот, 
ако соборите на работните заедници на своите сед-
ници, одржани по усвојувањето на измената во 
Републичкиот собор, одлучиле да се согласат со тек-
стот на измената. 

Измената на Уставот се прогласува со одлука. 

Член 215 
Ако најмалку три собори на работните заедници 

одлучиле да не се согласат со текстот на измената 
на Уставот што е усвоен во Републичкиот собор, 
измената на Уставот не се прогласува и претседа-
телот на Републичкиот собор за тоа ќе го извести 
претседателот на Собранието за да распише рефе-
рендум за измената на Уставот. 

Измената на Уставот, усвоена на референдумот, 
ја прогласува Републичкиот собор. 

VIII. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО И 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОБРАНИЕТО 

1. Претседател на Собранието 

Член 216 
Претседателот на Собранието се избира на за-

едничка седница на сите собори од редот на члено-
вите на Републичкиот собор на четири години, ако 
пред истекот на овој рок не му истечува пратенич-
киот мандат. 

Член 217 
Претседателот на Собранието ги организира и 

свикува заедничките седници на сите собори и им 
претседава; покренува иницијатива за претресува-
ње на одделни прашања од делокругот на Собра-
нието и неговите тела и се грижи за усогласување-
то на нивната работа; ја поттикнува меѓусебната 
соработка на телата на Собранието, а по потреба и 
ги свикува и се грижи за нивната соработка со 
другите органи и со општествено-политичките ор-
ганизации. 

Претсед,ателот на Собранието се грижи за при-
мената на овој деловник, за спроведувањето наче-
лото на јавност во работата на Собранието и за ос-
тварувањето правата на пратениците, распишува 
избори за пратеници и врши други работи предви-
дени со Уставот и со овој де,ловник. 

Претседателот на Собранието ги потшишува ука-
зите за прогласувањето на законите, ги потпишува 
актите донесени на заедничка седница на сите со-
бори, како и сите други акти на Собранието освен 
препораките на одделни собори. 

Член 218 
Претседателот на Собранието има право на те-

лата на Собранието да им предложи да расправаат 
за прашања од нивниот делокруг и да учествува 
во расправањето по сите прашања што се на дне-
вен ред на седницата на тие тела. 

Член 219 
Собранието има еден или повеќе потпретседате-

ли што се избираат на заедничка седница па сите 
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собори од редот на членовите на Републичкиот со-
бор на четири години, ако јпред истекот на овој 
рок не им истечува пратеничкиот мандат. 

Бројот на потпретседателите се утврдува на за-
едничка седница на сите собори пред нивниот из-
бор. 

Член 220 
Потпретседателите на Собранието му помагаат 

на претседателот на Собранието во работата и во 
договор со него вршат определени работи од него-
виот делокруг. 

Во случај на отсутност или спреченост, претсе-
дателот го заменува еден од потпретседателите. 

2. Претседателство на Собранието 

Член 221 
Претседателството на Собранието го сочинуваат: 

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

Во работата на Претседателството учествува и 
секретарот на Собранието. 

Член 222 
Претседателството на Собранието: 
— ги толкува одредбите на овој деловник за 

разграничувањето делокругот на соборите и други-
те тела на Собранието како и другите одредби на 
овој деловник и зазема ставови по прашањата од 
заеднички интерес за работата на соборите; 

— ја усогласува работата на соборите и ја обез-
бедува соработката на соборите и другите тела на 
Собранието; 

— го следи начинот на работа на телата на 
Собранието и дава иницијатива за унапредување 
на таа работа; 

— со претседателите на комисиите, одборите и 
другите тела на Собранието и неговите собори ги 
претресува прашањата во врска со работата на тие 
тела; 

— се грижи за обезбедувањето услови за работа 
на пратениците; 

— ги усогласува односите на телата на Собра-
нието и Извршниот савет во врска со работата во 
Собранието; 

— покренува иницијатива за претресување на 
прашања од општ интерес за Републиката заедно 
со претставниците на општествено-политичките ор-
ганизации и на здруженијата; 

— одлучува за (примање делегации на претстав-
нички тела и за испраќање делегации на Собра-
нието во посета на претставнички тела и го опре-
делува нивниот состав; 

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

— обезбедува проучување на одделни прашања 
од областа на општествено-економокото и општес-
твено-политичкото уредување за потребите на Со-
бранието и неговите тела и обезбедува соработка на 
заинтересираните органи и организации при раз-
гледувањето и решавањето на тие прашања; 

— ги утврдува правилата за внатрешниот ред 
во Собранието; 

— го разгледува ^предлогот на претсметката на 
приходите и расходите на Собранието; 

— врши и други работи определени со овој де-
ловник. 

Во усогласувањето работата на соборите Прет-
седателството на Собранието особено се грижи за 
усогласувањето на програмите за работа на собо-
рите и другите тела на Собранието и ги усогласува 
роковите и начинот на претресување на прашањата 
за кои соборите одлучуваат во рамноправен дело-
круг како и за вршењето на други работи од за-
еднички интерес за два или повеќе собори и ги 
определува предлозите и прашањата кои поради 

својата природа и значење треба првенствено да се 
решаваат. 

Член 223 
Претседателството на Собранието може да пред-

ложи на дневен ред на седница на собор да се ста-
ви определено прашање и може да побара опреде-
лено прашање да се претресе на седница на коми-
сија, одбор или друго тело на Собранието и него-
вите собори. 

Член 224 
Седниците на Претседателството на Собранието 

ги свикува претседателот на Собранието. 
На седниците на Претседателството на Собра-

нието можат да се повикуваат и претседателите на 
другите тела на Собранието, членови на Извршниот 
совет, функционери што раководат со републички 
органи на управата, претставници на општинските 
собранија, претставници на општествено-политич-
ките организации, како и претставници на работни-
те и други самоуправни организации. 

Член 225 
Предлог на дневен ред на седница на Претседа-

телството поднесува' претседателот на Собранието. 
Претседателот на Собранието ги потпишува ак-

тите што ги содржат ставовите и заклучоците на 
Претседателството. 

Член 2126 
Начинот на работа на Претседателството на Со-

бранието го определува Претседателството. 

IX. ОДНОСИТЕ НА ТЕЛАТА НА СОБРАНИЕТО 
СПРЕМА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИ-

ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Односите на соборите на Собранието и 
Извршниот совет 

Член 227 
Соборите на Собранието можат да даваат иници-

јатива за работата на Извршниот совет, да утврду-
ваат насоки за неговата работа и да ја оценуваат 
неговата работа. 

Соборите можат од Извршниот совет да бараат: 
— да подготви предлог на закон или друг акт 

од нивниот делокруг; 
— да им го изложи својот став за определени 

прашања што се на дневен ред на нивните седници; 
— да им поднесе извештај за определени праша-

ња од нивниот делокруг. 
На Извршниот совет соборите можат да му упа-

туваат прашања. 

Член 228 
Извршниот совет може на соборите на Собра-

нието да им предложи: 
— да протресат определено прашање и по него 

да заземат став; 
— да се свика седница на собор за да му го 

изложи својот став по определени прашања; 
— да се образува заедничка комисија од чле-

новите на соборите на Собранието и на Извршниот 
совет заради проучување или претресување на оп-
ределени прашања и заради Подготвување предлози 
на закони или други акти. 

Член 229 
Претседателот на собор на Собранието ќе свика 

седница на соборот односно на дневен ред на седни-
цата на соборот ќе предложи да се стави определено 
прашање ако тоа го побара Извршниот совет. 

Член 230 
Собранието го известува Извршниот совет за 

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

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

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

Член 231 
Претставник на Извршниот совет може, до за-

вршувањето на претресот, да му предложи на собо-
рот да се одложи претресот по предлог на закон или 
друг акт што го поднел Советот. Претставникот мо-
же да предложи да се одложи претресот по праша-
ње што е на дневен ред на седница на собор, коми-
сија, одбор или друго тело на Собранието и него-
вите собори, за да може Советот да заземе став по 
тоа прашање. 

Извршниот совет преку свој претставник може 
да изјави дека како свој предлог го презема пред-
логот на закон или друг акт што подносителот го по-
влекол. 

Член 232 
Предлог на закон или друг акт, што не потек-

нува од Извршниот совет, му се доставува на Из-
вршниот совет на мислење. 

Извршниот совет може, до заклучувањето на 
претресот, да поднесува амандмани на предлозите 
на закони и други акти што тој не ги поднел. 

2. Односите на одборите, комисиите и другите тела 
на Собранието и на соборите спрема Извршниот 

совет 
Член 2133 

Одборите, комисиите и другите тела на Собра-
нието и неговите собори можат да бараат од Изврш-
ниот совет, преку свој претставник, да го изложи 
својот став по одделни прашања што се на дневен 
ред на седницата на одбор, комисија односно друго 
тело или да им достави свое мислење по предлог 
на одделен закон или друг акт. 

По повод на вакво барање Извршниот совет на 
соодветното тело може да му предложи да се одло-
жи разгледувањето на прашањето за кое од Изврш-
ниот совет е побарано да го изложи својот став од-
носно да достави свое мислење, или тоа прашање 
да се симне од дневниот ред на седницата. 

Ако одборот, комисијата или друго тело не го 
усвои предлогот на Извршниот совет и остане при 
своето барање, за тоа ќе го извести соодветниот со-
бор на Собранието кој ќе одлучи дали ќе се поста-
пи по барањето на одборот, комисијата односно дру-
го тело. 

Член 234 
Извршниот совет преку свој претставник уче-

ствува во работата на одборите, комисиите и дру-
гите тела на Собранието и неговите собори кога на 
дневен ред се разгледуваат прашања во врска со из-
вршувањето на политиката што ја утврдило Собра-
нието, во врска со извршувањето на законите и 
другите акти или кога се претресуваат предлози за 
донесување на закони или други акти и нацрти 
или предлози на тие акти и им дава мислење по тие 
прашања. 

Член 235 
Претседателот на одбор, комисија односно друго 

тело на Собранието и неговите собори ќе свика сед-
ница на телото односно за дневен ред на седница 
на одборот, комисијата односно друго тело ќе пред-
ложи претресување на определено прашање ако тоа 
го побара Извршниот совет за да го изложи СВОЈОТ 
став. 

Член 236 
Одборите, комисиите и другите тела на Собра-

нието и неговите собори одделни прашања од сво-
јот делокруг можат да претресуваат заедно со со-

одветниот одбор, комисија или друго тело на Из-
вршниот совет. 
ч 1 i t I 

3. Извештаи на Извршниот совет 

Член 237 
Извршниот совет му поднесува на Собранието 

општ извештај за својата работа и за политиката 
што ја спроведувал во одделни области од опште-
ствениот живот, како и посебни извештаи по опре-
делени прашања од својот делокруг. 

Своите извештаи Извршниот совет му ги подне-
сува на Собранието по сопствена иницијатива или 
по барање од Републичкиот собор. 

Собор на работните заедници има право од Из-
вршниот совет да побара да му поднесе посебен из-
вештај по определени прашања од делокругот на 
тој собор. 

Член 238 
Извештаите на Извршниот совет ги претресува 

секој собор во својот делокруг. 
По барање од Извршниот совет или врз основа 

на одлука на соборите извештај на Извршниот со-
вет може да се претресе или експозе по извештајот 
да се поднесе и на заедничка седница на два или 
повеќе собори. 

Одборите, комисиите и другите тела на соборите 
во својот делокруг можат претходно да ги разгле-
дуваат извештаите на Извршниот совет. 

Член 239 
На седница на собор претресот по извештаите 

на Извршниот совет почнува со експозе од прет-
ставникот на Извршниот совет. 

Претресот по извештаите е единствен. 
Претресот по извештаите се извршува со прост 

премин на дневен ред или со заклучок на соборот, 
со кој се заземаат ставови и се утврдуваат задачите 
и насоките за натамошната работа на Извршниот 
совет. 

Во смисла на одредбите од овој деловник, по 
повод извештаите на Извршниот совет, соборите мо-
жат да донесуваат резолуции и препораки. 

4. Одговорност на Извршниот совет 
Член 240 

Извршниот совет за својата работа му одговара 
на Собранието. 

Правата на Собранието во поглед одговорноста 
на Извршниот совет ги остварува Републичкиот со-
бор. 

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

Член 241 
Ако смета дека не е во состојба да го обезбеди 

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

Член 242 
Колективната оставка на Извршниот совет прет-

седателот на Советот му ја поднесува на претседате-
лот на Собранието, кој му ја упатува на претседате-
лот на Републичкиот собор. 

Член 243 
Извршниот совет има право и должност својата 

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

бличкиот собор може да отвори претрес. 

Член 244 
Оставка на должноста може да поднесе и прет-

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

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

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

Претседателот на Извршниот совет и членот на 
Советот имаат право и должност оставката да ја 
образложат. 

По повод оставката на претседателот на Изврш-
ниот совет односно на членот на Советот, Републич-
киот собор може да отвори претрес. 

Член 245 
Ако смета дека не е во состојба да обезбеди из-

вршување на закон или друг акт чие донесување се 
предлага или ако смета дека не може да сноси од-
говорност ако не се донесе законот односно другиот 
акт што тој го предлага, Извршниот совет може да 
постави прашање за доверба. 

Член 246 
Прашањето за доверба во им^го на Извршниот 

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

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

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

Член 247 
Прашање за доверба на Извршниот совет во це-

лина или на одделен член на Советот на седница на 
собор можат да постават десет пратеници — члено-
ви на тој собор. 

Еден од пратениците што го поставуваат праша-
њето за доверба, на седницата на соборот задолжи-
телно ќе ги изнесе причините поради кои го поста-
вуваат тоа прашање. 

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

Член 248 
Кога по повод на поставеното прашање за до-

верба од пратениците соборот на работните заедни-
ци ќе му изгласа недоверба на Извршниот совет или 
на одделен член на Советот, ќе му предложи на 
Републичкиот собор да започне постапка за разрез 
шување на Извршниот совет односно на одделен 
негов член. 

Соборот на работните заедници може да опреде-
ли свој претставник кој на седницата на Републич-
киот собор ќе го образложи предлогот за започну-
вање на постапка за разрешување на Извршниот со-
вет односно негов одделен член. 

Член 249 
Републичкиот собор на својата седница го раз-

гледува прашањето за доверба на Извршниот совет 
или на одделен член на Советот, ако тоа прашање 
го поставиле десет пратеници — членови на Собо-
рот или ако некој од соборите на работните заед-
ници му предложил да започне постапка за разре-

шување на Извршниот совет односно на одделен не-
гов член. 

Кога по повод на поставеното прашање за до-
верба или по повод предлогот на некој од соборите 
на работните заедници Републичкиот собор му из-
гласа недоверба на Извршниот совет или на негов 
одделен член, ќе го разреши од должност претсе-
дателот и сите членови односно одделниот член на 
Советот. 

5. Односите на телата на Собранието и републички-
те органи на управата 

Член 250 
Секој собор на Собранието може, во рамките на 

својот делокруг, од републичките органи на упра-
вата да бара: 

— да проучат определено прашање од својот де-
локруг и за тоа да му поднесат извештај; 

— да ја изнесат состојбата во областа на својот 
делокруг; 

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

Член 251 
Републичките органи на управата се известу-

ваат за седниците на телата на Собранието на кои 
ќе бидат претресувани прашања што се однесуваат 
на областа од нивниот делокруг заради учество на 
нивни претставници на тие седници. 

Одбор, комисија или друго тело на Собранието 
и неговите собори имаат право да бараат на нивна 
седница да присуствува претставник на републич-
киот орган на управата, кога на седницата се рас-
права прашање од делокругот на тој орган. 

Претставникот на републичкиот орган на упра-
вата има право на седница на одбор, комисија или 
друго тело да учествува во расправањето по праша-
њето од делокругот на тој орган. 

Член 2i52 
Соборите на Собранието можат да покренуваат 

иницијатива за работата на републичките органи на 
управата, да даваат насоки за нивната работа како 
и да ја оценуваат нивната работа. 

Член 253 
За извршувањето на своите задачи одборите, ко-

мисиите и другите тела на Собранието и неговите 
собори соработуваат со функционерите што рако-
водат со републичките органи на управата и за таа 
цел можат од нив да бараат особено: 

— да ги известуваат редовно за состојбата во 
соодветната област од нивниот делокруг или да им 
ја изложат состојбата во таа област; 

— податоци, објаснувања и известувања за из-
вршувањето на законите и другите прописи од нив-
ниот делокруг како и други податоци со кои тие 
располагаат или се должни во својот делокруг да ги 
собираат и евидентираат; 

— да обезбедат изработка на нацрт на закон или 
друг акт или елаборат за одделни прашања за кои 
ќе расправа собор на Собранието или да им укажат 
стручна помош при изработувањето на закон или 
друг акт што тие, според заклучокот на соборот, го 
подготвуваат за седница на соборот, како и да им 
дадат мислење по нацрт на акт. 

Ваквите барања комисиите и другите тела на 
Собранието им ги упатуваат на републичките орга-
ни на управата, по правило, преку претседателот 
на Собранието, одборите, комисиите и другите тела 
на соборите преку претседателот на соборот или врз 
основа на договор меѓу претседателот на телото и 
функционерот што раководи со соодветниот репуб-
лички орган на управата. 

Член 254 
По барање од одборите, комисиите и другите 

тела на Собранието и неговите собори функционе-
рите што раководат со републичките органи на уп-
равата се должни да обезбедат соработка на орга-



Стр. 422 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ .21 јуни 1967 

нот со анкетните или слични комисии, студиски гру-
пи или други групи на стручњаци што тие ги обра-
зувале заради проучување на определени прашања 
или подготвување на елаборати за тие прашања. 

Член 25в 
Функционерите што раководат со републичките 

органи на управата можат на одборите, комисиите 
и другите тела на Собранието и неговите собори да 
им предложат на дневен ред на седница на одбор, 
комисија односно друго тело да се стават опреде-
лени прашања од нивниот делокруг. Одборот, коми-
сијата односно друго тело одлучува дали тие пра-
шања ќе ги стави на дневен ред на своја седница. 

Функционерите што раководат со републичките 
органи на управата имаат право да присуствуваат 
на седниците на соборите, на одборите, комисиите 
и другите тела и да учествуваат во расправањето 
ако на дневниот ред се прашања што се однесуваат 
на областа од нивниот делокруг. 

Член 256 
Републичките органи на управата се должни 

да го известуваат Собранието за својата работа. 
Во извештаите за својата работа републичките 

органи ја изложуваат и состојбата во областа на сво-
јот делокруг. 

Надлежните собори на Собранието имаат право 
од републичките органи на управата да бараат по-
времени извештаи за нивната работа и за состојбата 
во областа на нивниот делокруг. 

Член 257 
Извештаите на републичките органи на упра-

вата ги претресува секој собор на Собранието во 
својот делокруг. 

Извештаите можат претходно да ги разгледуваат 
и одборите, комисиите и другите тела на соборите 
во својот делокруг. 

Ако одборите, комисиите и другите тела прет-
ходно разгледувале извештај на републички орган 
на управата, тие го известуваат соборот за своето 
мислење и за своите предлози во врска со извеш-
тајот и можат да определат свој известител, кој на 
седницата на соборот ќе ги изложи мислењата и 
предлозите на одборот, комисијата односно друго 
тело. 

Член 258 
Претресот на извештаите на републичките ор-

гани на управата е единствен. 
Претресот на извештаите на седница на собор 

се завршува со прост премин на дневен ред или со 
заклучок во кој соборот зазема став и утврдува за-
дачи и насоки за натамошната работа на републич-
ките органи на управата. 

По повод на овие извештаи, соборите можат, во 
смисла на одредбите на овој деловник, да донесу-
ваат резолуции и препораки. 

Член 259 
Ако функционерот што раководи со републички 

орган на управата смета дека не може да сноси од-
говорност за работата на тој орган и за извршува-
њето на задачите и работите од неговата надлеж-
ност, може да поднесе оставка на таа должност. 

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

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

Член 260 
Десет пратеници членови на еден собор можат 

на седница на соборот да постават прашање за до-
верба на функционер што го именува Собранието. 

Ако по повод на поставеното прашање за довер-
ба соборот на работните заедници му изгласа недо-
верба на функционерот, ќе му предложи на Репуб-

личкиот собор да поведе постапка за неговото раз-
решување. ^ 

Кога по повод на поставеното прашање за довер-
ба или по повод предлог на некој од соборите на 
работните заедници Републичкиот собор му изгласа 
недоверба на функционер што го именува Собра-
нието, Соборот ќе го разреши од должност. 

X. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА, ВРХОВНИОТ СУД НА МА-
КЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД, РЕПУ-
БЛИЧКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И РЕПУБ-

ЛИЧКОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

1. Односи на Собранието и Уставниот суд 

^ Член 261 
Соборите на Собранието во рамките на својот 

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

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

Мислењата и предлозите на Уставниот суд при 
нивното разгледување во соборите се разгледуваат 
во надлежните одбори на соборите и во Законодав-
но-правната комисија, кои на соборите им поднесу-
ваат извештај со свои мислења и предлози. 

Член 262 
На седницата на соборот на која се разгледуваат 

мислењата и предлозите на Уставниот суд на Маке-
донија се повикува и претседателот на Уставниот 
суд. 

Претседателот на Уставниот суд може да уче-
ствува во работата на соборите кога се разгледуваат 
мислењата и предлозите на Судот. 

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

Член 263 
Предлогот за започнување постапка за оценува-

ње уставноста на закон што Уставниот суд на Ју-
гославија или Уставниот суд на Македонија му го 
доставува на Собранието како на учесник во по-
стапката пред Судот, му се упатува на разгледу-
вање на телото на Собранието што ќе го определи 
претседателот на Собранието. 

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

Собранието, како учесник во постапката, пред 
Уставниот суд го застапува секретарот на Собрание-
то или пратеник што ќе го определи претседателот 
на Собранието. 

Член 264 
Одлуките на Уставниот суд што се однесуваат 

на републички закон Уставниот суд му ги доставу-
ва на претседателот На Собранието, кој ги упатува 
на претседателите на надлежните собори. 

Соборите на Собранието, во рамките на СВОЈОТ 
делокруг, на својата прва наредна седница ги раз-
гледуваат мерките што треба да се преземат во вр-
ска со одлуките на Уставниот суд што се однесу-
ваат на републички закон. 

По повод одлуките на Уставниот суд, кои се од-
несуваат на републички закон, надлежните одбори 
на соборите и Законодавно-правната комисија на 
соборите им поднесуваат извештаи со предлози на 
мерки што треба да се преземат во врска со тие од-
луки, 
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При разгледувањето на мерките во врска со од-
луките на Уставниот суд, кои се однесуваат на ре-
публички закон, соборите на Собранието можат да 
заклучат републичкиот закон да се измени и да оп-
ределат тело или орган што ќе подготви предлог за 
изменување на законот. 

Член 265 
Одлука за започнување на постапката за оцену-

вање уставноста и законитоста на општите акти 
пред Уставниот суд на Југославија, односно Устав-
ниот суд на Македонија донесува секој собор на 
Собранието во областите што спаѓаат во неговиот 
делокруг за донесување на закони и други акти. 

Одлука за започнување на постапка пред Устав-
ниот суд на Југославија по споровите за правата и 
должностите меѓу Федерацијата и Републиката, меѓу 
Републиката и другите републики и по споровите за 
разграничување, како и за започнување на постап-
ка пред Уставниот суд на Македонија, по спорови-
те за правата и должностите меѓу Републиката и 
општините, донесува Републичкиот собор. 

Член 266 
Предлог за донесување на одлука за започну-

вање на постапка пред Уставен суд може да подне-
се одбор или друго тело на соборот и секој прате-
ник на соборот. 

Предлог за донесување на одлука за започнува-
ње на постапка пред Уставниот суд на Југославија 
може да поднесе и Извршниот совет. 

Член 267 
Предлог за донесување на одлука за започнува-

ње на постапка пред уставен суд претходно се раз-
гледува од Законодавно-правната комисија, која на 
соодветниот собор по поднесениот предлог му подне-
сува извештај со свое мислење. 

Член 268 
Предлогот за започнување постапка пред уста-

вен суд го потпишува претседателот на Собранието. 
Претседателот на Собранието ги определува за-

стапниците на Собранието пред Уставниот суд. 

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

Член 269 
Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопан-

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

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

Член 270 
Извештајот на Врховниот суд на Македонија 

односно Вишиот стопански суд претседателот на су-
дот му го доставува на претседателот на Собрание-
то, кој му го упатува на претседателот на Републич-
киот собор и на претседателот на Организационо-
политичкиот собор. Ако извештајот содржи праша-
ња од посебен интерес и за некој друг собор, прет-
седателот на Собранието ќе му го упати и на прет-
седателот на тој собор. 

Член 271 
Извештаите на Врховниот суд на Македонија 

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

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

Член 272 
Врз основа на претресот на извештајот на Вр-

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

3. Односи на Собранието и Републичкото јавно об-
винителство односно Републичкото јавно правобра-

нителство 

Член 2173 
Републичкиот јавен обвинител, по барање од 

Собранието или по сопствена иницијатива, му до-
ставува на Собранието извештаи за проблемите во 
применувањето на законите што се појавуваат во 
вршењето на функцијата на јавното обвинителство 
и за други проблеми што се појавуваат во работата 
на јавното обвинителство, како и за состојбата на 
криминалитетот и за другите проблеми и појави од 
општо значење што јавното обвинителство ги забе-
лежало во својата работа. 

Член 274 
Републичкиот јавен правобранител, по барање 

од Собранието или по сопствена иницијатива, на 
Собранието му доставува извештај за забележени-
те појави што се од значење за правната заштита 
на општествениот имот, како и за други проблеми 
што се појавуваат во работата на јавното право-
бранителство. 

Член 275 
Во поглед на поднесувањето, разгледувањето и 

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

XI. СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО И НЕГОВИ-
ТЕ ТЕЛА СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И 

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 276 
Во остварувањето на своите права и должности 

Собранието развива разновидни форми на соработ-
ка со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија, со Сојузот на синдикатите, Сојузот 
на младината, Сојузот на здруженијата на борците 
од Народноослободителната војна и со други оп-
штествено-политички организации, самоуправни ор-
ганизации и здруженија. 

Член 277 
Собранието на заедничка седница на сите со-

бори, заедно со претставници на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија и претстав-
ници на другите општествено-политички организа-
ции и здруженија што делуваат на целата терито-
рија на Републиката, како општ собор, може да 
претресува прашања од општ интерес за Републи-
ката. 

Иницијатива за свикување на општ собор може 
да потекле од Претседателството или од соборите на 
Собранието како и од општествено-политичките ор-
ганизации и здруженија. 

Седниците на општиот собор договорно ги орга-
низираат Претседателството на Собранието и нај-
високите органи на општествено-политичките орга-
низации и здруженија. 

Седниците на општиот собор ги свикува претсе-
дателот на Собранието. 

На општ собор можат да се донесуваат деклара-
ции и резолуции, како и препораки за работата на 
државните органи и работните и други самоуправни 
организации. 

Член 278 
Телата на Собранието можат од општествено-

политичките организации, од работните и другите 
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самоуправни организации и од здруженијата да ба-
раат мислења по предлозите на одделни закони и 
други акти, или по други прашања, 

Кога тело на Собранието бара мислење од оп-
штествено-политичка, работна или друга самоуправ-
на организација или здружение, организацијата од-
носно здружението имаат право своето мислење 
преку претставник да го образложат на седница на 
тоа тело. 

Член 279 
Телата на Собранието на своите седници можат 

да повикуваат претставници на општествено-поли-
тичките, работни и други самоуправни организации 
и здруженија заради советување со нив по одделни 
прашања и за да ги ислушаат нивните мислења по 
определени прашања што се на дневен ред на нив-
ните седници. 

ХП. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 

Член 280 
Собранието ја известува јавноста за работата на 

своите тела и за одлуките и ставовите по прашања-
та што ги протресувало. 

За запознавање јавноста со работата на Собра-
нието на вообичаен начин се објавуваат нацртите 
и предлозите на позначајните закони и другите ак-
ти што се претресуваат во Собранието и се од ин-
терес за јавноста. 

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

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

Член 281 
На граѓаните им е достапен информативниот и 

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

Член 282 
На граѓаните им се обезбедува, во согласност со 

правилата за внатрешниот ред во Собранието, сло-
боден пристап на заедничките и одделните седници 
на соборите на Собранието, во просторот определен 
за таа цел. 

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

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

Член 283 
Претставниците на печатот и другите видови 

информации имаат право да присуствуваат на заед-
ничките односно одделните седници на соборите на 
Собранието и да ја известуваат јавноста за работата 
на седниците. 

На заедничка односно одделна седница на со-
борите може да се одлучи претставници на печатот 
и другите видови информации да можат да при-
суствуваат на седницата на која се расправа за пра-
шање без присуство на јавноста. За таквото праша-
ње претставниците на печатот и другите видови ин-
формации можат за јавноста да ги даваат само оние 
известувања за кои ќе се одлучи на седницата. На 
седницата може да се одлучи известувања за такво 
прашање да можат да се дадат и по истекот на оп-
ределен рок. 

Претставниците на печатот и другите видови 
информации имаат право да присуствуваат и на сед-
ниците на комисиите, одборите и другите тела на 
Собранието и неговите собори и да ја известуваат 
јавноста за работата на овие седници. 

На седница на комисија, одбор или друго тело 
на Собранието и неговите собори може да се одлучи 
по одделно прашање да се расправа без присуство 
на претставниците на печатот и другите видови ин-
формации. 

Член 284 
Правата и должностите на претставниците на 

печатот и другите видови информации во Собрание-
то поблиску се уредуваат со посебни правила што 
ги донесува претседателот на Собранието. 

ХШ. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 285 
Стручните, административните, техничките и 

другите работи со кои се обезбедуваат условите за 
функционирање на Собранието ги вршат службите 
на Собранието. 

Член 286 
Службите на Собранието се организираат: 
1. како заеднички служби на Собранието, обра-

зувани за да се обезбедат во правен, организационен, 
материјален и технички поглед условите за функ-
ционирање на Собранието; 

2. како стручни служби на соборите, одборите и 
комисиите; 

3. како самостојни служби за вршење на опре-
делени видови работи за потребите на Собранието. 

Член 287 
Собранието има секретар што го именува и раз-

решува Републичкиот собор по предлог од Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на со-
бранието. 

Секретарот на Собранието: 
— му помага на претседателот во организирање-

то на заедничките седници на сите собори и на сед-
ниците на претседателството на Собранието и се 
грижи за изработувањето на записниците од тие 
седници; 

— ги спроведува заклучоците на Претседател-
ството на Собранието во поглед на организацијата 
и работата на службите на Собранието и се грижи 
за унапредувањето работата на тие служби; 

— го усогласува работењето на службите на Со-
бранието; 

— го составува предлогот на претсметката на со-
бранието и е наредбодател за извршувањето на таа 
претсметка; 

— врши и други работи определени со ОВОЈ де-
ловник. 

За својата работа секретарот му одговара на Со-
бранието и на претседателот на Собранието. 

Член 288 
Со стручните служби во соборите, одборите и ко-

мисиите раководат секретари на соборите, одборите 
и комисиите. 

Секретарот на собор, одбор односно комисија: 
— му помага на претседателот на соодветното 

тело во организирањето на седниците на тоа тело; 
— ја организира стручната работа за потреоите 

на односното тело и раководи со таа работа; 
— му дава на соодветното тело и на неговиот 

претседател стручни мислења по прашањата од де-
локругот на тоа тело; 

— обезбедува стручна и документирана оора-
ботка на прашањата и материјалите потребни за ра-
ботата на соодветното тело; 

— се грижи за изработување на записниците од 
седниците на соодветното тело; 

— врши и други работи определени со деловни-
кот на соборот. 

Сите работи од својот делокруг секретарите на 
соборите, одборите и комисиите ги вршат во соглас-
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ност со заклучоците на телата чии што секретари 
се и според упатствата од претседателите на тие 
тела. 

За својата работа секретарот на собор, одбор 
односно комисија му одговара на претседателот на 
соодветното тело. 

На секретарите на соборите, одборите и коми-
сиите во вршењето на работите од нивниот делокруг 
им помагат соработници — стручњаци за соодветна-
та област. 

Член 289 
Секретарите на соборите ги именува и разрешу-

ва Соборот по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието. 

Секретарите на одборите и комисиите на со-
бранието и неговите собори ги именува и разрешува 
претседателот на Собранието. 

Член 290 
Како самостојна служба, специјализирана за вр-

шење на определени видови работи за потребите на 
Собранието, се организира Служба за информации 
и документација. 

Со службата раководи секретар што го именува 
претседателот на Собранието. 

Претседателството на Собранието може да опре-
дели самостојни служби да се организираат и за вр-
шење на други работи. 

Член 291 
Службата за информации и документација изда-

ва билтен, дневник и други публикации. 
Билтенот и другите публикации им се доста-

вуваат на сите пратеници, на Извршниот совет, на 
републичките органи на управата ,на собранијата на 
општествено-политичките заедници, како и на оп-
штествено-политичките организации и здруженија 
што ќе ги определи Претседателството на Собрание-
то. 

Билтенот на Собранието особено содржи: инфор-
мации за закажаните и одржаните седници на со-
борите, одборите, комисиите и другите тела на Со-
бранието и неговите собори, програмите за работа на 
телата на Собранието, пратеничките прашања по-
ставени на Извршниот совет и функционерите што 
раководат со републичките органи на управата и од-
говорите дадени на овие прашања како и други пра-
шања од работата на Собранието. 

Член 292 
Другите стручни и други служби за потребите на 

Собранието ги организира секретарот на Собранието. 
Секретарот на Собранието раководи со работата 

на тие служби, им ги определува задачите и им дава 
упатства за вршење на работите од нивниот дело-
круг. 

Член 293 
Во Собранието и неговите тела можат да се на-

значуваат советници. 
Советниците вршат работи и задачи што се од 

посебно значење и интерес за Собранието односно 
за определено тело на Собранието, што ќе им ги до-
вери претседателот на Собранието односно претсе-
дателот на соодветното тело на кого тие му одгова-
раат за својата работа. 

Советниците ги назначува и разрешува претсе-
дателот на Собранието, по предлог од претседателот 
на соодветното тело на Собранието. Со решението за 
назначување се определува и положбата на советни-
кот. 

Член 294 
Работите на службите на Собранието ги вршат 

стручни, административни и извршни работници. 

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 295 
Од денот на почетокот на применувањето на овој 

деловник претставува да важи Привремениот делов-
ник на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 41/63). 

198. 
Врз основа на член 90 од Одлуката за изме-

нување и дополнување на Деловникот на Репуб-
личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/67), Законодавно-правната комисија на 
Собранието на СР Македонија, на својата седница 
одржана на 5 јуни 1967 година, го утврди пре-
чистениот текст на Деловникот на Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Репуб-
личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија ги опфаќа: Деловникот на 
Републичкиот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/65) и Одлуката за изменување и 
дополнување на Деловникот на Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 21/67), 
во кое е означено и времето на нивното влегу-
вање во сила. 

Бр. 67 
6 јуни 1967 год. 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на COP Македонија 

Кочо Тулевски, с. р. 

ДЕЛОВНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правилата за работа и организацијата на Ре-

публичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија (Соборот) се утврдуваат 
со Деловникот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (Деловник на Собранието) 
и со овој деловник. 

Со овој деловник Соборот ги утврдува и пра-
вилата за организацијата, начинот на работењето 
и делокругот на своите постојани одбори и ко-
мисии. 

Постојаните одбори и комисии на Соборот мо-
жат да донесуваат свои деловници 

Член 2 
Ако некое прашање од организацијата и рабо-

тата на Соборот не е уредено со овој деловник, Со-
борот за таквото прашање одлучува во согласност 
со начелата утврдени во Уставот и Деловникот на 
Собранието. 

Член 3 
Својот деловник Соборот го донесува според 

постапката за донесување одлуки на Соборот. 
Изменувањето и дополнувањето на Деловни-

кот Соборот го врши по истата постапка по која 
го донесува Деловникот. 

Член 4 
Соборот заседава постојано и работите од сво-

јот делокруг ги врши на свои седници, на седници 
на своите одбори, комисии и други тела, како и на 
заеднички седници со соборите на работните ор-
ганизации. 

Член 5 
Соборот и неговите одбори, комисии и други 

тела можат на свои седници да покануваат прет-
ставници на општествено-политичките, работните 
и други организации и здруженија за запознава" 
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ње со нивните ставови и за ислушување на нив-
ните мислења по определени прашања, како и за 
развиваат други видови соработка со нив. 

II. ПРАТЕНИЦИ 

1. Права и должности 

Член 6 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 7 
Пратеникот има право и должност да прису-

ствува на седниците на Соборот и да учествува во 
работата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 

' Член 8 ф 

Пратеникот кој од оправдани причини е спре-
чен да присуствува на седница на Соборот или 
на седница на одбор или друго тело на Соборот 
чиј е член, е должен за тоа благовремено да го 
извести претседателот на Соборот односно прет-
седателот на одборот или другото тело, или до-
полнително да го оправда изостанокот. 

Член 9 
Одборот или другото тело на Соборот го из-

вестува Соборот за членот на одборот или другото 
тело кој трипати едноподруго отсуствувал од сед-
ницата на одборот односно ДРУГОТО тело. а не ги 
оправдал своите изостаноци. Одборот односно дру-
гото тело може да му предложи на Соборот да 
го разреши овој член и на негово место да избере 
друг член. 

Член 10 
Пратеникот, ко1 е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да учеству-
ва РО работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот и 
ако не е нивни член, како и да учествува во 
нивната работа, но без право на одлучување. 

Член 11 
Во соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на ДРУГИ 

акти од делокругот на Соборот, како и амандма-
ни на предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на 
Извршниот совет, на извршувањето на законите 
или на работата на републичките органи на упра-
вата, ако тие прашања спаѓаат во делокругот на 
Соборот. 

Член 12 
Пратеникот има право од државните органи 

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

Член 13 
Пратеникот е должен да ги известува избира-

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

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

Член 14 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата 
за кои се расправа во Соборот и за дејството од 
применувањето на законите и другите акти на 
Собранието, да го известува Соборот за своите за-
бележувања во изборната единица по прашањата 
од делокругот на Соборот и во врска со тоа да 
поднесува предлози за донесување на одлуки и 
преземање на соодветни мерки. 

Член 15 
Пратеникот има право заедно со определен 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функ-
ционери што се избираат на седница на Соборот. 

Член 16 
Пратеникот има право на Извршниот совет Л 

,на функционерите што раководат со републичките 
органи на управата да им поставува прашања што 
се однесуваат на нивната работа или на работи од 
нивна надлежност. 

2. Верификација на пратенички мандати 
Член 17 

BepncbwKaiiHia на мандатите В Р Ш И Соборот 
според постапката пропишала со ово1 деловник от-
како од Републичката изборна комисија ќе го 
прими извештајот и изборните акти за извршените 
избори. 

Член 18 
Извеш^а1 от на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот it 
ги доставува на Мандатно-имунитетната комисија 
на Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
и сите изборни акти им се ставаат на увид на 
сите членови на Соборот пред почетокот на сед-
ницата на Соборот на која ќе се разгледува пра-
шањето за верификацијата на мандатите на ново-
избраните пратеници. 

Член 19 
Мандатно-имунитетната комина, врз основа 

на извештајот од Републичката изборна комисија 
и примените акти, жалбите изјавени на спрове-
дените избори и другите податоци, ја испитува 
правилноста на спроведените избори и за тоа му 
поднесува на Соборот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува на 
членовите на Соборот најдоцна пред почетокот на 
седницата, на чиј дневен ред се наоѓа претресот 
на тој извештај. 

Член 20 
Новоизбраните пратеници, пред почетокот на 

седницата на Соборот на која се врши верифи-
кација на нивните мандати, своите уверенија за 
избор му ги предаваат на претседателот на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот уверенијата ги пре-
дава на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 21 
Соборот, врз основа на извештајот и предло-

гот од Мандатно-имунитетната комисија, го потвр-
дува или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина 
ако Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во 
случај ако некој мандат е оспорен, прво се гласа 
во целина за сите неоспорени мандати, а потоа за 
секој оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлука за верификација на одделен мандат и да 
заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на донесување 
одлука за верификација на одделни мандати не 
може да биде подолго од два месеца. 
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Член 22 
Пратеник, чии мандат е оспорен или одлуката 

за верификација на неговиот мандат е одложена, 
има право да присуствува на седниците на Со-
борот и да учествува во работата на тие седници, 
но не може да гласа за верификацијата на сво-
јот мандат. 

Член 23 
По одлуката на Соборот за верификација на 

мандатите, пратениците на кои им е потврден ман-
датот даваат свечена изјава на тој начин, што 
потпишуваат текст на свечена изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам 
за Уставот и законите и дека ќе ги вложувам 
сите свои сили за остварувањето целите на соци-
јалистичкото општество и интересите на народите 
и граѓаните на Социјалистичка Република Маке-
донија и Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија". 

Член 24 
Пратеникот чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седницата на која е извршена 
верификацијата на мандатите и е дадена свечената 
изјава, текстот на изјавата го потпишува пред 
претседателот на Соборот, кој за тоа го известува 
Соборот на првата идна седница на Соборот. 

Член 25 
Пратеникот се здобива со пратенички права 

и должности по верификацијата на мандатот и 
потпишувањето на текстот на свечената изјава. 

Член 26 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот собор за верификација на манда-
тите на пратениците и за конституирање ќе се 
одржи најдоцна петнасеттиот ден од денот на 
одржаните избори. 

За првата седница на пратениците им се доста-
вува извештајот на Републичката изборна коми-
сија. На оваа седница се избира верификациона 
комисија која, врз основа на извештајот на Репуб-
личката изборна комисија и изборните акти ја ис-
питува правилноста на спроведените избори и за 
тоа му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на пратениците на новоизбраниот Собор 
се спроведува според одредбите на овој деловник 
за верификацијата на мандатите на пратениците. 

Член 27 
По извршената верификација на мандатите на 

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

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

3. Имунитет на пратеникот 

Член 28 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога 

општинската изборна комисија го прогласила за 
избран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение од Соборот, ниту против него, ако се 
повика на имунитетот, може да се започне кри-
вична постапка без одобрение од Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во врше-
њето на кривично дело, за кое е пропишана казна 
строг затвор подолга од пет години. 

Член 29 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка односно известувањето дека пратеник е 

притворен, што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доста-
вува на Мандатно-имунитетната комисија. Ман-
датно-имунитетната комисија ќе го разгледа ба-
рањето односно известувањето и на Соборот ќе 
му поднесе свој извештај. 

За седницата на Мандатно-имунитетната коми-
сија се известува и пратеникот на кого се одне-
сува барањето. 

За ова барање односно известување претсе-
дателот на Соборот го известува Соборот во поче -
токот на првата редна седница. 

Член 30 
По барањето за одобрување притвор на пра-

теник или за започнување на кривична постапка, 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот, врз основа на извештајот од 
Мандатно-имунитетната комисија Соборот одлучу-
ва дали постапката ќе се продолжи или ќе се за-
пре, односно дали одлуката за притворањето на 
пратеникот ќе се потврди или ќе се стави вон 
сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се пови-
кал на имунитетот, Соборот може да го воспо-
стави имунитетско^ право на пратеникот, ако е 
тоа потребно за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлу-
ката за притворање на пратеник, пратеникот вед-
наш се пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетното пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се за-
пира. 

Член 31 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение 
за притворање на пратеник односно одобрение за 
започнување на кривична постапка, како и да 
одлучи дали кривичната постапка против прате-
никот ќе се продолжи или ќе се запре, односно 
дали одлуката на државниот орган за притворање 
на пратеник се потврдува или се става вон сила 
и да го воспостави неговото имунитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитет-
ната комисија Соборот одлучува дали таа одлука 
на Комисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 32 
Секој член на Соборот има право на Соборот 

да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 
Кога од претседателот на Собранието ќе при-

ми оставка на пратенички мандат, претседателот 
на Соборот оставката ја упатува до Мандатно-
имунитетната комисија за разгледување. За под-
несената оставка претседателот на Соборот го 
известува Соборот во почетокот на првата идна 
седница. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната Јкомисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја 
образложи својата оставка, ако не ја образложи 
во писмениот поднесок. 

Член 34 
По разгледувањето на поднесената оставка 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со свој предлог. 

Член 35 
Одлука за отповикување се претресува во Со-

борот. Претресот се врши сходно одредбите за по-
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стапката за верификација на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештај од Манд атно-имуни -
теглата комисија, Соборот ја оценува законитоста 
и правилноста на дејствијата во постапката за 
отповикување, ја потврдува или поништува одлу-
ката за отповикување и за тоа го известува прет-
седателот на Собранието. 

Член 36 
Мандатно-имунитетната комисија му поднесу-

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

Врз основа на извештајот на Мандатно-иму-
нитетната комисија Соборот го утврдува преста-
нокот на мандатот на член на Соборот, 

Ш. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 37 
Соборот за својата работа самостојно донесува 

програма. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања 
од свој делокруг што ќе ги претресува во идниот 
период. 

При изготвувањето на програмата Соборот во-
ди сметка особено за работите и задачите што 
произлегуваат од општествените планови и осно-
вите на политиката што ги утврдило Собранието. 

При изработувањето на програмата Соборот 
соработува со одборите и телата на Соборот и на 
Собранието, со другите собори на Собранието, Из-
вршниот совет и републичките органи на управата, 
Стопанската комора на Македонија, општествено-
политичките заедници, општествено-политичките, 
работните и други организации и ги зема предвид 
предлозите на членовите на Соборот. 

Член 38 
Програми за работа донесуваат и постојаните 

одбори и комисии на Соборот. 
Пред усвојувањето на програмата за работа, 

претседателот на одборот или друго тело му го 
поднесува на претседателот на Соборот нацртот на 
програмата заради неговото усогласување со про-
грамите за работа на другите одбори односно тела 
на Соборот. 

Одборите и комисите на Соборот, во рамките 
на својот делокруг, во својата програма за работа 
ги внесуваат и прашањата што се предвидени во 
програмата за работа на Соборот. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 39 
Соборот има претседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години, 
ако пред тоа не му истечува пратеничкиот мандат. 

Член 40 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
'— се грижи за организирање работата на 

Соборот; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на 
седници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
делокругот на одборите и другите тела на Собо-
рот како и другите одредби на овој деловник и ги 
решава спорните прашања во врска со нивниот де-
локруг; 

— ја следи работата на одборите и другите 
тела на Соборот и со претседателите на тие тела 
се договара за прашањата во врста со работата 
на тие тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на 
Соборот со општествено-политичките и други ор-
ганизации и општествено-политички заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за при-
менувањето на овој деловник, за спроведувањето 
на јавност во работата на Соборот и за оствару-
вањето правата на членовите на Соборот и врши 
и други права и должности предвидени со Уста-
вот, Деловникот на Собранието и овој деловник. 

Член 41 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува 

претседателот кога е тој спречен да ја врши сво-
јата должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Делокруг и состав 

Член 42 
За следење и проучување на определени пра-

шања, за составување нацрти на одделни закони 
и предлози на други акти, за следење состојбата 
на кадрите и потребата од кадри во областа на сво-
јот делокруг, за вршење на анкети, како и за под-
готвување и вршење на други работи за потребите 
на Собранието и Соборот, се образуваат постојани 
одбори, комисии и други тела на Соборот. 

Член 43 
Постојаните одбори ги следат прописите и дру-

гите акти што ги донесува Извршниот совет и ако 
сметаат дека тие не се во согласност ^о Уставот 
и законите на Соборот му поднесуваат предлог за 
нивното укинување или поништување. 

Член 44 
Републичкиот собор ги има следниве постојани 

одбори и комисии: 
1. Одбор за организационо-политички пра-

шања; 
2. Одбор за Јавна и државна безбедност; 
3. Одбор за општествен план и финансии; 
4. Одбор за буџет; 5. Одбор за индустрија и сообраќај; 
6. Одбор за земјоделство и шумарство; 
7. Одбор за стоков промет, угостителство и 

туризам; 
8. Одбор за градежништво, станбени и кому-

нални прашања; 
9. Одбор за просветно-културни прашања; 

10. Одбор за социјално-здравствени прашања; 
11. Одбор за труд и трудови односи; 
12. Мандатно-имунитетна комисија. 
Соборот може да образува и други постојани 

и повремени одбрри, комисии и други тела, како 
v да ги укинува и соединува постојните. 

Делокругот, составот и овластувањата на те-
лата од претходниот став се определува со одлу-
ката за нивното образување. 

Член 45 
Одборот за организационо-политички прашања 

во својот делокруг ги проучува предлозите на за-
кони и другите акти и ги следи, претресува и про-
учува прашањата од областа на организацијата на 
власта, општественото самоуправување, изборниот 
систем, судовите, јавното обвинителство, јавното 
правобранителство и правното застапување, унапре-
дувањето работата на државните органи и воопшто 
мерките за унапредување системот на самоупра-
вувањето како и статистиката и евиденцијата, 

Одборот за организационо-политички прашања 
се состои од претседател и осум членови. 
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Член 46 
Одборот за јавна и државна безбедност во сво-

јот делокруг ги проучува предлозите на закони и 
другите акти и ги следи, претресува и проучува 
прашањата од областа на внатрешната политика 
- јавната и државната безбедност, како и народ-
ната одбрана. 

Одборот за јавна и државна безбедност се со-
стои од претседател и определен број членови. 

Член 47 
Одборот за општествен план и финансии во 

својот делокруг ги проучува предлозите на опште-
ствените планови и го следи нивното извршување, 
ги проучува предлозите на закони и други акти и 
ги следи, претресува и проучува прашањата од 
областа на општественото планирање, долгорочниот 
развиток на стопанството, прашањата на неразвие-
ните подрачја, системот на даноците и таксите, оси-
гурувањето на имоти и лица, јавните заеми, опште-
ственото книговодство, кредитниот и банкарскиот 
систем, како и општи прашања од стопанскиот раз-
виток. 

Одборот за општествен план и финансии се 
состои од претседател и осум членови. 

Член 48 
Одборот за буџет во својот делокруг ги проу-

чува предлозите на закони и други акти и ги 
следи, претресува и проучува прашањата од областа 
на буџетскиот систем и буџетските фондови, репуб-
личкиот буџет и републичката завршна сметка, да-
ноците, таксите, дотациите, како и други прашања 
од областа на буџетскиот систем. 

Одборот за буџет се состои од претседател и 
шест членови. 

Член 49 
Одборот за индустрија и сообраќај во својот 

делокруг ги проучува предлозите на закони и други 
акти и ги следи, претресува и проучува прашањата 
во врска со организирањето и унапредувањето на 
производството и продуктивноста на трудот во об-
ласта на индустријата, рударството, електростопан-
ството, сообраќајот и занаетчиството. 

Одборот за индустрија и сообраќај се состои од 
претседател и осум членови. 

Член 50 
Одборот за земјоделство и шумарство во својот 

делокруг ги проучува предлозите на закони и дру-
ги акти и ги следи, претресува и проучува праша-
њата од областа на организацијата и унапредува-
њето на производството и продуктивноста на тру-
дот во областа на земјоделството и шумарството, 
сточарството, рибарството, ловното стопанство, уна-
предувањето на земјоделското задругарство, ^ о п е -
рирањето, користењето на земјоделското и шумското 
земјиште, водостопанството, арондациите, мелиора-
циите, заштитата од ерозии, порои и др. 

Одборот за земјоделство и шумарство се состои 
од претседател и осум членови. 

Член 51 
Одборот за стоков промет, угостителство и ту-

ризам во својот делокруг ги проучува предлозите 
на закони и други акти и ги следи, претресува и 
проучува прашањата во врска со организирањето и 
унапредувањето на стоковниот промет, угостител-
ството и туризмот, извозот и увозот, снабденоста 
на пазарот, како и цените и тарифите. 

Одборот за стоков промет, угостителство и ту-
ризам се состои од претседател и осум членови. 

Член 52 
Одборот за градежништво, станбени и комунал-

ни прашања во својот делокруг ги проучува пред-
лозите на закони и други акти и ги следи, претре-
сува и проучува прашањата од областа на градеж-
ништвото, урбанизмот и регионалното планирање, 
станбената проблематика, градежното земјиште и 
,прашањата од комунално-услужните дејности. 

Одборот за градежништво, станбени и комунал-
ни прашања се состои од претседател и осум чле-
нови. 

Член 53 
Одборот за просветно-културни прашања во сво-

јот делокруг ги проучува предлозите на закони и 
други акти и ги следи, претресува и проучува пра-
шањата од областа на просветата, науката, уметно-
ста, културата, физичката и техничката култура. 

Одборот за просветно-културни прашања се 
состои од претседател и осум членови. 

Член 54 
Одборот за социјално-здравствени прашања во 

својот делокруг ги проучува предлозите на закони 
и други акти и ги следи, претресува и проучува 
прашањата од областа на здравствената и социјал-
ната заштита, здравственото осигурување, стара-
телството, заштитата на борците и инвалидите, како 
и други прашања од областа на здравството и со-
цијалната политика. 

Одборот за социјално-здравствени прашања се 
состои од претседател и осум членови. 

Член 55 
Одборот за труд и трудови односи во својот 

делокруг ги проучува предлозите на закони и други 
акти и ги следи, претресува и проучува прашањата 
од работните односи, расподелбата на доходот, лич-
ните доходи, продуктивноста на трудот, заштитата 
при работата, самоуправувањето во работните заед-
ници и социјалното осигурување. 

Одборот за труд и трудови односи се состои од 
претседател и осум членови. 

Член 56 
Мандатно-имунитетната комисија: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на одде-
лен пратенички мандат пред истекот на времето 
за кое е избран пратеникот и на Соборот му подне-
сува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со иму-
нитетот на членовите на Соборот и му поднесува 
извештај на Соборот, а ако Соборот не одржува 
седница, дава одобрение за лишување од слозода 
и за започнување на постапка односно за продол-
жување на кривичната постапка против член на 
Соборот како и одлучува за воспоставувањето пра-
вата на членовите на Соборот, и на Соборот му 
поднесува извештај. 

Мандатно-имунитетната комисија се состои од 
претседател и четири члена. 

Член 57 
Членовите на постојаните одбори и комисии Со-

борот ги избира од редот на членовите на Соборот, 
при што се зема предвид и интересот на пратени-
ците за работите од делокругот на одборот односно 
комисијата. Соборот може определен број членови 
на привремените комисии да именува и од редот 
на стручњаците и јавните работници, со тоа што 
вкупниот број на членовите што се именуваат од 
редот на стручњаците и јавните работници не може 
да биде поголем од бројот на членовите што се 
избираат од редот на членовите на Соборот. 

Член на Соборот може да биде избран најмногу 
во два постојани одбори или комисии на Соборот. 

Член 58 
Претседателот и членовите на постојаните од-

бори и комисии се избираат на четири години, ако 
пред овој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

По потреба Соборот може сите или одделни 
членови на одборот или комисијата да ги разреши 
и пред истекот на времето за кое се избрани. 



Стр. 430 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ .21 јуни 1967 

2. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 59 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претседа-

телот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и 

кога тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на 
Извршниот совет или кога тоа ќе го предложат 
најмалку три члена на одбор или друго тело на 
Соборот со наведување на прашањата што треба 
да бидат ставени на дневниот ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случаите од претходниот став, седница 
ќе свика претседателот на Соборот или член на 
телото што тој ќе го определи. 

Член 60 
Претседателот е должен поканата за седницата 

со материјалите што ќе се разгледуваат на сед-
ницата да им ја достави на членовите на одборот 
односно другото тело најдоцна осум дена "пред 
одржувањето на седницата. 

Член 61 
За свиканата седница претседателот на одбо-

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

Член 62 
На седницата на одборите и другите тела прет-, 

седава претседателот на одборот односно телото. 

Член 63 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на одбо-
рот односно телото, се грижи за информирањето 
на членовите на одборот односно телото, за про-
блемите од нивниот делокруг, соработува со прет-
седателите на другите тела и со функционерите на 
републичките органи на управата и претставни-
ците на соодветните организации при подготвува-
њето на прашањата што ќе се претресуваат на сед-
ницата на телото, ја насочува работата на струч-
ната служба на телото, како и врши други работи 
што се определени со овој деловник или со одлу-
ката за образувањето на телото. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на одборот или другото тело претседа-
телот го заменува заменикот на претседателот што 
го избира одборот односно другото тело од редот 
на своите членови. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања 
во одбор или друго тело на Соборот можат да дадат 
и членовите на одборот односно телото, како и 
другите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведу-
вање. 

Член 64 
Одборот односно телото работи ако на седни-

цата присуствуваат повеќе од половината од вкуп-
ниот број членови и-решава со мнозинството гла-
сови на присутните членови. 

Член 65 
По предлог од претседателот на одборот односно 

телото на почетокот од седницата се утврдува днев-
ниот ред. На седниците на одборите односно дру-
гите тела одделни прашања и предлози по правило, 
се претресуваат според редоследот што е утврден 
со дневниот ред и пред да се одлучува за нив, ос-
вен во случаите кога со овој деловник е опреде-
лено за некое прашање да се одлучува без претхо-
ден прегреа 

Член 66 
За редот на седниците на одборите и телата се 

грижи претседателот на одборот односно телото. 
За повреда на редот, на седниците претседате-

лот може да го опомене членот на одборот од-
носно телото. За повторна повреда на редот прет-
седателот изречува опомена која се внесува во 
записникот. 

На членот на одборот односно телото кој го на-
вредува достоинството на Собранието односно Со-
борот, ако по повторна опомена го повредува ре-
дот, одборот односно телото може, по предлог од 
претседателот, да му изрече мерка отстранување 
од таа седница. 

Член 67 
За прашањата по кои претресот се завршува во 

одборот, претресот може да се заврши со прост 
премин на дневен ред или со донесување на за-
клучоци. 

Заклучоците можат да се упатуваат само до 
Извршниот совет, републичките органи на упра-
вата и до републичките самоуправни организации. 

Член 68 
Одборите покренуваат прашања и своите за-

дачи ги вршат самостојно. За покренување на од-
делни прашања одборите го известуваат претсе-
дателот на Соборот. 

По претресувањето на секое прашање одборите 
одлучуваат дали на Соборот ќе му предложат тоа 
прашање да го стави на дневен ред на своја сед-
ница за претресување или со претресувањето во 
одборот да заврши разгледувањето на тоа пра-
шање. 

За проучување на одделни прашања од својот 
делокруг, за составување на извештаи по овие пра-
шања, како и за подготвување нацрти на акти, од-
борите и другите тела можат да образуваат пот-
комисии или стручни групи. Членовите на овие 
поткомисии односно стручни групи се именуваат 
од редот на членовите на одборот односно друго 
тело, како и од редот на стручњаците и јавните 
работници. 

За запознавање со состојбата по одделни пра-
шања од својот делокруг одборите и другите тела 
можат да вршат анкета. 

За подготвување на нацрти на закони и други 
акти и за проучување на одделни прашања од сво-
јот делокруг одборите и другите тела можат да ан-
гажираат научни и други институции и одделни 
стручњаци. 

Член 69 
За систематско запознавање со состојбата и 

движењата во областа од својот делокруг, секој 
одбор има право од републичките секретари и 
функционери што раководат со други републички 
органи на управата и од општествено-политичките 
заедници да бараат материјали, податоци и сл. 
3. Заеднички седници на одборите и другите тела 

Член 70 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дне-
вен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во дело-
кругот на два или повеќе одбори односно други 
тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот одбор 
односно тело на друг собор за разгледување на 
прашања и проблеми од заеднички интерес. 

Заедничките седници на два или повеќе одбо-
ри односно други тела ги свикуваат договорно прет-
седателите на одборите односно телата што ќе од-
лучат да одржат заедничка седница. На заеднич-
ките седници на одборите и другите тела може да 
се води само претрес, а не може да се одлучува. 

Гласањето и одлучувањето во одборите и дру-
гите тела што ја одржуваат заедничката седница 
се врши одвоено. На заедничките седници на од-
борите или другите тела на Соборот претседаваат 
наизменично претседателите, 
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VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 

Член 71 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседате-

лот по сопствена иницијатива, а е должен да свика 
седница и врз основа на заклучок на Соборот, по 
предлог од претседателот на Собранието, на одбор 
или друго тело на Соборот или по барање од десет 
членови на Соборот, по предлог од Извршниот со-
вет како и во другите случаи предвидени со овој 
деловник. 

Ако претседателот не свика седница кога е дол-
жен тоа да го стори, Соборот ќе се состане по по-
кана од десет членови на Соборот или од претсе-
дателот на Собранието. 

Член 72 
Предлогот на дневен ред за седница на Собо-

рот го подготвува претседателот на Соборот. Секој 
член на Соборот, одборите и другите тела на Со-
борот и Извршниот совет можат на Соборот да 
му предлагаат одделно прашање да се внесе во 
предлогот на дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
и од републичките органи на управата, општест-
вено-политичките заедници, општествено-политич-
ките организации, работните и други самоуправни 
организации, здруженија како и од страна на гра-
ѓаните. 

Предлог за внесување на одделно прашање во 
дневен ред пред седница на Соборот се поднесува 
писмено, а на седница на Соборот може и усно. 

Член 73 
За подготвување седници на Соборот претседа-

телот на Соборот може да повикува одделни прет-
седатели на одбори и други тела на Соборот, како 
и пратеници за договарање и советување по пра-
шањата што треба да се стават на дневен ред и да 
им довери определени работи во врска со подготов-
ката на седницата. 

Член 74 
Поканата за седница на Соборот на сите чле-

нови на Соборот на Извршниот совет и предлага-, 
чот мора да им биде доставена петнаесет дена пред 
денот определен за одржување на седницата. Со по-
каната се доставува и предлогот на дневниот ред 
со потребниот материјал по прашањата што се 
предлагаат за дневен ред како и записникот од 
претходната седница, ако тие материјали не им се 
порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи претседателот мо-
же да свика седница и во пократок рок од пет-
наесет дена, а дневниот ред за ваква седница може 
да го предложи на самата седница. 

Член 75 
За секое прашање од дневниот ред Соборот рас-

права и одлучува на самата седница. 
Прашањата што се претресуваат на седница на 

Соборот, по правило, претходно се претресуваат на 
седници во соодветните одбори и другите тела на 
Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре-
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му поднесе свој извештај и 
предлог. 

Член 76 
Соборот во текот на претресот на определено 

прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на над-
лежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 77 
Одбор или друго Тело на Соборот е должно да 

го земе во разгледување прашањето што му го 

упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува извештај на Соборот со свое 
мислење и предлози, а преку својот известител мо-
же да го образложи својот став по тоа прашање. 

2. Дневен ред 

Член 78 
Дневниот ред на седница на Соборот го пред-

лага претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот внесува во предлогот 

на дневниот ред на седница прашања што од денот 
на свикувањето на седницата му ги поднеле чле-
нови на Соборот, функционерите и органите кои 
спооед Уставот, Деловникот на Собранието и овој 
деловник се овластени да предлагаат определени 
прашања за ставање на дневен ред на седница на 
Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до денот 
на одржувањето на седницата за разгледување на 
седницата на Соборот. 

Член 79 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почетокот 

на седницата. 
Ако по предлогот на дневниот ред претседа-

телот не внел прашање што го предложил овластен 
функционер или орган до денот на свикувањето 
на седницата, а предлагачот останува при својот 
предлог, за предлогот се одлучува на седницата без 
претрес. 

Член 80 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневен р^ / определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста на пред-
логот, ако предлогот го поддржат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови 
може да поднесе и Извршниот совет. 

3. Претседавање на седницата и учество 
во работата 

Член 81 
На седниците на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот, него го заменува пот-
претседателот. Ако е спречен и потпретседателот, 
седницата ја отвара најстариот по возраст член 
на Соборот, а потоа се избира член на Соборот кој 
ќе претседава на седницата. 

Најстариот член по возраст на Соборот прет-
седава на седницата и кога на претседателот или 
на потпретседателот им истекол мандатот или кога 
се разрешени до изборот на нов претседател. 

Член 82 
Право да учествуваат во работата на седниците 

на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
Во работата на седница на Соборот можат да 

учествуваат, без право на одлучување, и пратеници 
од другите собори на Собранието, членови на Из-
вршниот совет и претставници на Извршниот совет, 
што не се пратеници кога се претресува предлогот 
на тој Совет, функционери што раководат со ре-
публичките органи на управата, претставници на 
општествено-политичките заедници и општествено-
политичките организации, научните и други јавни 
и политички работници што на седницата се пока-
нети за да ги изнесат своите мислења по опреде-
лени прашања. 

Член 83 
Републичките секретари и функционерите што 

раководат со други републички органи на управата 
имаат право да присуствуваат на седниците на Со-
борот и да учествуваат во расправањето кога се 
претресуваат прашања од областа на нивниот де-
локруг и кога не се определени за претставници или 
повереници на Извршниот совет. 
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Член 84 
Во претресот на определено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат и 
членови на друг собор што тој друг собор ќе ги 
определи како негови претставници, за да го из-
несат мислењето или да го образложат амандманот 
што го поднел тој собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седница на Соборот можат да учествуваат и пове-
реници на Извршниот совет при претресот на пред-
лог од овој Совет. 

4. Одржување на редот 
Член 85 

За повреда на редот на седницата против чле-
нот на Соборот кој го повредил редот можат да 
се изречат следните мерки: опомена, одземање на 
збор и отстранување од седница. 

Член 86 
Изречување на мерките одземање на зборот и 

отстранување од седницата се внесуваат во запис-
никот. 

Член 87 
Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

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

Одземање на збор ќе се примени на член на 
Соборот кој со својот говор на седницата го повре-
дува редот и одредбите на деловникот, а на истата 
седница двапати е повикан да се придржува за 
редот и одредбите на деловникот. 

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

Член 88 
Отстранување од седница ќе се примени на 

член на Соборот кој не сака да постапи според на-
редбата на претседателот кога овој му го одзел 
зборот, кој на друг начин ја нарушува или попре-
чува работата на седницата, тешко го навредува 
Соборот, пратениците или други лица, како и се 
служи со изрази што не се со согласност со до-
стоинството на Соборот односно Собранието. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува по 
предлог од претседателот или по предлог од еден 
пратеник кого го поддржуваат најмалку десет чле-
нови на Соборот. 

За отстранувањето од седница се одлучува без 
претрес. 

Членот на Соборот, против кого се предлага 
остранување од седница, има право да добие збор 
и да даде своја одбрана. Неговиот одговор не може 
да трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена мер-
ка отстранување од седница е должен веднаш да ја 
напушти салата во која се одржува седницата и не 
може да присуствува на седницата од која е от-
странет. 

Член 89 
Секој граѓанин што го нарушува редот претсе-

дателот ќе го отстрани од салата во која се одржува 
седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите граѓани. 

Член 90 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 91 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во 
поглед одржувањето на редот. 

5. Тек на седницата 

Член 92 
Откако ќе ја отвори седницата, претседателот 

ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 93 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата 

претседателот објавува кратки соопштенија во вр-
ска со работата на седницата и другите претходни 
прашања. 

Член 94 
По утврдувањето на дневниот ред се преми-

нува на претрес на одделни прашања по оној ре-
дослед што е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 95 
Претресот, по правило, започнува со изложе-

н а на предлагачот, а потоа на известителот на 
одборот или друго тело, што го протресувало пра-
шањето по нивно барање или по барање на Собо-
рот, доколку тие сакаат да го изнесат ставот на од-
борот или друго тело. 

Потоа збор добиваат пратениците што се прија-
виле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени 
пратеници за збор. 

Претресот го заклучува претседателот кога 
ќе утврди дека веќе нема пријавени пратеници. 

Пријавениот пратеник може да се откаже од 
говорењето. 

Кога ќе се откаже пријавениот пратеник, го-
ворот може да го приложи кон стенографските бе-
лешки. 

Член 96 
Претресот на одделни прашања, по правило р 

единствен, а претресот на предлозите на закони и 
други акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

Член 97 
Претресот по прашање што е на дневен ред 

на седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен р еп: 
— со донесување заклучоци, или 
— со донесување на акт. ' 

Член 98 ' 
Соборот може, во текот на претресот или по за-

вршувањето на претресот, предлогот односно пра-
шањето што го претресува да го симне од днев-
ниот ред или да го достави на одбор или друго тело 
на разгледување. 

Член 99 
Ако на прашањето што го претресува Соборот се 

предложи Соборот да донесе декларација, резолу-
ција, препорака или заклучок, а не е предложен 
текст на декларацијата, резолуцијата, препораката 
односно заклучокот, Соборот може и пред претресот 
и во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија, која врз основа на материјалот и претресот, 
ќе му поднесе на Соборот предлог на декларација, 
резолуција, препорака, односно заклучок. За пред-
логот на декларација, резолуција, препорака од-
носно заклучок Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

6. Говори 
Член 100 

Никој не може да говори на седница пред да 
побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот и можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 
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Член 101 
Пратеникот, по правило, зборува од говорница. 

Член 102 
Претседателот се грижи пратеникот да не биде 

смеќаван во говорењето и само тој може да го опо-
мене или да го прекине во говорот. 

Член 103 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот, по правило, според редот на нивното при-
јавување за збор. 

На член на Соборот, кој сака да зборува за по-
вреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор штом. ќе побара. Го-
ворот на тој пратеник не може да трае подолго од 
пет минути. По тој говор претседателот е должен 
да даде објаснение во поглед на повредата на де-
ловникот односно утврдениот дневен ред. Ако чле-
нот на Соборот не биде задоволен од даденото об-
јаснение, за тоа прашање се решава на седница 
без претрес. 

Член 104 
Пратеникот може да зборува само по прашање 

што е на дневен ред. 
Ако пратеникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува за̂  дневниот ред. 

Ако пратеникот и по предупредувањето не се 
придржува за дневниот ред, претседателот ќе му го 
одземе зборот. 

7. Одлучување 
Член 105 

Соборот одлучува откако ќе заврши претресот. 

Член 106 
За одлучувањето на седница е потребно при-

суство на мнозинството членови на Соборот. 
АКО претседателот смета дека на седницата не 

присуствува доволен број членови на Соборот ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа по побара еден 
пратеник чие барање го поддржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот по 
список на членовите на Соборот. 

Член 107 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните членови на Соборот, освен 
ако со Уставот е предвидено одлука да се донесува 
со посебно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. Образложението 
не може да трае подолго од 5 минути. 

Член 108 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или еден пра-
теник чиј предлог го поддржуваат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Член 109 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против" предлогот или се 
„воздржуваат" од гласањето. 

Член НО 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 111 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е „за" предлогот, потоа кој е „про-
тив" предлогот и најпосле дали некој се „воздржува" 
од гласањето. 

Член 112 
Поименично^) гласање се врши ако тоа го оп-

редели претседателот ако смета дека е тоа потреб-

но за точното утврдување резултатот од гласањето 
или ако тоа го побара еден пратеник кого го поддр-
жуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на членовите на Соборот, кои при прозивањето гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се „воз-
држуваат" од гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивањето, повторно ќе се 
прозиваат членовите на Соборот за кои во списо-
кот не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 113 
По завршеното гласање претседателот го утвр-

дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или 
одбиен. 

8. Поставување на пратенички прашања 

Член 114 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

совет и на функционерите што раководат со репуб-
личките органи на управата да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа или на 
работите од нивна надлежност. 

Член 115 
Прашањата ,се поставуваат на седница усно, а 

во времето меѓу две седници писмено преку прет-
седателот на Соборот. Поставувањето на прашање 
може да трае најмногу две минути. 

Прашањето што е во согласност со деловникот, 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. 

Ако смета дека писмено поставеното прашање 
не е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со републички орган на управата и за тоа 
ќе го извести подносителот на прашањето. Подно-
сителот на прашањето може тоа прашање повторно 
да го постави на седница на Соборот, кој одлучува 
за согласноста на прашањето со одредбите на де-
ловникот. 

Член 116 
На усно поставено прашање, по правило, се од-

говара на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот ако тоа прашање на Извр-
ш а т совет односно на функционерот што раководи 
со односниот републички орган на управата му е 
доставено најдоцна 15 дена пред денот што е оп-
ределен за одржување на седницата. 

Одговорот на прашањето може да трае нај-
многу пет минути. 

По предлог од подносителот на прашањето, Со-
борот во итни случаи може да одлучи одговорот да 
се даде веднаш на истата седница на која е поста-
вено прашањето. 

Член 117 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена 

и му се доставува на претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот одговорот му го до-

ставува на подносителот на прашањето. 
По барање од претставникот на Извршниот со-

вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата, Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 118 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

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

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

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

Член 119 
По примениот одговор пратеникот што го по-

ставил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално на дополнителното прашање, прате-
никот може да предложи предметот на кој се од-
несува неговото прашање да се стави на дневен 
ред на истата или на една од наредните седници 
на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без 
претрес по сослушување мислењето од претставни-
кот на Извршниот совет односно на функционерот 

, на кого му е поставено прашањето. 
Претставникот на Извршниот совет односно 

функционерот на кого му е поставено прашањето 
и надлежниот одбор на Соборот можат да бараат 
претресот на тоа прашање да се одложи додека не 
се соберат потребните податоци. Ако се усвои ба-
рањето Соборот го определува рокот до кога се 
одлага претресувањето на тоа прашање. 

Член 120 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за поставување на пра-
тенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 

' Член 121 
Секој член на Соборот има право на претсе-

дателот на Соборот и на претседателите на одбо-
рите или другите тела на Соборот да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа од-
носно на работата на телото на кое тие му претсе-
даваат. 

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

9. Барање на известување 
Член 122 

Член на Соборот има право да бара известува-
ње од републичките секретари и другите функцио-
нери што раководат со самостојните републички ор-
гани на управата за прашања што се на дневен ред 
на седница или се подготвуваат за седница на Со-
,,борот или друго тело како и известување за други 
прашања што му се потребни за вршење на него-
вата пратеничка функција. 

Известувањето се бара писмено или усно не-
посредно од функционерот во чиј делокруг спаѓа 
прашањето за кое се бара известувањето. 

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

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

10. Работа на Соборот на заедничка седница со еден 
или повеќе собори на работните заедници 

Член 123 
Соборот заседава и за работите од својот де-

локруг одлучува одделно на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања 

од дневниот ред да претресе на заедничка седница 
со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање на 
заедничка седница со друг собор членовите на Со-
борот гласаат одделно. 

Член 124 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе со-

бори да одржи заедничка седница, а на претседа-
телот на Собранието не му е предложено тој да ја 
свика заедничката седница, претседателот на Со-
борот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на 
седницата. 

VII. ПОСТАПКА ПРИ ИЗБОРИ, ИМЕНУВАЊА И 
РАЗРЕШУВАЊА ВО СОБОРОТ 

а) Општи одредби за избори, именувања и 
разрешувања 

Член 125 
Предлозите за избори што се вршат во Соборот 

се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, а за 
избор на повеќе лица во одделни тела во вид на 
кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати, колку членови се избираат во односното 
тело. 

Член 126 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на одбори' и други тела на Соборот 
поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку десет чле-
нови на Соборот и претседателот на Соборот. Пред-
логот на кандидатура односно кандидатска листа 
го потпишуваат предлагачите. 

Член 127 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ска листа се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се 
врши избор. Овие предлози мора да им бидат ста-
вени на располагање на членовите на Соборот пред 
почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлага-
чите на кандидатурата односно кандидатската ли-
ста што ја предложиле група пратеници, имаат 
право на седницата да го образложат предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на кандидатури за претседател и потпрет-
седател на Соборот поднесени од група пратеници. 

Член 128 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред како што се поднесени кандидатските листи 
односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина, 
доколку со овој деловник не е поинаку определено. 

Член 129 
Ако на седница на Соборот се одлучи изборот 

да се врши тајно, гласањето се врши со гласачки 
ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква голе-
мина и од иста боја и формат. 

Член 130 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по оној ред по 
кој се предложени. Пред името на секој кандидат 
односно пред името на носителот на секоја канди-
датска листа се става реден број. 

На секое гласачко ливче се става печатот на 
Собранието. 

Член 131 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува ред-
ниот број пред името на оној кандидат односно ред-
ниот број на онаа кандидатска листа за која гласа. 



21 јуни 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 -- Стр. 435 

Може да ,се гласа само за еден кандидат односно 
само за една кандидатска листа од оние што се 
внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 132 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник гла-
са на тој начин што своето гласачко ливче го спуш-
та во гласачката кутија. 

Откако членовите на Соборот ќе гласаат ќе се 
изврши повторно прозивање на оние што не гла-
сале. 

Член 133 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот, со учество на двајца пратеници што на не-
гов предлог ги избира Соборот, и секретарот на Со-
борот ги пребројуваат гласовите и за секој кан-
дидат односно кандидатска листа бележат колку 
гласа добиле, како и колку има неважечки ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резулатот 
од гласањето и утврдува колку членови на Соборот 
гласале, кои кандидати се избрани, или определува 
повторен избор, ако ниеден кандидат односно кан-
дидатска листа не го добиле потребното мнозин-
ство. 

Член 134 
Ако е предложен само еден кандидат, тој е из-

бран ако за него гласало мнозинството од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе кандида-
ти, избран е оној кандидат што добил најголем број 
гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа, ако за 
листата гласало мнозинството од присутните пра-
теници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидатски 
листи, избрани се сите кандидати од онаа листа што 
добила најголем број гласови. 

Член 135 
Ако предложениот кандидат или предложената 

кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените кан-
дидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да почне повторното гласање предлагачите 
можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно од сите порано 
предложени кандидатски листи, освен повлечените. 

б) Посебни одредби за избор, именување и 
разрешување 

1. Избор на претседател и потпретседател на 
Соборот 

Член 136 
Предлог на кандидатура за, избор на претсе-

дател на Соборот поднесува Комисијата за праша-
ња на изборите и именувањата. Предлог може да 
поднесе и група од најмалку десет членови на Со-
борот по своја иницијатива или врз основа на пред-
лог од Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија. 

Предлог на кандидатура му се предава писмено 
на претседателот на Собранието пред почетокот на 
седницата на која се врши изборот. Предлогот им се 
става на располагање на членовите на Соборот пред 
почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден од предлага-
чите на кандидатурата што е предложена на група 

пратеници, имаат право на седницата да го образ-
ложат предлогот. 

Член 137 
Изборот на потпретседател на Соборот се врши 

по изборот на претседател на Соборот. 
Поднесувањето на предлог на кандидатура за 

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

Член 138 
За претседател односно потпретседател е из-

бран кандидатот што одбил мнозинство на гласови 
од вкупниот број членови на Соборот. 

Член 139 
Ако за избор на претседател односно потпрет-

седател на Соборот се поднесени повеќе кандида-
тури, гласањето се врши по редот на поднесените 
предлози. Избран е оној кандидат кој добил нај-
голем број гласови. 

Ако двајца кандидати добијат еднаков број гла-
сови, гласањето се повторува се додека еден од кан-
дидатите не добие мнозинство од гласовите. 

2. Избор на претседател и членови на Извршниот 
совет 

Член 140 
Предлог за претседател на Извршниот совет 

поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, а таков можат да поднесат и нај-
малку дваесет членови на Соборот. 

Предлогот за претседател на Извршниот совет 
се доставува, преку претседателот на Собранието, до 
претседателот на Соборот најдоцна до почетокот на 
седницата. 

Член 141 
Известителот на Комисијата за прашања на из-

борите и именувањата односно еден од предлагачите 
на кандидатурата предложена од група пратеници, 
имаат право да го образложат својот предлог на 
седницата на Соборот. 

Ако предлогот за претседател на Извршниот со-
вет го поднела група пратеници, Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата може да даде 
мислење. 

Член 142 
Предлог за избор на членови на Извршниот совет 

поднесува пратеникот предложен за претседател на 
Извршниот совет. 

По предлогот за членови на Извршниот совет 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
дава мислење. 

Предлогот за избор на членови на Извршниот 
совет се смета како единствена листа и за него 
се гласа во целина. 

3. Избор на претседател и членови на одбор односно 
друго тело на Соборот 

Член 143 
Избор на претседател и членови на одбор, од-

носно друго тело на Соборот во целина се врши врз 
основа на кандадатски листи. Секоја кандидатска 
листа мора да содржи онолку кандидати колку што 
членови на одборот односно друго тело се избираат. 

Избор на одделни членови на одбор или друго 
тело на Соборот и изборот на одделни членови на 
комисиите и другите тела на Собранието што се 
врши во Соборот, се врши врз основа на поединечни 
предлози. 

Член 144 
Предлог на кандидатура односно кандидатска 

листа поднесува Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата. Предлог на кандидатура од-
носно кандидатска листа може да поднесе и група 
од најмалку десет членови на Соборот. 

Предлогот на кандидатура односно кандидатска 
листа му се поднесува на претседателот на Соборот. 

Предлозите на кандидатури односно кандидат-
ски листи се поднесуваат најдоцна 24 часа пред по-
четокот на седницата на која ќе се врши изборот. 
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Сите предлози на кандидатури односно канди-
датски листи мораат да им бидат ставени на распо-
лагање на членовите на Соборот најдоцна до поче-
токот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата односно еден оД предлагачите 
на кандидатурата односно кандидатската листа што 
ја ,предложила група пратеници имаат право на сед-
ницата да го образложат предлогот. 

Член 145 
Ако за избор на претседател и членови на од-

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

Ако изборот се врши со тајно гласање, гласањето 
се врши со едно гласачко ливче. Во гласачкото ли 
че се внесуваат сите предложени кандидатски ли-
сти за избор на одбор или друго тело во целина 
односно имињата и презимињата на сите кандидати 
за одделни членови на одбор или друго тело, според 
редот по кој се предложени. Пред името на канди-
датот за претседател на секоја кандидатска листа 
за избор на одбор или друго тело во целост односно 
пред името на' секој од кандидатите за избор на од-
делни членови на одбор или друго тело се става ре-
ден број. 

4. Избор на судии 
Член 146 

Предлог за избор на претседател и судии на 
Уставниот суд на Македонија поднесува Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. 

Член 147 
Предлог за избор на претседател и судии на 

Врховниот суд на Македонија и другите судови, што 
според законот ги избира Собранието, поднесува Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата. 

Член 148 
Предлог за избор на претседател и судии на су-

довите од претходните членови се поднесува, преку 
претседателот на Собранието, до претседателот на 
Соборот најдоцна 24 часа пред седницата на Соборот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата има право на седницата на 
Соборот да го образложи предлогот. 

Член 149 
Избор на претседатели и судии на судовите се 

врши за секој кандидат' посебно. 
Избор на повремени судии се врши во целина 

врз основа на кандидатска листа. 
5. Именување на републички секретари и други 

функционери 
Член 150 

Предлозите за именување на републички секре-
тари, секретар на Извршниот совет и други репуб-
лички функционери, што ги именува Собранието, 
поднесува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата преку претседателот на Собранието, до 
претседателот на Соборот најдоцна 24 часа пред по-
четокот на седницата на Соборот. 

Член 151 
Именувањето на републичките секретари и 

други функционери Соборот го врши за секој кан-
дидат посебно. 

6. Именување членови на органите на управувањето 
Член 152 

Членовите на органите на управувањето во ра-
ботните и другите самоуправни организации, што 
Соборот ги именува врз основа на Уставот, закон 
или друг акт на Собранието, се именуваат по пред-
лог од Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата според постапката за избор на членови на 
одборите и другите тела на Соборот. 

7. Постапка за разрешување 

Член 153 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на постапката за избор сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 

У1П. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Претрес по предлог за донесување на закон 

Член 154 
Постапката за донесување на закон отпочнува 

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

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

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

Член 155 
Предлогот за донесување на закон ги содржи 

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

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

Член 156 
Предлогот за донесување на закон на членовите 

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

Член 157 
Барање за донесување на закон може да под-

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

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

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

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

Член 158 
Пред претресувањето на предлогот за донесува-

ње на закон на седница на 'Соборот, предлогот го 
разгледува надлежниот одбор на Соборот и Зако-
нодавно-правната комисија. 

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

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

Член 159 
Претресот по предлогот за донесување на закон 

за седница на Соборот го опфаќа само начелниот 
претрес. 

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

Член 160 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 
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Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон, ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон, ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

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

Ако и соборот на работните заедници донесе 
истоветен заклучок по предлогот за донесување на 
закон, за донесениот заклучок се известува подно-
сителот на предлогот. 

Член 161 
Ако со законот, за кој е одлучено да се донесе, 

се уредуваат прашања од значење за општественото 
и политичкото уредување, или се утврдува насока 
на развитокот на стопанството и другите општестве-
ни дејности или се уредуваат други позначајни пра-
шања од надлежноста на Собранието, Соборот може, 
со заклучок за усвојување на предлогот за донесу-
вање на закон, да определи нацртот на закон да им 
се достави на мислење на општинските собранија 
и на други органи или организации што треба да 
бидат консултирани при изработката на нацртот 
на закон, да оцени дека се потребни советувања, 
како и да определи други облици на соработка што 
можат да придонесат за подобра изработка на на-
цртот на закон. 

Член 162 
По предлогот за донесување на закон Соборот 

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

Член 163 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

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

Член 164 
Врз основа на заклучокот на Соборот за усво-

јување на предлогот за донесување на закон, по 
правило, подносителот на предлогот за донесување 
на закон пристапува кон изработка на нацрт на 
законот. 

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

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

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

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

ни работници или некој од нив. 
Со заклучокот Соборот може да го определи и 

рокот за изработка на нацртот на закон. 

Член 165 
Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

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

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

Член 166 
Ако Соборот не го усвои предлогот за донесу-

вање на закон, за неговиот заклучок се известува 
подносителот на предлогот, 

2. Претрес на нацрт на закон 

Член 167 
Нацртот на закон, изработен врз основа на за-

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

Член 168 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

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

Член 169 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

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

Член 170 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

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

Член 171 
Пред претресот на нацртот на закон на седница 

на Соборот нацртот го разгледува одборот на Со-
борот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што 
се уредуваат со тој закон. 

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

Член 172 
Одборот и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 173 
Кога ќе го прими извештајот на одборот и на 

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

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

Член 174 
За нацртот на закон Соборот прво води претрес 

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

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

Член 175 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

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

Соборот може да определи рок во кој подно-
сителот на нацртот ќе достави изменет односно до-
полнет текст. 

Член 176 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се 

преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој начиц 

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

утврдува своите ставови и забелешки на нацртот на 
закон и нацртот му го упатува на подносителот за 
да изработи текст на предлог на закон. 

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

Член 177 
Предлог на закон може да поднесе секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

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

Член 178 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

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

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

Член 179 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот прет-

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

Член 180 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

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

Член 181 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

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

Член 182 
Предлогот на закон што не го поднел Извршниот 

совет му се доставува и на Советот. За таков пред-
лог Извршниот собет може да даде свое мислење 
по предлогот. 

4. Разгледување предлог на закон во одбор 
Член 183 

Одбор на Соборот го претресува предлогот на 
закон што му го доставува претседателот на Со-
борот. 

Предлог на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одборот, ако на членовите на од-
борот им е доставен најдоцна осум дена пред денот 
определен за одржување на седницата. 

Член 184 
По предлог на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на пред-

логот односно неговиот претставник може да даде 
образложение на предлогот на закон, а членовите 
на одборот или друго тело можат да бараат објасну-
вање од предлагачот односно неговиот претставник 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
се установи дека предлогот на закон не ги испол-
нува условите да биде донесен, не се врши претрес 
по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на секој член од предлогот. 

Гласањето се врши по истата постапка по која 
се води претресот по предлогот. 

Член 185 
Ако во одбор или друго тело по предлогот на 

закон или друг акт при гласањето гласовите се по-
делат така што ни едно мислење не добие мнозин-
ство од гласовите на присутните членови, во извеш-

тајот што му се доставува на Соборот ќе се изне-
сат сите мислења. 

Член 186 
За предлог на републички општествен план се 

води општ претрес, а потоа претрес на текстот од 
предлогот. 

Претресот на текстот се врши по оддели, ако 
одборот поинаку не одлучи. Според постапката по 
која се врши претресот, се врши и гласањето. 

Откако ќе се заврши претресот и гласањето на 
текстот, се врши гласање во целост за предлогот на 
републички општествен план. 

Во с^ друго при претресот на предлогот на ре-
публички општествен план се применуваат одред-
бите на овој деловник кои се однесуваат на пре-
трес на предлози на закони. 

Член 187 
По предлогот на републички буџет и предлогот 

на завршната сметка по републичкиот буџет прво 
се води општ претрес, а потоа претрес на текстот 
од предлогот. 

Претресот на текстот се води по членови, на-
мени или позиции, ако одборот поинаку не одлучи. 

Гласањето се врши по истата постапка, по која 
се врши претресот. 

Откако ќе се сврши претресот и гласањето на 
текстот, се врши гласање во целина за предлогот 
на републички буџет и предлогот на завршната 
сметка на републичкиот буџет. 

За се друго при претресот на републички бу-
џет и предлогот на завршната сметка по републич-
киот буџет во одборот се применуваат одредбите на 
овој деловник кои се однесуваат на претрес на 
предлози на закони. 

Член 188 
Во текот на претресот по текстот на предлогот, 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
можат да поднесуваат амандмани се додека претре-
сот не заврши. 

За амандманите се распрова едновремено со чле-
нот на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани, за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно не-
говиот претставник е должен да се изјасни за секој 
амандман. 

Амандманот поднесен од подносителот на пред-
логот и амандманот со кој тој се согласил се сме-
таат за составен дел на предлогот на закон. 

Член 189 
Ако со предлогот на закон се опфатени од-

делни прашања што спаѓаат во делокругот на други 
одбори, предлогот во поглед на тие прашања мо-
жат да го разгледуваат и тие одбори. 

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

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

Член 190 
Откако ќе го разгледа предлогот на закон, над-

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

Надлежниот одбор е должен да ги разгледа и 
мислењата и предлозите што му ги доставиле дру-
гите одбори што го разгледувале предлогот на закон 
и во извештајот што му го поднесува на Соборот да 
даде мислење и по мислењата и предлозите на тие 
други одбори, 
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Извештајот на надлежниот одбор им се доста-
вува на претседателот на Соборот, на сите членови 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија по 
одржаната седница на Одборот. 

Надлежниот одбор определува свој известител. 

Член 191 
Писмениот извештај по предлог на закон или 

друг акт содржи основни податоци за одржаната 
седница, фазите на претресот, предлозите и мисле-
њата за изменување и дополнување на предлогот. 
Во извештајот се внесуваат и амандманите што не 
ги усвоил предлагачот. 

Писмениот извештај го составува известителот, 
а го потпишува претседателот на одборот или друго 
тело. 

Член 192 
Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 

одбор и од Законодавно-правната комисија, прет-
седателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога на 
членовите на Соборот им се упатени извештаите на 
надлежните одбори и на Законодавно-правната ко-
мисија до денот определен за одржување на седни-
цата на Соборот на која ќе се претресува предлогот 
на закон мора да изминат најмалку 15 дена. 

5. Претрес по предлог на закон во Соборот 
Член 193 

Предлогот на закон Соборот го претресува на 
своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со надлежниот собор на работните заед-
ници. На заедничката седница членовите на Со-
борот гласаат одделно. 

Член 194 
Претресот по предлогот на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот. 
Известителот на одборот или друго тело може да 

го образложи мислењето и предлогот на одборот или 
друго тело и амандманите што ги предложил од-
борот во својот писмен извештај. 

Член 195 
Претставникот на Извршниот совет може да 

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

Член 196 
Претставникот на соборот на работните заед-

ници што го протресувал предлогот на законот може 
на седницата на Соборот и усно да го образложи 
мислењето односно амандманот на Соборот на работ-
ните заедници. 

Член 197 
Претресот по предлогот на закон на седниците 

на Соборот опфаќа општ претрес и претрес на тек-
стот на предлогот. 

Во текот на општиот претрес се расправа за 
предлогот во начело, можат да се изнесуваат мис-
лења, да се бараат објаснувања и да се поставуваат 
прашања во поглед на решенијата што се дадени 
во предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, а 
ако Соборот одлучи и по делови, глави односно од-
дели како и членови. Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандмани. 

Член 198 
Во претресот на седниците на Соборот предло-

гот на закон не се чита, но Соборот може да одлучи 
предлогот да се чита во целост или само негови од-
делни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 199 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му пред-
ложат на Соборот да се одложи претресот на пред-
логот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш. 

6. Амандмани 

Член 200 
Предлог за изменување или дополнување на 

предлог на закон се поднесува во вид на аманд-
ман. 

Член 201 
Амандман на предлог на закон може да се под-

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

Член 202 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

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

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

Член 203 
Амандманот на предлог на закон им се доста-

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

Член 204 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува поз-

начителна измена во текстот на предлогот на за-
кон, претседателот на Соборот амандманот веднаш 
ќе му го достави на надлежниот одбор на Соборот 
и на Законодавно-правната комисија за да го про-
учат и на Соборот да му достават извештај со мис-
лења и предлози по амандманот. 

Член 205 
Ако амандманот на предлог на закон содржи 

одредби со кои се ангажираат финансиски сред-
ства претседателот на Соборот веднаш ќе му го 
достави амандманот и на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето за образување на сред-
ства и за располагање со средствата за да го про-
учи влијанието на тие одредби врз расположивите 
средства и за обезбедување средства за финанси-
рање на предложеното решение и за тоа да го из-
вести Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му достави и на 
надлежниот собор на работните заедници кој нема 
соодветен одбор за такви прашања. 

Член 206 
По амандманите по претходните два члена на 

седница на Соборот не може да се одлучува додека 
не се изјаснат надлежните одбори, а по амандма-
ните од член 204 додека не се изјасни и Законодав-
но-правната комисија. 

Член 207 
Член на Соборот, чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може, по исклучок, да 
поднесе амандман на закон во текот на претресот на 
тој предлог. 

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

Извршниот совет до заклучувањето на претре-
сот на предлогот на закон може да поднесува аман-
дмани и на предлози на закони што не ги под-
нел тој. 

Амандманот на подносителот на предлогот на 
закон и амандманот со кој тој се согласил се сме-
таат за составен дел на предлогот. 

Член 208 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни подносителот 

на предлогот на закон и известителот на надлеж-
ниот одбор или друго тело што го претресувале 
предлогот на закон. Извршниот совет има право да 
се изјасни за амандманот и кога не е подносител на 
предлогот на закон. 
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Член 209 
По амандман на предлог на закон, поднесен во 

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

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

Член 210 
За амандманот се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се одне-
сува амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на закон се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по кој се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој аман-
дман и ако амандманот биде усвоен, нема да се 
гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 211 
По завршувањето на претресот Соборот гласа 

за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гласа 

за некој член од предлогот на закон или ако на 
некој дел или член од предлогот е поднесен аман-
дман, Соборот може да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 212 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката за 
претрес и одлучување по амандман, доколку пред-
лагачот, надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија претходно 
не постигнале согласност за текстот на предлогот 
и измените и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле 
предлагачите. 

7. Скратена постапка за донесување на закон 

Член 213 
Ако со законот, чие донесување се предлага, не 

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

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таквиот закон. 

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

Член 214 
Предлог за донесување на закон по скратена 

постапка може да поднесе пратеник кого го под-
држуваат десет пратеници на Соборот, како и те-
лата и органите што според Уставот и овој делов-
ник можат да поднесуваат предлози на закони. 

Член 215 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување на седница и за до-

ставување нацрти на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

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

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или другото тело на 
Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе 
го претресуваат нацртот односно предлогот на за-
кон како и подносителот на предлогот за донесу-
вање на закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон. 

8. Итна постапка за донесување на закони 
Член 216 

По итна постапка може да се донесе закон само 
по исклучок. 

По итна постапка Соборот може да донесе за-
кон со кој се уредуваат такви прашања, за чие уре-
дување постои неодложна потреба и ако со при-
мената на редовната постапка за донесување на за-
кон би можеле да настанат штетни последици за оп-
штествената заедница. 

Член 217 
Донесување на закон по итна постапка може 

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

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

Член 218 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

пред одлучувањето на предлогот Соборот ќе по-
бара и негово мислење. 

Член 219 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, предлогот на закон се 
внесува во дневниот ред и веднаш се преминува 
на претрес на предлогот на закон. 

Соборот може, пред да премине на претрес по 
предлогот на закон или во текот на претресот, да 
одлучи да побара од надлежниот одбор и Законо-
давно-правната комисија итно да му се достават 
мислења и. предлози по предлогот на закон. 

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

Член 220 
На предлогот на закон што се донесува по итна 

постапка може да се поднесе амандман до заклу-
чувањето на претресот. 

Ако со амандманот се менуваат начелата врз 
кои се засновува предлогот на закон или ако него-
вото прифаќање би повлекувало битно изменување 
текстот на предлогот на закон, како и ако со аман-
дманот се ангажираат финансиски средства над-
лежниот одбор и Законодавно-правната комисија 
се должни веднаш да го разгледаат амандманот и 
на Соборот да му поднесат извештај со мислење и 
предлози. 

9. Постапка за донесување на други акти 
Член 221 

За предлог на републички општествен план се 
води општ претрес и претрес на текстот. Претресот 
на текстот се врши по глави, ако Соборот не од-
лучи поинаку. За поднесените амандмани претре-
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сот се врши кога се претресува соодветната глава 
на која се однесува амандманот. 

Член 222 
За предлог на републички буџет и предлог на 

завршна сметка за извршувањето на републичкиот 
буџет се води општ претрес и претрес на текстот. 
Претресот на текстот се врши по нормативниот дел, 
видови и раздели, ако Соборот не одлучи поинаку. 
За поднесените амандмани претресот се врши кога 
се претресува соодветниот член, вид и раздел на 
кој се однесува амандманот. 

Член 223 
Гласањето по предлог на општествен план, 

предлог на републички буџет и предлог на завршна 
сметка за извршување на републичкиот буџет се 
врши на ист начин како што се врши и претресот. 

Претресот по предлог на декларација, резолу-
ција, препорака или заклучок се врши по завршу-
вањето на претресот по прашањето во врска со кое 
се предлага донесувањето на ваков акт. 

Претресот по предлозите од претходниот став 
како и претресот на одлуките е единствен ако Со-
борот не одлучи општ претрес и претресот по текс-
тот на предлогот да се водат одделно, а гласањето 
се врши во целина. Во с^ друго се применува по-
стапката за донесување предлози на закони. 

Соборот може да одлучи одделен акт да се 
донесе откако претходно одвоено ќе го претресе 
предлогот за донесување или нацртот на тој акт 
според одредбите за претресување на предлозите 
за донесување на закони односно за претресување 
на нацртите на закони. 

10. Постапка за претресување на извештаи, анализи 
и други материјали 

Член 224 
Претресот по извештаите, анализите и другите 

материјали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 225 
За претресот одборот или другото тело подне-

сува извештај. 
Ако Соборот или друго тело решило нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на седни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресување на прашањето. 
Доколку одборот односно другото тело решиле да 
не се поднесува устен извештај на седница на Со-
борот, писмениот извештај ги содржи нивните кон-
статации, предлози, мислења и сугестии. 

Член 226 
Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-

лог на закон да ги изнесе на јавна дискусија. 
Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 

дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот за нејзиното траење, како и 
времето за доставување на мислење, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите 
и сугестите што ќе му бидат доставени. 

А 
IX. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ 

БЕЛЕШКИ 
1. Записници од седниците на Соборот 

Член 227 
За работата на седниците на Соборот се води 

записник. 
Во записникот особено се внесуваат подато-

ците за текот на седницата, за присуството и от-
суството на членовите на Соборот, за пратеничките 
прашања, за присутните претставници и повереници 
на Извршниот совет, за поканетите претставници, 
дневниот ред на седниците, за имињата на говор-
ниците, предлозите, заклучоците и амандманите 
поднесени на седницата. Во записникот се внесува 

и резултатот од гласањето по 9дделни предлози на 
акти и други прашања. 

Член на Соборот, кој на седницата издвоил ми-
слење, може да бара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

Во записникот се внесуваат и изречените мер-
ки против членовите на Соборот. 

Член 228 
Записникот, по правило, се составува по завр-

шувањето на седницата. 
Записникот им се доставува на сите членови 

на Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна 
осум дена пред денот определен за одржување на 
следната седница и тоа непотпишан. 

Член 229 
Секој член на Соборот има право во почето-

кот на седницата да стави забелешка на записникот 
од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува 
на седницата без претрес. Ако забелешката се ус-
вои во записникот ќе се извршат соодветни из-
мени. 

Записникот на кој не се ставени забелешки од-
носно записникот во кој согласно со усвоените за-
белешки се извршени измени, се смета за усвоен. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите од записниците за седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

2. Записници од седниците на одборите и другите 
тела 

Член 230 
За работата на седниците на одборите и дру-

гите тела на Соборот се води записник. 
Во записникот се внесуваат податоци за текот 

на седницата, имињата на присутните и отсутните 
членови на одборот или друго тело на Соборот, 
на другите пратеници, на претставниците и повере-
ниците на Извршниот совет, на поканетите струч-
њаци, јавни работници и други претставници, ими-
њата на лицата што учествуваат во претресот, 
дневниот ред на седницата, предлозите и мисле-
њата за изменување и дополнување на предлозите 
на законите и другите акти, поднесените амандма-
ни, издвоените мислења, резултатот од гласањето 
и друго. 

За претресот по други прашања се внесуваат 
и заклучоците на одборите или друго тело на Со-
борот, како и основната содржина на писмените или 
усните извештаи, што ќе му бидат поднесени на 
Соборот. 

Во записникот се внесува и името на извести-
телот на одборот или друго тело како и за тоа кој 
ќе поднесе устен извештај пред Соборот. 

За работата на заедничката седница со друг 
одбор или друго тело на Соборот се води заеднички 
записник. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот на одборот или друго тело што претседавал 
на седницата и секретарот што го водел запис-
никот. 

3. Стенографски белешки 

Член 231 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки, кои го содржат полниот 
тек на седницата. Составен дел на стенографските 
белешки се и неодржаните говори на пратениците 
што на седницата во текот на претресот писмено 
се приложени. 

Стенографските белешки им се ставаат на увид 
на пратениците на нивно барање. 

Секој говорник има право да бара во рок од 
осум дена да изврши редакција на своето излагање, 



Стр. 442 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ .21 јуни 1967 

без внесување на - битни измени во текстот или 
изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи секре-
тарот на Соборот. 

Во случај на спор по барање да се изврши ис-
правка во стенографските белешки, се одлучува на 
седница на Соборот без претрес. 

Член 232 
За работата на седниците на одбор или друго 

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

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 233 

Од денот на почетокот на применувањето на 
овој деловник престанува да важи Привремениот 
деловник на Републичкиот собор на Собранието на 
СРМ („Службен весник на Социјалистичка Репу-
блика Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постап-
ката за верификација на пратенички мандати на 
Републичкиот собор на Собранието донесена на 
24. УТ. 1963 година. 

199. 
Врз основа на член 59 од Одлуката за изме-

нување и дополнување на Деловникот на Стопан-
скиот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
21/67), Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на СР Македонија, на својата седница одржана 
на 5 јуни 1967 година, го утврди пречистениот текст 
на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Стопан-
скиот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ги опфаќа: Деловникот на Сто-
панскиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/65) и Одлуката за изменување и дополнување 
на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/67), во кое е означено 
и времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 68 
6 јуни 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија, 

' Кочо Тулевски, с. р. 

\ѓ Д Е Л О В Н И К 
ЦА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Стопанскиот собор 

на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија (Соборот), овластувањата и начинот на ра-
бота,на одборите, комисиите и другите тела на Со-
борот се уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат со-
одветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несувана на одлуки. 

Изменувањето и дополнувањето на деловникот 
Соборот го врши по истата постапка според која го 
донесува деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги врши 

на свои седници и на седници на своите одбори и 
други тела. 

Соборот е во постојано заседание. 

II. ПРАТЕНИЦИ 

1. Права и должности 

Член 4 
Пратеникот има права и должности утврдени со 

Уставот, со законите, со Деловникот на Собранието 
и со овој деловник. 

Член 5 
Пратеникот има право и должност да присус-

твува на седниците на Соборот и да учествува во 
работата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 

Член 6 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое дру-

го тело на Соборот, има право и должност да при-
суствува на седниците на тоа тело и да учествува 
во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, и 
ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа, но без право на одлучување. 

Член 7 
Пратеникот, кој од оправдани причини е спре-

чен да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е 
член, должен е за тоа благовремено да го извести 
претседателот на Соборот односно претседателот на 
одборот или другото тело или дополнително да го 
оправда изостанокот. 

Член 8 
Одборот или другото тело на Соборот го изве-

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

Член 9 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на други 

акти од делокругот на Соборот, како и амандмани 
на предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од де-
локругот на Соборот; 

— да предлага отворање анкети по прашања од 
делокругот на соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите или 
на работата на републичките органи на управата, 
ако тие прашања спаѓаат во делокругот на Соборот, 
односно ако се од интерес за работните организа-
ции од областа која спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право од државните органи и 

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

Член 11 
Во Соборот пратеникот може да предлага, Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи доне-

сување на закони или друг акт или претресување 
на прашање од неговиот делокруг; 
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— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор 
и на надлежниот собор да му даде мислење за тој 
предлог односно за тоа прашање или да поднесе 
амандман на тој предлог, ако тој предлог односно 
тоа прашање е од интерес и за работните органи-
зации од областа која спаѓа во делокругот на Со-
борот; 

— од предлогот на закон или друг акт што му е 
упатен на друг собор да бара во посебен закон од-
носно друг акт да се издвои дел од предлогот што 
спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Пратеникот има право заедно со определен број 

пратеници, утврден со овој деловник, да предлага 
избор, именување и разрешување на функционери 
што се избираат на седница на Соборот. 

Член 13 
Пратеникот е должен да ги известува избира-

чите од изборната единица во која е избран за сво-
јата работа и за работата на Соборот. 

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

Член 14 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

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

2. Верификација 

Член 15 
Верификација на мандатите врши Соборот спо-

ред постапката пропишана со овој деловник, откако 
од Републичката изборна комисија ќе го прими из-
вештајот и изборните акти за извршените избори. 

Член 16 
Извештајот на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и го 
доставува на Мандатно-имунитетната комисија на 
Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
и сите изборни акти им се ставаат на увид на сите 
членови на Соборот пред почетокот на седницата 
на Соборот на која ќе се разгледува прашањето за 
верификацијата на мандатите на новоизбраните 
пратеници. 

Член 17 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа на 

извештајот од Републичката изборна комисија и 
примените акти, жалбите изјавени против изборите 
и другите податоци, ја испитува правилноста на 
спроведените избори и за тоа му поднесува на Со-
борот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува на 
членовите на Соборот најдоцна пред почетокот на 
седницата на чиј дневен ред се наоѓа претресот на 
тој извештај. 

Член 18 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која се врши верифика-
ција на нивните мандати, своите уверенија за из-
борот му ги предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот и ги предава увере-
нијата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 19 
Соборот, врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во случај 
ако некој мандат е оспорен, прво се гласа во целина 
за сите неоспорени мандати, а потоа за секој оспо-
рен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на од-
луката за верификацијата на одделен мандат и да 
заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на донесување од-
лука за верификација на одделни мандати не може 
да биде подолго од два месеца. 

Член 20 
Пратеникот, чиј мандат е оспорен или одлуката 

за верификацијата на неговиот мандат е одложена, 
има право да присуствува на седниците на Соборот 
и да учествува во работата на тие седници, но не 
може да гласа за верификацијата на својот мандат. 

Член 21 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден ман-
датот даваат свечена изјава на тој начин што го 
потпишуваат текстот на свечената изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе 4а 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржавам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги 
вложувам за остварувањето целите на социјалис-
тичкото општество и интересите на народите и на 
граѓаните на Социјалистичка Република Македонија 
и Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 22 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седницата на која е извршена ве-
рификацијата на мандатите и е дадена свечената 
изјава, текстот на изјавата го потпишува пред прет-
седателот на Соборот, кој за тоа го известува Со-
борот на првата идна седница. 

Член 23 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и пот-
пишувањето текстот на свечената изјава. 

Член 24 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за ' верификација на манда-
тите и за конституирање ќе се одржи најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори. 

Во случај од претходниот став седницата на Со-
борот ја отвара и до изборот на претседател на Со-
борот претседава пратеникот најстар по возраст. 

За првата седница на пратениците им се доста-
вува извештајот на Републичката изборна комисија. 
На оваа седница се избира верификациона коми-
сија, која, врз основа на извештајот на Републич-
ката изборна комисија и изборните акти, ја испитува 
правилноста на спроведените избори и за тоа му 
поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на пратениците на новоизбраниот собор 
се спроведува според одредбите на овој деловник 
за верификацијата на мандатите на пратениците. 

Член 25 
По извршената верификација на мандатите на 

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

Избраниот претседател на Соб^от го известува 
Претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите PI за конституирањето на 
Соборот. 
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3. Имунитет 

Член 26 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без одо-
брение на Соборот, ниту против него, ако се повика 
на имунитетот може да се започне кривична постап-
ка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение на Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолга од пет години. 

Член 27 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник е 
притворен, што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на Мандатно-имунитетната комисија. Мандатно-иму-
нитетната комисија ќе го разгледа барањето односно 
известувањето и на Соборот ќе му поднесе свој 
извештај. 

За седниците на Мандатно-имунитетната коми-
сија се известува и пратеникот на кого се одне-
сува барањето. 

За ова барање односно известување претседа-
телот на Соборот го известува Соборот на почето-
кот на првата идна седница. 

Член 28 
По барањето за одобрување притвор на пра-

теник или за започнување на кривична постапка, 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот, врз основа на извештајот од 
Мандатно-имунитетната комисија Соборот одлучува 
дали постапката ќе продолжи или ќе се запре, одно-
сно дали одлуката за притворањето на пратеникот 
ќе се потврди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против 'пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетското право на пратеникот, ако е тоа потребно 
за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната по-
стапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш се 
пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетското пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се за-
пира. 

Член 29 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение за 
притворање на пратеник односно одобрение за за-
почнување на кривична постапка, како и да одлучи 
дали кривичната постапка против пратеникот ќе 
продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката 
за притворање на пратеник се потврдува или се 
става вон сила и да го воспостави неговото иму-
нитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетиа-
та комисија Соборот одлучува дали таа одлука на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички 
мандат 
Член 30 

. Секој член на Соборот има право на Соборот да 
му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. Остав-
ката на пратеничкиот мандат пратеникот ја подне-
сува писмено, а му се предава на претседателот на 
Соборот. Членот на Соборот што поднел оставка на 

пратеничкиот мандат има право писмено да ги из-
несе причините поради кои ја поднесува оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на раз-
гледување. За поднесената оставка, претседателот 
на Соборот го известува Соборот во почетокот на 
првата идна седница. 

Член 31 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа сед-
ница членот на Соборот може и усно да ја образ-
ложи својата оставка, ако не ја образложил во пис-
мениот поднесок. 

Член 32 
По разгледувањето на поднесената оставка Ман-

датно-имунитетната комисија му поднесува на Со-
борот извештај4 со свој предлог. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија му поднесува 

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

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

Член 34 
Одлуката за отповикување се претресува во Со-

борот. Претресот се врши сходно со одредбите за 
постапката за верификации на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста 
и правилноста на дејствијата во постапката за от-
повикување, ја потврдува или поништува одлуката 
за отповикување и за тоа го известува претседате-
лот на Собранието. 

III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 35 
Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

својата работа. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања од 
својот делокруг што ќе ги претресува во идниот 
период. 

При изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите, другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, со другите собори на 
Собранието, Извршниот совет и републичките ор-
гани на управата, општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките, работните и други 
организации и ги зема предвид предлозите на чле-
новите на Соборот. 

Предлогот на програмата за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
Член 36 

Соборот има претседател кој се избира од редот 
на членовите на Соборот на четири години. 

Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
делокругот на одборите и другите тела на Соборот, 
како и другите одредби на овој деловник и ги ре-
шава спорните прашања во врска со нивниот де-
локруг; 
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— ја следи работата на одборите и другите тела 
на Соборот и со претседателите на тие^ тела се до-
говара за прашањата во врска со работата на тие 
тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирале на соработка на 
Соборот со општествено-политичките и другите ор-
ганизации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на овој деловник, за спроведувањето на 
јавноста во работата на Соборот и за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, Делов-
никот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 
Член 38 

За проучување и составување нацрти и пред-
лози на закони и други акти, за проучување и пре-
тресување на определени прашања од делокругот на 
Соборот и за вршење на анкети Соборот може да 
образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот е 

постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се обра-
зуваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овластува-
вања и составот. 

Соборот може на своите одбори и другите тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или претресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани и да 
бара да му поднесат извештај со мислење и пред-
лози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со од-
лука на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат прет-

седател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите 

тела се определува со одлуката за нивното обра-
зување. 

Предлог за избор на претседател и членови на 
одборите и другите тела можат да поднесат прет-
седателот на Соборот или пет членови на Соборот 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмногу 

во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на Со-
борот, а определен број членови на овие тела мо-
жат да се избираат и од редот на стручњаците и 
јавните работници, со тоа што бројот на членовите 
од редот на стручњаците и јавните работници, не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат, 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во својот 

делокруг утврден со одлуката за нивното обра-
зување: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите на 
законите и другите акти од надлежноста на Со-
борот што Соборот им го упатува на претрес и на 
Соборот му поднесуваат свои извештаи со мислење 
и предлози по тие акти; предлагаат донесување на 
,закони и други акти; изработуваат и поднесуваат 
предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му подне-
суваат извештај и предлагаат утврдување на по-
литика во таа област или преземање на определени 
мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот совет, 
републичките органи на управата и други установи 
и организации што се однесуваат на прашањата од 
нивниот делокруг и на Соборот му поднесуваат из-
вештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на одде-
лен пратенички мандат пред истекот на времето за 
кое и избран пратеникот и на Соборот му подне-
сува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подне-
сува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од сло-
бода и за започнување на постапка односно за про-
должување на кривичната постапка против члено-
вите на Соборот како и одлучува за воспоставува-
ње на правата на членовите на Соборот и на Со-
борот му поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат ан-
кети и да бараат мислење од работни и други ор-
ганизации, како и од стручњаци. 

Член 4(8 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или подгру-
пи за анализирање и проучување на одделни пра-
шања и за вршење на анкети, кои за својата ра-
бота поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став рако-
води член на телото што ќе го определи одборот, 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот соработу-

ваат меѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите 
тела 

. Член 50 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претседа-

телот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и 

кога тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на Из-
вршниот совет или кога тоа ќе го предложат нај-
малку три члена на односното тело со наведување 
на прашањата што треба да бидат ставени на дне-
вен ред на седницата. 
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Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница 
ќе свика претседателот на Соборот или член на 
телото што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седница-

та, заедно со материјалите што ќе се разгледуваат 
на седницата, да им ја достави на членовите на 
одборот односно телото најдоцна осум дена пред 
одржувањето на седницата. 

Член 52 
За свиканата седница претседателот на одбо-

рот или другото тело го известува претседателот на 
Соборот, Извршниот совет и претставникот на пред-
лагачот по одделните прашања и предлози во ро-
кот од претходниот член. 

Член 53 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на 

претседателот, него го заменува член што ќе го 
определи одборот односно телото. 

Член 54 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на одбо-
рот односно телото, се грижи за информирањето 
на членовите на одборот односно телото за пробле-
мите од нивниот делокруг, соработува со претседа-
телите на другите тела и со функционерите на ре-
публичките органи на управата и со претставни-
ците на надлежните организации во врска со под-
готвувањето на прашањата што ќе се претресуваат 
на седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања во 
одбор или тело на Соборот можат да дадат и чле-
новите на одборот односното телото како и дру-
гите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведу-
вање. 

Член 55 
Одборот односно телото може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број членови и решава со мнозинството 
на гласови од присутните членови. 

Член 56 
По предлог од претседателот на одборот од-

носно телото на почетокот на седницата се утвр-
дува дневниот ред. На седниците на одборите од-
носно другите тела одделни прашања и предлози 
се претресуваат според редоследот што е утврден 
со дневниот ред и пред да се одлучува за нив, ос-
вен во случаите кога со овој деловник е определе-
но за некое прашање да се одлучува без претхо-
ден претрес. 

Член 57 
Одборите, комисиите и другите тела на Собо-

рот имаат право во својот делокруг од Извршниот 
совет да бараат негов претставник да го изнесе пред 
одборот, комисијата односно друго тело ставот по 
одделни прашања што се ставени на дневен ред на 
нивна седница односно да даде свое мислење по 
нацртот на определен закон што тие го подготву-
ваат. 

Извршниот совет е должен на одборот, коми-
сијата односно другото тело да им го даде своето 
мислење по нацртот или предлогот на закон или 
друг акт што го изработил одборот, комисијата од-
носно другото тело. 

Член 58 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред прво се врши општ претрес, а потоа претрес 
на текстот, Ако во општиот претрес не се усвои 

нацртот односно предлогот, тогаш не се врши пре-
трес на текстот, а нацртот односно предлогот се 
симнува од дневниот ред и за тоа му се поднесува 
извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други ма-
теријали е единствен. 

Член 59 
За редот на седниците на одборите и телата 

се грижи претседателот на одборот односно те-
лото. 

За повреда на редот на седниците претседате-
лот може да опомене член на одборот односно те-
лото. За повторна повреда на редот претседателот 
изречува опомена која се внесува во записник. 

4. Заеднички седници на одборите, комисиите 
и другите тела 

Член 60 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дневен 
ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокругот 
на два или повеќе одбори односно други тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот од-' 
бор односно тело на друг собор за разгледување 
на прашања и проблеми од заеднички интерес. За-
едничките седници на два или повеќе одбори од-
носно други тела ги свикуваат договорно претседа-
телите на одборите односно телата што одлучиле 
да одржат заедничка седница. На заедничките сед-
ници на одборите и другите тела може да се води 
само претрес, а не може да се гласа и одлучува. 
Гласањето и одлучувањето во одборите и другите 
тела што одржуваат заедничка седница се врши 
одделно. На заедничките седници на одборите или 
другите тел^ претседаваат наизменично претседа-
телите. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 
1. Свикување на седниците 

Член 61 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседате-

лот по сопствена иницијатива, а е должен да сви-
ка седница врз основа на заклучок на Соборот, по 
предлог од претседателот на Собранието, на одбор 
или друго тело на Соборот или на барање од де-
сет членови на Соборот, по предлог од Извршниот 
совет и во други случаи предвидени со овој де-
ловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш ко-
га е должен тоа да го стори, Соборот ќе се состане 
по покана од десет членови на Соборот или од 
претседателот на Собранието. 

Член 62 
Предлогот на дневен ред за седница на Собо-

рот го подготвува претседателот на Соборот, Се-
кој член на Соборот, одборите и другите тела на 
Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да 
му предлагаат одделно прашање да се внесе во 
предлогот на дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
и од републичките органи на управата, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политич-
ките организации, работните и други самоуправни 
организации, здруженија како и од страна на гра-
ѓаните. 

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

Член 63 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за договарање и советување по праша-
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њата што треба да се стават на дневен ред и да 
им довери определени работи во врска со под-
готвувањето на седницата. 

Член 64 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна петнаесет дена пред де-
нот определен за одржување на седницата. Со по-
каната се доставува и предлогот на дневниот ред 
со потребниот материјал по прашањата што се 
предлагаат за дневен ред и записникот од прет-
ходната седница, ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
може да свика седница и во пократок рок од пет-
наесет дена, а дневниот ред за ваква седница мо-
же да го предложи на самата седница. 

Член 65 
За секое прашање од дневниот ред Соборот рас-

права и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници 

на Соборот, по правило претходно се претресуваат 
на седници на соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за прет-
рес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му поднесе свој извештај и пред-
лог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се преки-
не и прашањето да му се упати на мислење на 
надлежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 66 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува писмен извештај на Соборот со 
свое мислење и предлози, а може преку свој из-
вестител и усно да го образложи својот став по 
тоа прашање. 

2. Претседавање на седница и учество 
во работата 

Член 67 
На седниците на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот него го заменува потпрет-
седателот. Ако е спречен и потпретседателот, сед-
ницата ја отвара најстариот член на Соборот, а 
потоа се избира член на Соборот што ќе претседава 
на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот им 
истекол мандатот или кога се тие разрешени од нив-
ните функции најстариот по возраст пратеник 
претседава на седницата до изборот на нов' прет-
седател на Соборот. 

Член 68 
Право да учествуваат во работата на седни-

цата на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите 
собори на Собранието, членови на Извршниот со-
вет и претставници на Извршниот совет кои не 
се пратеници кога се претресува предлог на тој 
Совет, потоа функционери што раководат со други 
републички органи на управата, претставници на 
општествено-политичките заедници, претставници 
на органите на општествено-политичките органи-
зации, научните и другите јавни и политички ра-
ботници што на седницата се поканети за да ги 
изнесат своите мислења по определени прашања. 

Член 69 
Во претресот на определено прашање на седни-

ца на Соборот имаат право да учествуваат члено-
ви на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници за да го изнесат 

мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и по-
верениците на Извршниот совет при претрес на 
предлог на Советот. 

3. Дневен ред 
Член 70 

Дневниот ред на седница на Собор го предлага 
претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот ги внесува во пред-
логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот или функционерите и ор-
ганите што според Уставот, Деловникот на Собра-
нието и овој деловник се овластени да предлагаат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до денот 
на одржувањето на седницата за ставање на раз-
гледување на седница на Соборот. 

Член 71 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почетокот 

на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседателот 

не внел прашање што го предложил овластен функ-
ционер или орган до денот на свикувањето на сед-
ницата, а предлагачот останува при свој предлог. 
За предлогот се одлучува на седницата без пре-
трес. 

Член 72 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет чле-
нови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови мо-
же да поднесе и Извршниот совет. 

4. Говори 
Член 73 

Никој не може да зборува на седница пред 
да побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 74 
Говорникот зборува од говорница или од сво-

ето место. 
Член 75 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 76 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за по-
вреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор штом ќе побара. 
Говорот на тој пратеник не може да трае подолго 
од пет минути. По тој говор претседателот е дол-
жен да даде објаснение во поглед повредата на де-
ловникот односно утврдениот дневен ред. Ако чле-
нот на Соборот не биде задоволен од даденото об-
јаснение, за тоа прашање се решава на седницата 
без претрес. 

Член 77 
Говорникот може да зборува само по пра-

шање што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува за дневниот ред. 
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Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува за дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 

Член 78 
За повреда на редот на седницата можат да 

се изречат следните мерки: опомена, одземање на 
збор и отстранување од седницата. 

Член 79 
Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

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

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот кој со својот говор на седницата го на-
рушува редот, а на истата седница е два пати по-
викан да се придржува кон редот и одредбите на 
деловникот. 

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

Член 80 
Отстранување од седница ќе се примени на 

оној член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кога овој му го одзел 
зборот, или кој на друг начин ја смеќава работата 
на седницата или тешко го навредува Соборот, Со-
бранието, пратениците или други лица, се служи 
со изрази што не се во согласност со достоинството 
на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по 
предлог од еден член кого го поддржуваат нај-
малку десет членови на Соборот. За отстранување 
од седница се одлучува без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор и 
да даде своја одбрана. Неговиот говор не може да 
трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена 
мерка отстранување од седницата, е должен вед-
наш да ја напушти салата во која се одржува 
седницата. 

Член 81 
Изречување^ на мерките одземање на збор и 

отстранување од седница се внесува во записникот. 

Член 82 
Секој граѓанин што го нарушува редот прет-

седателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстранат 
сите граѓани. 

Член 83 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 84 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни да 
ги извршуваат налозите на претседателот во поглед 
одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 
Член 85 

Откако ќе ја отвори седницата претседателот 
ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член Ш 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата 

претседателот објавува кратки соопштенија во 

врска со работата на седницата и' другите прет-
ходни прашања. 

Член 87 
По утврдувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделни прашања по оној ред што 
е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен во 
оние случаи кога со деловникот е определено да се 
одлучува без претрес. 

Член 88 
Претресот, по правило, започнува со изложу-

вање од предлагачот, а потоа од известителот на 
одборот или друго тело, доколку тие сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат пратениците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени 
пратеници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени пратеници. 

Член 89 
Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки. 

Член 90 
Претресот на одделни прашања, по правило, 

е единствен, а претресот по предлозите на закони 
и другите акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

7. Одлучување 

Член 91 
Соборот одлучува откако ќе заврши претресот. 

Член 92 
За одлучување на седница е потребно присуство 

на мнозинството од членовите на Соборот. 
АКО претседателот смета дека на седницата не 

присуствува доволен број членови на Соборот, ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот од Соборот по 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 93 
Претресот по прашање што е на дневен ред на 

седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 94 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 95 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предложен 
текст на декларација, резолуција, препорака од-
носно заклучок, Соборот може и пред претресот и 
во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија која врз основа на материјалот и претресот ќе 
му поднесе на Соборот предлог на декларација, 
резолуција, препорака односно заклучок. За пред-
логот на декларација, резолуција, препорака, од-
носно заклучок Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот, 
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Член 96 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. 

Член 97 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функ-

ционерите се врши со тајно гласање, ако така се 
одлучи по предлог од претседателот или од еден 
пратеник, чиј предлог го поддржуваат најмалку 
пет членови на Соборот. 

Член 98 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против" предлогот или се 
воздржуваат од гласањето. 

Член 99 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 100 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето. 

Член 101 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гласа-
њето или ако тоа го побара еден пратеник кого го 
поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименично гласање се врши со прозивање на 
членовите на Соборот кои при прозивањето гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се воз-
држуваат од гласањето. 

Кога ќе заврши прозивањето повторно ќе се 
прозујат членовите на Соборот, за кои во списокот 
не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 102 
По завршеното гласање претседателот го утвр-

дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или е 
одбиен. 

8. Пратенички прашања и известувања 

Член 103 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

совет и на функционерите што раководат со репу-
бличките органи на управата да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа или на 
работите од нивна надлежност. 

Секој член на Соборот има право на претседа-
телот на Соборот и на претседателите на одборите 
или другите тела на Соборот да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа односно 
на работата на Соборот и телата. 

Член 104 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

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

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. 

Ако смета дека писмено поставено прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот орган на управата и затоа ќе 
го извести подносителот на прашањето. Подносите-

лот на прашањето може тоа прашање повторно да 
го постави на седница на Соборот кој одлучува за 
согласноста на прашањето со одредбите на Делов-
никот. 

Член 105 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Из-
вршниот Совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на управата 
му е доставено најдоцна 15 дена пред денот опре-
делен за одржувањето на седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да 
се даде веднаш на истата седница на која е поста-
вено прашањето. ^ 

Член 106 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и 

му се доставува на претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот одговорот му го до-

ставува на подносителот на прашањето, а на првата 
идна седница го известува Соборот за содржината 
на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 107 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

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

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

Ако поставеното прашање претставува држав-
на или службена тајна претставникот на Изврш-
ниот совет односно функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата може да пред-
ложи одговорот да се даде на седницата на Собо-
рот без присуство на јавноста. 

Член 108 
По примениот одговор пратеникот што го по-

ставил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратени-
кот може да предложи предметот на кој се одне-
сува неговото прашање да се стави на дневен ред 
на истата или на една од наредните седници на Со-
борот. За таков предлог Соборот одлучува без прет-
рес по ислушувањето на мислењето од претставни-
кот на Извршниот совет односно од функционерот 
кој раководи со републички орган на управата. 

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

Член 109 
Соборот може да определи посебна седница или 

посебно време на седницата за претресување на 
пратенички прашања и за давање одговори на тие 
прашања. 
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Член НО 
Член на Соборот има право да бара писмено 

или усно известување од републичките секретари 
и другите функционери што раководат со самостој-
ните републички органи на управата за прашања 
што се на дневен ред на седницата или се подгот-
вуваат за седница на Соборот или друго тело како 
и известување за други прашања што му се потреб-
ни за вршење на неговата пратеничка функција, а 
се однесуваат на работи од делокруг на о,рганот на 
управата со кој тој функционер раководи. 

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

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

9. Постапка при избори и именувања 
во Соборот 

Член 111 
Предлозите за избори што се вршат во Собо-

рот се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, 
а за избор на повеќе лица во одделни тела во вид 
на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во односното 
тело. 

Член 112 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува Ко-
мисијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку пет чле-
нови на Соборот како и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатската 
листа ја потпишуваат предлагачите. 

Член 113 
Предлози на кандидатури за претседател и пот-

претседател на Соборот поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и групи од најмалку десет пра-
теници. 

Член 114 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ски листи се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се 
врши изборот. Овие предлози мора да им бидат 
ставени на располагање на членовите на Соборот 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
бори и именувања односно еден од предлагачите на 
кандидатурата што ја предложиле група пратеници 
имаат право на седницата да го образложат пред-
логот. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата може да се изјасни по 
предлозите на кандидатури за претседател и пот-
претседател на Соборот поднесени од група пра-
теници. 

Член 115 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред, како што се поднесени кандидатските листи 
односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 
Член 116 

Ако на седницата на Соборот се одлучи изборот 
да се врши тајно, гласањето се врши со гласачки 
ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква големина 
и од иста боја и форма. 

Член 117 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидатски листи една по друга по 
оној ред, по кој се предложени. Пред името на се-
кој кандидат односно пред името на носителот на 
секоја кандидатска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот 
на Собранието 

Член 118 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува 
редниот број пред името на оној кандидат односно 
редниот број пред онаа кандидатска листа за која 
гласа. Може да се гласа само за еден кандидат од-
носно само за една кандидатска листа од оние што 
се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 119 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник гла-
са на тој начин што своето гласачко ливче го спу-
шта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќе гласаат, се врши пов-
торно прозивање на оние што не гласале. 

Член 120 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на негов 
предлог ги избира Соборот и секретарот на Собо-
рот ги пребројуваат гласовите и за секој кандидат 
односно за секоја кандидатска листа бележат и 
колку гласа добиле, како и колку има неважечки 
ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резулта-
тот од гласањето и утврдува колку пратеници гла-
сале, кои кандидати се избрани, или определува 
повторен избор ако ниеден кандидат односно кан-
дидатска листа не го добиле потребното мнозин-
ство. 

Член 121 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинството од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска лис-
та избрани се сите кандидати од таа листа ако за 
листата гласало мнозинството од присутните прате-
ници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се сите кандидати од онаа 
листа што го добила најголемиот број гласови. 

Член 122 
Ако предложениот кандидат или предложена-

та кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените 
кандидати или кандидатски листи добиле ист број 
гласови. 

Пред да се изврши повторно гласање предлага-
чите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 123 
Одредбите на овој деловник, кои се однесу-

ваат на постапката за избор, сходно ќе се примену-
ваат и во постапката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка седница со 
еден или повеќе собори 

Член 124 
Соборот заседава и за работите од својот де-

локруг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања 

од дневниот ред да се претресат на заедничка сед-
ница со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање 
на заедничка седница со друг собор членовите на 
Соборот гласаат одделно. 
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Член 125 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе 

собори да одржи заедничка седница, а на претсе-
дателот на Собранието не му е предложено тој да 
ја свика заедничката седница, претседателот на Со-
борот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на 
седницата. 

11. Записници и стенографски белешки 

Член 126 
За работата на седницата на Соборот се води 

записник. 
Записникот содржи основни податоци за ра-

ботата на седницата. 
Во записникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот кој на седницата имал одвоено 

мислење, може да побара битните делови од него-
вата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 127 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на след-
ната седница на Соборот. 

Член 128 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

од седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот 

се одлучува на седницата без претрес. Ако се усвои 
забелешката ќе се извршат потребните измени во 
записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 129 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид на 

пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето из-
лагање, без внесување на битни измени во текстот 
или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белеш-
ки, се одлучува на седница на Соборот без прет-
рес. 

Составен дел на стенографските белешки се и 
неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се предло-
жени. 

Член 130 
За работата на седниците на одбор или друго 

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

Одредбите за записниците на Соборот аналог-
но важат и за записниците на одборите и другите 
тела на Соборот. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Претрес на предлог за донесување на закон 

Член 131 
Постапката за донесување на закон отпочнува 

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

несе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, 

комисија на Собранието, одбор на собор, како и 
функционер што раководи со републички орган на 
управата. 

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

Член 132 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

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

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

Член 133 
Предлогот за донесување на закон мора на 

членовите на Соборот да им биде доставен нај-
доцна петнаесет дена пред денот определен за одр-
жување на седницата на Соборот, на кој ќе се пре-
тресува тој предлог. 

Член 134 
Барање за донесување на закон може да под-

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

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

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

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

Член 135 
Пред претресувањето на предлогот за донесува-

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

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

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

Член 136 
Претресот на предлогот за донесување на за-

кон на седница на Соборот опфаќа само начелен 
претрес. 

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

Член 137 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон, ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон, ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен 
заклучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот на 
предлогот. 

Член 138 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичкото уредување, 
или се утврдува насока на развитокот на стопан-
ството и другите општествени дејности или се уре-
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дуваат други позначајни прашања од надлежноста 
на Собранието Соборот може, со заклучокот за ус-
војување на предлогот за донесување на законот, 
да ги определи и органите или организациите што 
треба да бидат консултирани при изработката на 
нацртот на закон, да оцени дали се потребни по-
себни советувања, како и да определи други ви-
дови соработка што можат да придонесат за по-
добра изработка на нацртот на закон. 

Член 139 
По предлогот за донесување на закон Соборот 

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

Член 140 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесува-

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

Член 141 
Врз основа на заклучокот на соборот за ус-

војување на предлогот за донесување на закон, 
по правило, подносителот на предлогот пристапу-
ва кон изработка нацрт на закон. 

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

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

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

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

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се определи 

и рокот за изработка нацртот на закон. 
Член 142 

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-
лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. Ако 
подносителот на предлогот за донесување на закон 

О е функционер што раководи со републички орган 
на управата, предлогот на закон го поднесува Из-
вршниот совет. ^ 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 143 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Соборот 
за начелата врз кои треба да се засновува законот 
или за содржината на законот, Соборот може из-
работката на нацртот на закон да ја довери на те-
лото, органот, односно установата предвидени во 
член 141 на овој деловник. 

2. Претрес на нацрт на закон 
Член 144 

Нацртот на закон изработен врз основа на за-
клучок на Соборот му се доставува на надлежниот 
одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
Со нацртот на закон се поднесува и потребна-

та документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, по-

датоци за износот на финансиските средства што 
ќе бидат потребни за спроведување на законот и за 
изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени. 

Член 146 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

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

Член 147 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

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

Член 148 
Пред претресот на нацртот на закон во Собо-

рот, него го разгледуваат одборите на соборот во 
чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат 
со тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната коми-
сија најдоцна пет дена пред седницата на Коми-
сијата. 

Член 149 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 150 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и За-

конодавно-правната комисија претседателот на Со-
борот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на 
седницата на Соборот на кој ќе се претресува на-
цртот на законот мора да изминат најмалку осум 
дена. 

Член 151 
За нацртот на закон Соборот прво води прет-

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

членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за 
тоа дали начелата врз кои треба да се засновува 
законот, утврдени од Соборот, се спроведени и дали 
со нацртот е опфатена содржината што е утврдена 
со Заклучокот со кој е усвоен предлогот за доне-
сување на закон. 

Член 152 

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 
начело ќе му го врати на подносителот и со за-
клучок ќе утврди во кој поглед нацртот треба да 
се измени или дополни. 

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

Член 153 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се пре-

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

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

утврдува своите ставови и забелешки за нацртот 
на закон и нацртот му го упатува на подносителот 
за да изработи текст на предлог на закон. 

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

3. Поднесување предлог на закон 
Член 154 

Предлог на закон може да поднесе секој пра-
теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Собо-
рот. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Собранието 
врз основа на заклучок донесен при претресува-
њето на предлогот за донесување на закон или при 
претресувањето на нацртот на закон. 

Член 155 
Предлог на закон се поднесува во форма во ко-

ја се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува образло-

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

Член 156 
Ако се донесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучувал за потребата да се донесе таков закон 
ниту пренесувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 157 
Кога од претседателот на Собранието ќе до-

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

Член 158 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал им се доставува на членовите на Соборот нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржу-
вање седница од надлежниот одбор на Соборот, на 
кој ќе се претресува предлогот. 

Член 159 
Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може да даде свое ми-
слење. 

4. Разгледување предлози на закони во одборите 

Член 160 
Одбор или друго тело на Соборот ги претресу-

ва предлозите на закони што му го доставува прет-
седателот на Соборот. 

Предлог на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одбор или друго тело ако на чле-
новите на одборот или друго тело им е доставен 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жувањето на седницата. 

Член 161 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, а 
членовите на одборот или друго тело можат да 
бараат објаснувања од предлагачот односно него-
виот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на за-
кон не ги исполнува условите за да биде донесен, 
не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на предлогот од секој член. 

Член 162 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
или друго тело можат да поднесуваат амандмани 
се додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е должен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот 
на предлогот и амандманот со кој' тој се согласил се 
сметаат за составен дел на предлогот на закон. 

Член 163 
За предлог на републички општествен план се 

води општ претрес, а потоа претрес на текстот од 
предлогот. 

Претресот на текстот се врши по оддели, ако 
одборот поинаку не одлучи. Според постапката по 
која се врши претресот, се врши и гласањето. 

Откако ќе заврши претресот и гласањето на 
текстот, се врши гласање во целост за предлогот 
на републички општествен план. 

Во се друго при претресот на предлогот на ре-
публички општествен план се применуваат одред-
бите на овој деловник кои се однесуваат на претрес 
на предлози на закони. 

Член 164 
Откако ќе го претресе предлогот на закон, од-

борот или другото тело им доставува свој извештај 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија 
најдоцна три дена пред одржувањето седницата на 
комисијата на која ќе се претресува предлогот 
на закон. 

Во извештајот одборот или другото тело го из-
несува својот став и предлог по предлогот на закон. 
Во извештајот се внесуваат и амандманите на од-
борот или другото тело што не ги усвои предлага-
чот. 

Одборот или другото тело определува свој из-
вестител за седницата на Соборот. 

5. Претрес на предлог на закон во Соборот 
Член 165 

Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и Законодавно-правната комисија, претседа-
телот на Соборот свикува седница на Соборот. 

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

Член 166 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 167 
Претресот на предлог на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот или друго те-
ло на кое му бил доставен на разгледување пред-
логот на закон. Известителот на одборот односно 
другото тело може да го образложи мислењето на 
одборот односно другото тело и амандманите што 
ги предложил одборот во својот извештај. 

Член 168 
Претставникот на Извршниот совет може да 

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

Член 169 
Претресот на предлог на закон на седница на 

Соборот опфаќа општ претрес и претрес на текстот 
на предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, 
а ако Соборот одлучи и по делови, глави, односно 
оддели како и членови. Во текот на овој претрес 
се одлучува и за поднесените амандмани. 

Член 170 
Предлогот на републички општествен план се 

претресува во начело и во поединости. Претресот 
во поединости се врши по глави односно раздели 
на предлогот. За поднесените амандмани претресот 
се врши кога се претресува соодветната глава од-
носно соодветниот раздел на кој се однесува аманд-
манот. 

Член 171 
Во претресот на седниците на Соборот предло-

гот на закон не се чита, но Соборот може да од-
лучи предлогот да се чита во целост или само 
негови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 
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Член 172 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му предло-
жат на Соборот да се одложи претресот на пред-
логот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш и без претрес. 

6. Амандмани 
Член 173 

Амандман на предлог на ракон може да се под-
несе најдоцна осум дена пред денот што е опре-
делен за одржување на седницата на Соборот на 
која ќе се претресува предлогот на закон. 

Член 174 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

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

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедување на тие средства. 

Член 175 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

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

Член 176 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначително изменување во текстот на предлогот 
на закон, претседателот на Соборот амандманот 
веднаш ќе им го достави на надлежниот одбор на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија за да 
го проучат и на Соборот да му достават извештај 
со мислење и предлози по амандманот. 

Член 177 
Ако амандманот на предлогот на закон содржи 

одредби со кои се ангажираат финансиски сред-
ства претседателот на Соборот веднаш ќе му го 
достави амандманот и на одборот на Соборот во 
чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на 
средства и за располагање со средствата за да го 
проучи влијанието на тие одредби врз расположи-
вите средства и за обезбедување на средства за фи-
нансирање на предложеното решение и за тоа да го 
извести Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 178 
По амандманот од претходните два члена на 

седница на Соборот не може да се одлучува додека 
не се изјаснат надлежните одбори, а за амандма-
ните од член 176 додека не се изјасни и Законо-
давно-правната комисија. 

Член 179 
Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може да поднесе аманд-
ман на закон во текот на претресот на тој предлог. 

Подносителот на предлог на закон може да под-
несува амандмани се до заклучувањето на претре-
сот по предлогот на закон. 

Извршниот совет може до заклучувањето на 
претресот по предлогот на закон да поднесува 
амандмани и на предлози на закони што не ги под-
нел тој. 

Амандманот на подносителот на предлог на за-
кон и амандманот со кој тој се согласи се смета за 
составен дел на предлогот. 

Член 180 
По амандман на предлог на закон поднесен во 

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

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на закон, Извршниот совет, надлеж-
ниот одбор или Законодавно-правната комисија по-
бараат одлучувањето по амандманот да се одложи 
за да можат да го проучат и за него да се изјас-
нат. 

Член 181 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлагачот 

на законот и известителот на надлежниот одбор 
или друго тело ако го претресувал предлогот на 
закон. Извршниот совет има право да се изјасни за 
амандманот и кога не е подносител на предлогот 
на закон. Соборот може да заклучи амандманот 
да му се упати на надлежниот одбор 'или друго 
тело пред гласањето ако одборот не го протресувал 
предлогот на законот. 

Член 182 
За амандманите се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се однесува 
амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на законот се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по кој се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој аман-
дман и ако амандамнот биде усвоен, нема да се гласа 
за другите амандмани на тој член. 

Член 183 
Ако Соборот на седница битно го измени или до-

полни предлогот на закон, може, пред гласањето за 
предлогот да одлучи да го ислуша мислењето на За-
конодавно-правната комисија. 

Член 184 
По завршувањето на претресот по текстот Собо-

рот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гласа 

за некој член од предлогот на закон или ако на 
некој дел или член од предлогот е поднесен аман-
дман, Соборот може да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 185 
Ако во предлогот на закон Законодавно-правна-

та комисија внела суштински измени или дополну-
вања, тие измени или дополнувања Соборот ќе ги 
претресе и за нив ќе реши според постапката за 
претрес и одлучување по амандмани, доколку пред-
лагачот, надлежниот" одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија претходно 
не постигнале согласност за текстот на предлогот и 
измените и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од одбо-
рите или другите тела со КОЈа не се согласиле подно-
сителите. 

7. Скратена постапка за донесување на закон 
Член 186 

Ако со законот, чие донесување се предлага, не 
се уредуваат обемни или сложени прашања или до-
несувањето на законот е условено со определен рок, 
подносител на предлог на закон може со предлогот 
за донесување на закон да го поднесе и предлогот 
на закон. 

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со пред-
лог за донесување на закон Законодавно-правната 
комисија ќе го претресе откако по предлогот за до-
несување на закон Соборот ќе заклучи дека е по-
требно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена по-
стапка може да поднесе пратеник кого го поддржу-
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ваат 10 пратеници на Соборот, како и телата и орга-
ните што според Уставот и овој деловник можат да 
поднесуваат предлози на закони. 

Член 187 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

закон Соборот може да одлучи ,да се скратат утврде-
ните рокови за свикување на седница и за доставу-
вање на нацрти на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

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

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресува нацртот односно предлогот на закон, ка-
ко и подносителот на предлогот за донесување на 
закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон, 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон. 

8. Итна постапка за донесување на закони 

Член 188 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок. 
По итна постапка Соборот донесува закон со кој 

се уредуваат такви прашања за чие уредување по-
стои неодложна потреба и ако за неговото донесува-
ње се примени редовната постапка за донесување на 
закон би можело да има штетни последици по оп-
штествената заедница. 

Член 189 
Донесување на закон по итна постапка може да 

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

постапка се наведуваат причините поради кои се 
предлага Законот да се донесе по итна постапка. 

Член 190 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово мис-
лење. 

Член 191 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на прет-
ресот да побара од надлежните одбори на соборот и 
Законодавно-правната комисија итно да му доста-
ват мислења и предлози по предлогот на закон. 

Ако одлучи да побара мислења и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, Соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи. 

9. Постапка за донесување на други акти 

Член 192 
Другите акти Соборот ги донесува според по-

стапката утврдена во овој деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот по 
текстот на предлогот да се водат одвоено 

Член 193 
Претресот по Предлог на декларација, резолуци-

ја или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се предлага 
донесување на ваков акт. 

10. Постапка за претресување на извештаи, анализи 
и други материјали 

Член 194 
Претресот по извештаи, анализи и други мате-

ријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 195 
За претресот одборот или другото тело му подне-

сува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот 

известител да поднесе и устен извештај на седни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресувањето на прашањето. 
Доколку одборот односно друго тело решиле да не 
се поднесува устен извештај на седница на Соборот, 
писмениот извештај ги содржи констатациите, ставо-
вите и предлозите, мислењата и сугестиите на од-
борот или другото тело. 

11. Постапка за изнесување на претходна јавна дис-
кусија на нацрти или предлози на закони и други 
акти, тези и други претходни материјали за закони 

и други акти 
Член 196 

Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-
лог на закон или други акти да ги изнесе на јавна 
дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го опре-
делува и рокот на нејзиното траење како и времето 
за доставување на мислења, предлози и сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите и 
сугестиите што ќе му бидат доставени. 

М . ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 197 
Од денот на почетокот на применувањето на 

овој деловник престанува да важи Привремениот де-
ловник на Стопанскиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" бр. 
41/63) и Одлуката за постапката за верификација 
на пратеничките мандати на Стопанскиот собор на 
Собранието (донесена на 24.VI. 1963 година). 

200. 
Врз основа на член 57 од Одлуката за изменува-

ње и дополнување на Деловникот на Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
21/67), Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на СР Македонија, на својата седница одржана 
на 5 јуни 1967 година, го утврди пречистениот текст 
на Деловникот на Проеветно-културниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Просветно 
-културниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги опфаќа: Деловникот 
на Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Сл. весник 
на СРМ" бр. 25/65) и Одлуката за изменување и до-
полнување на Деловникот на Просветно-културниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Сл. весник на СРМ бр. 21/67), во кое е 
означено и времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 69 
6 јуни 1967 година 

Скопје 
. Претседател 

на Закондавно-правната комисија 
на Собранието на СР Македонија 

Кочо Тулевски, с.р. 
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ДЕЛОВНИК 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 
I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Просветно-култур-

ниот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (Соборот), овластувањата и на-
чинот на работа на одборите, комисиите и другите 
тела на Соборот се уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој делов-
ник, непосредно и сходно се применуваат соодвет-
ните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за доне-
сување на одлуки. 

Изменувањето и дополнувањето на деловникот 
Соборот го врши по истата постапка според која го 
донесува деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги врши 

на свои седници и на седници на своите одбори w 
други тела. 

Соборот е во постојано заседание. 
П. П Р А Т Е Н И Ц И 

1. Права и должности 

Член 4 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со Деловникот на Собрание-
то и со овој деловник. 

Член 5 
Пратеникот има право и должност да присус-

твува на седниците на Соборот и да учествува во ра-
ботата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 

Член 6 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое друго 

тело на Соборот, има право и должност да присус-
твува на седниците на тоа тело и да учествува во 
работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на седни-
ците на одборите и другите тела на Соборот, и ако 
не е нивни член, и да учествува во нивната работа, 
но без право на одлучување. 

Член 7 
Пратеникот, кој од оправдани причини е спречен 

да присуствува на седница на Соборот или на сед-
ница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, 
должен е за тоа благовремено да го извести претсе-
дателот на Соборот односно претседателот на одбо-^ 
рот или другото тело или дополнително да го оправ-" 
да изостанокот. 

Член 8 
Одборот или другото тело на Соборот го извес-

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

Член 9 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на други 

акти од делокругот на Соборот, како и амандмани на 
предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкети по прашања 
од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што се 
однесуваат на политиката и на работата на Изврш-
ниот совет, на извршувањето на законите или на 
работата на републичките органи на управата, ако 
тие прашања спаѓаат во делокругот на Соборот, од-
носно ако се од интерес за работните организации 
од областа која спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право од државните органи и 

работните и други организации, на подрачјето што ја 
сочинува изборната единица во која е избран, да ба-
ра податоци што му се потребни за вршење на него-
вата пратеничка функција. 

Член 11 
Во Соборот пратеникот може да предлага, Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи донесу-

вање на закон или друг акт или претресување на 
прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор и на 
надлежниот собор да му даде мислење за тој предлог' 
односно за тоа прашање или да поднесе амандман на 
тој предлог, ако ТОЈ предлог односно тоа прашање 
е од интерес и за работните организации од областа 
која спаѓа во делокругот на Соборот; 

— од предлогот на закон или друг акт што му е 
упатен на друг собор да бара во посебен закон од-
носно друг акт да се издвои дел од предлогот што 
спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Пратеникот има право, заедно со определен број 

пратеници утврден со овој деловник, да предлага 
избор, именување и разрешување на функционери 
што се избираат на седница на Соборот. 

Член 13 
Пратеникот е должен да ги известува избирачи-

те од изборната единица во која е избран за своја-
та работа и за работата на Соборот. 

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

Член 14 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашањата за 
кои се расправа во Соборот и за дејството од приме-
нувањето на законите и другите акти на Собранието, 
да го известува Соборот за своите забележувања во 
изборната единица по прашањата од делокругот на 
Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за 
донесување на одлуки и преземање на соодветни 
мерки. 

2. Верификација 
Член 15 

Верификација на мандатите врши Соборот спо-
ред постапката пропишана со овој деловник, откако 
од Републичката изборна комисија ќе го прими из-
вештајот и изборните акти за извршените избори. 

Член 16 
Извештајот на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и го 
доставува на Мандатно-имунитетната комисија на 
Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија и 
сите изборни акти им се ставаат на увид на сите. 
членови на Соборот пред почетокот на седницата на 
Соборот на која ќе се разгледува прашањето за ве-
рификацијата на мандатите на новоизбраните прате-
ници. 
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Член 17 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа на 

извештајот од Републичката изборна комисија и 
примените акти, жалбите изјавени против изборите 
и другите податоци, ја испитува правилноста на 
спроведените избори и за тоа му поднесува на Со-
борот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува на 
членовите на Соборот најдоцна пред почетокот на 
седницата на чиј дневен ред се наоѓа претресот на 
тој извештај. 

Член 18 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на сед-

ницата на Соборот, на која се врши верификација на 
нивните мандати, своите уверенија за изборот му ги 
предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот и ги предава уверени-
јата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 19 
Соборот врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во случај 
ако некој мандат е оспорен, прво се гласа во целина 
за сите неоспорени мандати, а потоа за секој оспорен 
мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на од-
луката за верификацијата на одделен мандат и да 
заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на донесување од-
лука за верификација на одделни мандати не може 
да биде подолго од два месеца. 

Член 20 
Пратеникот чиј мандат е оспорен или одлуката 

за верификацијата на неговиот мандат е одложена, 
има право да присуствува на седниците на Соборот 
и да учествува во работата на тие седници, но не 
може да гласа за верификацијата на својот мандат. 

Член 21 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден ман-
датот, даваат свечена изјава на тој начин што го 
потпишуваат текстот на свечената изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам за 
Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги вло-
жувам за остварувањето целите на социјалистичкото 
општество и интересите на народите и на граѓаните 
на Социјалистичка Република Македонија и Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија". 

Член 22 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не бил 

присутен на седницата на која е извршена верифи-
кацијата на мандатите и е дадена свечената изјава, 
текстот на изјавата го потпишува пред претседателот 
на Соборот, кој за тоа го известува Соборот на прва-
та идна седница. 

Член 23 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и пот-
пишувањето на текстот на свечената изјава. 

Член 24 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на мандатите 
и за конституирање ќе се одржи најдоцна петнае-
сеттиот ден од денот на одржаните избори. 

Во случај од претходниот став седницата на Со-
борот ја отвора и до изборот на претседател на Со-
борот претседава пратеникот најстар по возраст. 

За првата седница на пратениците им се доста-
вува извештајот на Републичката изборна комисија. 
На оваа седница се избира верификациона комиси-
ја која, врз основа на извештајот од Републичката 
изборна комисија и изборните акти, ја испитува 

правилноста на спроведените избори и за тоа му 
поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификација на ман-
датите на пратениците на новоизбраниот Соборот се 
спроведува според одредбите на овој деловник за 
верификација на мандатите на пратениците. 

Член 25 
По извршената верификација на мандатите на 

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

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

3. Имунитет 

Член 26 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без одо-
брение на Соборот, ниту против него, ако се повика 
на имунитетот, може да се започне кривична по-
стапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолг од пет години. 

Член 27 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник е 
притворен, што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на Мандатно-имунитетната комисија. Мандатно-иму-
нитетната комисија ќе го разгледа барањето односно 
известувањето и на Соборот ќе му поднесе свој из-
вештај. 

За седницата на Мандатно-имунитетната коми-
сија се известува и пратеникот на кого се однесува 
барањето. 

За ова барање односно известување претседате-
лот на' Соборот го известува Соборот на почетокот 
на првата идна седница. 

Член 28 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка, 
односно по известувањето за притворање на пра-
теник на Соборот, врз основа на извештајот од 
Мандатно-имунитетната комисија Соборот одлучува 
дали постапката ќе продолжи или ќе се запре, од-
носно дали одлуката за притворањето на пратеникот 
ќе се потврди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетското право на пратеникот ако е тоа потребно 
за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш се 
пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетското пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, 
кривичната постапка против него веднаш се запи-
ра. 

Член 29 
Ако Соборот не одржува седница, Мандатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение за 
притворање на пратеник односно одобрение за за-
почнување на кривична постапка, како и да одлу-
чи дали кривичната постапка против пратеникот ќе 
продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката 
за притворање на пратеник се потврдува или се 
става вон сила и да го воспостави неговото имуни-
тетско право, 
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За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетна-
та комисија Соборот одлучува дали таа одлука на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 30 
Секој член на Соборот има право на Соборот 

да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 
Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот 

ја поднесува писмено, а му се предава на претсе-
дателот на Соборот. Членот на Соборот што поднел 
оставка на пратеничкиот мандат има право писме-
но да ги изнесе причините поради кои ја поднесува 
оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на 
разгледување. За поднесената оставка, претседате-
лот на Соборот го известува Соборот во почетокот 
на првата идна седница. 

Член 31 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја об-
разложи својата оставка, ако не ја образложи во 
писмениот поднесок. 

Член 32 
По разгледувањето на поднесената оставка 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на 
Соборот извештај со свој предлог. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија му поднесу-

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

Врз основа на Извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот го утврдува престанокот 
на мандатот на член на Соборот. 

Член 34 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно со одредбите 
за постапката за верификација на пратеничките 
мандати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста 
и правилноста на дејствијата во постапката за от-
повикување, ја потврдува или поништува одлуката 
за отповикување и за тоа го известува претседа-
телот на Собранието. 

IH. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 35 
Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

својата работа. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања од 
својот делокруг што ќе ги претресува во идниот пе-
риод. 

При изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, Извршниот совет и репу-
бличките органи на управата, општествено-поли-
тичките заедници, општествено-политичките, ра-
ботните и други организации и ги зема предвид 
предлозите на членовите на Соборот. 

Предлогот на програмата за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
Член 36 

Соборот има претседател кој се избира од ре-
дот на членовите на Соборот на четири години. 

Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 

— ги свикува седниците на Соборот и на нив 
претседава; 

— покренува иницијатива за претресување на 
одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Собо-
рот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за де-
локругот на одборите и другите тела на Соборот, 
како и другите одредби на овој деловник и ги ре-
шава спорните прашања во врска со нивниот де-
локругу 

— ја следи работата на одборите и другите тела 
на Соборот и со претседателите на тие тела се до-
говара за прашањата во врска со работата на тие 
тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на Со-
борот со општествено-политичките и другите орга-
низации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за приме-
нувањето на овој деловник, за спроведувањето на 
јавноста во работата на Соборот за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, Дело-
вникот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 
Член 38 

За проучување и составување нацрти и пред-
лози на закони и други акти, за проучување и пре-
тресување на определени прашања од делокругот 
на Соборот и за вршење на анкети Соборот може 
да образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот е 

постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се образу-
ваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овластува-
њата и составот. 

Соборот може на своите одбори и другите тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или претресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани и 
да бара да му поднесат извештај со мислење и пред-
лози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со одлу-
ка на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат прет-

седател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите тела 

се определува со одлуката за HHBHQTO образување. 
Предлог за избор на претседател и членови на 

одборите и другите тела можат да поднесат прет-
седателот на Соборот или пет членови на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од ре-
дот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмногу 

во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на Со-
борот, а определен број членови на овие тела можат 
да се избираат и од редот на стручњаците и јавни-
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те работници, со тоа што бројот на членовите од 
редот на стручњаците и јавните работници не мо-
жат да бидат поголеми од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и т 

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во својот 

делокруг утврден со одлуката за нивното образу-
вање: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите на 
законите и другите акти од надлежноста на Соборот 
што Соборот им ги упатува на претрес и на Собо-
рот му поднесуваат свои извештаи со мислење и 
предлози по тие акти; предлагаат донесување на 
закон и други акти; изработуваат и поднесуваат 
предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му подне-
суваат извештај и предлагаат утврдување на по-
литика во таа област или преземање на определени 
мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот со-
вет, републичките органи на управата и други ус-
станови и организации што се однесуваат на пра-
шањата од нивниот делокруг и на Соборот му под-
несуваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со пред-
лог за потврдување или поништување на прате-
ничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на од-
делен пратенички мандат пред истекот на времето 
за кое е избран пратеникот и на Соборот му под-
несува извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подне-
сува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од сло-
бода и за започнување на постапка односно за 
продолжување на кривичната постапка против чле-
новите на Соборот како и одлучува за воспоставу-
вање правата на членовите на Соборот и на Со-
борот му поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат ан-
кети и да бараат мислење од работни и други ор-
ганизации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или подгру-
пи за анализирање и проучување на одделни пра-
шања и за вршење на анкети, кои за својата работа 
поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став рако-
води член на телото што ќе тр определи одборот 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот соработу-

ваат меѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 
Член 50 

Одборите и другите тела работат на свои сед-
ници. 

Седниците ги подготвува и свикува претседате-
лот на одборот односно телото. 

Претседателот е должен да свика седница и ко-
га тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или другото тело го известува претседателот на 
Извршниот совет или кога тоа ќе го предложат нај-
малку три члена на односното тело со наведување 
на прашањата што треба да бидат ставени на дне-
вен ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница ќе 
свика претседателот на Соборот или член на телото 
што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седницата, 

заедно со материјалите што ќе се разгледуваат на 
седницата, да им ја достави на членовите на одбо-
рот односно телото најдоцна осум дена пред одр-
жувањето на седницата. 

Член 52 
За свиканата седница претседателот на одборот 

или другото тело го известуваат претседателот на 
Соборот, Извршниот совет и претставникот на пред-
лагачот по одделните прашања и предлози во рокот 
од претходниот член. 

Член 53 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, него го заменува член што ќе го опре-
дели одборот односно телото. 

Член 54 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресу-

вање на одделни прашања од делокругот на одбо-
рот односно телото, се грижи за информирањето на 
членовите на одборот односно телото, за проблеми-
те од нивниот делокруг, соработува со претседате-
лите на другите тела и со функционерите на репу-
бличките органи на управата и со претставниците 
на надлежните организации во. врска со подготву-
вањето на прашањата што ќе се претресуваат на 
седницата на телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања 
во одбор или тело на Соборот можат да дадат и 
членовите на одборот односно телото како и дру-
гите членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведува-
ње. 

Член 55 
Одборот односно телото може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број членови и решава со мнозинството 
гласови од присутните членови. 

Член 56 
По предлог од претседателот на одборот однос-

но телото на почетокот на седницата се утврдува 
дневниот ред. На седницата на одборите односно 
другите тела одделни прашања и предлози се пре-
тресуваат според редоследот што е утврден со днев-
ниот ред и пред да се одлучува за нив, освен во 
случаите кога со овој деловник е одредено за некое 
прашање да се одлучува без претходен претрес. 

Член 57 
Одборите, комисиите и другите тела на Соборот 

имаат право, во својот делокруг, од Извршниот со-
вет да бараат негов претставник да го изнесе пред 
одборот, комисијата односно другото тело ставот по 
одделни прашања што се ставени на дневен ред на 
нивна седница односно да даде свое мислење по 
нацртот на определен закон што тие го подготву-
ваат. 

Извршниот совет е должен на одборот, комиси-
јата односно другото тело да им го даде своето 
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мислење по нацртот или предлогот на закон или 
друг акт што го изработил одборот, комисијата од-
носно другото тело. 

Член 58 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред ,прво се врши општ претрес, а потоа пре-
трес на текстот. Ако во општиот претрес не се ус-
вои нацртот односно предлогот тогаш не се врши 
претрес на текстот, а нацртот односно предлогот се 
симнува од дневниот ред и за тоа му се поднесува 
извештај на Соборот. Ч̂А 

Претресот на анализи, извештаи други матери-
јали е единствен. j - f 

За редот на седниците на одборите и телата се 
грижи претседателот на одборот односно телото. 

За повреда на редот на седниците претседа-
телот може да го опомене членот на одборот од-
носно телото. За повторна повреда на редот прет-
седателот изречува опомена која се внесува во за-
писникот. 

4. Заеднички седници на одборите, комисиите и 
другите тела 

Член 60 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дневен 
ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокругот 
на два или повеќе одбори односно други тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да одр-
жува заедничка седница и со надлежниот одбор од-
носно тело на друг собор за разгледување на пра-
шања и проблеми од заеднички интерес. Заеднич-
ките седници на два или повеќе одбори односно 
други тела ги свикуваат договорно претседателите 
на одборите односно телата што одлучиле да одр-
жат заедничка седница. На заедничките седници 
на одборите и другите тела може да се води само 
претрес, а не може да се гласа и одлучува. Гласа-
њето и одлучувањето во одборите и другите тела 
што одржуваат заедничка седница се врши оддел-
но. На заедничките седници на одборите или дру-
гите тела претседаваат наизменично претседателите. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 

Член 61 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседателот 

по сопствена иницијатива, а е должен да свика 
седница врз основа на заклучок на Соборот ,по пред-
лог од претседателот на Собранието, на одбор или 
друго тело на Соборот или на барање од десет чле-
нови на Соборот, по предлог од Извршниот совет и 
во други случаи предвидени со овој деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш кога 
е должен тоа да го стори, Соборот ќе се состане по 
покана од десет членови на Соборот или од прет-
седателот на Собранието. 

Член 62 
Предлогот на дневен ред за седница на Соборот 

го подготвува претседателот на Соборот. Секој член 
на Соборот одборите и другите тела на Соборот и 
Извршниот совет можат на Соборот да му предла-
гаат одделно прашање да се внесе во предлогот на 
дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
и од републичките органи на управата, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политички-
те организации, работните и други самоуправни ор-
ганизации, здруженија како и од страна на граѓа-
ните. 

Предлогот за внесување на одделно прашање во 
дневен ред на седница на Соборот се поднесува 
писмено, а на седница на Соборот може и усно. 

Член 63 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
пратеници за договарање и советување по праша-
њата што треба да се стават на дневен ред и да 
им довери определени работи во врска со подгот-
вување на седницата. 

Член 64 
Поканата за седница на Соборот мора да им би-

де доставена на сите членови на Соборот и на Из-
вршниот совет најдоцна петнаесет дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со пока-
ната се доставува и предлогот на дневниот ред со 
потребниот материјал по прашањата што се пред-
лагаат за дневен ред и записникот од претходната 
седница, ако не им се порано доставени. 

По ислучок, во итни случаи, претседателот мо-
же да свика седница и во пократок рок од пет-
наесет дена, а дневниот ред за таквата седница мо-
же да го предложи на самата седница. -

Член 65 
За секое прашање од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници на 

Соборот, по правило, претходно се претресуваат на 
седници на соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре-
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа и 
на Соборот да му поднесе свој извештај и предлог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на над-
лежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 66 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува писмен извештај на Соборот со 
свое мислење и предлози, а може преку свој из-
вестител и усно да го образложи својот став по 
тоа прашање. 

2. Претседавање на седница и учество во работата 
Член 67 

На седниците на Соборот претседава претседа-
телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот него го заменува потпрет-
седателот. Ако е спречен и потпретседателот, сед-
ницата ја отвора најстариот член на Соборот, а по-
тоа се избира член на Соборот што ќе претседава 
на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот им 
истекол мандатот или кога се тие разрешени од 
нивните функции, најстариот по возраст пратеник 
претседава на седницата до изборот на нов претсе-
дател на Соборот. 

Член 68 
Право да учествуваат во работата на седни-

ците на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите 
собори на Собранието, членови на Извршниот со-
вет и претставници на Извршниот совет кои не се 
пратеници кога се претресува предлогот на тој со-
вет, потоа функционери што раководат со други 
републички органи на управата, претставници на 
општествено-политичките (заедници, претставници 
на органите на општествено-политичките организа-
ции, научните и другите јавни и политички работ-
ници што на седницата се поканети за да ги изне-
сат своите мислења по определени прашања. 

Член 69 
Во претресот на определено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-
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нови на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници, за да го изнесат 
мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и по-
верениците на Извршниот совет при претрес на 
предлог на Советот. 

3. Дневен ред 
Член 70 

Дневниот ред на седница на Соборот го пред-
лага претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот ги внесува во пред-
логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот или функционерите 
и органите што според Уставот, Деловникот на 
Собранието и овој деловник се овластени да пред-
лагаат определено прашање да се стави на дневен 
ред на седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Собо-
рот за прашањата што му се доставени до денот на 
одржувањето на седницата за ставање на разгле-
дување на седница на Соборот. 

Член 71 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почето-

кот на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседателрт 

не внел прашање што го предложил овластен 
функционер или орган до денот на свикувањето на 
седницата, а предлагачот останува при својот пред-
лог, за предлогот се одлучува на седницата без 
претрес. 

Член 72 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на 
тој предлог. 

На седницата се расправа за итноста на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови мо-
же да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 

Член 73 
Никој не може да зборува на седница пред да 

побара и да добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 

усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 74 
Говорникот зборува од говорница или од сво-

ето место. 
Член 75 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 76 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за по-
вреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор штом ќе побара. 
Говорот на тој пратеник не може да трае подолго 
од пет минути. По тој говор претседателот е должен 
да даде објаснение во поглед повредата на делов-
никот односно утврдениот дневен ред. Ако членот 
на Соборот не биде задоволен од даденото објас-
нение, за тоа прашање се решава на седницата без 
претрес. 

Член 77 
Говорникот може да зборува само по прашање 

што е на дневен ред. 

Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 
е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придружува за дневниот ред, 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува за дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 
Член 78 

За повреда на редот на седницата можат да 
се изречат следните мерки: опомена, одземање на 
зборот и отстранување од седницата. 

Член 79 
Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

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

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го на-
рушува редот, а на истата седница е двапати по-
викан да се придржува кон редот и одредбите на 
деловникот. 

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

Член 80 
Отстранување од седницата ќе се примени 

на оној член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кога овој му го одземал 
зборот, или кој на друг начин ја смелава работата 
на седницата или тешко го навредува Соборот, Со-
бранието, пратениците или други лица или се слу-
жи со изрази што не се во согласност со достоин-
ството на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот?. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по пред-
лог од еден член кого го подржуваат најмалку де-
сет членови на Соборот. 

За отстранување од седницата се одлучува без 
претрес. 

Членот на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор и 
да даде своја одбрана. Неговиот говор не може да 
трае подолго од десет манути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена мер-
ка отстранување од седницата, е должен веднаш 
да ја напушти салата во која се одржува сед-
ницата. 

Член 81 
Изречување^ на мерките одземање на збор 

и отстранување од седница се внесува во запис-
никот. 

Член 82 
Секој граѓанин што го нарушува редот претсе-

дателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите граѓани. 

Член 83 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 84 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни да 
ги извршуваат налозите на претседателот во по-
глед одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 
Член 85 

Откако ќе ја отвори седницата претседателот 
ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 
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Член 86 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата 

претседателот објавува кратки соопштенија во вр-
ска со работата на седницата и другите претходни 
прашања. 

Член 87 
По утврдувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделни прашања по оној ред што 
е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 88 
Претресот, по правило, започнува со изложу-

вање од предлагачот, а потоа од известителот на 
одборот или друго тело, доколку тие сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат пратениците што се прија-
виле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени пра-
теници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени пратеници. 

Член 89 
Пријавениот пратеник може да се откаже од го-

ворењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки. 

Член 90 

Претресот на одделни прашања, по правило, е 
единствен, а претресот по предлозите на закони и 
другите акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 
Член 91 

Соборот одлучува откако ќе заврши претресот. 

Член 92 
За одлучување на седница е потребно прису-

ство на мнозинството од членовите на Соборот. 
Ако претседателот смета дека на седницата не 

присуствува доволен број членови на Соборот, ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 
пет пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот од 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 93 
Претресот по прашање што е на дневен ред на 

седница на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување на заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 94 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 95 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предло-
жен текст на декларација, резолуција, препорака 
односно заклучок, Соборот може и пред претресот и 
во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија која врз основа на материјалот и претресот ќе 
му поднесе на Соборот предлог на декларација, ре-
золуција, препорака односно заклучок. За предло-
гот на декларација, резолуција, препорака односно 
заклучок Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 96 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. 

Член 97 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функцио-

нерите се врши со тајно гласање, ако така се од-
лучи по предлог од претседателот или од еден пра-
теник, чиј предлог го поддржуваат најмалку пет 
членови на Соборот. 

Член 98 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против" предлогот или 
се воздржуваат од гласањето. 

Член 99 
Јавно гласање се врши со кревање рака или по-

именично. 
Член 100 

Гласањето со кревање рака се врши на тој 
начин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето. 

Член 101 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гласа-
њето или ако тоа го побара еден пратеник кого го 
поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименично^ гласање се врши со прозивање 
на членовите на Соборот кои при прозивањето гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се воз-
држуваат од гласањето. 

Кога ќе заврши прозивањето повторно ќе се 
прозоват членовите на Соборот, за кои во списокот 
не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 102 
По завршеното гласање претседателот го утвр-

дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или е 
одбиен. 

8. Пратенички прашања и известувања 

Член 103 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

совет и на функционерите што раководат со репу-
бличките органи на управата, да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа или на 
работите од нивна надлежност. 

Секој член на Соборот има право на претседа-
телот на Соборот и на претседателите на одборите 
или другите тела на Соборот да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа од-
носно на работата на Соборот и телата. 

Член 104 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

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

Прашањето што е во согласност со деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. 

Ако смета дека писмено поставено прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што 
раководи со односниот орган на управата и затоа 
ќе го извести подносителот на прашањето. Подно-
сителот на прашањето може тоа прашање повторно 
да го постави на седница на Соборот кој одлучува 
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за согласноста на прашањето со одредбите на Де-
ловникот. 

Член 105 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Из-
вршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на управата 
му е доставено најдоцна 15 дена пред денот опре-
делен за одржувањето на седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на која е 
поставено прашањето. 

Член 106 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена 

и му се доставува на претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот одговорот му го до-

ставува на подносителот на прашањето, а на првата 
идна седница го известува Соборот за содржината 
на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 107 
На прашање поставено на Извршниот совет 

одговор дава определениот претставник на Советот, 
а на прашање поставено на функционер кој рако-
води со републички орган на управата одговор 
може да даде, покрај тој функционер, и функцио-
нерот кој, според важечките прописи, го заменува, 
а по исклучок и потсекретарот во органот со кој 
раководи функционерот на кого прашањето му е 
поставено. 

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

Ако поставеното прашање претставува држав-
на или службена тајна претставникот на Изврш-
ниот совет односно функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата може да пред-
ложи одговорот да се даде на седницата на Собо-
рот без присуство на јавноста. 

Член 108 
По примениот одговор пратеникот што го по-

ставил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува 
неговото прашање да се стави на дневен ред на 
истата или на една од наредните седници на Со-
борот. За таков предлог Соборот одлучува без пре-
трес по ислушувањето на мислењето од претстав-
никот на Извршниот совет односно на функционе-
рот кој раководи со републички орган на упра-
вата. 

Претставникот на Извршниот совет, функцио-
нерот кој раководи со републичкиот орган на упра-
вата и надлежниот одбор на Соборот, можат да ба-
раат претресот на тоа прашање да се одложи до-
дека не 6е соберат потребните податоци. Ако се 
усвои барањето, Соборот го определува рокот до 
кога се одлага претресувањето на тоа прашање. 

Член 109 
Соборот може да определи посебна седница или 

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

Член НО 
Член на Соборот има право да бара писмено или 

усно известување од републичките секретари и дру-
гите функционери што раководат со самостојните 
републички органи на управата за прашања што 
се на дневен ред на седницата или се подготву-
ваат за седница на Соборот или друго тело како и 
известување за други прашања што му се потребни 
за вршење на неговата пратеничка функција, а се 
однесуваат на работи од делокруг на органот на 
управата со кој тој функционер раководи. 

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

Доколку не можат да го дадат бараното изве-
стување во рок од претходниот став треба да го 
известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го 
дадат бараното известување. 
9. Постапка при избори и именување во Соборот 

Член 111 
Предлозите за избори што се вршат во Собо-

рот се поднесуваат писмено во вид на кандида-
тура, а за избор на повеќе лица во одделни тела 
во вид на кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во однос-
ното тело. 

Член 112 
Предлози на кандидатури односно кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува Ко-
мисијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку пет чле-
нови на Соборот како и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатската 
листа ја потпишуваат предлагачите. 

Член 113 
Предлози на кандидатури за претседател и пот-

претседател на Соборот поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и група од најмалку десет пра-
теници. 

Член 114 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ски листи се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се 
врши изборот. Овие предлози мора да им бидат 
ставени на располагање на членовите на Соборот 
пред почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
избори и именувања односно еден од предлагачите 
на кандидатурата што ја предложиле група прате-
ници имаат право на седницата да го образложат 
предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата може да се изјасни по 
предлозите на кандидатури за претседател и пот-
претседател на Соборот поднесени од група пра-
теници. 

Член 115 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по 

оној ред, како што се поднесени кандидатските 
листи односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 

Член 116 
Ако на седницата на Соборот се одлучи избо-

рот да се врши тајно, гласањето се врши со гласач-
ки ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква голе-
мина и од иста боја и форма. 

Член 117 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по оној ред по 
кој се предложени. Пред името на секој кандидат 
односно пред името на носителот на секоја канди-
датска листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот 
на Собранието. 
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Член 118 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува 
редниот број пред името на оној кандидат односно 
редниот број пред онаа кандидатска листа за која 
гласа. Може да се гласа само за еден кандидат од-
носно само за една кандидатска листа од оние што 
се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 119 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник 
гласа на тој начин што своето гласачко ливче го 
спушта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќе гласаат, се врши пов-
торно прозивање на оние што не гласале. 

Член 120 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на не-
гов предлог ги избира Соборот и секретарот на Со-
борот, ги пребројуваат гласовите и за секој канди-
дат односно за секоја кандидатска листа бележат 
колку гласа добиле, како и колку има неважечки 
ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резул-
татот од гласањето и утврдува колку цратенмци 
гласале, кои кандидати се избрани, или определу-
ва ,повторен избор ако ниеден кандидат односно 
кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство. 

Член 121 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинство од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска лис-
та избрани се сите кандидати од таа листа ако за 
листата гласало мнозинството од присутните пра-
теници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидат-
ски листи, избрани се сите кандидати од онаа ли-
ста што го добила најголемиот број гласови. 

Член 122 
Ако предложениот кандидат или предложена-

та кандидатска листа Hie го добила потребното мно-
зинство се врши повторен избрр. 

Повторен избор се гарши ако предложените 
кандидати или кандидатски листи добиле ист, број 
гласови. 

Пред да се изврши повторно гласање предла-
гачите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот H36qp учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 123 
Одредбите на овој деловник, кои се однесуваат 

на постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка седница со 
еден или повеќе собори 

Член 124 
Соборот заседава и за работите од својот де-

локруг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени праша-

ња од дневниот ред да се претрпат - на заеднич-
ка седница со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање 
на заедничка седница со друг собор членовите на 
Соборот гласат одделно. 

Член 125 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе 

собори да одржи заедничка седница, а на претсе-
дателот на Собранието не му е предложено тој 
ја свика заедничката седница, претсед,ателот на 
Соборот ќ,е се договори со претседателите на дру-
гите собори за времето и местото на одржувањето 
на седмицата. 

11. Записници и стенографски белешки 
Член 126 

За работата на седница на Соборот се води 
записник. Записникот содржи основни податоци за 
работата на седницата. 

Во записникот се внесува и резултатот од гла-
сањето за одделни прашања. 

Пратеникот кој на седницата имал одвоено 
мислење, може да побара битните д,елови од него-
вата изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Свборот. 

Член 127 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на след-
ната седница на Соборот. 

Член 128 
Секој член на соборот има право на почето-

кот од седницата да стави забелешка на записни-
кот. 

За основаноста на забелешката на записникот 
се одлучува на седницата без претрес. Ако се ус-
вои забелешката ќе се извршат потребните изме-
ни во записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оргиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 129 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид на 

пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето из-
лагање без внесување на битни измени во текстот 
или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белеш-
ки, се одлучува на седница на Соборот без пре-
трес. 

Составен дел на стенографските белешки се 
и неодржаните говори на пратениците што на сед-
ницата во текот на претресот писмено се прило-
жени. 

Член 130 
За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенограф-
ски белешки, само ако за тоа одлучи одборот од-
носно друго тело. 

Одредбите за записниците на Соборот аналог-
но важат и за записниците на одборите и другите 
тела на Соборот. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ 

1. Претрес на предлог за донесување на закон 

Член 131 
Постапката за донесување на закон отпочнува 

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

Секој друг собор може да му предложи на Со-
борот донесување на закон од делокругот на Со-
борот. 

Член 132 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

содржи причините потпали кои е потребно да се 
донесе тој закон, основните начела на кои Toi тре-
ба да се засновува и прашањата што тр^ба со 
него па се уредат. 

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

Член 133 
Предлогот за донесување на закон мота на 

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

Член 134 
Барање за донесување на закон може да под-

несе работна и друга самоуправна организација, 
општествено"политичка организација, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општински собранија и 
Градското собрание на Скопје. 

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

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

Ако одборот сме^а лека барањето не е основ-а-
на, за поднесеното барање ќе го извести Соборот. 
За одлуката на Соборот се известува подносителот 
на барањето. 

Член 135 
Пред претресувањето на предлогот за донесу-

вање на закон на седница на Соборот, предлогот 
го разгледува надлежниот одбор на Соборот и За-
конодавно-правната комисија. 

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

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

Член 136 
Претресот по предлогот за донесување на за -

кон на седница на Соборот опфаќа само начелен 
претрес. 

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

Член 137 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложе-
ниот закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон, ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон, ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен за-
клучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот на 
предлогот. 

Член 138 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичкото уредување, 
или се утврдува насока на развитокот на Јтопан-
ството и другите општествени дејности или се уре-
дуваат други позначајни прашања од надлежноста 
на Собранието Соборот може, со заклучокот за 
усвојување на предлогот за донесување на законот, 
да ги определи и органите или организациите што 
треба да бидат консултирани при изработката на 
нацртот на за,кон, да оцени дали се потребни по-
себни советувања, како и да определи други ви-
дови соработка што можат да придонесат за по-
добра изработка на нацртот на закон. 

Член 139 
По предлогот за донесување на закон соборот 

одлучува за потребата да се донесе таков закон, а 
може да ги утврди и начелата врз кои TOI треба да 
се заснов,ува, како и прашањата што треба со него 
да се уредат. 

Член 140 
Аки Соборот го усвои предлогот за донесува-

ње на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави 
нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му 
ее достави предлог на закон. 

Член 141 
Врз основа заклучокот на Соборот за vcBoiv-

вање на предлогот за донесување на закон, по 
правело, подносителот ич предлогот пристапува кон 
изработка нацрт на закон. 

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

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието, 

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

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

ни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се опре-

дели и рокот за изработка нацртот на закон. 
Член 142 

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави 
предлог на закон, предлогот на закон го поднесува 
подносителот на предлогот за донесување на за-
кон. Ако подносителот на предлогот за донесување 
на закон е функционер што раководи со репуб-
лички орган на управата, предлогот на закон го 
поднесува Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 143 
Ако подносителот на предлогот за донесува-

ње на закон не се согласува со заклучокот на Со-
борот за начелата врз кои треба да се засновува 
законот или за содржината на законот, Соборот 
може изработката на нацртот на закон да ја до-
вери на телото, органот, односно установата -пред-
видени во член 141 на овој деловник. ' 

2. Претрес на нацрт на закон 

Член 144 
Нацртот на закон изработен врз основа на за-

клучок на Соборот му се доставува на надлежниот 
одоор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
Со нацртот на закон се поднесува и потреб-

ната документација. 
Документацијата содржи, покрај другото по-

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

Член 146 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

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

Член 147 
Нацртот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет му се доставува на Советот, кој може 
на Соборот за нацртот да му даде свое мислење. 

Член 148 
Пред претресот на нацртот на закон во Соборот, 

него го разгледуваат одборите на соборот во чиј 
делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со 
тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната комиси-
ја најдоцна пет дена пред седницата на Комиси-
јата. 

Член 149 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислење 
и предлози. 

Член 150 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и 

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

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на 
седницата на Соборот на кој ќе се претресува на-
цртот на законот мора да изминат најмалку осум 
дена. 

Член 151 
За нацртот на закон Соборот прво води претрес 

во качело. Претресот во начело се врши на тој на-
чин што членовите на Соборот изнесуваат свои ми-
слења за тоа дали начелата врз кои треба да се 
засновува законот, утврдени од Соборот, се спро-
ведени и дали со нацртот е опфатена содржината 
што е утврдена со заклучокот со кој е усвоен пред-
логот за донесување на закон. 

Член. 152 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

начело ќе му го врати на подносителот и со за-
клучок ќе утврди во кој поглед нацртот треба да се 
измени или доволни. 

Соборот може да определи рок во кој подно-
сителот на нацртот ќе достави изменет односно до-
полнет текст. 

Член 153 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се 

преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на ТОЈ начин 

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

ги утврдува своите ставови и забелешки за нацртот 
на закон и нацртот му го упатува на подносителот 
за да изработи текст на предлог на закон. 

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

3. Поднесув^ предлог на закон 

Член 154 
Предлог на закон може да поднесе: секој пра-

теник или група пратеници во Соборот, Изврш-
ниот совет, комисија на Собранието и одбор на Со-
борот. 

Како предлог на закон се зема во разгледува-
ње предлогот што му се поднесува на Собранието 
врз основа на заклучокот донесен при претресува-
њето на предлогот за донесување на закон или 
при претресувањето на нацртот на закон. 

Член 155 
Предлог на закон се поднесува во форма во 

која се донесуваат законите. 

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

Член 156 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот 

не одлучувал за потребата да се донесе таков за-
кон ниту протресувал нацрт на таков закон, со та-
ков предлог ќе се постапи ќано со предлог за до-
несување на закон. 

Член 157 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 158 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал, им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување седница од надлежниот одбор на Соборот, 
на кој ќе се претресува предлогот. 

Член 159 
Предлогот на закон што не го поднел Извршниот 

совет, му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може да даде свое ми-
слење. 

4. Разгледување предлози на закони во одборите 

Член 160 
Одборот или друго тело на Соборот ги претре-

сува предлозите на закони што му ги доставува 
претседателот на Соборот. 

Предлог на закон може да се стави на древен 
ред на седница на од,бор или друго тело ако на 
членовите на одборот или друго тело им е доста-
вен најдоцна осум дена пред денот определен за 
одржувањето на седницата. 

Член 161 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот, 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, а 
членовите на одборот или друго тело можат да 
бараат објаснување од предлагачот односно него-
виот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на за-
кон не ги исполнува условите за да биде донесен, 
не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на предлогот, од секој член. 

Член 162 
Во текот на претресот по текстот на предло-

гот подносителот на предлогот и членовите на од-
борот или друго тело можат да поднесуваат аманд-
мани с^ додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е должен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот на 
предлогот и амандманот со кој тој се согласил се 
сметаат за составен дел на предлогот на законот. 
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Член 163 
Откако ќе го претресе предлогот на закон, од-

борот или другото тело им доставува свој извештај 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија 
најдоцна три дена пред одржувањето седницата на 
комисијата на која ќе се претресува предлогот на 
закон. 

Во извештајот одборот или другото тело го из-
несува својот став и предлог по предлогот на за-
кон. Во извештајот се внесуваат и амандманите на 
одборот или другото тело што не ги усвоил пред-
лагачот. 

Одборот или другото тело определува свој из-
вестител за седницата на Соборот. 

5. Претрес на предлог на закон во Соборот 

Член 164 
Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 

одбор и од Законодавно-правната комисија, прет-
седателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

Седницата се свикува така што од денот кога 
на членовите на Соборот им се упатени извештаите 
на надлежните одбори и на Законодавно-правната 
комисија до денот определен за^ одржување на 
седницата на Соборот на која ќе се претресува 
предлогот на закон мора да изминат најмалку 15 
дена. 

Член 165 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор.. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 166 
Претресот на предлог на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот или друго 
тело на кое му бил доставен на разгледување пред-
логот на Закон. 

Известителот на одборот односно другото тело 
може да го образложи мислењето на одборот од-
носно другото тело и амандманите што ги предло-
жил одборот во својот извештај. 

Член 167 
Претставникот на Извршниот совет може да 

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

Член 168 
Претресот на предлог на закон на седниците 

на Соборот го опфаќа општиот претрес и претресот 
на текстот на предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, 
а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно 
оддели и членови. Во текот на овој претрес се 
одлучува и за поднесените амандмани. 

Член 169 
Во претресот на седниците на Соборот пред-

логот на закон не се чита, но Соборот може да 
одлучи предлогот да се чита во целост или само 
негови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 170 
Извршниот совет и предлагачот на закон мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му предло-
жат на Соборот да се одложи претресот на пред-
логот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш и без претрес. 

6. А м а н д м а н и 

Член 171 
Амандман на предлог на закон може да се под-

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

Член 172 
Амандман на предлог на закон се поднесува 

во ^писмена форма. 
Ако амандманот содржи одредба со која се 

ангажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедуваше на тие средства. 

Член 173 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

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

Член 174 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначителна измена во текстот на предлогот на 
закон,^ претседателот на Соборот амандманот вед-
наш ќе им го достави на надлежниот одбор на 
Соборот и на Законодавно-правната комисија за 
да го проучат и на Соборот да му достават изве-
штај со мислење и предлози по амандманот. 

Член 175 
Ако амандманот на предлогот на закон содр-

ж и одредби со кои се ангажираат финансиски 
средства претседателот на Соборот веднаш ќе му 
го достави амандманот и на одборот на Соборот 
во чиј делокруг спаѓа прашањето за образувана 
на средства и за располагање со средствата за да 
го проучи влијанието на тие одредби врз распо-
ложивите средства и за обезбедување на средства-
та за финансирање на предложеното решение и за 
тоа да го извести Соборот. 

Извештај по а м а н д м а н о т од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 176 
По амандманот од претходните два члена на 

седницата на Соборот не може да се одлучува до-
дека не се изјаснат надлежните одбори, а за аман-
дманите од член 174 додека не се изјасни и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Член 177 
Членот на Соборот, чи ј предлог го поддржува-

ат најмалку десет пратеници, може да поднесе 
амандман на закон во текот на претресот на тој 
предлог. 

Подносителот на цредлог на закон може да 
поднесува амандмани се до заклучувањето на пре-

тресот по предлогот на закон. 
Извршниот совет може до заклучувањето на 

претресот по предлогот на закон да поднесува аман-
дмани и на предлози на закони што не ги поднел 
тој. 

Амандманот на подносителот на предлогот на 
закон и амандманот со ко ј тој се согласи се смета 
за составен дел н а предлогот. 

Член 178 
По амандман на предлог на закон поднесен 

во текот на претресот по предлогот на закон Собо-
рот може да одлучи претресот да се одложи и да 
продолжи на една од неговите наредни седници или 
претресот да се прекине додека надлежниот одбор 
и Законодавно-правната комисија не го проучат 
амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на закон, Извршниот совет, надлеж-
ниот одбор или Законодавно--правната комисија по-
бараат одлучувањето по амандманот да се одложи 
за да можат да го проучат и за него да се из-
јаснат. 

Член 179 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлагачот 

на законот и известителот на надлежниот одбор или 
друго тело ако го протресувал предлогот на закон. 
Извршниот совет има право да се изјасни за аман-
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дманот и кога не е подносител на предлогот на за-
кон. Соборот може да заклучи амандманот да му 
се упати на надлежниот одбор или друго тело пред 
гласањето ако одборот не го протресувал предло-
гот на законот. 

Член 180 
За амандманот се одлучува пред да се гласа за 

членот од предлогот на закон на мој се однесува 
амандманот. 

Ако на ист член од предлогот на закон се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по ној се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој, аман-
дман, а ако амандманот биде усвоен, немѕа да се 
гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 181 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласањето 
за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето 
на Законодавно-правната комисија. 

Член 182 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борат гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гла-

са за некој член од предлогот на закон или ако на 
некој дел или член од предлогот е поднесен аман-
дман, Соборот може да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 183 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нување, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката за 
претрес и одлучување по амандмани, доколку пред-
лагачот, надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија претходно 
не постигнале согласност за текстот на предлогот 
и измените и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле под-
носителите. 

7. Скратена постапка за донесување на закон 

Член 184 
Ако со законот, чие донесување се предлага, 

не се уредуваат обемни или сложени црашања или 
донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносител на предлог на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и пред-
логот на закон. 

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-прав-
ната комисија ќе го претресе откако по предлогот 
за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека 
е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го поддр-
жуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и 
органите што според Уставот и овој деловник мо-
жат да поднесуваат предлози на закони. 

Член 185 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат ут-
врдените рокови за свикување на седница и за дос-
тавување на нацрти на закони, предлози на закони 
и извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, претседателството на Со-
бранието и подносителот на предлогот за донесува-
ње на законот. 

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

Во скратената постапка за донесување на закон, 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон. 

8. Итна постапка за донесување на закони 

Член 186 
По итна постапка може да се донесе закон само 

по исклучок. 
По итна постапка Соборот донесува закон со 

кој се уредуваат такви прашања за чие уредување 
постои неодложна потреба и ако за неговото доне-
сување се примени редовната постапка за донесу-
вање на закон би можело да има штетни последици 
по општествената заедница. 

Член 187 
Донесување на закон по итна постапка може да 

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

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

Член 188 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 189 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Одборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на пре-
тресот да побара од надлежитте одбори на собооот 
и Законодавно-правната комисија итно да му дос-
т а в а т мислење и пр^л,тгози по предлогот на чекон. 

Ако одлучи да побара мислење и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, Соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи. 

9. Постапка за донесување на други акти 

Член 190 
Другите акти Соборот ги донесува според пос-

тапката утврдена во овој деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен, ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот по 
текстот на предлогот да се водат одвоени. 

Член 191 
^ Претресот ,по предлог на декларација, резолу-

ција или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се пред-
лага донесување на ваков акт. 

10. Постапка за претресување на издеттттак ана-
лизи и други материјалист"" 

Член 192 
Претресот по извештаи, анализи и други мате-

ријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 193 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле нивниот из-

вестител да поднесе и устен извештај на седницата 
на Соборот, писмениот извештај содржи само ос-
новни податоци за претресувањето на прашањето. 
Доколку одборот односно другото тело решиле да не 
се поднесува устен извештај на седница на Соборот, 
писмениот извештај ги содржи констатациите, ста-
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Бавите и предлозите, мислењата и сугестиите на 
одборот или другото тело. 

11. Постапка за изнесување на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на закони и 
други акти, тези и други претходни материјали за 

закони и други акти 

Член 194 
Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-

лог на закон или други акти да ги изнесе на јавна 
дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стави на Јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го оп-
ределува и рокот за нејзиното траење како и вре-
мето за доставување на мислење, предлози и су-
гестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите и 
сугестиите што ќе му бидат доставени. 

У1П. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 195 
Од денот на почетокот на применувањето на 

овој деловник престанува да важи Привремениот 
деловник на Прскдаетно-културниот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постапката 
за верификација на пратеничките вШздати на Про-
светно-културниот собор на Собранието (донесена 
на 24. VI. 1963 година). 

201. 
Врз основа на член 57 од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Деловникот на Социјално-
здравствениот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/67), Законодавно-правната комисија на 
Собранието на СР Македонија, на својата седница 
одржана на 5 јуни 1967 година, го утврди пречи-
стениот текст на Деловникот на Социјално-здравст-
вениот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Социјал-
но-здравствениот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ги опфаќа: Де-
ловникот на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен 'весник на СРМ" бр. 25/65) и Одлуката 
за изменување и дополнување на Деловникот на 
Социјално-здравствениот собор на Собранието (на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/67), во кое е означено и 
времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 70 
6 јуни 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно--правната комисија 
на Собранието на СР Македонија, 

Кочо Тулевски, с. р. 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Социјално-здрав-

ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (Соборот), овластувањата и 
начинот на работа на одборите, комисиите и другите 
тела на Соборот се уредуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат соод-
ветн,ите одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несување на одлуки. 

Изменувањето и дополнувањето на деловникот 
Соборот го врши по истата постапка според која го 
донесува деловникот. 

Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги врши 

на свои седници и на седници на своите одбори и 
други тела. 

Соборот е во постојано заседание. 

II. П Р А Т Е Н И Ц И 

1. Права и должности 

Член 4 
Пратеникот има права и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 5 
Пратеникот има право и должност да присус-

твува на седниците на Соборот и да учествува во 
работата и во донесувањето на одлуки од Соборот. 

Член 6 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое дру-

го тело на Соборот, има (право и должност да при-
суствува на седниците на тоа тело и да учествува 
во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на седни-
ците на одборите и другите тела на Соборот, и ако 
не е нивни член, и да учествува во нивната работа, 
но без право на одлучување. 

Член 7 
Пратеникот, кој од оправдани причини е спре-

чен да присуствува на седница на Соборот или на 
седница на одбор или друго тело на Соборот чиј 
е член, должен е за тоа благовремено да го извес-
ти претседателот на Соборот односно претседателот 
на одборот или другото тело или дополнително да 
го оправда изостанокот. 

Член 8 
Одборот или другото тело на Соборот го из-

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

Член 9 
Во Соборот пратеникот има ,право: 
— да поднесува предлози на закони и на други 

акти од делокругот на Соборот, како и амандмани 
на предлозите на тие акти. 

— да предлага претресување на прашања од де-
локругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкети по прашања 
од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на Из-
вршниот совет, на извршувањето на законите или 
на работата на републичките органи на управата, 
ако тие прашања спаѓаат во делокругот на Соборот, 
односно ако се од интерес за работните организа-
ции од областа која спаѓа во делокругот на Со-
борот. 

Член 10 
Пратеникот има право од државните органи и 

работните и други организации, на подрачјето што 
ја сочинува изборната единица во која е избран, да 
бара податоци што му се потребни за вршење на 
неговата пратеничка функција. 
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Член 11 
Во Соборот пратеникот може да предлага, Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи доне-

сување на закон или друг акт или претресување на 
прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор и 
на надлежниот собор да му даде мислење за тој 
предлог односно за тоа прашање или да поднесе 
амандман на тој предлог, ако тој предлог односно 
тоа прашање е од интерес и за работните организа-
ции од областа која спаѓа во делокругот на Собо-
рот; 

— од предлогот на закон или друг акт што му 
е упатен на друг собор да бара во посебен закон 
односно друг акт да се издвои дел од предлогот што 
спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Пратеникот има право заедно со определен број 

пратеници утврден со овој деловник, да предлага 
избор, именување и разрешување на функционери 
што се избираат на седница на Соборот. 

Член 13 
Пратеникот е должен да ги известува изби-

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

Пратеникот е должен, по барање од општин-
ското собрание од подрачјето на изборната единица 
во која е избран да ги изнесува пред Соборот пред-
лозите и мислењата на општинското собрание по 
прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пра-
теникот може да го изнесува и своето мислење и 
според своето мислење да се определи по тие пра-
шања. 

Член 14 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

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

2. Верификација 
Член 15 

Верификација на мандатите врши Соборот спо-
ред постапката пропишана со овој деловник, отка-
ко од Републичката изборна комисија ќе го прими 
извештајот и изборните акта за извршените избори. 

Член 16 
Извештајот на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и ги 
доставува на Мандатно-имунитетната комисија на 
Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
и сите изборни акти им се стават на увид на сите 
членови на Соборот пред почетокот на седницата на 
Соборот на која ќе се разгледува прашањето за ве-
рификацијата на мандатите на (новоизбраните пра-
теници. 

Член 17 
Мандатно"имунитетната комисија, врз основа на 

извештајот од Републичката изборна комисија и 
примените акти, жалбите изјавени против изборите 
и другите податоци, ја испитува правилноста на 
спроведените избори и за тоа му поднесува на Со-
борот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува на 
членовите на Соборот најдоцна пред почетокот на 
седницата на чиј дневен ред се наоѓа претресот на 
тој извештај. 

Член 18 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седницата на Соборот, на која cm врши верифика-

ција на нивните мандати, своите уверенија за избо-
рот му ги предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот и ги предава увере-
нијата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 19 
Соборот врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 

Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во слу-
чај ако некој мандат е оспорен, прво се гласа во 
целина за сите неоспорен^ мандати, а потоа за се-
кој оспорен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлуката за верификацијата на одделен мандат и 
да заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на донесување од-
лука за верификација на одделни мандати не може 
да биде подолго од два месеца. 

Член 20 
Пратеникот чиј мандат е оспорен или одлуката 

за верификација на неговиот мандат е одложена, 
има право да присуствува на седниците на Соборот 
и да учествува во работата на тие седници, но не 
може да гласа за верификацијата на својот мандат. 

Член 21 
По од луката на Соборот за верификации ата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден ман-
датот, даваат свечена изјава на тој начин што го 
потпишуваат текстот на свечената изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано дека ќе се придржувам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги 
вложувам за остварувањето целите на социјалис-
тичкото општество и интересите на народите и на 
граѓаните на Социјалистичка Република Макед,о-
нија и Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија". 

Член 22 
Пратеникот, чиј мандат е потврден, а кој не 

бил присутен на седницата на која е извршена ве-
рификацијата на мандатите и е дадена свечената 
изјава, текстот на изјавата го потпишува пред прет-
седателот на Соборот кој за тоа го известува Собо-
рот на првата идна седница. 

Член 23 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и пот-
пишувањето текстот на свечената изјава. 

Член 24 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот собор за верификација на мандатите 
и за конституирање ќе се одржи најдоцна петнае-
сеттиот ден од денот на одржаните избори. 

Во случај од претходниот став седницата на Со-
борот ја отвора и до изборот на претседател на Со-
борот претседава пратеникот најстар по возраст. 

За првата седница на пратениците им се доста-
вува извештај на Републичката изборна комисија. 
На оваа седница се избира верификациона коми-
сија која, врз основа на извештајот од Републич-
ката изборна комисија и изборните акти, ја испи-
тува правилноста на спроведените избори и за тоа 
му поднесува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификација на ман-
датите на пратениците на новоизбраниот Собор се 
спроведува според одредбите на овој деловник за 
верификацијата на мандатите на пратениците. 

Член 25 
По извршената верификација на мандатите на 

цратениците и по давањето на свечената изјава се 
врши избор на претседател на Соборот, ако на прет-
седателот му престанува мандатот. 
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Избраниот претседател на Соборот го известува 
претседателот на Собранието за извршената вери-
фикација на мандатите и за конституирањето на 
Соборот. 

3. И м у н и т е т 

Член 26 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение на Соборот, ниту против него, ако се по-
вика на имунитетот, може да се започне кривична 
постапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во вршење на 
кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолг од пет години. 

Член 27 
Барањето на одобрение за притворање на пра-

теник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник е 
притворен што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на Мандатно-имунзитетната комисија. Мандатно-иму-
нитетната комисија ќе го разгледа барањето од-
носно известувањето и на Соборот ќе му поднесе 
свој извештај. 

За седницата на Мандатно-имунитетната коми-
сија се известува и пратеникот на кого се однесува 
барањето. 

За ова барање односно известување претседа-
телот на Соборот го известува Соборот на почето-
кот на првата идна седница. 

Член 28 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка од-
носно по известувањето за притворање на пратеник 
на Соборот, врз основа на извештајот од Мандатно-
имунитетната комисија Соборот одлучува дали по-
ставката ќе продолжи или ќе се запре, односно дали 
одлуката за притворањето на пратеникот ќе се пот-
врди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетското право на пратеникот, ако е тоа потреб-
но за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш се 
пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетното пра-
во на пратеникот кој не се повикал на имунитетот 
кривичната постапка против него веднаш се за-
пира. 

Член 29 
Ако Соборот не одржува седница, Маидатно-

имунитетната комисија може да даде одобрение за 
притворање на пратеник односно одобрение за за-
почнување на кривичната постапка, како и да од-
лучи дали кривичната постапка против пратеникот 
ќе продолжи или ќе се запре, односно дали одлу-
ката за притворање на пратеник се потврдува или 
се става вон сила и да го воспостави негово го иму-
нитетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната ко-
мисија е должна да го извести Соборот на првата 
идна седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетна-
та комисија Соборот одлучува дали таа одлука на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 30 
Секој член на Соборот има право на Соборот 

да му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 

Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот 
ја поднесува писмено, а му се предава на претсе-
дателот на Соборот. Членот на Соборот што поднел 
оставка на пратеничкиот мандат има право писмено 
да ги изнесе причините поради кои ја поднесува 
оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од претход-
ниот став му ја упатува на претседателот на Ман-
датно-имунитетната комисија на Соборот на разгле-
дување за поднесената оставка, претседателот на 
Соборот го известува Соборот во почетокот на прва-, 
та идна седница. 

Член 31 
Мандатно"имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја обра-
зложи својата оставка, ако не ја образложил во 
писмениот поднесок. 

Член 32 
По разгледувањето на поднесената оставка Ман-

датно-имунитетната комисија му поднесува на Со-
борот извештај со свој предлог. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија му поднесува 

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

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

Член 34 
Одлуката за отповикување се претресува во 

Соборот. Претресот се врши сходно со одредбите на 
постапката за верификација на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија Соборот ја оценува законитоста и 
правилноста на дејствијата во постапката за отпови 
кување, ја потврдува или поништува одлуката за 
отповикување и за тоа го известува претседателот 
на Собранието. 

III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 35 
Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

својата работа. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања од 
својот делокруг што ќе ги претресува во идниот 
период. 

При изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието, Извршниот совет и ре-
публичките органи на управата, општествено-поли-
тичките заедници, општествено-политичките, работ-
ните и други организации и ги зема предвид пред-
лозите на членовите на Соборот. 

Предлогот на програмата за работа на Соборот 
претходно го претресуваат и одборите на Соборот. 

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 36 
Соборот има претседател кој се избира од ре-

дот на членовите на Соборот на четири години. 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на Нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Со-
борот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
делокругот на одборите и другите тела на Соборот, 
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како и другите одредби на овој деловник и ги ре-
шава спорните прашања во врска со нивниот де-
локруг; 

— ја следи работата на одборите и другите те-
ла на Соборот и со претседателите на тие тела се 
договара за прашањата во врска со работата на 
тие тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги 
донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на Со-
борот со општествено-политичките и другите орга-
низации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за примену-
вањето на овој деловник, за спроведувањето на јав-
носта во работата на Соборот и за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, Делов-
никот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите од Собо,рот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата дол-
жност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 
Член 38 

За проучување и составување на нацрти и 
предлози на закони и други акти, за проучување и 
претресување на определени прашања од делокру-
гот на Соборот и за вршење на анкети Соборот мо-
же да образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно"имунитетната комисија на Соборот е 

постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се обра-
зуваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овластува-
њата и составот. 

Соборот може на своите одбори и другите тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или протресат и други прашања, што не 
се опфатени со одлуката со која се образувани и 
да бара да му поднесат извештај со мислење и пред-
лози по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со одлука 
на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат прет-

седател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите те-

ла се определува со одлуката за нивното образу-
вање. 

Предлог за избор на претседател и членови на 
одборите и другите тела можат да поднесат прет-
седателот на Соборот или пет члена на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитегната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмногу 

во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на со-
борот, а определен број членови на овие тела мо-
жат да се избираат и од редот на стручњаците и 
јавните работници, со тоа што бројот на членовите 
од редот на стручњаците и јавните работници не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и други-

те тела се избираат на четири години, ако пред тој 
рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во својот 

делокруг утврден со одлуката за нивното образу-
вање: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите на 
законите и другите акти од надлежноста на Собо-
рот што Соборот им ги упатува на претрес и на Со-
борот му поднесува свои извештаи со мислења и 
предлози по тие акти; предлагаат донесување на 
закони и други акти; изработуваат и поднесуваат 
предлози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од обла-
ста за која се образувани; на Соборот му поднесу-
ваат извештај и предлагаат утврдување на полити-
ка во таа област или преземање на определени 
мерки; 

— претресуваат извештаи на Извршниот совет, 
републичките органи на управата и други уста-
нови и организации што се однесуваат на праша-
њата од нивниот делокруг и на Соборот му подне-
суваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно" имунитетната комисија се состои од 

претседател и четири члена. 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на одделјен 
пратенички мандат пред истекот на времето за кое 
е избран пратеникот и на Соборот му поднесува 
извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подне-
сува извештај на Соборот, а ако Соборот не одр-
жува седница дава одобрение за лишување од сло-
бода и за започнување на постапка односно за про-
должување на кривичната постапка против члено-
вите на Соборот како и одлучува за воспоставување 
правата на членовите на Соборот и на Соборот му 
поднесува извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од СВОЈОТ делокруг 

одборите и другите тела имаат право да вршат ан-
кети и да бараат мислење од работни и други ор-
ганизации, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или подгрупи 
за анализирање и проучување на одделни праша-
ња и за вршење на анкети, кои за својата работа 
поднесуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став рако-
води член на телото што ќе го определи одборот, 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот соработу-

ваат меѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 50 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претседа-

телот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и 

кога тоа ќе го побара претседателот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на Из-
вршниот совет или кога тоа' ќе го предложат нај-
малку три члена на односното тело со наведување 
на прашањата што треба да бидат ставени на дне-
вен ред на седницата. 
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Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница ќе 
свика претседателот на Соборот или член па те-
лото што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седницата, 

заедно со материјалите што ќе се разгледуваат на 
седницата, да им ја достави на членовите на од-
борот односно телото најдоцна осум дена пред одр-
жувањето на седницата. 

Член 52 
За свиканата седница претседателот на одборот 

или другото тело го известува претседателот на 
Соборот, Извршниот совет и претставникот на пред-
лагачот по одделните прашања и предлози во ро-
кот од претходниот член. 

Чл1ен 53 
На седниците на одборите и другите тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, него го заменува член што ќе го о,предели 
одборот односно телото. 

Член 54 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресува-

ње на одделни прашања од делокругот на одборот 
односно телото, се грижи за информирањето на чле-
новите на одборот односно телото, за проблемите од 
нивниот делокруг, соработува со претседателите на 
другите тела и со функционерите на републичките 
органи на управата и со претставниците на надлеж-
ните организации во врска со подготвувањето на 
прашањата што ќе се претресуваат ,на седницата на 
телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања во 
одбор или тело на Соборот можат да дадат и чле-
новите на одборот односно телото како и другите 
членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги пот-
пишува извештаите и заклучоците на одборот од-
носно телото и се грижи за нивното спроведување. 

Член 55 
Одборот односно телото може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број членови и решава со мнозинството 
гласови од присутните членови. 

Член 56 
По предлог од претседателот на одборот односно 

телото на почетокот на седницата се утврдува днев-
ниот ред. На седниците на одборите односно дру-
гите тела одделни прашања и предлози се претре-
суваат според редоследот што е утврден со днев-
ниот ред и пред да се одлучува за нив, освен во 
случаите кога со овој деловник е оцределеео за 
некое прашање да се одлучува без претходен пре-
трес. 

Член 57 , 
Одборите, комисиите и другите тела на Соборот 

имаат право во својот делокруг, од Извршниот со-
вет да бараат негов претставник да го изнесе пред 
одборот, комисијата односно друго тело ставот по 
одделни прашања што се ставени на дневен -ред 
на нивна седница односно да даде свое мислење по 
нацртот на определен закон што тие го подготву-
ваат. 

Извршниот совет е должен на одборот, коми-
сијата односно другото тело да им го даде своето 
мислење по нацртот или предлогот на закон или 
друг акт што го изработил одборот, комисијата од-
носно друго тело. 

Член 58 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред прво се врши општ претрес, а потоа пре-

трес на текстот. Ако во општиот претрес не се ус-
вои нацртот односно предлогот, тогаш не се врши 
претрес на текстот, а нацртот односно цредлогот 
се симнува од дневниот ред и за тоа му се подне-
сува извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и други мате-
ријали е единствен. 

Член 59 
За редот на седниците на одборите и телата се 

грижи претседателот на одборот односно телото. 
За повреда на редот на седниците претседате-

лот може да го опомене членот на одборот односно 
телото. За повторна повреда на редот претседателот 
наречува опомена која се внесува во записникот. 

4. Заеднички седници на одборите, комисиите 
и други тела 

Член 60 
Одборите од,носно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дне-
вен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во дело-
кругот на два или повеќе одбори односно други 
тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да 
одржува заедничка седница и со надлежниот одбор 
односно тело на друг собор за разгледување на пра-
шања и проблеми од заеднички интерес. Заеднич-
ките седници на два или повеќе одбори односно 
други тела ги свикуваат договорно претседателите 
на одборите односно телата што одлучиле де одр-
жат заедничка седница. На заедничките седници на 
одборите и другите тела може да се води само пре-
трес, а не може да се гласа и одлучува. Гласањето 
и одлучувањето во одборите и другите тела што 
одржуваат заедничка седница се врши одделно. 
"На заедничките седници на одборите или другите 
тела претседаваат наизменично претседателите. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 
Член 61 

Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседате-

лот по сопствена иницијатива, а е должен да свика 
седница врз основа на заклучок на Соборот, по 
предлог од претседателот на Собранието, на одборот 
или друго тело на Собирот или на барање од де-
сет членови на Соборот, по предлог од Извршниот 
совет и во други случаи предвидени со овој де-
ловник. 

Ако цретседателот не свика седница тогаш кога 
е должен тоа да го стори, Соборот ќе се состане 
по покана од десет членови на Соборот или од 
претседателот на Собранието. 

Член 62 
Предлогот на дневен ред за седница на Соборот 

го подготвува претседателот на Соборот. Секој член 
на Соборот одборите и другите тела на Соборот и 
Извршниот совет можат на Соборот да м,у предла-
гаат одделно прашање да се внесе во предлогот на 
дневен ,ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одд,елно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потек-
на и од републичките органи на управата, општес-
твено-политичките заедници, општествено-политич-
ките организации, работните и други самоуправни 
организации, здруженија како и од страна на гра-
ѓаните. 

Предлогот за внесување на одделно прашање во 
дневен ред на седница на Соборот се поднесува, 
писмено, а на седница на Соборот може и усно. 

Член 63 
За подготвување на седници на Соборот, прет-

седателот на Соборот може да повикува одделни 
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пратеници за договарање и советување по праша-
њата што треба да се стават на дневен ред и да 
им довери определени работи во врска со подгот-
вување на седницата. 

Член 64 
Поканата за седница на Соборот мора да им 

биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна на 15 дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со пока-
ната се доставува и предлогот на дневниот ред со 
потребниот материјал по прашањата што се пред-
лагаат за дневен ред и записникот од претходната 
седница, ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот мо-
же да свика седница и во пократок рок од 15 дена, 
а дневниот ред за таквата седница може да го 
предложи на самата седница. 

Член 65 
За секое прашање од дневниот ред Соборот ра-

справа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници на 

Соборот, по правило, претходно се претресуваат на 
седници на соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за пре-
трес, претходно да му го достави на надлежниот 
одбор или друго тело на Соборот да го разгледа 
и на Соборот да му ,поднесе свој извештај и пред-
лог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на надлеж-
ниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 66 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува писмен извештај на Соборот со 
свое мислење и предлози, а може преку свој из-
вестител и усно да го образложи својот став по 
тоа прашање. 

2. Претседавање на седница и учество 
во работата 

Член 67 
На седниците на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот него го заменува пот-
претседателот. Ако е спречен и потпретседателот, 
седницата ја отвора најстариот член на Соборот, 
а потоа се избира член на Соборот што ќе прет-
седава на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот 
им истекол мандатот или кога се тие разрешени од 
Нивните функции, најстариот по возраст пратеник 
претседава на седницата до изборот на нов прет-
седател на Соборот. 

Член 168 
Право да учествуваат во работата на седниците 

на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат, 

без право на одлучување, пратеници од другите со-
бори на Собранието, членови на. Извршниот совет 
и претставници на Извршниот совет кои не се пра-
теници кога се претресува предлогот на тој Совет, 
потоа функционери што раководат со други ре-
публички орга,ни на управата, претставници на оп-
штествено-политичките заедници, претставници на 
органите на општествено-политичките организации, 
научните и други јавни и политички работници што 
на седницата се поканети за да ги изнесат своите 
мислења по определени прашања. 

Член 69 
Во претресот на определено прашање на сед-

ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-

нови на друг собор, што ќе ги определи тој друг 
собор како негови претставници, за да го изнесат 
мислењето или да го образложат амандманот што 
го поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат д,а учествуваат и по-
верениците на Извршниот совет при претрес на 
предлог на Советот. 

3. Дневен ред 

Член 70 
Дневниот ред на седница на Соборот го пред-

лага претседателот на Соборот. 
Претседателот на Соборот ги внесува во пред-

логот на дневниот ред на седница ,прашањата што 
до Денот на свик,увањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот, функционерите и орга-
ните што според Уставот, Деловникот на Собрани-
ето и овој деловник се овластени да предлагаат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до денот 
на одржувањето на седницава за ставање на разгле-
дување на седница на Соборот. 

Член 71 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почето-

токот на седницата. 
Ако во цредлогот на дневен ред претседателот 

не внел прашање што го предложил овластен фун-
кционер или орган до денот на свикувањето на 
седницата, а предлагачот останува при својот пред-
лог, за предлогот се одлучува на седницата без 
претрес. 

Член 72 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста, на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет чле-
нови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови мо-
же да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 
Член 73 

Никој не м)оже да зборува на седница пред да 
побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 74 
Говорникот зборува од говорница или од сво-

ето место. 
Член 75 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 76 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на деловникот или за повреда на дневниот 
ред, претседателот му дава збор штом ќе побара. 
Говорот на тој пратеник не може да трае подолго 
од пет минути. По тој говор претседателот е дол-
жен да даде објаснение во поглед повредата на де-
ловникот односно утврдениот дневен ред. Ако чле-
нот на Соборот не биде задоволен од даденото об-
јаснение, за тоа прашање се решава на седницата 
без претрес. 

Член 77 
Говорникот може да зборува само по прашање 

што е на дневен ред. 
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Ако говорникот се оддал,ечи од прашањето што 
е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува за днев,ниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува за дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 

Член 78 
За повреда на редот на седницата можат да се 

изречат следните мерки: опомена, одземање на збор 
и отстранување од седницата. 

Член 79 
Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

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

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го 
нарушува редот, а на истата седница е двапати по-
викан да се придржува кон редот и одредбите на 
деловникот. 

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

Член 80 
Отстранување од седницата ќе се примени на 

оној член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кота овој му го одзел збо-
рот, или кој на друг начин ја смеќава работата на 
седницата или тешко го навредува Соборот. Собра-
нието, пратениците или други лица или се служи 
со изрази што не се во согласност со достоинството 
на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го ^повредил редот. 

Отстранувањето од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по пред-
лог од еден член кого го поддржуваат најмалку де-
сет членови на Соборот. За отстранување од сед-
ницата се одлучува без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор и да 
даде своја одбрана. Неговиот говор не може да 
трае подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена мер-
ка отстранување од седницата, е должен веднаш 
да ја напушти салата во која се одржува седни-
цата. 

Член 81 
Извршувањето на мерките одземање на збор и 

отстранување од седница се внесува во записникот. 
Член 82 

Секој граѓанин што го нарушува редот претсе-
дателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите граѓани. 

Член 83 
Ако претседателот не може со редовни мерки да 

го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 84 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во 
поглед одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 

Член 85 
Откако ќе ја отвори седницата претседателот 

ги прашува членовите на Соборот дали имаат забе-
лешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 80 
Пред утврдување на дневниот ред на седницата 

претседателот објавува кратки соопштенија во вр-
ска со работата на седницата и другите претходни 
прашања. 

Член 87 
По утврдувањето на дневниот ред, се преминува 

на претрес на одделните прашања по оној ред што 
е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
во оние случаи кога со деловникот е определено да 
се одлучува без претрес. 

Член 88 
Претресот, по правило, започнува со изложу-

вање од предлагачот, а (потоа од известителот на 
одборот или друго тело, доколку ти!е сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат пратениците што се при-
јавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавени пра-
теници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени пратеници. 

Член 89 
Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го (приложи кон стенографските 
белешки. 

Член 90 
Цретресот на одделни прашања, по правило, е 

единствен, а претресот по предлозите на закони и 
другите акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 
Член 91 ^ 

Соборот одлучува откако ќе заврши претресот. 
Член 92 

За одлучување на седница е потребно (присус-
тво на мнозинството од членовите на Соборот. 

АКО претседателот смета дека на седницата не 
присуствува доволен број членови на Соборот, ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го подржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Проѕевањето го врши секретарот на Соборот од 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 93 
Претресот по прашање што е на дневен ред на 

седница на Соборот може да заврши: 
— со прост ,премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 94 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува може 
да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член, 95 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, црепорака или заклучок, а не е предложен 
текст на декларација, резолуција, препорака од-
носно заклучок, Соборот може и пред претресот и 
во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија која врз основа на материјалот и претресот ќе 
му поднесе на Соборот предлог на декларација, ре-
золуција, препорака односно заклучок. За предло-
гот на декларација, резолуција, препорака односно 
заклучок, Соборот води посебен претрес. 
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Комисијата може на Собирот да му поднесе и 
друг предлог за заклучување на претресот. 

Член 96 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласање-
то да го образложи својот глас. 

Член 97 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Изборот и разрешувањето на телата и функци-

онерите се врши со тајно гласање, ако така се од-
лучи по предлог од претседателот или еден прате-
ник, чиј предлог го поддржуваат најмалку пет чле-
нови на Соборот. 

Член 98 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин што 

се изјаснуваат „за" или „против"' предлогот или се 
воздржуваат од гласањето. 

Член 99 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 100 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето. 

Член 101 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гласа-
њето или ако тоа го побара еден пратеник кого го 
поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 
Поименично^ гласање се врши со прозивање на 
членовите на Соборот кои при прозивање^ гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се воз-
држуваат од гласањето. 

Кога ќе заврши црозишњето повторно ќе се 
прозоват членовите на Соборот, за кои во списо-
кот не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 
Член 102 

По завршеното гласање претседателот го утвр^ 
дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или е 
одбиен. 

8. Пратенички прашања и известувања 

Член 103 
Секој член на Соборот има право на Извршниот 

совет и на функционерите што раководат со ,ре-
публичките органи на управата,, да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа или 
на работите од ,нивна надлежност. 

Секој член на Соборот има право на, претседа-
телот на Соборот и на претседателите на одборите 
или другите тела на Соборот да им поставува пра-
шања што се однесуваат на нивната работа односно 
на работата на Соборот и телата. 

Член! 104 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

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

Прашањето што е во согласност со Деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непосред-
но на органот односно функционерот на кого му е 
упатено. 

Ако смета дека писмено поставено прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник, прет-
седателот на Соборот нема да му го упати на Извр-
шниот совет односно на функционерот што рако-
води со односниот орган на управата и затоа ќе го 
извести подносителот на прашањето. Подносителот 

на прашањето може тоа прашање повторно да го 
постави на седница на Соборот кој одлучува за со-
гласноста на прашањето со одредбите на деловни-
кот. 

Член 105 
На усно поставено прашање се одговара, по пра-

вило, на првата идна седница на Соборот. На пис-
мено поставено прашање се одговара на првата ид-
на седница на Соборот, ако тоа прашање на Изврш-
ниот совет, односно на функционерот што раководи 
со односниот републички орган на управата му е до-
ставено најдоцна петнаесет дена пред денот опре-
дел,ен за одржување на седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на која с по-
ставено прашањето. 

Член 106 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од петнаесет 

дена и му се доставува на претседателот на Со-
борот. 

Претседателот на Соборот одговорот му го дос-
тавува на подносителот на драшањето, и на првата 
идна седница го известува Соборот за содржината 
на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вевет односно од функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата Соборот може да 
определи подолг рок за давање на одговор. 

Член 107 
На прашање поставено на Извршниот совет 

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

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

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

Член 108 
По примениот одговор пратеникот што го пос-

тавил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува 
неговото прашање да се стави на дневен ред на 
истата или на една од наредните седници на Собо-
рот. За таквиот предлог Соборот одлучува без пре-
трес по исл,ушувањето на мислењето од претставни-
кот на Извршниот совет односно од функционерот 
кој раководи со републички орган на управата. 

Пре,ставникот на Извршниот совет, функционе-
рот кој раководи со републичкиот орган на управата 
и надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат 
претресот на тоа прашање да се одложи додека не 
се соберат потре,бните податоци. Ако се усвои ба-
рањето, Саборот го определува рокот до кога се од-
лага претресувањето на тоа прашање. 

Член 109 
Соборот може да определи посебна седница или 

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

Член НО 
Член на Соборот има право да бара писмено или 

усно известување од републичките секретари и дру-
гите функционери што раководат со самостојните 
републички органи на управата за прашања што 
се на дневен ред на седницата или се подготвуваат 
за седница на Соборот или друго тело како и из-
вестување за други прашања што му се потребни за 
вршење на неговата пратеничка функција, а се од-
несуват на работи од делокруг на органот ча упра-
вата со кој тој функционер раководи. 

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

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

9о Постапка при избори и именувања во Соборот 

Член 111 
Предлозине за избори што се вршат во Соборот 

се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, а 
за избор на повеќе лица во одделни тела во вид на 
кандидатски листи. 

Кандидатската диета мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во односното 
тело. 

Член 112 
Предлози на кандидатски листи за избор на те-

ла на Соборот поднесува Комисијата за прашања 
на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи може да поднесе група од најмалку пет чле-
нови на Соборот и претседателот на Соборот. Пред-
логот на кандидатура односно кандидатската листа 
ја потпишуваат предлагачите. 

Член 113 
Предлози на кандидати за претседател и пот-

претседател на Соборот поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и групи од најмалку десет пра-
теници. 

Член 114 
Предлозите на кандидатури односно кандидат-

ски листи се поднесуваат преку претседателот на 
Соборот пред почетокот на седницата на која се вр-
ши изборот. Овие предлози мора да им бидат ста-
вени на располагање на членовите на Соборот пред 
почетокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, односно еден од предла-
гачите на кандидатурата што ја предложиле група 
пратеници имаат право на седницата да го образло-
жат предлогот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на кандидатури за претседател и потпрет-
седател на Соборот поднесени од група пратеници. 

Член 115 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред, како што се поднесени кандидатските листи од-
носно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 
Член 116 

Ако на седницата на Соборот се одл,учи избо-
рот да се врши тајно, гласањето се врши со гласач-
ки ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква го-
лемина и од иста боја и форма. 

Член 117 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по кој се предло-
жени. Пред името на секој кандидат односно пред 
името на носителот на секоја кандидатска л мета, се 
става реден број. 

Секое гласачко ливче се заведува со печатот 
на Собранието. 

Член 113 
Секој член на Соборот добива по едно гласачко 

ливче и гласа на тој начин што го заокружува ред-
ниот број (пред името на оној кандидат односно ред-
ниот број пред онаа кандидатска листа за која гла-
са. Може да се гласа само за еден кандидат односно 
само за една кандид,атска листа од оние што се 
внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. 

Член 119 
Секретарот на Соборот врши поименично про-

зивање на пратениците врз 01СН0ва на списокот на 
сите; членови на Соборот. Црозваниот пратеник гла-
са на тој начин што своето гласачко ливче го 
спушта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќје гласаат, се врши пов-
торно прозивање на оние што не гласале. 

Член 120 
По завршеното гласање претседателот на Со-

борот со учество на двајца пратеници што на негов 
предлог ги избира Соборот и секретарот на Со-
борот ги пребројуваат гласовите и за секој канди-
дат односно за секоја кандидатска листа бележат 
колку гласа добиле, како и колку има неважечки 
ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резулта-
тот од гласањето и утврдува колку пратеници гла-
сале, кои кандид,ати се избрани, или определува 
повторен избор ако ниеден кандидат односно кан-
дидатска листа не го добила потребното мнозинство. 

Член 121 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинство од присут-
ните пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе канди-
дати избран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа ако за ли-
стата гласало мнозинството од присутните прате-
ници. 

Ако се предложени две или повеќе кандидатски 
листи, избрани се сите кандидати од онаа листа 
што го добила најголемиот број гласови. 

Член 122 
Ако предложениот кандидат или предложената 

кандидатска листа не го добиле потребното мнозин-
ство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените кан-
дидати или кандидатски листи добиле ист број гла-
сови. 

Пред да се изврши повторното гласање предла-
гачите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени канд,идатски листи, освен повлечените. 

Член 123 
Одредбите на овој деловник кои се однесуваат 

на постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во поставката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка седница 
со еден или повеќе собори 

Член 124 
Соборот заседава и за работите од својот дело-

круг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања од 

дневниот ред да се протресат на заедничка седни-
ца со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање 
на заедничка седница со друг собор членовите на 
Соборот гласаат одделно. 
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Член 125 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе 

собори да одржи заедничк,а седница, а на претсе-
дателот на Собранието не му е предложено тој да 
ја свика заедничката седница, претседателот на Со-
борот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на 
седницата. 

11. Записници и стенографски белешки 

Член 126 
За работата на седница на Соборот се води за-

писник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата. 
Во запи,сникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот, кој на седницата имал од,воено ми-

слење, може да побара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 127 
Записникот се составува по' завршувањето на 

седницата. 
Записникот им се доставува на членовите на 

Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување н,а след-
ната седница на Соборот. 

Член 128 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

од седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот се 

одлучува на седницата без претрес. Ако се усвои 
забелешката ќе се извршат потребните измешан во 
записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 129 
За работата на седниците на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид на 

пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето изла-
гање без внесување на битни измени во текстот 
или изоставување на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белешки, 
се одлучува на седница на Соборот без претрес. 

Составен дел на стенографските белешки се и 
неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се приложени. 

Член 130 
За работата на седниците на одбор или друго 

тело на Соборот можат да се водат и стенограф-
ски белешки, само ако за тоа одлучи одборот од-
носно друго тело. 

Одредбите за записниците на Соборот аналогно 
важат и за записниците на одборите и другите тела 
на Соборот. 

УП. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 
И ДРУГИ АКТИ 

1. Претрес на предлог за донесување на закон 
Член 131 

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

Предлог за донесување на закон може да под-
несе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, 
комисија на Собранието, одбор на собор, како и 

функционер што раководи со републички орган на 
управата. 

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

Член 132 
Предлогот за донесување на закон треба да ги 

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

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

Член 133 
Предлогот за донесување на закон мора на чле-

новите на Соборот да им биде доставен најдоцна 
петнаесет дена пред денот определен за одржување 
на седницата на Соборот на кој ќе се претресува 
тој предлог. 

Член 134 
Барање за донесување на закон може да под-

несе р а ^ т н а и друга самоуправна организација 
општествено-политичка организација, здружение на 
граѓаните, група граѓани, општински собранија и 
Градското собрание на Скопје. 

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

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

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

Член 135 
Пред претресувањето на предлогот за доне-

сување на закон на седница на Соборот, предлогот 
го разгледува надлежниот одбор на Соборот и За-
конодавно-правната комисија. 

Одборот на Соборот го разгледува предлогот 
од гледна точка на потребата за донесување на 
законот, а ја разгледува и основаноста на наче-
лата врз кои треба да се засновува законот, како и 
содржината на законот и за тоа му поднесува на 
Соборот извештај со мислење и предлог. 

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

Член 136 
Претресот по предлогот за донесување на за-

кон на седница на Соборот опфаќа само начелен 
претрес. 

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

Член 137 
Врз основа на претресот Соборот зазема став 

за тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

Ако Соборот оцени дека е потребно да се до-
несе предложениот закон ќе донесе заклучок за 
усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е 
потребно да се донесе тој закон, ќе го одбие пред-
логот со заклучок. 

За заклучокот, Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен за-
клучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот 
на предлогот. 

Член 138 
Ако со законот се уредуваат прашања од зна-

чење за општественото и политичкото уредување, 
или се утврдува насока на развитокот на стопан-
ството и другите општествени дејности или се уре-
дуваат други позначајни прашања од надлежноста 
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на Собранието Соборот може, со заклучокот за ус-
војување на предлогот за донесување на законот, 
да ги определи и органите или организациите што 
треба да бидат консултирани при изработката на 
нацртот на закон, да оцени дали се потребни по-
себни советувања, како и да определи други видо-
ви на соработка што можат да придонесат за по-
добра изработка на нацртот на закон. 

Член 139 
„ По предлогот за донесување на закон Соборот 

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

Член 140 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

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

Член 141 
Врз основа заклучокот на Соборот за усвоју-

вање на предлогот за донесување на закон, по 
правило, подносителот на предлогот пристапува 
кон изработка нацрт на закон. 

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

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

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

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

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се опреде-

ли и рокот за изработка нацртот на закон. 
Член 142 

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-
лог на закон, предлогот на закон го поднесува под-
носителот на предлогот за донесување на закон. 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 
закон е функционер што раководи со републички 
орган на управата, предлогот на закон го подне-
сува Извршниот совет. 

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 143 
Ако подносителот на предлогот за донесување 

на закон не се согласува со заклучокот на Соборот 
за начелата врз кои треба да се засновува законот 
или за содржината на законот, Соборот може из-
работката на нацртот на закон да ја довери на те-
лото, органот, односно установата предвидени во 
член 141 на овој деловник. 

2. Претрес на нацрт на закон 
Член 144 

Нацртот на закон изработен врз основа на за-
клучок на Соборот му се доставува на надлежниот 
одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
Со нацртот на закон се поднесува и потреб-

ната документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

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

Член 146 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

нови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот 

определен за седницата на која ќе се претресува 
нацртот. 

Член 147 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

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

Член 148 
Пред претресот на нацртот на закон во Соборот, 

него го разгледуваат одборите на Соборот во чиј 
делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со 
тој закон. 

Извештаите на одборите од претходниот став 
и се доставуваат на Законодавно-правната комисија 
најдоцна пет дена пред седницата на Комисијата. 

Член 140 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 150 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и 

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

Од денот кога извештаите на одборите и За-
конодавно-правната комисија им се упатени на чле-
новите на Соборот до денот на одржувањето на 
седницата на Соборот на кој ќе се претресува на-
цртот на законот мора да изминат најмалку осум 
дена. 

Член 151 
За нацртот на закон Соборот прво води пре-

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

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

Член 152 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

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

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

Член 153 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се 

преминува на претрес во поединости. 
Претресот во поединости се врши на тој на-

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

ги утврдува своите ставови и забелешки за нацр-
тот на закон и нацртот му го упатува на подно-
сителот за да изработи текст на предлогот на закон. 

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

3. Поднесување предлог на закон 
Член 154 

Предлог на закон може да поднесе: секој пра-
теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

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

Член 155 
Предлогот на закон се поднесува во форма во 

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

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

Член 156 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучувал за потребата да се донесе таков закон 
ниту претресувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 157 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 158 
Предлогот на закон, заедно со потребниот ма-

теријал, им се доставува на членовите на Соборот 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување седница од надлежниот одбор на Соборот, 
на кој ќе се претресува предлогот. 

Член 159 
Предлогот на закон што не го поднел Изврш-

ниот совет, му се доставува и на Советот. За таков 
предлог Извршниот совет може да даде свое ми-
слење. 

4. Разгледување предлози на закони 
во одборите 

Член 160 
Одбор или друго тело на Соборот ги претресува 

предлозите на закони што му ги доставува прет-
седателот на Соборот. 

Предлог на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одбор или друго тело, ако на 
членовите на одборот или друго тело им е доставен 
најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување на седницата. 

Член 161 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, а 
членовите на одборот или друго тело можат да 
бараат објаснувања од предлагачот односно него-
виот претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот 
или друго тело се установи дека предлогот на за-
кон не ги исполнува условите за да биде донесен, 
не се врши претрес по текстот на предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на предлогот од секој член. 

Член 162 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одбо-
рот или друго тело можат да поднесуваат аманд-
мани се додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заедно со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе 
амандмани за нив се расправа по редот на подне-
сувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно 
неговиот претставник е должен да се изјасни за 
секој амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот на 
' предлогот и амандманот со кој тој се согласил се 
\ сметаат за сотеавен дел на предлогот на законот. 

Член 163 
Откако ќе го претресе предлогот на закон, од-

борот или другото тело им доставува свој изве-
штај на Соборот и на Законодавно-правната коми-
сија најдоцна три дена пред одржувањето седни-
цата на Комисијата на која ќе се претресува пред-
логот на закон. 

Во извештајот одборот или другото тело го 
изнесува својот став и предлог по предлогот на 
закон. Во извештајот се внесуваат и амандманите 
на одборот или другото тело што не ги усвоил 
предлагачот. 

Одборот или другото тело определува свој из-
вестител за седницата на Соборот. 

5. Претрес на предлог на закон во Соборот 
Член 164 

Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и од Законодавно-правната комисија, претсе-
дателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

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

Член 165 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничка 
седница со Републичкиот собор. На заедничката 
седница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 166 
Претресот на предлог на закон, по правило, поч-

нува со излагање на предлагачот, или друго тело 
на кое му бил доставен на разгледување предлогот 
на закон. 

Известителот на одборот односно другото тело 
може да тб образложи мислењето на одборот однос-
но другото тело и амандманите што ги предложил 
одборот во својот извештај. 

Член 167 
Претставникот на Извршниот совет може да 

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

Член 168 
Претресот на предлог на закон на седниците на 

Соборот го опфаќа општиот претрес и претресот 
на текстот на предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, 
а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно 
оддели и членови. Во текот на овој претрес се од-
лучува и за поднесените амандмани. 

Член 169 
Во претресот на седниците на Соборот предло-

гот на закон не се чита, но Соборот може да од-
лучи предлогот да се чита во целост или само не-
гови одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 170 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му пред-
ложат на Соборот да се одложи претресот на пред-
логот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш и без претрес. 

6. А м а н д м а н и 
Член 171 

Амандман на предлог на закон може да се под-
несе најдоцна осум дена пред денот што е опреде-
лен за одржување на седницата на Соборот на која 
ќе се претресува предлогот на закон. 

Член 172 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

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

гажираат финансиски средства, подносителот на 
амандман е должен истовремено да укаже на мож-
ностите за обезбедување на тие средства. 
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Член 173 
Амандманите на предлог на закон им се до-

ставуваат на членовите на Соборот, на подносите-
лот на предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 174 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува по-

значителна измена во текстот на предлогот на за-
кон, претседателот на Соборот амандманот вед-
наш ќе им го достави на надлежниот одбор на Со-
борот и на Законодавно-правната комисија за да 
го проучат и на Соборот да му достави извештај 
со мислење и предлози по амандманот. 

Член 175 
Ако амандманот на предлогот на закон содр-

жи одредби со кои се ангажираат финансиски 
средства претседателот на Соборот веднаш ќе му 
го достави амандманот и на одборот на Соборот 
во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување 
на средствата и за распопагање со средствата за 
да го проучи влијанието на тие одредби врз рас-
положивите средства и за обезбедување на сред-
ства за финансирање на предложеното решение и 
за тоа да го извести -Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
вениот одбор на Републичкиот собор. 

Член 176 
По амандманот од претходните два члена на 

седницата на Соборот не може да се одлучува до-
дека не се изјаснат надлежните одбори, а за аманд-
маните од член 174 додека не се изјасни и Зако-
нодавно-правната комисија. 

Член 177 
Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може да поднесе аманд-
ман на закон во текот на претресот на тој предлог. 

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

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

Амандманот на подносителот на предлогот на 
закон и амандманот со кој тој се согласи се смета 
за составен дел на предлогот. 

Член 178 
По амандман на предлог на закон поднесен 

во текот на претресот по предлогот на закон Со-
борот може да одлучи претресот да се одложи и да 
продолжи на една од неговите наредни седници 
или претресот да се прекине додека надлежниот 
одбор и Законодавно-правната комисија не го про-
учат амандманот. 

Соборот го одлага претресот ако подносителот 
на предлогот на закон, Извршниот совет, надлеж-
ниот одбор или Законодавно-правната комисија по-
бараат одлучувањето по амандманот да се одложи 
за да можат да го проучат и за него да се изјаснат. 

Член 179 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

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

чот на законот и известителот на надлежниот од-
бор или друго тело ако го протресувал предлогот 
на закон. Извршниот совет има право да се из-
јасни за амандманот и кога не е подносител на 
предлогот на закон. Соборот може да заклучи 
амандманот да му се упати на надлежниот одбор 
или друго тело пред гласањето ако одборот не го 
протресувал предлогот на законот. 

Член 180 
За амандманот се одлучува пред да се гласа 

за членот од предлогот на закон на кој се одне-
сува амандманот, 

Ако на ист член од предлогот на закон се под-
несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според редот по кој се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој 
амандман, а ако амандманот биде усвоен, нема да 
се гласа за другите амандмани на тој член. 

Член 181 
Ако Соборот на седница битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласањето 
за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето 
на Законодавно-правната комисија. 

Член 182 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се 

гласа за некој член од предлогот на закон или ако 
на некој дел или член од предлогот е поднесен 
амандман, Соборот може да одлучи за тој дел од-
носно член од предлогот на закон да се гласа од-
делно. 

Член 183 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката 
за претрес и одлучување по амандмани, доколку 
предлагачот, надлежниот одбор или друго тело на 
Соборот и Законодавно-правната комисија прет-
ходно не постигнале согласност за текстот на пред-
логот и измените и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите. 

7. Скратена постапка за донесување на закон 
Член 184 

Ако со законот чие донесување се предлага не 
се уредуваат обемни или сложени прашања или 
донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносител на предлог на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и пред-
логот на закон. 

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата сед-
ница да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-прав-
ната комисија ќе го претресе откако по предлогот 
за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека 
е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена 
постапка може да поднесе пратеник кого го под-
држуваат 10 пратеници на Соборот, како и телата 
и органите што според Уставот и овој деловник 
може да поднесуваат предлози на закони. 

Член 185 
Со заклучокот за потребата за донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување на седница и за до-
ставување на нацрти на закони, предлози на закони 
и извештаи. 

Предлог за скратување на роковите може да 
поднесе член на Соборот, претседателството на Со-
бранието и подносителот на предлогот за донесу-
вање на законот. 

За заклучокот за скратување на роковите се 
известува надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресуваат нацртот односно предлогот на закон, 
како и подносителот на предлогот за донесување 
на закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон, 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон. 
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8. Итна постапка за донесување на закони 
Член 186 

По итна постапка може да се донесе закон само 
по исклучок. / 

По итна постапка Соборот донесува закон со 
кој се уредуваат такви прашања за чие уредување 
постои неодложна потреба и ако за неговото доне-
сување се примени редовната постапка за донесу-
вање на закон би можело да има штетни после-
дици по општествената заедница. 

Член 187 
Донесување на закон по итна постапка може 

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

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

Член 188 
За оправданоста на предлогот да се донесе за-

кон по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 189 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на Со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да 
му достави мислење и предлози по предлогот на 
закон. 

Ако одлучи да побара мислење и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, Соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи. 

9. Постапка за донесување на други акти 
Член 190 

Други акти Соборот ги донесува според постап-
ката утврдена во овој деловник за донесување на 
закони. Претресот на предлог е единствен, ако Со-
борот не одлучи општиот претрес и претресот по 
текстот на предлогот да се водат одвоено. 

Член 191 
Претресот по предлог на декларација, резолу-

ција или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се пред-
лага, донесување на ваков акт. 

10. Постапка за претресување на извештаи, анализи 
и други материјали 

Член 192 
Претрес по извештаи, анализи и други матери-

јали во одборите и Соборот е единствен. 
Член 193 

За претресот одборот или другото тело му под-
несува извештај на Соборот. 

Ако одборот или друго тело решиле нивниот 
известител тта поднесе и устен извештај на седни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресувањето на праша-
њето. Д о к о л у одборот односно другото тело ре-
шиле да не се поднесува устен извештај на седни-
ца на Соборот, писмениот извештај ги содржи кон-
статациите, ставорите и предлозите, мислењата и 
сугестиите на одборот или другото тело. 
11. Постапка за изнесување на претходна јавна 

дискусија на нацрти или предлози на закони 
и други акти, тези и други претходни 

материјали за закони и други акти 
Член 194 

Соборот може да одлучи тези, нацрт или пред-
лог на закон или други акти да ги изнесе на јавна 
дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт или предлог на закон, го 
определува и рокот за нејзиното траење како и 
времето за доставување на мислења, предлози и 
сугестии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите и 
сугестиите што ќе му бидат доставени. 

Vin. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 195 
Од денот на почетокот на применувањето на 

овој деловник престанува да важи Привремениот 
деловник на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постапката за 
верификација на пратеничките мандати на Соци -
јално-здравствениот собор на Собранието. 

202. 

Врз основа на член 60 од Одлуката за измену-
вање и дополнување на Деловникот на Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/67), Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на СР Македонија, на своја-
та седница одржана на 5 јуни 1967 година, го ут-
врди пречистениот текст на Деловникот на Орга-
низационо-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Пречистениот текст на Деловникот на Органи-
зационо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ги опфаќа: Де-
ловникот на Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 25/65) и Од-
луката за изменување и дополнување на Деловни-
кот на Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/67), во кое е оз-
начено и времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 71 
6 јуни 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија на 
Собранието на СР Македонија, 

Кочо Тулевски, с.р. 

Д Е Л О В Н И К 
НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 
I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работата и организацијата на Организационо-

политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (Соборот), овласту-
вањата и начинот на работата на одборите, коми-
сиите и другите тела на Соборот се уредуваат со 
овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник, непосредно и сходно се применуваат соод-
ветните одредби од Деловникот на Собранието. 

Член 2 
Соборот самостојно го донесува деловникот за 

својата работа според постапката утврдена за до-
несување на одлуки. 

Изменувањето и дополнувањето на деловникот 
Соборот го врши по истата постапка според која го 
донесува деловникот. 
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Член 3 
Соборот сите работи од својот делокруг ги вр-

ши на свои седници и на седници на своите одбори 
и други тела. 

Соборот е во постојано заседание. 

П. ПРАТЕНИЦИ 

1. Права и должности 

Член 4 
Пратеникот има право и должности утврдени 

со Уставот, со законите, со Деловникот на Собра-
нието и со овој деловник. 

Член 5 
Пратеникот има право и должност да прису-

ствува на седниците на Соборот и да учествува 
во работата и во донесувањето на одлуки од Со-
борот. 

Член 6 
Пратеникот, кој е член на одбор или некое 

друго тело на Соборот, има право и должност да 
присуствува на седниците на тоа тело и да уче-
ствува во работата и одлучувањето. 

Пратеникот има право да присуствува на сед-
ниците на одборите и другите тела на Соборот, и 
ако не е нивни член, и да учествува во нивната 
работа, но без право на одлучување. 

Член 7 
Пратеникот, кој од оправдани причини е спре-

чен да присуствуј^ на седници на Соборот или 
на седници на одоор или друго тело на Соборот 
чиј е член, должен е за тоа благовремено да го 
извести претседателот на Соборот односно прет-
седателот на одборот или другото тело, или допол-
нително да го оправда изостанокот. 

Член 8 
Одборот или другото тело на Соборот го изве-

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

Член 9 
Во Соборот пратеникот има право: 
— да поднесува предлози на закони и на дру-

ги акти од делокругот на Соборот, како и аманд-
мани на предлозите на тие акти; 

— да предлага претресување на прашања од 
делокругот на Соборот; 

— да предлага отворање на анкети по праша-
ња од делокругот на Соборот; 

— да предлага претресување на прашања што 
се однесуваат на политиката и на работата на 
Извршниот совет, на извршувањето на законите 
или на работата на републичките органи на упра-
вата, ако тие прашања спаѓаат во делокругот на 
Соборот, односно ако се од интерес за работните 
организации од областа која спаѓа во делокругот 
на Соборот. 

Член 10 
Пратеникот има право од државните органи 

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

Член И 
Во Соборот пратеникот може да предлага Со-

борот: 
— на надлежниот собор да му предложи до-

несување на закон или друг акт или претресување 
на прашање од неговиот делокруг; 

— да претресе предлог на закон или друг акт 
или друго прашање од делокругот на друг собор 
и на надлежниот собор да му даде мислење за тој 
предлог односно за тоа прашање или да поднесе 

амандман на тој предлог, ако тој предлог односно 
тоа прашање е од интерес и за работните органи-
зации од областа која спаѓа во делокругот на Со-
борот ; 

— од предлогот на закон или друг акт што 
му е упатен на друг собор да бара во посебен за-
кон односно друг акт да се издвои дел од предло-
гот што спаѓа во делокругот на Соборот. 

Член 12 
Пратеникот има право, заедно со определен 

број пратеници утврден со овој деловник, да пред-
лага избор, именување и разрешување на функ-
ционери што се избираат на седница на Соборот. 

Член 13 
Пратеникот е должен да ги известува избира-

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

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

Член 14 
Пратеникот е должен во изборната единица во 

која е избран да прибира мислења по прашања-
та за кои се расправа во Соборот и за дејството 
од применувањето на законите и другите акти на 
Собранието, да го известува Соборот за своите за-
бележувања во изборната единица по прашањата 
од делокругот на Соборот и во врска со тоа да 
поднесува предлози за донесување на одлуки и 
преземање на соодветни мерки. 

2. Верификација 

Член 15 
Верификација на мандатите врши Соборот 

според постапката пропишана со овој деловник, 
откако од републичката изборна комисија ќе го 
прими извештајот и изборните акти за извршени-
те избори. 

Член 16 
Извештајот на Републичката изборна комисија 

и сите изборни акти претседателот на Соборот и го 
доставува на Мандатно-имунитетната комисија на 
Соборот. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
и сите изборни акти им се ставаат на увид на Сите 
членови на Соборот пред почетокот на седницата 
на Соборот на која ќе се разгледува прашањето за 
верификацијата на мандатите на новоизбраните 
пратеници. 

Член 17 
Мандатно-имунитетната комисија, врз основа на 

извештајот од Републичката изборна комисија и 
примените акти, жалбите изјавени против изборите 
и другите податоци, ја испитува правилноста на 
спроведените избори и за тоа му поднесува на Со-
борот свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува на 
членовите на Соборот најдоцна пред почетокот на 
седницата на чиј дневен ред се наоѓа претресот на 
тој извештај. 

Член 18 
Новоизбраните пратеници пред почетокот на 

седниците на Соборот, на која се врши верифика-
ција на нивните мандати, своите уверенија за из-
борот му ги предаваат на претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот и ги предава увере-
нијата на Мандатно-имунитетната комисија. 

Член 19 
Соборот врз основа на извештајот и предлогот 

на Мандатно-имунитетната комисија, го потврдува 
или поништува изборот. 
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Гласањето за извештајот се врши во целина ако 
Комисијата не оспорила ни еден мандат. Во случај 
ако некој мандат е оспорен прво се гласа во целина 
за сите неоспорени мандати, а потоа за секој оспо-
рен мандат посебно. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
Одлуката за верификација на одделен мандат и да 
заклучи претходно да се испита правилноста на 
спроведените избори. Одлагањето на донесување 
одлука за верификација на одделни мандати не мо-
же" да биде подолго од два месеца. 

Член 20 
Пратеникот, чиј мандат е оспорен или одлу-

ката за верификација на неговиот мандат е одло-
жена, има право да присуствува на седниците на 
Соборот и да учествува во работата на тие седници, 
но не може да гласа за верификацијата на својот 
мандат. 

Член 21 
По одлуката на Соборот за верификацијата на 

мандатите, пратениците, на кои им е потврден ман-
датот, даваат свечена изјава на тој начин што го 
потпишуваат текстот на свечената изјава кој гласи: 

„Изјавувам дека должноста на пратеник ќе ја 
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги 
вложувам за остварувањето целите на социјали-
стичкото општество и интересите на народите и на 
граѓаните на Социјалистичка Република Македонија 
и Социјалистичка Федеративна Република Југос л а-
вија". 

Член 22 
Пратеникот чиј мандат е потврден, а кој не бил 

присутен на седницата на која е извршена вери-
фикацијата на мандатите и е дадена свечената из-
јава, текстот на изјавата го потпишува пред прет-
седателот на Соборот, кој за тоа го известува Собо-
рот на првата идна седница. 

Член 23 
Пратеникот се здобива со пратенички права и 

должности по верификацијата на мандатот и потпи-
. шувањето на свечената изјава. 

Член 24 
Кога Соборот е распуштен, првата седница на 

новоизбраниот Собор за верификација на мандатите 
и за конституирање ќе се одржи најдоцна петнае-
сеттиот ден од денот на одржаните избори. 

Во случај од претходниот став седницата на Со-
борот ја отвара и до изборот на претседател на Со-
борот претседава пратеникот најстар по возраст. 

За првата седница на пратениците им се доста-
вува извештајот на Републичката изборна комисија. 
На оваа седница се избира верификациона комисија 
која, врз основа на извештајот од Републичката из-
борна комисија и изборните акти, ја испитува пра-
вилноста на спроведените избори и за тоа му под-
несува на Соборот свој извештај. 

Натамошната постапка за верификацијата на 
мандатите на пратениците на новоизбраниот Собор 
се спроведува според одредбите на овој деловник 
за верификацијата на мандатите на пратениците. 

Член 25 
По извршената верификација на мандатите на 

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

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

3. Имунитет 

Член 26 
Пратеникот ужива имунитет од денот кога оп-

штинската изборна комисија го прогласила за из-
бран до престанокот на пратеничкиот мандат. 

Пратеникот не може да биде притворен без одо-
брение на Соборот, ниту против него, ако се повика 
на имунитетот, може да се започне кривична по-
стапка без одобрение на Соборот. 

Пратеникот, може да биде притворен без одо-
брение од Соборот само ако е затечен во вршење 
на кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор подолга од пет години. 

Член 27 
Барањето на одобрение за притворање на прате-

ник на Соборот или за започнување на кривична 
постапка, односно известувањето дека пратеник е 
притворен, што му го упатил претседателот на Со-
бранието, претседателот на Соборот и го доставува 
на Мандатно-имунитетната комисија. Мандатно-
имунитетната комисија ќе го разгледа барањето од-
носно известувањето и на Соборот ќе му поднесе 
свој извештај. 

За седниците на Мандатно-имунитетната коми-
сија се известува и пратеникот на кого се однесува 
барањето. 

За ова барање односно известување претседате-
лот на Соборот го известува Соборот на почетокот на 
првата идна седница. 

Член 28 
По барањето за одобрување притвор на прате-

ник или за започнување на кривична постапка, од-
носно по известувањето за притворање на пратеник 
на Соборот врз основа на извештајот од Мандатно-
имунитетната комисија Соборот одлучува дали по-
стапката ќе продолжи или ќе се запре, односно да-
ли одлуката за притворање на пратеникот ќе се 
потврди или ќе се стави вон сила. 

По повод извештајот за започнување на кри-
вична постапка против пратеник кој не се повикал 
на имунитетот, Соборот може да го воспостави иму-
нитетското право на пратеникот, ако е тоа потребно 
за вршењето на неговата функција. 

Ако Соборот одлучи да се запре кривичната 
постапка против пратеникот, постапката се запира 
веднаш, а ако Соборот ја стави вон сила одлуката 
за притворање на пратеник, пратеникот веднаш се 
пушта на слобода. 

Ако Соборот го воспостави имунитетско^ право 
на пратеникот кој не се повикал на имунитетот, кри-
вичната постапка против него веднаш се запира. 

Член 29 
Ако Соборот не одржува седмица, Мандатно-иму-

нитетната комисија може да даде одобрение за при-
творање на п р а в н и к односно одобрение за започ-
нување на кривична постапка, како и да одлучи 
дали кривичната постапка против пратеникот ќе 
продолжи или ќе се запре, односно дали одлуката 
за притворање на пратеник се потврдува или се 
става вон сила и да го воспостави неговото имуни-
тетско право. 

За својата одлука Мандатно-имунитетната коми-
сија е должна да го извести Соборот на првата идна 
седница. 

По повод извештајот на Мандатно-имунитетна-
та комисија Соборот одлучува дали таа одлука на 
Комисијата се потврдува или се укинува. 

4. Постапка за престанок на пратенички мандат 

Член 30 
Секој член на Соборот има право на Соборот да 

му поднесе оставка на пратеничкиот мандат. 
Оставката на пратеничкиот мандат пратеникот 

ја поднесува писмено, а му се предава на претсе-
дателот на Соборот. Членот на Соборот што поднел 
оставка на пратеничкиот мандат има право писме-
но да ги изнесе причините поради кои ја поднесува 
оставката. 

Претседателот на Соборот оставката од прет-
ходниот став му ја упатува на претседателот на 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на раз-
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гледување. За поднесената оставка, претседателот на 
Соборот го известува Соборот во почетокот на пр-
вата редна седница. 

Член 31 
Мандатно-имунитетната комисија поднесената 

оставка ја разгледува на своја седница. На оваа 
седница членот на Соборот може и усно да ја образ-
ложи својата оставка, ако не ја образложи во пис-
мениот поднесок. 

Член 32 
По разгледувањето на поднесената оставка Ман-

датно-имунитетната комисија му поднесува на Со-
борот извештај со свој предлог. 

Член 33 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот му 

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

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

Член 34 
Одлуката за отповикување се претресува во Со-

борот. Претресот се врши сходно со одредбите за 
постапката за верификација на пратеничките ман-
дати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-имуни-
тетната комисија, Соборот ја оценува законитоста и 
правилноста на дејствијата во постапката за от-
повикување, ја потврдува или поништува одлуката 
за отповикување и за тоа го известува претседате-
лот на Собранието. 

III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 35 
Соборот самостојно ја утврдува програмата за 

својата работа. Во програмата Соборот ги внесува 
актуелните предлози на акти и други прашања од 
својот делокруг што ќе ги претресува во идниот 
период. 

При изработувањето на програмата Соборот со-
работува со одборите и другите тела на Соборот и 
комисиите на Собранието; со другите собори на Со-
бранието, Извршниот совет и републичките органи 
на управата, општествено-политичките заедници, 
општествено-политичките, работните и други орга-
низации и ги зема превид предлозите на членовите 
на Соборот. 

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

IV. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 36 
Соборот има претседател кој се избира од редот 

на членовите на Соборот на четири години. 
Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот; 
— се грижи за организирање работата на Со-

борот; 
— ги свикува седниците на Соборот и на нив 

претседава; 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување работата на Собо-
рот и неговите тела; 

— ги толкува одредбите на овој деловник за 
делокругот на одборите и другите тела на Соборот 
како и другите одредби на овој деловник и ги ре-
шава спорните прашања во врска со нивниот дело-
круг; 

— ја следи работата на одборите и другите тела 
на Соборот и со претседателите на тие тела се до-
говара за прашањата во врска со работата на тие 
тела; 

— ги потпишува препораките што Соборот ги до-
несува самостојно; 

— се грижи за организирање на соработка на 
Соборот со општествено-политичките и другите ор-
ганизации и општествено-политичките заедници. 

Претседателот на Соборот се грижи за примену-
вањето на овој деловник, за спроведувањето на јав-
носта во работата на Соборот и за остварувањето 
правата на членовите на Соборот и врши и други 
права и должности предвидени со Уставот, Делов-
никот на Собранието и овој деловник. 

Член 37 
Соборот има потпретседател што се избира од 

редот на членовите на Соборот на четири години. 
Потпретседателот на Соборот го заменува прет-

седателот кога е тој спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

V. ОДБОРИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБОРОТ 

1. Образување и состав 

Член 38 
За проучување и составување нацрти и пред-

лози на закони и други акти, за проучување и пре-
тресување на определени прашања од делокругот на 
Соборот и за вршење на анкети Соборот може да 
образува свои одбори и други тела. 

Член 39 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот е 

постојана. 
Член 40 

Одборите и другите тела на Соборот се образу-
ваат со посебна одлука на Соборот. Со одлуката 
Соборот го утврдува нивниот делокруг, овластува-
њата и составот. 

Соборот може на своите одбори и другите тела 
да им стави во задача тие одделно или заедно да 
проучат или протресат и други прашања, што не се 
опфатени со одлуката со која се образувани и да 
бара да му поднесат извештај со мислење и предло-
зи по тие прашања. 

Одборите и другите тела се укинуваат со одлу-
ка на Соборот. 

Член 41 
Одборите и другите тела на Соборот имаат прет-

седател и определен број членови. 
Бројот на членовите на одборите и другите тела 

се определува со одлуката за нивното образување. 
Предлог за избор на претседател и членови на 

одборите И' другите тела можат да поднесат прет-
седателот на Соборот или пет члена на Соборот. 

Член 42 
Претседателот и членовите на Мандатно-иму-

нитетната комисија и на одборите се избираат од 
редот на членовите на Соборот. 

Член 43 
Член на Соборот може да биде избран најмногу 

во два одбора или други тела. 
Претседателот и членовите на другите тела на 

Соборот се избираат од редот на членовите на Со-
борот, а определен број членови на овие тела мо-
жат да се избираат и од редот на стручњаците и 
јавните работници, со тоа што бројот на членовите 
од редот на стручњаците и јавните работници не 
може да биде поголем од бројот на членовите на 
Соборот. 

Член 44 
Претседателот и членовите на одборите и дру-

гите тела се избираат на четири години, ако пред 
тој рок не им престане пратеничкиот мандат. 

2. Овластување и делокруг 

Член 45 
Одборите и другите тела на Соборот во својот 

делокруг утврден со одлуката за нивното образо-
вани: 

— ги проучуваат и претресуваат предлозите на 
законите и другите акти од надлежноста на Собо-
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рот што Соборот им ги упатува на претрес и на Со-
борот му поднесуваат свои извештаи со мислење и 
предлози по тие акти; предлагаат донесување на за-
кони и други акти; изработуваат и поднесуваат пред-
лози на закони и други акти; 

— претресуваат и проучуваат прашања од об-
ласта за која се образувани; на Соборот му подне-
суваат извештај и предлагаат утврдување на поли-
тика во таа област или преземање на определени 
мерки;; 

— претресуваат извештаи на Извршниот совет, 
републичките органи на управата и другите уста-
нови и организации што се однесуваат на праша-
њата од нивниот делокруг и на Соборот му подне-
суваат извештаи. 

Член 46 
Мандатно-имунитената комисија се состои од 

претседател и четири члена 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот: 
— ги разгледува изборните акти и ги испитува 

примените жалби против изборот на одделни пра-
теници и на Соборот му поднесува извештај со пред-
логот за потврдување или поништување на прате-
ничките мандати; 

— ги испитува основите за престанок на одделен 
пратенички мандат пред истекот на времето за кое 
е избран пратеникот и на Соборот му поднесува из-
вештај ; 

— ги претресува сите прашања во врска со иму-
нитетот на членовите на Соборот и му поднесува из-
вештај на Соборот, а ако Соборот не одржува седни-
ца дава одобрение за лишување од слобода и за за-
почнување на постапка односно за продолжување 
на кривичната постапка против членовите на Собо-
рот како и одлучува за воспоставување правата на 
членовите на Соборот и на Соборот му поднесува 
извештај. 

Член 47 
Во вршењето на работите од својот делокруг од-

борите и другите тела имаат право да вршат анкети 
и да бараат мислење од работни и други организа-
ции, како и од стручњаци. 

Член 48 
Одборите и другите тела на Соборот можат да 

образуваат свои повремени пододбори или подгрупи 
за анализирање и проучување на одделни прашања 
и за вршење на анкети, кои за својата работа под-
несуваат извештаи. 

Со работата на тело од претходниот став рако-
води член на телото што ќе го определи одборот, 
односно самото тело. 

Член 49 
Одборите и другите тела на Соборот соработу-

ваат меѓу себе. 

3. Начин на работа на одборите и другите тела 

Член 5Q 
Одборите и другите тела работат на свои сед-

ници. 
Седниците ги подготвува и свикува претседате-

лот на одборот односно телото. 
Претседателот е должен да свика седница и ко-

га тоа ќе го побара претседалелот на Собранието 
или претседателот на Соборот, претседателот на Из-
вршниот совет или кога тоа ќе го предложат на ј -
малку три члена на односното тело со наведување 
на прашањата што треба да бидат ставени на дне-
вен ред на седницата. 

Ако претседателот на односното тело не свика 
седница во случај од претходниот став, седница ќе 
свика претседателот на Соборот или член на телото 
што тој ќе го определи. 

Член 51 
Претседателот е должен поканата за седницата, 

заедно со материјалите што ќе се разгледуваат на 
седницата, да им ја достави на членовите на одбо-
рот односно телото најдоцна осум дена пред одр-
жувањето на седницата. 

Член 52 
За свиканата седница претседателот на Одборот 

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

Член 63 
На седниците на одборите и други тела прет-

седава претседателот на одборот односно телото. 
Во случај на спреченост или отсутност на прет-

седателот, него го заменува член што ќе го опре-
дели одборот односно телото. 

Член 54 
Претседателот на одборот односно телото ја ор-

ганизира работата на одборот односно телото. 
Претседателот дава иницијатива за претресува-

ње на одделни прашања од делокругот на одборот 
односно телето се грижи за информирањето на чле-
новите на одборот односно телото, за проблемите од 
нивниот делокруг, соработува со претседателите на 
другите тела и со функционерите на републичките 
органи на управата и со претставниците на надлеж-
ните организации во врска со подготвувањето на 
прашањата што ќе се претресуваат на седницата на 
телото. 

Иницијатива за претрес на одделни прашања во 
одбор или тело на Соборот можат да дадат и чле-
новите на одборот односно телото како и другите 
членови на Соборот. 

Претседателот на одборот односно телото ги 
потпишува извештаите и заклучоците на одборот 
односно телото и се грижи за нивното спроведување. 

Член 55 
Одборот односно телото може да работи ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број членови и решава со мнозинството 
гласови од присутните членови. 

Член 56 
По предлог од претседателот на одборот од-

носно телото на почетокот на седницата се утвр-
дува дневниот ред. На седниците на одборите од-
носно другите тела одделни прашања и предлози се 
претресуваат според редоследот што е утврден со 
дневниот ред и пред да се одлучува за нив, освен 
во случаите кога со овој деловник е определено за 
некое прашање да се одлучува без претходен пре-
трес. 

Член 57 
Одборите, комисиите и другите тела на Соборот 

имаат право во својот делокруг, од Извршниот со-
вет д"а бараат негов претставник да го изнесе пред 
одборот, комисијата односно другото тело ставот по 
одделни прашања што се ставени на дневен ред на 
нивна седница односно да даде свое мислење по на-
цртот на определен закон што тие го подготву-
ваат. 

Извршниот совет е должен на одборот, комиси-
јата односно другото тело да им го даде своето ми-
слење по нацртот или предлогот на закон или друг 
акт што го изработил одборот, комисијата односно 
другото тело. 

Член 58 
За секој нацрт и предлог на акт што е на дне-

вен ред прво се врши општ претрес, а потоа пре-
трес на текстот. Ако во општиот претрес не се усвои 
нацртот односно предлогот, тогаш не се врши пре-
трес на текстот, а нацртот односно предлогот се 
симнува од дневен ред и за тоа му се поднесува 
извештај на Соборот. 

Претресот на анализи, извештаи и Други мате-
ријали е единствен. 

Член 59 
За редот на седниците на одборите и телата се 

грижи претседателот на одборот односно телото. 
За повреда и редот на седниците претседателот 

може да го опомене членот на одборот односно тело-
то. За повторна повреда на редот претседателот из-
речува опомена која се внесува во записникот. 
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4. Закажани седници на одборите, комисиите 
и другите тела 

Член 60 
Одборите односно другите тела можат да одр-

жуваат заеднички седници кога на нивниот дневен 
ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокру-
гот на два или повеќе одбори односно други тела. 

Одборот односно телото на Соборот може да одр-
жува заедничка седница и со надлежниот одбор 
односно телата на друг собор за разгледување на 
прашања и проблеми од заеднички интерес. Заед-
ничките седници на два или повеќе одбори односно 
други тела, ги свикуваат договорно претседателите 
на одборите односно телата што ,одлучувале да одр-
жат заедничка седница. На заедничките седници на 
одборите и другите тела може да се води само пре-
трес, а не може да се гласа и одлучува. Гласањето 
и одлучувањето во одборите и другите тела што 
одржуваат заедничка седница се врши одделно. На 
заедничките седници на одборите или другите тела 
претседаваат наизменично претседателите. 

VI. РАБОТА НА СОБОРОТ НА СЕДНИЦИ 

1. Свикување на седниците 

Член 61 
Соборот работи на седници. 
Седниците на Соборот ги свикува претседателот 

по сопствена иницијатива, а е должен да свика 
седница врз основа на заклучок на Соборот, по пред-
лог од претседателот на Собранието, на одбор или 
друго тело на Соборот или на барање од десет чле-
нови на Соборот, по предлог од Извршниот совет и 
во други случаи предвидени со овој деловник. 

Ако претседателот не свика седница тогаш кога 
е должен тоа да го стори, Соборот ќе се состане по 
покана од десет членови на Соборот или од претсе-
дателот на Собранието. 

Член 62 
Предлогот на дневен ред за седница на Соборот 

го подготвува претседателот на Соборот. Секој член 
на Соборот, одборите и другите тела на Соборот и 
Извршниот совет можат на Соборот да му предла-
гаат одделно прашање да се внесе во предлогот на 
дневен ред за седница на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот може да потекне 
и од републичките органи на управата, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политичките 
организации, работните и други самоуправни орга-
низации, здруженија како и од страна на граѓаните. 

Предлог за внесување на одделно прашање во 
дневен ред на седница на Соборот се поднесува пис-
мено, а на седница на Соборот може и усно. 

Член 63 
За подготвување на седници на Соборот, претсе-

дателот на Соборот може да повикува одделни пра-
теници за договарање и советување по прашањата 
што треба да се стават на дневен ред и да им дове-
ри определени работи во врска со подготвување на 
седницата. 

Член 64 
Поканата за седница на Соборот мора да им би-

де доставена на сите членови на Соборот и на Из-
вршниот совет најдоцна петнаесет дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со поканата 
се доставува и предлогот на дневниот ред со потре-
бниот материјал по прашањата што се предлагаат за 
дневен ред и записникот од претходната седница, 
ако не им се порано доставени. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот мо-
же да свика седница и во пократок рок од петнае-
сет дена, а дневниот ред за таквата седница може 
да го предложи на самата седница. 

Член 65 
За секое прашање од дневниот ред Соборот рас-

права и одлучува на седницата. 

Прашањата што се претресуваат на седници на 
Соборот, по правило, претходно се претресуваат на 
седници на соодветните тела на Соборот. 

Претседателот на Соборот може и секое друго 
прашање, што му се предлага на Соборот за претрес, 
претходно да му го достави на надлежниот одбор 
или друго тело на Соборот да го разгледа и на Со-
борот да му поднесе свој извештај и предлог. 

Соборот во текот на претресот на определено 
прашање може да заклучи претресот да се прекине 
и прашањето да му се упати на мислење на над-
лежниот одбор или друго тело на Соборот. 

Член 66 
Одборот или друго тело на Соборот е должен 

да го земе во разгледување прашањето што му го 
упатил претседателот на Соборот или Соборот и за 
тоа му поднесува извештај на Соборот со свое мисле-
ње и предлози, а може преку свој известител и усно 
да го образложи својот став по тоа прашање. 

2. Претседавање на седници и 
) учество во работата 

Член 67 
На седниците на Соборот претседава претседа-

телот на Соборот. Во случај на спреченост или от-
сутност на претседателот него го заменува потпрет-
седателот. Ако е спречен и потпретседателот сед-
ницата ја отвара најстариот член на Соборот, ^а 
потоа се избира член на Соборот што ќе претседава 
на седницата. 

Кога на претседателот и на потпретседателот им 
истекол мандатот или кога се тие разрешени од 
нивните функции, најстариот по возраст пратеник 
претседава на седницата до изборот на нов прет-
седател на Соборот. 

Член 68 
Право да учествуваат во работата на седниците 

на Соборот имаат сите членови на Соборот. 
На седница на Соборот можат да учествуваат 

без право на одлучување, пратеници од другите со-
бори на Собранието, членови на Извршниот совет 
и претставници на Извршниот совет кои не се 
пратеници кога се претресува предлогот на тој Со-
вет, потоа функционери што раководат со други ре-
публички органи на управата, претставници на 
општествено-политичките заедници, претставници 
на органите на општествено-политичките организа-
ции, научните и други јавни и политички работ-
ници што на седницата се поканети за да ги изнесат 
своите мислења по определени прашања. 

Член 69 
Во претресот на определено прашање на седни-

ца на Соборот имаат право да учествуваат члено-
ви на друг собор, што ќе ги определи тој друг со-
бор како негови претставници за да го изнесат ми-
слењето или да го образложат амандманот што го 
поднел тој друг собор. 

Со одобрение од претседателот на Соборот на 
седницата на Соборот можат да учествуваат и по^ 
верениците на Извршниот оовет при претрес на 
предлог на Советот. 

3. Дневен ред 
Член 70 

Дневниот ред на седница на собор го предлага 
претседателот на Соборот. 

Претседателот на Соборот ги внесува во пред-
логот на дневниот ред на седница прашањата што 
до денот на свикувањето на седницата му ги под-
неле членови на Соборот, функционерите и орга-
ните што според Уставот, Деловникот на Собра-
нието и овој деловник се овластени да предлагаат 
определено прашање да се стави на дневен ред на 
седница на Соборот. 

Претседателот ги известува членовите на Со-
борот за прашањата што му се доставени до денот 
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на одржувањето на седницата за ставање на раз-
гледување на седница на Соборот. 

Член 71 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почетокот 

на седницата. 
Ако во предлогот на дневен ред претседателот 

не внел прашање што го предложил овластен функ-
ционер или орган до денот на свикувањето на сед-
ницата, а предлагачот останува при својот предлог, 
за предлогот се одлучува на седницата без претрес. 

Член 72 
Член на Соборот може и на седницата да пред-

ложи да се стави на дневниот ред определено пра-
шање, но е должен да ја образложи итноста на тој 
предлог. 

На седницата се расправа за итноста, на пред-
логот ако предлогот го поддржат најмалку пет чле-
нови на Соборот. 

Предлог во смисла на претходните ставови мо-
же да поднесе и Извршниот совет. 

4. Г о в о р и 
Член 73 

Никој не може да зборува на седница пред да 
побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот, а можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 74 
Говорникот зборува од говорница или од, сво-

ето место. 
Член 75 

Претседателот се грижи говорникот да не биде 
смеќаван во својот говор, и само тој може да го 
опомене или да го прекине во говорот. 

Член 76 
Претседателот им дава збор на членовите на 

Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на деловникот или за повреда на днев-
ниот ред, претседателот му дава збор штом ќе по-
бара. Говорот на тој пратеник не може да трае 
подолго од пет минути. По тој говор претседателот 
е должен да даде објаснение во поглед повредата 
на деловникот односно утврдениот дневен ред. Ако 
членот на Соборот не биде задоволен од даденото 
објаснение, за тоа прашање се решава на седни-
цата без претрес. 

Член 77 
Говорникот може да зборува само по прашање 

што е на дневен ред. 
Ако говорникот се оддалечи од прашањето што 

е на дневен ред, претседателот ќе го повика да се 
придржува за дневниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува за дневниот ред, претседателот ќе му 
го одземе зборот. 

5. Одржување на редот 
Член 78 

За повреда на редот на седницата можат да 
се изречат следните мерки: опомена, одземање на 
збор и отстранување од седницата. 

Член 79 
Опомена ќе се изрече на пратеник кој на сед-

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

Одземање на збор ќе се примени на оној член 
на Соборот, кој со својот говор на седницата го на-
рушува редот, а на истата седница е двапати по-
викан да се придржува кон редот и одредбите на 
деловникот. 

Мерките, опомена и одземање на зборот ги изре-
чува претседателот на Соборот. 

Член 80 
Отстранување од седница ќе се примени на 

оној член на Соборот кој не сака да постапи по 
налогот од претседателот кога овој му го одзел 
зборот, или кој на друг начин ја смеќава работата 
на седницата или тешко го навредува Соборот, Со-
бранието, пратениците или други лица или се слу-
жи со изрази што не се во согласност со достоин-
ството на Соборот. 

Член на Соборот може да биде отстранет само 
од седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето^ од седница се применува на 
седницата по предлог од претседателот, или по 
предлог од еден член кого го поддржуваат најмалку 
десет членови на Соборот. За отстранување од сед-
ница се одлучува без претрес. 

Член на Соборот, за кого се предлага отстра-
нување од седницата, има право да добие збор и да 
даде своја одбрана. Неговиот говор не може да трае 
подолго од десет минути. 

Членот на Соборот, против кого е изречена 
мерка отстранување од седницата, е должен вед-
наш да ја напушти салата во која се одржува сед-
ницата. 

Член 81 
Изречувањето на мерките одземање на збор и 

отстранување од седница се внесува во записникот. 
Член 82 

Секој граѓанин што го нарушува редот претсе-
дателот ќе го отстрани од салата во која се одр-
жува седницата. 

Ако редот е нарушен во поголема мерка, прет-
седателот може да нареди од салата да се отстра-
нат сите граѓани. 

Член 83 
Ако претседателот не може со редовни мерки 

да го одржи редот на седницата, ќе нареди краток 
прекин на седницата. 

Член 84 
Сите лица што по службена должност се нао-

ѓаат во салата за време на седницата се должни 
да ги извршуваат налозите на претседателот во 
поглед одржувањето на редот. 

6. Тек на седницата 

Член 85 
Откако ќе ја отвори седницата претседателот 

ги прашува членовите на Соборот дали имаат за-
белешки на записникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешката се одлучува на 
седницата без претрес. 

Член 86 
Пред утврдувањето на дневниот ред на седни-

цата претседателот објавува кратки соопштенија 
во врска со работата на седницата и другите прет-
ходни прашања. 

Член 87 
По утврдувањето на дневниот ред се преминува 

на претрес на одделни прашања по оној ред што 
е утврден со усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање од 
дневниот ред пред да се одлучува за него, освен 
но оние случаи кога со деловникот е. определено 
да се одлучува без претрес. 

Член 88 
Претресот, по правило, започнува со изложу-

вање од предлагачот, а потоа од известителот ни 
одборот или друго тело, доколку тие сакаат и усно 
да го изнесат ставот на одборот или друго тело. 

Потоа збор добиваат пратениците што се при-
јавиле за збор. 
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Претресот се води се додека има пријавени пра-
теници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавено пратеници. 

Член 89 
Пријавениот пратеник може да се откаже од 

говорењето. 
Ако пратеникот се откаже од говорењето тој 

може говорот да го приложи кон стенографските 
белешки. 

Член 90 
Претресот на одделни прашања, по правило, е 

единствен, а претресот по предлозите на закони и 
другите акти опфаќа општ претрес и претрес по 
текстот на актот. 

7. О д л у ч у в а њ е 

Член 91 
Соборот одлучува откако ќе заврши претресот. 

Член 92 
За одлучување на седницата е потребно при-

суство на мнозинството од членовите на Соборот. 
АКО претседателот смета дека на седницата не 

присуствува доволен број членови на Соборот, ќе 
нареди прозивање. 

Прозивањето се врши и ако тоа го побара еден 
пратеник, чие барање го подржуваат најмалку пет 
пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот од 
списокот на членовите на Соборот. 

Член 93 
Претресот по прашање што е на дневен ред на 

седницата на Соборот може да заврши: 
— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување на заклучок; или 
— со донесување на акт. 

Член 94 
Соборот, по завршувањето на претресот, пред-

логот односно прашањето што го претресува мо-
же да го симне од дневен ред или да го достави на 
одбор, комисија или друго тело на разгледување. 

Член 95. 
Ако по прашањето што го претресува Соборот 

се предложи Соборот да донесе декларација, резо-
луција, препорака или заклучок, а не е предложен 
текст на декларација, резолуција, препорака од-
носно заклучок, Соборот може и пред претресот и 
во текот на претресот да одлучи да избере коми-
сија која врз основа на материјалот и претресот 
ќе му поднесе на Соборот предлог на декларација, 
резолуција, препорака односно заклучок. За пред-
логот на декларација, резолуција, препорака однос-
но заклучок Соборот води посебен претрес. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе и 
друг предлог на заклучување на претресот. 

Член 96 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со 
посебно мнозинство. 

Секој член на Соборот има право пред гласа-
њето да го образложи својот глас. 

Член 97 
Гласањето, по правило, е јавно. 

' Изборот и разрешувањето на телата и функцио-
нерите се врши со тајно гласање, ако така с^ од-
лучи по предлог од претседателот или од еден пра-
теник, чиј предлог го подржуваат најмалку пет 
членови -на Соборот. 

Член 98 
Членовите на Соборот гласаат на тој начин 

што се изјаснуваат „за" или „против" предлогот 
или се воздржуваат од гласањето. 

Член 99 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 10а 

Гласањето со кревање рака се врши на тој на-
чин што претседателот ги повикува членовите да 
се изјаснат кој е за предлогот потоа кој е против 
предлогот и најпосле дали некој се воздржува од 
гласањето. 

Член 101 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

определи претседателот, ако смета дека е тоа по-
требно за точното утврдување резултатот од гла-
сањето или ако тоа го побара еден пратеник кого 
го поддржуваат најмалку пет членови на Соборот. 

Поименично^ гласање се врши со прозивање 
на членовите на Соборот кои при прозивањето гла-
саат со изјаснување „за" или „против" или се воз-
држуваат од гласањето. 

Кога ќе заврши прозивањето повторно ќе се 
прозоват членовите на Соборот, за кои во списо-
кот не е одбележено дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 
Член 102 

По завршеното гласање претседателот го утвр-
дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или е 
одбиен. 

8. Пратенички прашања и известувања 
Член 103 

Секој член на Соборот има право на Изврш-
ниот совет и на функционерите што раководат со 
републичките органи на управата да им поставува 
прашања што се однесуваат на нивната работа или 
на работите од нивна надлежност. 

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

Член 104 
Прашањата се поставуваат на седница усно, а 

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

Прашањето што е во согласност со Деловникот 
претседателот на Соборот му го доставува непо-
средно на органот односно функционерот на кого 
му е упатено. 

Ако смета дека писмено поставено прашање не 
е во согласност со одредбите на овој деловник, 
претседателот на Соборот нема да му го упати на 
Извршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот орган на управата и за тоа 
ќе го извести подносителот на прашањето. Подно-
сителот на прашањето може тоа прашање повторно 
да го постави на седница на Соборот кој одлучува 
за согласноста на прашањето со одредбите на Де-
ловникот. 

Член 105 
На усно поставено прашање се одговара, по 

правило, на првата идна седница на Соборот. На 
писмено поставено прашање се одговара на првата 
идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Из-
вршниот совет односно на функционерот што ра-
ководи со односниот републички орган на упра-
вата му е доставено најдоцна петнаесет дена пред 
денот определен за одржувањето на седницата. 

По предлог од подносителот на прашањето Со-
борот може, во итни случаи, да одлучи одговорот 
да се даде веднаш на истата седница на која е по-
ставено прашањето. 

Член 106 
Пратеникот може да побара на прашањето што 

го поставил да му се одговори писмено. 
Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена 

и му се доставува на претседателот на Соборот. 
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Претседателот на Соборот одговорот му го до-
ставува на подносителот на прашањата и на првата 
една седница го известува Соборот за содржината 
на одговорот. 

По барање од претставникот на Извршниот со-
вет односно од функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата Соборот може да оп-
редели подолг рок за давање на одговор. 

Член 107 
На прашање поставено на Извршниот совет од-

говор дава определениот претставник на созетот, а 
на прашање поставено на функционер кој раководи 
со републички орган на управата одговор може да 
даде, покрај тој функционер, и функционерот кој, 
според важечките прописи, го заменува, а по ис-
клучок и потсекретарот на органот со кој раководи 
функционерот на кого прашањето му е поставено. 

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

Ако поставеното прашање претставува државна 
или службена тајна претставникот на Извршниот 
совет односно функционерот кој раководи со репуб-
личкиот орган на управата може да предложи од-
говорот да се даде на седницата на Соборот без 
присуство на јавноста. 

Член 108 
По примениот одговор пратеникот што го поста-

вил прашањето може да постави дополнително пра-
шање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и евентуално дополнителното прашање, пратеникот 
може да предложи предметот на кој се однесува не-
говото прашање да се стави на дневен ред и на ис-
тата или на една од наредните седници на Соборот. 
За таков предлог Соборот одлучува без претрес по 
ислушувањето на мислењето од претставникот на 
Извршниот совет односно од функционерот кој ра-
ководи со републички орган на управата. 

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

Член 109 
Соборот може да определи посебна седница или 

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

Член НО 
Член на Соборот има право да бара писмено 

или усно известување оц републичките секретари и 
другите функционери што раководат со самостојните 
републички органи на управата за прашања што се 
на дневен ред на седницата или се подготвуваат за 
седница на Соборот или друго тело како и известу-
вање за други прашања што му се потребни за вр-
шење на неговата пратеничка функција, а се одне-
суваат на работи од делокругот на органот на уп-
равата со кој тој функционер раководи. 

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

Доколку не можат да го дадат бараното извес-
тување во рок од претходниот став треба да го из-
вестат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат 
С ораното известување. 

9. Постапка при избори и именувања во Соборот 

Член 111 
Предлозите за избори што се вршат во Соборот 

се поднесуваат писмено во вид на кандидатура, а за 
избор на повеќе лица во одделни тела во вид на 
кандидатски листи. 

Кандидатската листа мора да содржи онолку 
кандидати колку членови се избираат во односното 
тело. 

Член 112 
Предлози на кандидатури односно (кандидатски 

листи за избор на тела на Соборот поднесува Коми-
сијата за прашања на избори и именувања. 

Предлози на кандидатури односно кандидатски 
листи Може да поднесе група од најмалку пет чле-
нови на Соборот како и претседателот на Соборот. 
Предлогот на кандидатура односно кандидатската 
листа ја потпишуваат предлагачите. 

Член 113 
Предлози на кандидатури за претседател и пот-

претседател на Соборот 'поднесува Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата. Предлози 
можат да поднесат и група од најмалку десет пра-
теници. 

Член 114 
Предлозите на кандидатури односно кандидатски 

листи се поднесуваат преку претседателот на Собо-
рот пред почетокот на седницата на која се врши 
изборот. Овие предлози мора да им бидат ставени 
на располагање на членовите на Соборот поед ,по-
четокот на седницата. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
бори и именувања односно еден од предлагачите на 
кандидатурата што ја предложила група пратеници 
имаат право на седницата да го образложат пред-
логот. 

Известителот на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата може да се изјасни по пред-
лозите на Кандидатури за претседател и потпретсе-
дател на Соборот поднесени од група пратеници. 

Член 115 
Гласањето за избор се врши јавно и тоа по оној 

ред, како што се поднесени кандидатските листи 
односно кандидатурите. 

За кандидатските листи се гласа во целина. 
Член 116 

Ако на седницата на Соборот се одлучи изборот 
да се врши тајно, гласањето се врши со гласачки 
ливчиња, кои мораат да бидат од еднаква големина 
и од иста боја и форма. 

Член 117 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата ,на 

предложените кандидати односно сите предложени 
кандидатски листи една по друга по оној ред по КОЈ 
се предложени. Пред името на секој кандидат одно-
сно пред името на носителот на секоја кандидатска 
листа, се става реден број. 

Секое гласачко ливче се заверува со печатот на 
Собранието. Член 118 

Секој член на Соборот добива по едно гласачко 
ливче и гласа на тој начин што го заокружува ред-
ниот број пред името на оној кандидат односно ред-
ниот број пред онаа кандидатска листа за која 
гласа. Може да се гласа само за еден кандидат 
односно само за една кандидатска листа од оние 
што се внесени во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче од кое не може јасно да се 
утврди волјата на пратеникот се смета за нева-
жечко. Член 119 

Секретарот на Соборот врши поименично про-
зивање на пратениците врз основа на списокот на 
сите членови на Соборот. Прозваниот пратеник гла-
са на тој начин што своето гласачко ливче го спу-
шта во гласачката кутија. 

Откако пратениците ќ;е гласаат, се врши пов-
торно прозивање на оние што не гласале. 

Член 120 
По завршеното гласање претседателот на Собо-

рот со учество на двајца пратеници што на негов 
предлог ги избира Соборот и секретарот на Соборот 
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ги пребројуваат гласовите и за секој кандидат од-
носно за секоја кандидатска листа бележат колку 
гласа добиле како и колку има неважечки ливчиња. 

Претседателот на Соборот го објавува резулта-
тот од гласањето и утврдува колку пратеници гла-
сале, кои кандидати се избрани, или определува пов-
торен избор ако ниеден кандидат односно кандидат-
ска листа не го добиле потребното мнозинство. 

Член 121 
Ако е предложен само еден кандидат тој е из-

бран ако за него гласало мнозинство од присутните 
пратеници. 

Ако се предложени двајца или повеќе кандидати 
избран е оној кандидат што добил најголем број 
гласови. 

Ако е предложена само една кандидатска листа 
избрани се сите кандидати од таа листа ако за ли-
стата гласало мнозинството од присутните прате-
ници. 

Ако се предложени две или повеќе канд,идатски 
листи, избрани се сите кандидати од онаа л PI ста што 
го добила најголемиот број гласови. 

Член 122 
Ако предложениот кандидат или предложената 

кандидатска листа не го добиле потребното мно-
зинство се врши повторен избор. 

Повторен избор се врши ако предложените кан-
дидати или кандидатски листи добиле ист број гла-
сови. 

Пред да се изврши повторното гласање предла-
гачите можат да ги повлечат своите предлози. 

Во повторниот избор учествуваат сите порано 
предложени кандидати односно сите порано пред-
ложени кандидатски листи, освен повлечените. 

Член 123 
Одредбите на овој деловник, кои се однесуваат 

на постапката за избор, сходно ќе се применуваат 
и во постапката за разрешување. 

10. Работа на Соборот на заедничка седница со 
еден или повеќе собори 

Член 124 
Соборот заседава и за работите од својот дело-

круг одлучува одвоено на свои седници. 
Соборот може да одлучи определени прашања од 

дневниот ред да се претресат на заедничка седница 
со друг собор. 

Ако Соборот претресува определено прашање на 
заедничка седница со друг собор членовите на Со-
борот гласаат одделно. 

Член 125 
Кога Соборот ќе одлучи со еден или повеќе со-

бори да одржи заедничка седница, а на претседа-
телот на Собранието не му е предложено тој да 
ја свика заедничката седница, претседателот на Со-
борот ќе се договори со претседателите на другите 
собори за времето и местото на одржувањето на 
седницата. 

11. Записници и стенографски белешки 

Член 126 
За работата на седница на Соборот се води за-

писник. 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата. 
Во записникот се внесува и резултатот од гла-

сањето за одделни прашања. 
Пратеникот, кој на седницата имал одвоено ми-

слење, може да побара битните делови од неговата 
изјава да се внесат во записникот. 

За составувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 127 
Записникот се составува по завршувањето на 

седницата. 

Записникот им се доставува на членовите на Со-
борот веднаш по составувањето, а најдоцна осум 
дена пред денот определен за одржување на след-
ната седница на Соборот. 

Член 123 
Секој член на Соборот има право на почетокот 

од седницата да стави забелешка на записникот. 
За основаноста на забелешката на записникот 

се Одлучува на седницата без претрес. Ако се усвои 
забелешката ќе се извршат потребните измени во 
записникот. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телот и секретарот на Соборот. 

Оригиналите на записниците од седниците на 
Соборот му се предаваат на секретарот на Собра-
нието. 

Член 129 
За работата на седницата на Соборот се водат 

стенографски белешки. 
Стенографските белешки им стојат на увид на 

пратениците на нивно барање. 
Секој говорник на седницата има право во рок 

од осум дена да изврши редакција на своето изла-
гање, без внесување на битни измени во текстот 
или изоставање на изразени мисли. 

За остварувањето на ова право се грижи секре-
тарот на Соборот. 

Во случај на спор за основаноста на барањето 
да се изврши исправка во стенографските белеш-
ки се одлучува на седница на Соборот без претрес. 

Составен дел на стенографските белешки се и 
неодржаните говори на пратениците што на седни-
цата во текот на претресот писмено се приложени. 

Член 130 
За работата на седниците на одбор или друго 

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

Одредбите за записниците на Соборот аналогно 
важат и за записниците на одборите и другите тела 
на Соборот. 
VTI. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ 

И ДРУГИ АКТИ 

1. Претрес на предлог за донесување на закон 
Член 131 

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

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

Секој друг собор може да му предложи на Со-
борот донесување на закон од делокругот на Со-
борот. Член 132 

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

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

Член 133 
Предлогот за донесување на закон мора на чле-

новите на Соборот да им биде доставен најдоцна 
петнаесет лена пиел денот определен за одржување 
на седницата на Соборот на кој ќе се претресува тој 
предлог. 

Член 134 
Барање за донесување на закон може да поднесе 

работна и друга самоуправна организација, оппгге-
ствено-политичка организација, здружение на гра-
ѓаните, група граѓани, општински собранија и Град-
ското собрание на Скопје. 
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Претседателот на Соборот барањето го доста-
вува на надлежниот одбор. 

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

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

Член 135 
Пред претресувањето на предлогот за донесу-

вање на закон на седница на Соборот, предлогот 
го разгледува надлежниот одбор на Соборот и За-
конодавно-правната комисија. 

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

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

Член 136 
Претресот на предлогот за донесување на закон 

на седница на Соборот опфаќа само начелен пре-
трес. 

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

Член 137 
Врз основа на претресот Соборот зазема став за 

тоа дали е потребно да се донесе предложениот 
закон. 

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

Со заклучокот Соборот го известува Републич-
киот собор. 

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен за-
клучок по предлогот за донесување на закон, за 
донесениот заклучок се известува подносителот на 
предлогот. 

Член 138 
Ако со законот се уреду-ваат прашања од зна-

чење за општественото и политичко уредување, или 
се утврдува насока на развитокот на стопанството и 
другите општествени дејности или се уредуваат 
други позначајни прашања од надлежноста на Со-
бранието Соборот може, со заклучокот за усвоју-
вање на предлогот за донесување на законот, да ги 
определи и органите или организациите што треба 
да бидат консултирани при изработката на нацртот, 
на закон, да оцени дали се потребни посебни сове-
тувања, како и да определи други видови соработка 
што можат да придонесат за подобра изработка на 
нацртот на закон. 

Член 139 
По предлогот за донесување на закон соборот 

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

Член 140 
Ако Соборот го усвои предлогот за донесување 

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

Член 141 
Врз основа на заклучокот на Соборот за усво-

јување на предлогот за донесување на закон, по 
правило, подносителот на предлогот пристапува кон 
изработка нацрт на закон. 

Во согласност со подносителот на предлогот за 
донесување на закон, соборот може да определи на-

црт на закон да изработи или изработката на нацрт 
на закон да ја обезбеди: 

— одбор на Соборот или комисија на Собра-
нието; 

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

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

јавни работници или некој од нив. 
Со заклучокот на Соборот може да се определи 

и рокот за изработка нацртот на закон. 

Член 142 
Кога Соборот ќе одлучи да му се достави пред-

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

Ако по предлогот за донесување на закон Со-
борот одлучи да му се достави предлог на закон, 
тој може да заклучи нацртот на тој закон да му 
се достави на разгледување на надлежниот одбор. 

Член 143 
Ако подносителот на предлогот за донесување на 

закон не се согласува со заклучокот на Соборот за 
начелата врз кои треба да се засновува законот или 
за содржината на законот, Соборот може изработката 
на нацртот на закон да ја довери на телото, органот, 
односно установата предвидени во член 141 на овој 
деловник. 

2. Претрес на нацрт на закон 
Член 144 

Нацртот на закон изработен врз основа на за-
клучок на Соборот му се доставува на надлежниот 
одбор и на Законодавно-правната комисија. 

Член 145 
Со нацртот на закон се поднесува и потребната 

документација. 
Документацијата содржи, покрај другото, пода-

тоци за износот на финансиските средства што Re 
бидат потребни за спроведување на законот и за 
изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени. 

Член 146 
Нацртот на закон им се доставува на сите чле-

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

Член 147 
Нацртот на закон што не го поднел Извршниот 

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

Член 148 
Пред претресот на нацртот на закон во Соборот, 

него го разгледуваат одборите на соборот во чиј 
делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со 
тој закон.. 

Извештаите на одборите од претходниот став ft 
се доставуваат на Законодавно-правната комисија 
најдоцна пет дена пред седницата на Комисијата. 

Член 149 
Одборите и Законодавно-правната комисија му 

поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења 
и предлози. 

Член 150 
Кога ќе го прими извештајот на одборите и За-

конодавно-правната комисија претседателот на Со-
борот свикува седница на Соборот. 

Од денот кога извештаите на одборите и Зако-
нодавно-правната комисија им се упатени на члено-
вите на Соборот до денот на одржувањето на сед-
ницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот 
на законот мора да изминат најмалку осум дена. 
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Член 151 
За нацртот на закон Соборот прво вода претрес 

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

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

Член 152 
Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во 

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

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

Член 153 
Ако Соборот го усвои нацртот во начело се пре-

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

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

утврдува своите ставови и забелешки за нацртот на 
закон и нацртот му го упатува на подносителот за 
да изработи текст на предлог на закон. 

Соборот може да го определи и рокот за израбо-
тување текстот на предлогот на закон. 

3. Поднесување предлог на закон 
Член 154 

Предлог на закон може да поднесе: секој пра-
теник или група пратеници во Соборот, Извршниот 
совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот. 

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

Член 155 
Предлог на закон се поднесува во форма во која 

се донесуваат законите. 
Со предлогот на закон се поднесува образложе-

ние што особено ги содржи причините поради кои се 
донесува законот, проблемите што се решаваат со 
законот, средствата што се потребни за неговото 
спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени 
тие средства како и Други околности што се од зна-
чење за прашањата што се уредуваат со закон. 

Член 156 
Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не 

одлучувал за потребата да се донесе таков закон ни-
ту претресувал нацрт на таков закон, со таков 
предлог ќе се постапи како со предлог за донесу-
вање на закон. 

Член 157 
Кога од претседателот на Собранието ќе добие 

предлог на закон, (претседателот на Соборот ќе му 
го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј 
делокруг спаѓа прашањето што се уредува со пред-
ложениот закон. 

Член 158 
Предлогот на закон, заедно со потребниот мате-

ријал, им се доставува на членовите на Соборот нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржува-
ње седница од надлежниот одбор на Соборот, на КОЈ 
ќе се претресува предлогот. 

Член 159 
Предлогот на закон што не го поднел Извршниот 

совет, му се доставува и на Советот. За таков пред-
лог Извршниот совет може да даде свое мислење. 

4. Разгледување предлози на закони во одборите 

Член 160 
Одборот или друго тело на Соборот ги претресува 

предлозите на закони што му ги доставува претсе-
дателот на Соборот. 

Предлог на закон може да се стави на дневен 
ред на седница на одбор или друго тело ако на чле-
новите на одборот или друго тело им е доставен нај-
доцна осум дена пред денот определен за одржува-
ње на седницата. 

Член 161 
За предлогот на закон во одборот се води општ 

претрес и претрес по текстот на предлогот. 
Во почетокот на претресот подносителот на 

предлогот односно неговиот претставник може да 
даде усно образложение на предлогот на закон, а 
членовите на одборот или друго тело можат да ба-
раат објаснувања од предлагачот односно неговиот 
претставник. 

Ако во текот на општиот претрес во одборот или 
друго тело се установи дека предлогот на закон не 
ги исполнува условите за да биде донесен, не се 
врши претрес по текстот на (предлогот. 

По завршувањето на општиот претрес се води 
претрес по текстот на предлогот. 

Претресот по текстот на предлогот се врши со 
разгледување на , предлогот од секој член. 

Член 162 
Во текот на претресот по текстот на предлогот 

подносителот на предлогот и членовите на одборот 
или друго тело можат да поднесуваат амандмани ch 
додека претресот не заврши. 

За амандманите се расправа заед,но со членот 
на кој се однесуваат. Ако има два или повеќе аман-
дмани за нив се расправа по ред на поднесувањето. 

Подносителот на предлогот на закон односно не-
говиот претставник е должен да се изјасни за секој 
амандман. 

Амандманот што ќе го поднесе подносителот на 
предлогот и амандманот со кој тој се согласил се 
сметаат за составен дел на предлогот на закон. 

Член 163 
По предлогот на Републичкиот буџет и по пред-

логот на завршната сметка за извршувањето на Ре-
публичкиот буџет прво се води општ претрес, а по-
тоа претрес по текстот на предлогот. 

Предлогот по текстот се води по членови, на-
мени и позиции, доколку одборот не одлучи пои-
наку. 

Откако ќе се заврши претресот и гласањето по 
текстот, се врши гласање во целина за предлогот на 
републичкиот буџет и предлогот на завршната смет-
ка за извршување на републичкиот буџет. 

Претрес по поднесените амандмани се врши кога 
се претресуваат членовите, намените и позициите на 
кои се однесува амандманот. 

За се друго при претресот на републичкиот бу-
џет и предлогот на завршната сметка за извршува-
њето на републичкиот буџет во одборот се приме-
нуваат одредбите на овој деловник кои се однесу-
ваат на претрес на предлози на закони. 

Член 164 
Откако ќе го претресе предлогот на закон, од-

борот или другото тело им доставува свој извештај 
на Соборот и на Законодавно-правната комисија 
најдоцна три дена пред одржувањето седницата на 
комисијата на која ќе се претресува предлогот на 
закон. 

Во извештајот одборот или другото тело го изне-
сува својот став и предлог по предлогот на закон. 
Во извештајот се внесуваат и амандманите на од-
борот или другото тело што не ги усвоил предла-
гачот. 

Одборот или другото тело определува СВОЈ изве-
стител за седницата на Соборот. 

5. Претрес на предлог на закон во Соборот 
Член 165 

Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот 
одбор и од Законодавно-правната комисија, претсе-
дателот на Соборот свикува седница на Соборот. 

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

Член 166 
Предлогот на закон Соборот го претресува на 

своја седница. Соборот може да одлучи предлогот 
на закон да го претресе или донесе на заедничката 
седница со Републичкиот собор. На заедничката сед-
ница членовите на Соборот гласаат одделно. 

Член 167 
Претресот на предлог на закон, по правило, 

почнува со излагање на предлагачот или друго тело 
на кое му бил доставен на разгледување предлогот 
на закон. 

Известителот на одборот односно другото тело 
може да го образложи мислењето на одборот одно-
сно другото тело и амандманите што ги предложил 
одборот во својот извештај. 

Член 168 
Претставникот на Извршниот совет може да 

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

Член 169 
Претресот на предлог на закон на седница на 

Соборот го опфаќа општиот претрес и претресот на 
текстот на предлогот. 

Текстот на предлогот се претресува во целост, 
а ако Соборот одлучи и по делови, глави, односно 
оддели и членови. Во текот на овој претрес се од-
лучува и за поднесените амандмани. 

Член 170 
Предлогот на републички буџет и предлогот на 

завршна сметка по републичкиот буџет се претресу-
ваат во начело и во поединости. Претресот во пое-
диности се врши по глави односно намени на пред-
логот. За поднесените амандмани претресот се врши , 
кога се претресува соодветната глава односно соод-
ветната намена на која се однесува амандманот. 

Член 171 
Во претресот на седниците на Соборот предло-

гот на закон не се чита, но Соборот може да одлучи 
предлогот да се чита во целост или само негови 
одделни делови. 

Предлогот на закон го чита секретарот на Со-
борот. 

Член 172 
Извршниот совет и предлагачот на законот мо-

жат, до завршувањето на претресот, да му предло-
жат на Соборот да се одложи претресот на предло-
гот на закон. За овој предлог Соборот одлучува 
веднаш и без претрес. 

6. Амандмани 

Член 173 
Амандман на предлог на закон може да се под-

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

Член 174 
Амандман на предлог на закон се поднесува во 

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

жираат финансиски средства, подносителот на аман-
дман е должен истовремено да укаже на можнос-
тите за обезбедување на тие средства. 

Член 175 
Амандманите на предлог на закон им се доста-

вува на членовите на Соборот, на подносителот на ' 
предлогот на закон и на Извршниот совет. 

Член 176 
Ако прифаќањето на амандманот повлекува 

позначителна измена во текстот на предлогот на 
' закон, претседателот на Соборот амандманот веднаш 

ќе го достави на надлежниот одбор на Соборот и на 
Законодавно-правната комисија за да го проучат и 
на Соборот му достават извештај со мислење и пред-
лози по амандманот. 

Член 177 
Ако амандманот на предлогот на закон содржи 

одредби со кои се ангажираат финансиски средства 
претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави 
амандманот и на одборот на Соборот во чиј дело-
круг спаѓа прашањето за образување на сред-
ства и за располагање со средствата за да го проучи 
влијанието на тие одредби врз расположивите 
средства и за обезбедување на средства за финан-
сирање на предложеното решение и за тоа да го 
извести Соборот. 

Извештај по амандманот од претходниот став 
надлежниот одбор е должен да му даде и на соод-
ветниот одбор на Републичкиот собор. 

Член 178 
По амандманот од претходните два члена на 

седница на Соборот не може да се одлучува додека 
не се изјаснат надлежните одбори, а за амандманите 
од член 176 и додека не се изјасни и Законодавно-
правната комисија. 

Член 179 
Членот на Соборот чиј предлог го поддржуваат 

најмалку десет пратеници, може да поднесе аманд-
ман на закон во текот на претресот на тој предлог. 

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

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

Амандманот на подносителот на предлог на за-
кон и амандманот со кој тој се согласи се смета за 
составен дел на предлогот. 

Член 180 
По амандман на предлог на закон поднесен во 

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

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

Член 181 
За амандманот се води посебен претрес на сед-

ницата на Соборот. 
За амандманот може да се изјасни предлагачот 

на законот и известителот на надлежниот од,бор или 
друго тело ако го претресувал предлогот на закон. 
Извршниот совет има право да се изјасни за аманд-
манот и кога не е подносител на предлогот на за-
кон. Соборот може да заклучи амандманот да му се 
упати на надлежниот одбор или друго тело пред 
гласањето ако одборот не го претресувал предлогот 
на законот. 

Член 182 
За амандманот се одлучува пред да се гласа за 

членот од предлогот на кој се однесува амандманот. 
Ако на ист член на предлогот на закон се под-

несени два или повеќе амандмани, за амандманите 
се гласа според ,редот по кој се поднесени. Доколку 
со некој од амандманите се предлага бришење на 
некој член од предлогот, прво се гласа за тој аманд-
ман, а ако амандманот биде усвоен, нема да се гласа 
за другите амандмани на тој член. 

Член 183 
Ако Соборот на седницата битно го измени или 

дополни предлогот на закон, може, пред гласањето 
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за предлогот, да одлучи да го ислуша мислењето на 
Законодавно-правната комисија. 

Член 184 
По завршувањето на претресот по текстот Со-

борот гласа за предлогот на закон во целост. 
Ако член на Соборот побара посебно да се гласа 

за некој член од предлогот на закон или ако на 
некој дел или член до предлогот е поднесен аманд-
ман, Соборот може'да одлучи за тој дел односно 
член од предлогот на закон да се гласа одделно. 

Член 185 
Ако во предлогот на закон Законодавно-прав-

ната комисија внела суштински измени или допол-
нувања, тие измени или дополнувања Соборот ќе 
ги претресе и за нив ќе реши според постапката за 
претрес и одлучување по амандмани, доколку пред-
лагачот, надлежниот одбор или друго тело на Со-
борот и Законодавно-правната комисија претходно 
не постигнале согласност за текстот на предлогот 
и измените и дополнувањата. 

Според постапката од претходниот став се рас-
права и за предлозите односно амандманите од од-
борите или другите тела со кои не се согласиле 
подносителите. 

7. Скратена постапка за донесување на закон 

Член 186 
Ако со законот, чие донесување се предлага, 

не се уредуваат обемни или сложени прашања или 
донесувањето на законот е условено со определен 
рок, подносител на предлог на закон може со пред-
логот за донесување на закон да го поднесе и пред-
логот на закон. 

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на 
предлогот за донесување на закон, на истата седни-
ца да го претресе и предлогот на таков закон. 

Предлог на закон што е поднесен заедно со 
предлог за донесување на закон Законодавно-прав-
ната комисија ќе го претресе откако по предлогот 
за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека 
е потребно таков закон да се донесе. 

Предлог за донесување на закон по скратена по-
стапка може да поднесе пратеник кого го поддржу-
ваат 10 пратеници на соборот, како и телата и орга-
ните што според Уставот и овој деловник можат да 
поднесуваат предлози на закони. 

Член 187 
Со заклучокот за потребата од донесување на 

закон Соборот може да одлучи да се скратат утвр-
дените рокови за свикување седници и за доставу-
вање на нацрти на закони, предлози на закони и 
извештаи. 

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

За заклучокот за скратување на роковите се из-
вестува надлежниот одбор или друго тело на Соби-
рот и Законодавно-правната комисија што ќе го 
претресуваат нацртот односно предлогот на закон 
како и подносителот на предлогот за донесување на 
закон. 

Во скратената постапка за донесување на закон, 
амандмани можат да се поднесуваат до заклучува-
њето на претресот по предлогот на закон. 

8. Итаа постапка за донесување на закони 
Член 188 

По итна ,постапка може да се донесе закон само 
по исклучок. 

По итна постапка Соборот донесува закон со 
кој се уредуваат такви прашања за чие уредување 
постои неодложна потреба и ако за неговото доне-
сување се примени редовната постапка за донесу-
вање на закон би можело да има штетни последици 
по општествената заедница, 

Член 189 
Донесување на закон по итна постапка може 

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

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

Член 190 
За оправданоста на предлогот да се донесе закон 

по итна постапка одлучува Соборот. 
Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, 

Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово 
мислење. 

Член 191 
АКО Соборот одлучи предлогот на закон да се 

донесе по итна постапка, веднаш се преминува на 
претрес на предлогот на закон. 

Соборот може да одлучи пред да премине на 
претрес на предлогот на закон или во текот на 
претресот да побара од надлежните одбори на со-
борот и Законодавно-правната комисија итно да му 
достават мислење и предлози по предлогот на закон. 

Ако одлучи да (побара мислење и предлози од 
надлежните одбори и Законодавно-правната коми-
сија, Соборот го прекинува претресот по предлогот 
на закон додека одборите и Комисијата не му под-
несат свои извештаи. 

9. Постапка за донесување на други акти 

Член 192 
Другите акти Соборот ги донесува според по-

стапката утврдена во овој деловник за донесување 
на закони. Претресот на предлог е единствен, ако 
Соборот не одлучи општиот претрес и претресот по 
текстот на предлогот да се водат одвоено. 

Член 193 
Претресот по предлогот на декларација, резолу-

ција или препорака се врши по завршувањето на 
претресот по прашањето во врска со кое се предлага 
донесување на ваков акт. 

10. Постапка за претресување на извештаи, 
анализи и други материјали 

Член 194 
Претресот по извештаи, анализи и други мате-

ријали во одборите и Соборот е единствен. 

Член 195 
За претресот одборот или другото тело му под-

несува извештај на Соборот. 
Ако одборот или друго тело решиле НИЈ ниот 

известител да поднесе и устен извештај на с дни-
цата на Соборот, писмениот извештај содржи само 
основни податоци за претресувањето на прашањето. 
Доколку одборот односно другото тело решиле да не 
се поднесува устен извештај на седница на Соборот, 
писмениот извештај ги содржи констатациите, ста-
вовите и предлозите, мислењата и сугестиите на од-
борот или другото тело. 

11. Поставка за изнесување на претходна јавна 
дискусија на нацрти или предлози на закони и 
други акти, тези и други претходни материјали за 

закони и други акти 
Член 196 

Соборот може да одлучи тези, нацрти или пред-
лог на закон или други акти да ги изнесе на јавна 
дискусија. 

Кога Соборот ќе одлучи да се стават на јавна 
дискусија тези, нацрт, или предлог на закон, го оп-
ределува и рокот на нејзиното траење како и вре-
мето за доставување на мислења, предлози и суге-
стии. 

Соборот ги разгледува мислењата, предлозите и 
1 сугестиите што ќе му бидат доставени. 
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VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 197 
Од денот на почетокот на применувањето на 

овој деловник престанува да важи Привремениот 
деловник на Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" бр. 41/63) и Одлуката за постап-
ката за верификација на пратеничките мандати на 
Организационо-политичкиот собор на Собранието 
(донесена на 24-VI-1963 година). 

203. 
Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 

од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица Виница. 

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одр-
жи на 15. VTI. 1967 година. 

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи 
на 30. УП. 1967 година. 

Бр. 01-1265 
17 јуни 1967 година 

Скопје 
\ Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с. р. 

КОНКУРСИ 
Врз заклучокот од 25. V. 1967 година, а согла-

сно со чл. 36 од Статутот, УПРАВНИОТ ОДБОР 
на Медицинскиот центар - Охрид, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните слободни работни места: 

1. Двајца лекари од општа пракса за Служ-
бата на општа медицина во Охрид; и 

2. Еден лекар од општа пракса за амбулантата 
во с. Мешеишта. 

УСЛОВИ: 
— Завршен медицински факултет и задолжи-

телен лекарски стаж; 
— Личен доход по Правилникот за расподелба 

на личните доходи на службата. 

За лекарот под тон. 2 обезбеден стан во згра-
дата на новата амбуланта во с. Мешеишта. 

Молбите таксирани со 0,50 нови динари так-
сени марки треба да се достават до Медицинскиот 
центар — Охрид, најдоцна во срок од 15 дена по 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Кон молбата кандидатите да, приложат дипло-
ма за завршен медицински факултет во оригинал 
или заверен препис, решение за азвршен лекарски 
стаж, куса биографија, документи за работен стаж 
и согласност од установата, во колку се наоѓа во 
работен однос, за конкурирање. 

Од Управниот одбор на Медицинскиот центар 
- Охрид. (914) 

Советот на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работото место: 
— еден лекар на Институтот за патолошка ана-

томија на Медицинскиот факултет во Скопје. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: да има завршен медицински факултет со 
средна оценка најмалку 8 и да не е постар од 30 
години. 

Кандидатите кои се во работен однос треба да 
достават и согласност за учество на конкурсот. 

(954) 

СОДРЖИНА 
/ Страна 

/197. Деловник на Собранието на Социјалис-
ти тичка Република Македонија — — — 401 

^198. Деловник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — - — — — 425 

19^ Деловник на Стопанскиот собор на Со-
V бранието на Социјалистичка Република 

Македонија — — — — — — — — 442 
200. Деловник на Просветно-културниот со-
у/ бор на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија — — — — — 456 
201. Деловник на Социјално-здравствениот 
^ собор ,на Собранието на Социјалистич-

ка Република Македонија — — — — 469 
202/ Деловник на Организационо-политичкиот 

џ собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 482 

203. Решение за распишување дополнителни 
Ј избори за пратеник на Републичкиот со-

бор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 496 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - издавачко претпријатие, Скопје, ул, „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32.836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје. 


