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26. 
Врз основа на ставот 10 н а точка 2 од Аманд-

манот LXXIV на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 8 ја-
нуари 1991 година, донесе 

ПРИВРЕМЕН ДЕЛОВНИК 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој деловник привремено, до донесувањето 

на новиот деловник на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија (Собранието), се уредуваат 
определени прашања во врска со конституирањето и 
работата на Собранието и на одделни негови работ-
ни тела. 

Покрај одредбите на Привремениот деловник, до 
донесувањето на новиот деловник, се применуваат и 
одредбите на Деловникот на Собранието на СРМ 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/86, 51/88 и 46/89), 
доколку се во согласност со Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, со закон и ico овој при-
времен деловник. 

I. СВИКУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО СЕДНИЦИТЕ 
И ДОСТАВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ 

Член 2 
Првата седница на новоизбраното Собрание ја 

свикува претседателот на Собранието од претходниот 
состав на Собранието. 

До изборот на нов претседател, на седницата 
претседава најстариот по години пратеник. 

Член з 
Седниците на Собранието ги свикува и на нив 

претседава претседателот на Собранието. 
Поканата за свикување на седницата им се до-

ставува на пратениците најдоцна 15 дена пред денот 
определен за одржување на седницата. 

Со поканата на пратениците им се доставуваат 
предлогот на' дневниот ред и материјалите и пред-
лозите на актите што се предлагаат за разгледување 
на седницата. 

Предлозите за избори и именувања што се вр-
шат при конституирањето на новоизбраното Собра-
ние можат да се поднесуваат во пократок рок од 
рокот определен во став 2 на овој член, 

Член 4 
Материјалите и предлозите на акти за седниците 

се доставуваат до сите пратеници, до Владата на 
Социјалистичка Република Македонија, ако таа не е 
предлагач и до претседателот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

II. ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ 

Член 5 
Верификацијата на мандатот на новоизбраните 

пратеници Собранието ја врши на првата седница 
на новото свикување на Собранието, по предлог од 
Верификационата комисија. 

Член 6 
Со верификацијата на мандатот на Собранието, 

пратениците ги стекнуваат своите права и должности 
утврдени со Устав, закон и деловник. 

Член 7 
Верификационата комисија ја избира Собрание-

то на својата прва седница по предлог од претседа-
вачот. 

Верификационата комисија се состои од претсе-
дател и четири члена. 

Член 8 
Верификационата комисија го разгледува Извеш-

тајот и другите изборни акти на Републичката из-
борна комисија, како и евентуално примените жалби 
на изборот на одделни пратеници, ја испитува пра-
вилноста на изборот и на Собранието му поднесува 
свој извештај со предлог. 

Извештајот на Верификационата комисија им се 
доставува на сите пратеници во Собранието. 

Член 9 
Собранието го претресува Извештајот на Вери-

фикационата комисија во целина. 
По претресот, гласањето, односно одлучувањето 

по Извештајот и предлогот се врши во целина, ако 
нема оспорени мандати на одделни пратеници од 
страна на Верификационата комисија. 

Ако Верификационата комисија ја оспори исправ-
носта на издаденото уверение за изборот на одделен 
пратеник и предложи верификацијата на мандатот 
да се одложи, за секој таков предлог Собранието 
гласа одделно. 

Член 10 
Собранието може да го одложи донесувањето на 

одлуката за верификација на одделен мандат и да 
заклучи Републичката изборна комисија претходно 
да ги изврши потребните согледувања заради провер-
ка на правилноста на изборот и исправноста на из-
даденото уверение за избор на пратеници. Одлага-
њето на донесувањето на одлуката за верификација 
на одделни мандати не може да биде подолго од 
два месеци. 

Член 11 
Пратеникот чиј мандат е оспорен ,или одлуката 

за верификација на неговиот мандат е одложена, 
има право да присуствува на седниците на Собра-
нието и да учествува во работата на тие седници, 
без право на одлучување. 

III. ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА 

СОБРАНИЕТО 

Член 12 
Новоизбраното Собрание на првата седница, по 

предлог од најмалку десет пратеници, избира Ко-
мисија за прашања на изборите и именувањата, ко ја 
ја сочинуваат претседател и дванаесет членови. 

Во Комисијата се обезбедува соодветна застапе-
ност на пратениците од политичките организации и 
на други облици на организирање и здружување. 
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IV. НАЧИН 'НА ОДЛУЧУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО 

Член 13 
Работите од својата надлежност Собранието ги 

врши на седници. 
Собранието одлучува со мнозинство гласови на 

седница на која се присутни повеќе од половината 
од сите пратеници во Собранието, доколку со Уста-
вот на СРМ не е предвидено посебно мнозинство. 

Член 14 
Гласањето на седниците на Собранието е јавно, 

освен ако со Уставот на СРМ или со овој деловник 
не е определено гласањето да се врши тајно. 

Гласањето ќе се изврши тајно и ако, по пред-
лог на претседателот на Собранието или на еден 
пратеник така се одлучи на седницата. 

Со тајното гласање раководи: претседателот на Со-
бранието на кого му помагаат тројца пратеници кои 
ќе ги избере Собранието на самата седница по пред-
лог на претседателот на Собранието. 

Во постапката на гласањето на претседателот му 
помага и секретарот на Србранието. 

Член 15 
Тајното гласање се врпш со гласачки ливчиња. 
Гласачките ливчиња мора да бидат во еднаква 

големина и со иста боја. На секое гласачко ливче 
се става печат на Собранието. 

Член 16 
Секој пратеник добива по едно гласачко ливче. 
Откако ќ е утврди дека сите присутни пратеници 

добиле гласачко ливче, претседателот на Собрание-
то 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 гласач-
ките ливчиња. 

Член 17 
Пратеникот лично го спушта гласачкото ливче 

во една од поставените гласачки кутии. 
Кај секоја гласачка кутија при гласањето при-

суствува по еден од пратениците кои се избрани 
на седницата за да му помагаат на претседателот 
во спроведувањето на изборите. 

Член 18 
Во гласачкото ливче за избор, односно именува-

ње на носители на функции се наведуваат функци-
јата за која се врши изборот, односно именувањето, 
имињата на кандидатите поединечно, односно ,канди-
датските листи со имињата на кандидатите од секо-
ја листа^ според азбучниот ред на нивните прези-
миња. 

Пред името на секој кандидат, односно пред се-
која кандидатска листа, се става реден број. 

Член 19 
По завршувањето на гласањето, претседателот ги 

соопштува резултатите од гласањето. 
Ако гласањето за избор било тајно, претседате-

лот ќ е ги објави резултатите од гласањето и ќе 
соопшти колку вкупно пратеници гласале, колку 
гласале за секој кандидат и колку има неважечки 
гласачки ливчиња. 
V. ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗБОР, ОДНОСНО ИМЕНУВА-
Њ Е НА НОСИТЕЛИТЕ НА ОДДЕЛНИ, ФУНКЦИИ 

Член 20 
Изборот, односно именувањето на носителите на 

функции се 1 врши на начин утврден со Уставот на1 

СРМ, со закон или со овој деловник. 
1. Избор на претседател и потпретседатели 

на Собранието 
Член 21 

Собранието избира претседател и еден или по,: 
веќе потпретседатели на Собранието од, редот на 
пратениците, за време од четири години. 

Бројот на потпретседателите го утврдува Собра-
нието по предлог од претседателот на Собранието. 

/ Член 22 
Кандидат за претседател на Собранието предлага 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието. 

L Кандидат за претседател можат да предложат и 
најмалку дваесет пратеници. 

Ист пратеник може да биде предлагач само на 
еден кандидат за претседател на Собранието. 

Член 23 
Претседател на Собранието се избира со јавно 

гласање. 
Изборот од став 1 може да биде со тајно гла-

сање ако така се одлучи на седницата на Собра-
нието. 

Член 24 
Предлозите на кандидати за претседател на но-

воизбраното, ,Собрание се поднесуваат на седницата 
на Собранието. 

Предлозите на кандидатите за претседател на 
Собранието содржат име и презиме на кандидатот, 
имињата и презимињата на пратениците кои го под-
несуваат^ предлогот и нивните своерачни потписи. 

Член 25 
Редоследот на кандидатите за претседател на 

Собранието се утврдува според азбучниот ред на 
нивните презимиња. 

Член 26 
Со спроведувањето на изборот на претседател на 

новоизбраното Собрание на првата седница на Со-
бранието раководи најстариот по години пратеник, 
кому во тоа му помагаат тројца пратеници, кои ќ е 
ги определи Собранието по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата. 

Во постапката на гласањето на претседавачот му 
помага и секретарот на Собранието. 

Член 27 4 

За претседател на Собранието е избран канди-
датот кој добил мнозинство гласови од сите прате-
ници во Собранието. 

Ако на првото гласање ниту еден од кандида-
тите за претседател на Собранието не го добие по-
требното мнозинство гласови на пратениците, гласа-
њето се повторува. 

Ако за претседател на Собранието се предложе-
ни тројца или пове/ќе кандидати, гласањето се по-
вторува за двајцата кандидати кои добиле најголем 
број гласови на првото гласање. 

Доколку меѓу кандидатите со најголем број гла-
сови има кандидати со ист број гласови, гласањето 
се повторува за сите кандидати, со најголем број 
гласови. 

Ако и на повторното гласање ,ниту еден од кан-
дидатите за претседател на Собранието не го добие 
потребното мнозинство гласови, се повторува целата 
изборна постапка. 

^1лен 28 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на изборот на претседателот на Собранието се при-" 
менуваат и на изборот на потпретседателите на 
Собранието. 

2. Избор на претседател на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и потпретседател на Претседателот на 

Социјалистичка Република Македонија 

Член 29 
Собранието избира претседател на Социјалистич-

ка Република Македонија (претседател на Републи-
ката) со двотретинско мнозинство гласови на сите 
пратеници во Собранието, со тајно гласање. 

Кандидат за претседател на Републиката можат 
да предложат најмалку дваесет пратеници во Со-
бранието. 
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Изборот на претседателот на Републиката се вр-
ши според постапка утврдена со закбн. 

За спроведување на гласањето за избор на прет-
седател на Републиката, Собранието, по предлог од 
претседателот на Собранието, образува Комисија за 
гласање од пет члена од редот на пратениците. 

Член 30 
Собранието, по предлог од претседателот на Ре-

публиката, избира потпретседател на претседателот 
на Републиката. 

Потпретседателот на' претседателот на Републи-
ката се избира на начин и според постапка утврдена 
со закон. 

3. Избор на Влада на Социјалистичка Република 
Македонија 

Член 31 
Кандидатот за претседател на Владата на Соци-

јалистичка Република Македонија (Владата) го пред-
лага претседателот на Републиката. 

Предлогот на кандидатот за претседател на Вла-
дата, претседателот на Републиката го поднесува до 
претседателот на Собранието во рок од седум дена 
од неговиот избор. 

Претседателот на Собранието предлогот за кан-
дидат за јпретседател на Владата го доставува до 
пратениците. 

Претседателот на Републиката може н а седница-
та на Собранието на која се врши избор на Вла-
дата да го образложи предлогот за кандидат, за 
претседател на Владата. 

Член 32 
Владата ја избира Собранието на предлог на 

кандидатот за претседател на Владата, со мнозин-
ство ,гласови на сите пратеници. 

Кандидатот за претседател на Владата предлага 
состав на Владата, најдоцна во рок од десет дена 
од добивањето на мандатот. 

Ако во рокот утврден во став 2 на овој член 
кандидатот за претседател на Владата не успее да 
предложи Влада или ако го врати мандатот, по-
стапката за предлагање на кандидат за претседател 
на Владата се повторува. 

Член 33 
Кандидатот за претседател на Влада предлогот 

за избор на Влада го поднесува до претседателот 
на Собранието во писмена форма и тој мора да биде 
образложен. 

Предлогот од став 1 на овој член содржи прет-
седател ,на Владата, потпретседатели на Владата, ми-
нистри кои ќ е раководат со министерствата и други 
членови на Владата. 

Кандидатот за претседател на Владата го образ-
ложува предлогот за состав на Владата да седницата 
на Собранието на која се врши избор на Владата. 

Член 34 
Гласањето за избор на Владата е јавно. 

Член 35 
Гласањето за избор на Владата се врши по пред-

логот за состав на Владата во целина. 
Член 36 

Ако при изборот на Владата не се добие потреб-
ното мнозинство од став 1 на член 32 на овој де-
ловник, се повторува целата изборна постапка. 

- Член 37 
Претседателот на Собранието го известува прет-

седателот на Републиката за изборот на Владата. 
4. Избор на Делегацијата на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија во ,Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија 
Член 38 

Собранието ја избира Делегацијата на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија во Со-

борот на републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја од редот на пратениците во Собранието, со тајно 
гласање, со мнозинство гласови на сите пратеници. 

Член 39 
Изборот на Делегацијата на Собранието на Со-

цијалистичка Република Македонија во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија се вр-
ши според постапка утврдена со закон. 

VI ДАВАЊЕ СВЕЧЕНА ИЗЈАВА 

Член 40 
Претседателот на Републиката, претседателот на 

Собранието, претседателот на Владата и другите 
функционери кои ги избира и именува Собранието 
на СРМ ири стапувањето на должност даваат свече-
на изјава која гласи: 

„Изјавувам дека функцијата (да се наведе функ-
цијата на која е, избран, односно именуван) ќе ја 
вршам совесно и одговорно и ќе се придржувам на 
Уставот и законите и ќ е се борам за заштита на 
суверенитетот и интегритетот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија“. 

VII. ПРАТЕНИЦИ НА ПОСТОЈАНА РАБОТА “ ВО 
СОБРАНИЕТО 

Член 41 
На постојана работа во Собранието се пратени-

ците кои ги вршат следниве функции.-
— претседател и потпретседатели на Собранието; 
— други пратеници кои ќ е ги определи Собра-

нието на предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата; и 

— членови на Делегацијата на Собранието во 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

VIII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ПРИВРЕМЕНИОТ 
ДЕЛОВНИК 

Член 42 
Овој привремен деловник влегува во сила со де-

нот на донесувањето, а fee се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка, Република Македонија“. 

Бр. 08-66/1 
8 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседавач 

на Првата седница .на новоизбраното 
Собрание на CPМ 

Никола Стојановски, с. р. 

27. 
Врз основа на член 364 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 14 од 
Привремениот деловник на Собранието на СРМ, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата, одржана на 8 јануари 1991 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата се состои од претседател и дванаесет чле-
нови. 

2. Во Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата се избираат: 

а) за претседател: 
Никола Крстевски, ВМРО — Демократска парти-

ја за македонско национално единство; \ 




