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Д Е Л О В Н И К 
за  работа на Собранието на Сојузот на сообраќајните инженери на Македонија 

 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

член 1 
 Со овој Деловник се уредува подготвувањето, свикувањето, текот, работата и 
раководењето со седниците на Собранието на Сојузот на сообраќајните инженери на 
Македонија (во натамошниот текст “Сојуз” или “ССИМ”), мандатот, правата, должностите 
и овластувањата на членовите, односно на нивните претставници во ова тело, како и 
постапката и начинот на одлучувањето по точките од дневниот ред, како највисок орган 
на управување во Сојузот.. 
 

член 2 
 Персоналниот состав на членовите, односно на нивните претставници во 
Собранието (во натамошниот текст, членови), го сочинуваат сите членови, доколку 
нивниот вкупен број не е поголем од 31. 
 Доколку вкупниот број на членови на Сојузот е поголем од 31, тогаш, членовите се 
определуваат врз основа на претставнички принцип, односно еден член на Собранието 
е претставник на одреден или соодветен број на членови на Сојузот.  

Персоналниот  состав на собранието на ССИ на РМ се пополнува врз основа на 
нивните претставници по регионална застапеност и тоа по пет претставници од шест 
региони во Република Македонија  
 Еден член на собранието на ССИМ се делегира од Технички факултет – Битола, 
отсек за сообраќај 
 

член 3 
 Надлежностите и овластувањата на Собранието се утврдени со закон и со 
Статутот на ССИМ. 
 

член 4 
 Собранието може полноважно да работи и одлучува, ако на конститутивната 
седница се присутни повеќе од половина членови, од вкупниот број на верификуваните 
членови – претставници, освен во случаите за кои со закон или со Статутот е 
определено пинаку. 
 

член 5 
 

РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ССИМ НА КОНСТИТУТИВНАТА  
И НА ДРУГИТЕ СЕДНИЦИ 

 
член 5 

  Конститутивна седница на ССИМ се одржува во време и услови кога истекува 
мандатот на Собранието на ССИМ, или пак кога е донесена одлука за предвремено 
распуштање на органите и телата на управување со ССИМ, односно кога е неоходно да 
се спроведат избори за нов персонален состав на Собранието на ССИМ. 
 Одлука за спроведување на постапка за избор на нов персонален состав на 
Собранието, донесува Собранието на ССИМ 
 Со одлуката од претходниот став се утврдуваат текот, постапката и начинот на 
спроведување на изборите, како и на формирањето на верификационата и 
кандидационата комисија. 
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член 6 

 До донесувањето на Деловникот за работа и избор на претседател на 
Собранието, со конститутивната седница на Собранието, претседатва и раководи 
највозрасниот од сите присутни членови на Собранието. 
 На првата конститутивна седница на Собранието, веднаш по утврдувањето на 
дневниот ред, се избираат комисија за верификација на персоналниот состав, односно 
на членовите на Собранието и кандидациона комисија, и двете во состав од тројца 
членови, со мандат кој завршува со завршувањето на седницата. 
 Комисијата врши увид во писмената документација, по што изготвува извештај за 
вкупниот број на верификувани членови на Собранието, во смисла на член 2 од овој 
Деловник. Со прифаќање на извештајот на комисијата за верификација на персоналниот 
состав се смета дека е извршено конституирање на Собранието во полн персонален 
состав. 
 Потоа, кандидационата комисија го утврдува предлогот, односно предлозите на 
присутните, за персоналниот, полн состав на Извршниот одбор и го става на јавно 
гласање. 
 Првата седница на Извршниот одбор е конститутиван и се одржува веднаш, по 
завршувањето на конститутивната седница на Собранието, со обврска членовите на 
Извршниот одбор, од редот на својот персонален состав, да изберат претседател и 
потпретседадел на Извршниит одбор. 
 Претседателот и потпретседателот на Извршниот одбор се претседател и 
потпретседател на ССИМ, од носно на Собранието на ССИМ. 
 

член 7 
 За потполнување на упразнето место на член на Собрание или на Извршен одбор 
се спроведува истата постапка за избор, која е утврдна во член 6 од овој Деловник. 
 Мандатот на избраните членови од претходниот став од овој член е до истекот на 
мандатот на избраните членови во полн состав, на конститутивните седници и на 
Собранието и на Изврчниот одбор на ССИМ. 
  
 

член 8 
 Мандатот на избраните членови на Собранието е определен на 4 години, со право 
на повторен избор. 
 Мандатот на членовите на Извршниот одбор е до истекот на мандатот на 
Собранието. 
  
 
  

член 9 
 Одлуките од првата, конститутивна седница, Собранието ги носи на записник, кој 
го потпишуваат претседателот и двајца оверувачи, избрани од присутните на самиот 
почеток на седницата.По конституирањето на Собранието во полн состав, односно по 
одржувањето на првата конститутивна седница, следните седници на Собранието ги 
води претседателот, а записниците од тие седници ги потпишуваат: претседателот на 
Собранието и записничарот кој се определува непосредно пред почетокот на седницата. 
  

член 10 
 Собранието работи на редовни и на вонредни седници кои се одржуваат најмалку 
еднаш годишно во просториите во кои е седиштето на Сојузот, или на место кое ќе го 
определи претседателот. 
 Седниците од претходниот став на овој член ги свикува претседателот на Сојузот, 
со покана за присуство доставена во писмена, во електронска форма или по факс, до 
сите содружници, во која задолжително се наведуваат: 
 -дневниот ред; и 
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 -датумот, времето и местото на одржување. 
 Поканата за присуство се доставува на адресата на содружниците и е насловена 
со личното име на членот на Собранието определен согласно член 2 на овој Деловник. 
 

член 11 
 Од денот на доставувањето на поканата, до денот на одржување на седниците 
мора да изминат најмалку 7 дена, освен за одржувањето на вонредните седници кои 
може да се свикаат со доставување на поканата во електронска форма или по факс, до 
сите содружници, за прашања од итен и неодложен карактер. 
 Вонредните седници може да се свикаат по телефонски пат и без доставување на 
покана во писмена форма, при што не мора да изминат најмалку 7 дена од денот на 
соопштувањето на телефонската покана, до денот на одржувањето на вонредната 
седница. 
 

член 12 
 На седниците на Собранието задолжително присуствува и директорот на Сојузот, 
доколку во Сојузот е формирана и стручна служба. 
 

член 13 
 Седница на Собранието може да биде свикана и на барање на еден или повеќе 
членови, изготвено согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации и 
Статутот на ССИМ. 
 

член 14 
 Стручното изготвување, правилната дистрибуцијата, како и прописното водење на 
архивската документација на работните материјали за одржување на седниците, како и 
актите кои произлегуваат од работата на Собранието, го организира претседателот на 
Сојузот, согласно законските прописи. 
 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 
НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ (ЧЛЕНОВИТЕ) НА СОБРАНИЕТО 

 
член 15 

 Членовите на Собранието имаат права и должности условени и утврдени со 
надлежностите на Собранието како орган на управување, со Законот, со Статутот на 
ССИМ и со овој Деловник. 
 Членовите се здобиваат со правата и должностите веднаш по верификацијата на 
персоналниот состав на Собранието во полн состав. 
 Членот е должен за работата на Собранието и за својата работа да го известува 
во континуитет регионот чиј претставник е. 
 

член 16 
 Членот кој од одредени причини е спречен да присуствува на седница на 
Собранието, должен е за тоа да го извести претседателот на Собранието или 
потпретседателот на Сојузот. 
 Собранието е должно да поведе постапка за разрешување на сопствен член од 
персоналниот состав, доколку членот неоправдано не присуствува на седниците на 
Собранието, последователно, повеќе од два пати, односно ако за својата спреченост за 
присуство, благовремено не го извести претседателот на ССИМ. 
 

член 17 
 За присуството на членовите на седниците на Собранието се води евиденција. 
 Евиденцијата се води на тој начин што секој член се потпишува во евидентна 
листа за присуство на седницата, која е составен дел на записникот од соодветната 
седница. 
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член 18 
 Членот на Собранието има право да: 
 -предлага измени и дополнувања на Дневниот ред; 
 -поднесува предлози за донесување одлуки, за покренување на иницијативи, за 
донесување на програми за работа и за преземање на конкретни активности, за 
донесување на заклучоци, препораки и за друго; 
 -поставува прашања и бара објаснување на прашањата по кои Собранието има 
надлежност да расправа; 
 -да бира и да биде биран во телата и органите на Сојузот; 
 -да врши и други работи утврдени со Законот, со Статутот и со овој Деловник. 
 

ТЕК И НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ 
 НА СОБРАНИЕТО 

 
член 19 

 На седниците на Собранието се одлучува во согласност со Законот, со Статутот и 
со овој Деловник. 
 

член 20 
 Секој член во Собранието својата дискусија ја пријавува на претседателот, на 
претседавачот, или на друго лице кое води грижа за редоследот на пријавените 
дискутанти за збор (во натамошниот текст, лице кое ја води седницата). 
 Пријавата за дискусија се поднесува со кревање рака, по отварањето на 
расправата по секоја од точките од дневниот ред, до нејзино заклучување од страна на 
лицето кое ја води седницата. 
 

член 21 
 Лицето кое ја води седницата на пријавените дискутанти им дава збор по редот на 
нивното пријавување. 
 Членот може да дискутира само по прашањето што е на дневен ред. 
 Ако членот се оддалечува од дневниот ред на седницата ќе биде повикан да се 
придружува кон дневниот ред. 
 

член 22 
 За редот на седницата  се грижи лицето кое ја води седницата. 
 Доколку членот во Собирот значително го попречува работењето на седницата, 
лицето кое ја води седницата, може да го отстрани од седницата. 
 

член 23 
 Расправата по определено прашање трае и се води сé додека има пријавени 
членови на Собранието за дискусија. 
 На седницата на Собранието може да присуствува и друго лице кое не е член на 
Собранието, но истото, со своите дискусии и однесување не смее да го попречува 
работењето за време на седниците. Исто така не смее да учествува во дискусии по 
прашања кои се надвор од дневниот ред на соодветната седница. Во спротивно, лицето 
кое ја води седницата е должно да го отстрани од седницата. 
 

член 24 
 Собранието може да работи и полноважно да одлучува ако се присутни повеќе од 
половината од вкупниот број на претставниците. 
 Собранието одлуките ги донесува со просто мнозинство од вкупниот број гласови 
што ги имаат содружниците со непосредно изјаснување или со изјаснување преку 
допишување. 
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 Собранието одлуките ги донесува и со квалификувано или со апсолутно 
мнозинство за прашања за кои таквото мнозинство е пропишано со Законот или со 
Статутот. 
 

член 25 
 Членовите на Собранието гласаат јавно и со кревање рака на тој начин што се 
изјаснуваат "за" или "против", или пак како "воздржани" од изјаснување, со право на по 
еден глас во одлучувањето, распределен за секој член одделно. 
 

член 26 
 За работа на седниците на Собирот се води записник. 
 Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, а особено за 
одлуките и заклучоците што се донесени на истата. 
 Записникот од редовните седници на Собирот го потпишуваат записничарот и 
претседателот. 
 Записникот од конститутивната седница на Собирот го потпишуваат записничарот 
и двајца оверувачи на записникот, кои биле присутни на седницата. 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

член 27 
 Овој Деловник стапува во сила и ќе се применува веднаш по неговото донесување 
од страна на Собранието. 
 

член 28 
 Предлог за измена и дополнување на овој Деловник до Собранието може да 
достави секој од членовите на Собранието, а одлучувањето или изјаснувањето по 
доставениот предлог за измена и дополнување, ќе се реализира на првата наредна 
седница што ќе се одржи веднаш по доставувањето на предлогот до Сојузот. 
 Одлуките за измена и дополнување на овој Деловник, Собирот ги донесува со 
просто мнозинство на одлучување, врз основа на претходно изготвен Предлог-деловник 
за измена и дополнување на Деловникот за работа на Собранието на ССИМ, кој 
понатаму може да биде доставен за натамошно постапување и изјаснување по истиот, 
до сите членови на Собранието, или пак непосредно да биде усвоен на самата седница. 
 
 
           

 
Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија 
                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 
_______________________________________ 
                    М-р Благоја Јованов 
                            
 


