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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СОБРАНИЕТО ГИ ОТВОРИ                 

ОД АСНОМ ДО ПОВЕЌЕПАРТ  

По повеќедецениско ра-
бо тење на законодав-
ни от дом, во рамките 

на мани фес та ци јата, Денови 
на Со бранието, граѓаните прв 
пат можеа да ја видат него ва-
та внатрешност, местото ка де 
народните из браници ги но-
сат клучните од луки за држа-
вава. Ова бе ше доволен мо-
тив да се пот сетиме на тоа 
како функци о нираше Соб ра-
нието во из ми натиов пе риод, 
како и да се потсетиме на 
клучните зако ни за др жавава 
донесени во законо давниот 
дом. Всуш ност, во поновата 

"Колку што е нашата одговорност во оваа зграда 
да ја промовираме демократијата и прав-
дата во Македонија, толку е и вашата одго-
ворност надвор од зградава да не ги ставаме 
повторно тие огради за заштита. На крај не 
сакам да кажам: Сезаме отвори се, бидејќи 
внатре нема никакво благо, само ќе кажам: 
Повелете, влезете во вашиот дом", вака прет-
седателот на Собранието Љупчо Јордановски 
го отвори законодавниот дом за обичните 
граѓани, во рамките на манифестацијата Де-
нови на Собранието 2005.

автори Ѓоко Поповски и Сто-
јан Спировски, во из дание на 
Одборот за одбе лежување на 
60-годишнината од АСНОМ), 
мораше да се сооочи и со до-
несување на судбинската од-
лука за ид нината на државата, 
која сè уште го носеше името 
Соци јалистичка Република Ма  -
ке донија - да биде про гла сена 
самостојна Република Ма ке-
донија. Собранието го избра 
и првиот претседател на са-
мостојна и независна Ма-
кедонија - Киро Глигоров. На 
20 март истата година беше 
избрана и првата плура лис-

тичка, експертска Влада. На 
една од своите први седници 
Собранието ја донесе Дек-
ларацијата за сувереност на 
РМ, со која беше изразена су-
вереноста на СРМ во со глас-
ност со уставните опре делби 
за независност и тери то ри-
јален интегритет на ма кедон-
ската држава, како и правото 
на македонскиот народ на 
самоопределување, вклучу-
вај ќи го и правото на отцепу-
вање. На 7 јуни, со од лука на 
Собранието, од име то на РМ 
беше избришана од редни-
цата "социјалистичка". Потоа 
беше донесена одлука за рас-
пишување сенароден рефе-
рендум, кој се одржа на 8 сеп-
тември, на кој маке донскиот 
народ и нацио на л ностите се 
изјаснија за суве рена и са мо-
стојна држава Македонија. 
Македонското Собрание на 
17 септември донесе Дек ла-

рација во која, покрај дру-
гото, се вели: "Гра ѓаните на 
РМ на демократски начин ис-
пишаа нова стра ница во маке-
дон ската мно гувековна ис то-
рија за зао кружување на са-
мо стојноста и на суве ре носта 
на РМ како држава". На 17 ное-
мври 1991 година Со бра ни-
ето на РМ донесе од лука со 
која беше донесен Уставот на 
РМ како највисок државен 
акт. Со Ус тавот беше означен 
по че токот на из градба на нов 
оп штествено-политички сис-
тем и нова по литичка и еко-
ном ска стра тегија. Собра ние-
то на РМ на седницата на 19 
де  кември 1991 година до не-
се Декла рација за меѓуна род-
но при знавање на РМ како су-
верена и независна држава. 
На 8 ап рил 1993 го ди на РМ е 
при мена за рамно правен 
член на Организа ци јата на 
Обеди нетите нации, за член-

ДОСЕГАШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ

На 2 август 1944 година Методија Ан до-
нов-Ченто е избран за претседател на 
Президиумот на АСНОМ. За претседател 
на Президиумот Ченто бил избран и на 
Второто заседание на АСНОМ, на 29 и 30 
декември 1944 година. Бил и прв прет се-
дател на Пре зидиумот на Народното со-
брание на НРМ. Д-р Борис Спиров во но-
ември 1946 година бил избран за прет-
седател на Уставотворното собрание на 
НРМ. Од 30 декември 1946 до 30 декември 
1947 година бил претседател на Народното 
собрание на Македонија. Од тогаш па до 3 
јануари 1951 г. оваа функција ја извршува 
д-р Димитар Несторов. Димче Стојанов-
Мире за претседател на Народното соб-
рание на НРМ е избран на 4 јануари 1951 
година. Од 19 декември 1953 година прет-
седател на Народното собрание бил Лазар 

македонска ис то рија, 1991 го-
дина беше за бе лежана како 
година во која беа донесени 
историски од луки со пре сврт-
но зна че ње. Тоа беше и време 
кога се распаѓаше југосло вен-
ската федерација. Првото по-
веќе партиско Собрание на 
РМ, кое беше избрано на пр-
вите повеќепартиски избори 
сп роведени во 1990 година, 
бе ше средиште каде што се 
создаваа и се градеа систе-
мските основи на самостој-
носта и независноста на РМ. 
Првото повеќепартиско Со-
брание, конституирано на 8 
јануари 1991 година (пода то-
ците се од книгата "Прет се-
датели на Собрание на Ре пуб-
лика Македонија 1944-2004", 

Колишевски, кој на таа функција повторно 
е избран на 15 април 1958 година и ја из-
вршувал сè до 26 јуни 1962 г. кога за прет-
седател бил избран Љупчо Арсов. Функ-
цијата ја вршел до 24 јуни 1963 година, а од 
25 јуни истата година до 12 мај 1967 г. ја вр-
шел Видое Смилевски- Бато. Едного диш-
ниот мандат за претседател на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 
на Мито Хаџивасилев-Јасмин му траел до 
1968 година. Функцијата претседател на Со-
бранието на Република Македонија Никола 
Минчев ја извршувал од 23 септември 1968 
до 6 мај 1974 година, а Благоја Талески 
функ   цијата ја извршувал во два мандата од 
по четири години, од мај 1974 до мај 1982 
година. Бошко Станковски беше претсе да-
тел на Собранието на СРМ од 1982 до 1984 
година, кога на негово место дојде Ката 
Лахтова, која функција ја извршуваше до 
25 април 1985 година. Станко Младеновски 
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ка на ОБСЕ на 12 ок том ври 
1995 година, а за членка на 
Советот на Европа на 17 ок-
том ври 1995 година. Членка 
на програмата Партнерство 
за мир стана на 15 ноември 
1995 година. Поради актуел-
носта и итноста на настаните, 
Собранието на РМ засе да-
ваше интензивно, особено во 
првите години од осамо сто-
јувањето. За неполни 5 го ди-
ни од Собранието произ ле-
гоа повеќе од 500 законски 
проекти. Во текот на првата 
година од работата беа ус-
воени и донесени  97 закон-
ски акти од различни облас-
ти, меѓу кои повеќето се од-
несуваат на измени и допол-
нувања на постојните сојуз ни 
и републички прописи. Во 
1992 година беа изгласани 
103 закони, а некои од нив 
беа системски. Вистински ре-
корд на донесени акти беше 
постигнат во 1993 година, ко-

га пратениците усвоија 152 
законски акти. Во текот на 
наредната година, резул тати-
те беа повеќе од ск ром ни - 
беа усвоени околу 40 закон-
ски решенија. Новиот прате-
нички состав (1994-1998), кој 
се здоби со завидно парла-
ментарно мнозинство, со жес-
токо форсирање носе ше за-
кони, а на дневен ред беа по-
ставувани и проекти кои не 
ги усвои претходниот соб ра-
ниски состав или биле од-
ложени за доработка. Пред 
да се распушти првиот пар-
ламентарен состав беше до-
несен Закон за политички 
пар тии. Значајно место доби 
Законот за трансформација 
на претпријатијата со оп штес-
твен капитал, а најмногу бра-
нуваше предложениот Закон 
за територијална орга ни за-
ција, кога РМ беше по де лена 
на 123 општини и гра дот 
Скопје како 124. На ре д ниот 

состав на Собра нието кое го 
сочинуваше ко али цијата "За 
промени", ра ботата ја насочи 
кон усво јување позначајни 
системски закони. Во тој пе-
риод Собра нието ос обено се 
залагаше за соз давање по-
литички ам биент за реа ли за-
ција на Про грамата за об нова 
и развој на РМ, а пар ламен-
тарците за подго товка за при-
влекување ст рански инвести-
тори. Ме ѓу тоа, коа ли цијата 
ко   ја го сочи нуваше пар ла мен-
тар ното мно зин ство се рас -
пад на. Прет седа телот под не-
се ос тавка и на негово место 
беше избран (по трет пат) 
Стојан Ан дов. Во 2001 година 
на Маке донија й се случи во-
оружен судир, кој заврши со 
потпи шување на ох рид скиот 

Рам ковен дого вор, сп оред 
кој беа извршени и измени и 
до полнувања на Уставот на 
РМ. Новиот парла ментарен 
сос тав (2002-2006) со мно зин-
ство на коали ци јата "За Маке-
до нија заедно" и со прате ни-
ците од Демо кратската унија 
за инте гра ција (ДУИ), имаше 
по сериоз ни задачи во врска 
со доне сувањето нови закон-
ски про екти кои произлегуваа 
од Охридскиот рамковен до-
го вор. Меѓу нив, централно 
место зазема Законот за те-
риторијална организација на 
РМ, кој треба да овозможи 
ефикасна децентрализација 
на власта. Во периодот на се-
гашниот парламентарен со-
став (2002-2004 година) се до-
несени повеќе од 300 за кони. 

МОНУМЕНТАЛНА ГРАДБА

Зградата на Собранието на Република Македонија е ед-
на од најмонументалните градби во државава, за која во 
1930 година (користиме податоци од веб-страницата на Со-
бра нието), бил распишан и конкурс за проектирање (на 
кој победил архитектот Виктор Лукомски), а изградена е 
во 1938 година по проект на чешкиот архитект Виктор Ј. 
Худак. Зг радата е во употреба од 1939 година како Управна 
палата на тогашната локална управа. По ослободувањето 
на Скопје 1944 година во зградата е сместена севкупната 
понова адми нистрација на македонската народна власт: 
претседателот на Демократска Република Македонија, На-
родното собрание, Владата и Уставниот суд. Во периодот 
1954-1963 година из градени се Свечената сала и Сала 2, а 
ентериерно се уредени помалите сали во свечениот дел, 
Охридска и Струшка соба со резба на таваните, ѕидовите и 
вратите. Земјотресот во 1963 година видно ја оштети зг ра-
дата на Собранието, по што беа преземени големи зафати 
за нејзино санирање и ре конструкција. Во 1966/67 година 
е реконструирана и ен те риерно уредена Парламентарната 
сала, а изградени се и две нови сали, Сала 3 и Сала 4. Со 
осамостојување на Република Македонија во 1991 година, 
во зградата покрај Собранието на Република Македонија, 
сместен е и Кабинетот на прет се дателот на Републиката на 
дел од првиот кат. Во 1993 година е направена комплетна 
реконструкција на машинските сали за климатизација со 
нови посовремени клима-комори. Во 1994 година е из-
ведено ентериерно уредување на Кабинетот на прет се-
дателот на Собранието на Република Македонија, како и 
на холот пред кабинетот. Во 1996 година е изграден нов 
ресторан во сутеренот на Собранието, Клуб на пра те ни-
ците и нова Банкет сала. Во 1998/1999 година е изведена 
ре конструкција на Парламентарната сала (Сала 1), при што 
е воведен автоматски систем за гласање, аудио и вид ео-
систем, како и опрема за директен телевизиски пренос. Во 
текот на 1999/2000 година е изведена инсталација за фе-
нкоилерско греење и ладење на целиот објект. Свечената 
сала е уредена во 2001 година, заедно со холот пред неа. 
Во 2003 година беа извршени крупни зафати, сменета е ста-
рата со нова елек трична инсталација, поставена е ком-
плетна противпожарна инсталација, променета е теле фон-
ската мрежа, светлосното решение, поплочување на ход-
ниците...

за претсе да тел на Собранието на СРМ е избран на 25 април 
1985 го дина, а едногодишниот мандат му завршил на 28 
април 1986 г. Д-р Вулнет Старова е последниот претседател 
на делегатското собрание на СРМ, а оваа функција ја вр-
шеше од 28 април 1986 г. до 8 јануари 1991 г. По првите сло-
бодни повеќепартиски избори во РМ во 1990 година, на 8 
јануари 1991 година беше конституирано првото плу рал-
но маке донско Собрание. За негов претседател беше из-
бран Сто јан Андов. По вторите парламентарни избори, 
пов тор но беше избран на оваа функција (19.11.1994 до 
6.3.1996). Во март 1996 година Тито Петковски е избран за 
прет се дател по оставката на дотогашниот. Оваа функција 
ја из вршуваше до 19.11.1998 година, кога по третите пар ла-
мен тарни из бори д-р Саво Климовски беше избран за прет-
седател на законодавниот дом. Функцијата ја вршеше до 
30.11.2000 година, а по неговата оставка на 3.10.2002 годи-
на Стојан Андов по трет пат ја презеде оваа функција. По 
четвртите повеќепартиски парламентарни избори, на 3 ок-
томври 2002 година, Никола Поповски беше избран за прет-
седател. На 18 ноември 2003 година за прв човек на Соб ра-
нието е избран актуелниот претседател Љупчо Јордановски. 
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