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На основа член 25 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 2/65 од 25 
јануари 1985 година), Законодавно-правната коми-
сија на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на својата седница одржана на 1 март 
1965 година, го утврди пречистениот текст на За-
конот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Пречистениот текст на Законот за избор на 
пратеници на Собранието го опфаќа Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/63 од 12 април 1963 година) и него-
вите изменувања и дополнувања („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/65 од 25 јануари 1965 година) во кои 
е означено времето на влегувањето во сила на ТОЈ 
закон и на неговите изменувања и дополнувања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-437 
2 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Благој Левков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборот и отповикувањето н,а пратениците на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (Собрание) се вршат според одредбите на ОВОЈ 

закон. 
Член 2 

Пратениците на Републичкиот собор на Собра-
нието ги избираат општинските собранија и гра-
ѓаните непосредно. 

Пратениците на Стопанскиот, Просветно-кул-
турниот, Социјално-здравствениот и Организацио-
но-политичкиот собор на Собранието (собори не 
работните заедници) ги избира општинското со-
брание односно две или повеќе општински собра-
нија. 

Член 3 
Пратениците се избираат за време од четири 

години. 
Секои две години се врши избор на полови-

ната од пратениците на секој собор на Собранието. 
Изборите за пратеници на Собранието се одр-

жуваат во месец април. 
Почетокот на траењето на мандатот се смета 

од денот на верификацијата на мандатот. Манда-
тот на поранешните пратеници им престанува на 
10 мај во годината во која се вршат изборите, кога 
се верифицираат мандатите на новоизбраните пра-
теници. 

Член 4 
Право да избира пратеник на Републичкиот 

собор и да биде избиран за пратеник на тој собор 
има секој граѓанин што има избирачко право. 

Член 5 
Изборот на пратениците на Републичкиот со-

бор од страна на граѓаните се врши на основа на 
општо, еднакво и непосредно избирачко право. 

Член 6 
Право да биде избиран за пратеник на Сто-

панскиот собор има работен човек во работна ор-
ганизација или друга работна заедница и член на 
орган на управување на работна организација или 
работна заедница во областа на производството, 
сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, 
туризмот, занаетчиството, комуналните дејности, 
банкарството, издавачката, новинската или друга 
стопанска дејност, како и работен човек во работна 
организација што се занимава со научни испиту-
вања во областа на стопанството и член на орган 
на управување на таква организација; член на 
орган на управување на здружение на работни 
организации во областа на стопанството; земјоде-
лец — член на земјоделска задруга и земјоделците 
— членови на други работни организации; зана-
етчија— член на комора; земјоделски и занает-
чиски работници што работат вон работна органи-
зација; функционер на синдикатот во КОЈ се за-
членети работните луѓе од, областа на стопанството. 

Член 7 
Право да биде избиран за пратеник на Кул-

турно-просветниот собор има работен човек во ра-
ботна организација или друга работна заедница и 
член на орган на управување на работна органи-
зација или работна заедница во областа на про-
светата, науката, уметноста и другите области на 
културата и физичката култура; член на орган на 
управување на здружение на работни организации 
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во областа на просветата, науката, уметноста и 
другите области на културата и физичката кул 
тура, како и функционер на синдикатот во кој се 
зачленети работните луѓе во тие области. 

Член 8 
Право да биде избиран за пратеник на Соци-

јално-здравствениот собор има работен човек во 
работна организација или друга работна заедница 
и член на орган на управување на работна орга-
низација или работна заедница во областа на 
здравството и социјалните служби, како и работен 
човек во работна организација што се занимава 
со научни испитувања во областа на здравството 
и социјалните служби и член на орган на упра-
вување на таква организација; член на орган на 
управување на здружение на работни организации 
во областа на здравството, социјалните служби, 
како и функционер на синдикатот во кој се зачле-
нети работните луѓе во тие области. 

Член 9 
Право да биде избиран за пратеник на Орга-

низационо-политичкиот собор има член на орган 
на управување на секоја работна организација или 
друга работна заедница; член на орган на упра-
вување на здружение на работни организации, 
како и функционер на општествено"политичка ор-
ганизација или здружение чија дејност се одне-
сува на прашања од областа на општествено-поли-
тичкиот систем. 

Член 10 
За член на секој собор на работните заедници 

може да биде избиран и работен човек што работи 
во државен орган и функционер на општествено-
политичка организација или здружение, кој се за-
нимава јавно со прашања од соодветната област. 

За чле:: па секој собор на работните заедници 
може да биде избиран само граѓанин што има 
избирачко право. 

Член И 
Избори за пратеници распишува претседателот 

на Собранието. 
Изборите за нови пратеници мора да се одр-

жат најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот 
период на пратениците на кои им престанува 
мандатот. 

Избори во случај на распуштање на одделни 
собори на Собранието се распишуваат најдоцна 
во рок од петнаесет дена од денот на распушта-
њето на соборите. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите на пратениците не може да 
помине повеќе од два месеца, ниту помалку од 
еден месец. 

Член 12 
Именуван функционер и службеник на орган 

што му одговара на Собранието и судија на репу-
блички суд не може истовремено да биде пра-
теник. 

На функционерот, службеникот и судијата од 
претходниот став што е избран за пратеник, му 
престанува функцијата односно службата со денот 
на верификацијата на мандатот. 

Член 13 
Изборот на пратеници се врши во една или 

повеќе општини кои образуваат изборна единица 
Дел од подрачје на општина не може да се 

припојува кон друга општина или со дел од неј-
зино подрачје да образува изборна единица. 

Општина што според бројот на жителите из-
бира два или повеќе пратеници се дели на толку 
изборни единици колку пратеници избира. 

Член 14 
Изборните единици за избор на пратеници се 

определуваат со посебен закон. 
Изборните единици се определуваат на основа 

податоците од општиот попис на жителите. 
Ако со определувањето на бројот на пратени-

ците што се избираат во една општина на основа 
нормата, не би бил распределен вкупниот број на 
пратеници што се избираат во одделен собор на 
Собранието, останатиот број пратеници за секој 
собор се распределува на оние општини што по 
ред имаат најголем остаток. 

Општините, чиј број на жители е помал од 
најголемиот остаток, се соединуваат со соседна 
општина во единствено подрачје на кое се обра-
зува една или повеќе изборни единици. 

Член 15 
Во изборната единица се избира по еден пра-

теник во еден собор на Собранието. 
Исто лице може да биде кандидат за пратеник 

само во една изборна единица. 
Исто лице може да биде кандидат за прате-

ник само на еден собор на Собранието. 

Член 16 
Кандидати за пратеници на Републичкиот со-

бор предлагаат граѓаните на собири на избирачите, 
како и со овој закон определен број на избирачи. 

Кандидати за пратеници на соборите на ра 
ботните заедници предлагаат собирите на работ-
ните луѓе во работните организации и други ра-
ботни заедници од соодветната област на трудот. 
Кандидати за пратеници на овие собори можат да 
предлагаат, под условите од овој закон, и други 
работни луѓе што се занимаваат со дејности од 
соодветната област на трудот. 

Член 17 
Заради што пошироко учество на граѓаните 

и што попотполно остварување на начелото на 
јавноста во постапката на кандидирањето, орга-
низациите на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ можат, со учество на преставници на 
општествено-политичките и другите организации, 
јавно да ги претресуваат прашањата во врска со 
предлагањето на кандидати за пратеници. 

Член 18 
Изборите на пратеници за сите собори на Со-

бранието во општинските собранија се вршат во 
ист ден на целата територија на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Изборите на пратеници на Републичкиот собор 
од избирачите се вршат во недела и тоа во ист 
ден на целата територија на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 
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Со одлуката за распишување на изборите се 
определува и денот на одржувањето на изборите 

Член 19 
Ако изборите за републички пратеници во 

општинското собрание се вршат во истиот ден кога 
и изборите за сојузни пратеници, сите изборни 
дејствија се вршат одделно за Собранието, а оддел-
но за Сојузната скупштина. 

Во случај непосредните избори за пратеници 
на Републичкиот собор да се вршат во ист ден 
кога и изборите за пратеници на Сојузниот собор, 
сите изборни дејствија можат да се вршат на исти 
избирачки места, но со спроведувањето на избо-
рите раководат посебни избирачки одбори и сите 
изборни дејствија се вршат одделно за секој собор. 

Ако кандидирањето на републички пратеници 
се врши во истиот ден кога и кандидирањето на 
пратеници за Сојузната скупштина, кандидира-
њето може да се врши на истите собири на изби-
рачите односно на собири на работните луѓе, но 
предлагањето и гласањето за кандидатите се врши 
одделно за сојузните, а одделно за републичките 
пратеници. 

Член-20 
Пратеник на Републичкиот собор станува кан-

дидатот што бил избран во општинското собрание 
односно во општинските собранија со мнозинство 
определено со овој закон и за кого гласало мно-
зинството од сите избирачи на изборната единица, 
а од повеќе кандидати избрани во општинските 
собранија, кандидатот што добил најголем број на 
гласови во изборната единица. 

Пратеник на соборот на работните заедници 
станува кандидатот што со мнозинство определено 
со овој закон е избран во општинското собрание 
односно во општинските собранија. 

Член 21 
Верификација на мандатите врши секој собор 

одделно, 
Во случај на распуштање на одделен собор 

на Собранието, состанокот на новоизбраниот собор 
за верификација на мандатите мора да се одржи 
најдоцна петнаесет дена од денот на одржаните 
избори. 

Член 22 
На пратеник му престанува мандатот пред 

истекот на времето за кое е избран: 
1) со губиток на избирачкото право; 
2) со правосилна судска пресуда на казна 

затвор во траење подолго од шест месеци или на 
друга потешка казна; 

3) со отповикување; 
4) со уважување на оставка од страна на со-

борот чиј е член; 

5. ако настапи случај на неспоивост на пра-
теничката функција со друга функција односно 
служба; 

6) со смрт на пратеникот. 

Член 23 
Избирачите можат да го отповикаат пратени-

кот што го избрале. 

Пратеникот во секој собор на работните заед-
ници има право да го отповика, под условите пред-
видени со овој закон, општинското собрание од-
носно општинските собранија што го избрале за 
пратеник. 

Член 24 
Пратеникот на Републичкиот собор е отпови-

кан ако за отповикувањето гласало мнозинството 
на избирачите од подрачјето на изборната единица 
во која е избран. 

Пратеникот на секој собор на работните заед-
ници е отповикан ако за отповикувањето гласале 
две третини од сите одборници на општинското 
собрание односно две третини од сите одборници 
на секое од општинските собранија во кои е из-
бран. 

Член 25 
На пратеникот што е отповикан му престанува 

пратеничката функција од денот кога Собранието 
ќе утврди дека мандатот му престанал со отпови-
кување. 

Член 26 
Гласањето на изборите и гласањето за отпови-

кувањето е тајно и се врши со гласачки ливчиња. 
Избирачите гласат лично. 
Секој избирач има право само на еден глас и 

на исти избори може да гласа само еднаш за еден 
собор. 

Член 27 
Граѓанинот што е запишан во избирачкиот спи-

сок не може да биде лишен од право на глас, ниту 
да биде спречен да гласа. 

Член 28 
Загарантирана е слободата на определувањето 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
Ниту еден државен орган или службено лице 

не може да го повика избирачот на одговорност 
за гласањето, ниту од него да бара да к а ж е за 
кого гласал, или зашто не гласал односно дали 
гласал за или против отповикувањето. 

Член 29 
Со спроведувањето на изборите за пратеници 

и со гласањето за отповикување раководат изборни 
комисии и избирачки одбори. 

Органите од претходниот став се независни во 
својата работа и работат според закон и други 
прописи донесени на основа на закон. 

Изборните комисии се образуваат за време од 
четири години. 

Глава II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 30 
Изборни комисии се: Републичка изборна ко-

мисија и општински изборни комисии. 
Член 31 

Републичката изборна комисија ја сочинуваат 
претседател, секретар и пет членови. 

Општинските изборни комисии ги сочинуваат 
претседател, секретар и еден член. 

На претседателот, секретарот и членовите на 
изборните комисии им се определуваат заменици 

12 март 1965 
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Член 32 
Членовите на Републичката изборна комисија 

ги именува Републичкиот собор на Собранието, а 
на општинските изборни комисии — Републичката 
изборна комисија. 

Претседателот на Републичката изборна коми-
сија и неговиот заменик се именуваат од редот 
на судиите на Врховниот суд на Македонија. Прет-
седателите на општинските изборни комисии и 
нивните заменици се именуваат од редот на су-
диите, а во недостиг на судии молчат да се име-
нуваат и од редот на други лица што имаат прав-
на спрема односно лица што постојано работат на 
правни работи. 

Со решението за именување на членовите на 
изборната комисија се определува и нејзиното се-
диште. 

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавува во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Член 33 
Републичката изборна комисија: 
1) се г р и ж и за законито спроведување на из-

борите; 
2) ја усогласува работата и им дава упатства 

на изборните комисии по сите прашања во врска 
со спроведувањето на изборите; 

3) се грижи за обезбедување на изборен мате-
ријал за сите органи што ги спроведуваат изборите; 

4) ги објавува резултатите на изборите за пра-
теници на Собранието, како и резултатите на гла-
сањето за отповикување; 

5) дава објаснувања за примена на одредбите 
од овој закон што се однесуваат на изборната по-
стапка; 

6) врши и други задачи според одредбите на 
овој закон. 

Републичката изборна комисија пропишува об-
расци за извршувањето на овој закон. 

Републичката изборна комисија определува кои 
акти и ги доставува општинската изборна коми-
сија, како и начинот на нивното доставување, а 
може да определи некои изборни акти да чува 
општинската изборна комисија до определен рок. 

Материјални средства за спроведување на из-
борите обезбедува Собранието. 

Член 34 
Општинските изборни комисии: 
1) ги потврдуваат кандидатурите за избор на 

пратеници; 
2) ги утврдуваат резултатите на изборите за 

пратеници и ги прогласуваат кандидатите избрани 
за пратеници; 

3) поставуваат избирачки одбори за раково-
дење со гласањето на изборите за пратеници на 
Републичкиот собор како и за раководење со гла-
сањето за отповикување на тие пратеници; 

4) вршат технички подготовки за изборите; 
5) се грижат за правилната работа на избирач-

ките одбори и вршат надзор над нивната работа; 
6) издаваат соопштенија за резултатите на 

изборите на своето подрачје; 

7) вршат и други задачи според одредбите на 
овој закон. 

Општинска изборна комисија се образува по 
правило за секоја изборна единица. Во општи-
ните во кои има две или повеќе изборни единици 
се образува една општинска изборна комисија. 

Член 35 
Со гласањето за избор и отповикување на 

пратениците на Републичкиот собор раководат из-
бирачки одбори. 

Избирачки одбори се образуваат за секое ме-
сто во кое се врши гласање (избирачко место). 
Избирачките места ги определува општинската 
изборна комисија. 

Избирачките одбори обезбедуваат правилност 
и тајност на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседа-
тел и два члена. 

На претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор им се определуваат заменици. Општин-
ската изборна комисија е должна да му врачи на 
претседателот и на членовите на избирачкиот од-
бор решение за поставувањето во избирачкиот 
одбор 

Член 36 
Со изборот на пратеници во општинското со-

брание рг. доводи претседателот на општинското 
собрание со помош на два одборника на општин-
ското собрание што ќе ги определи Собранието. 

Член 37 
Член на изборна комисија или на избирачка 

одбор, како и нивни заменик може да биде гра-
ѓанин што има избирачко право. 

Членовите на изборната комисија и избирач-
киот одбор како и нивните заменици не можат да 
бидат кандидати за пратеници, а ако се согласат 
да се кандидираат им престанува должноста на 
член односно заменик во тие оргакч. 

За член на изборна комисија или избирачка 
одбор, како и за нивни заменик, не може да биде 
поставен пратеник за чие отповикување се гласа 

Член 38 
Органите за спроведување на изборите и гла-

сањето за отповикувањето одлучуваат со мнозин-
ство на гласови на своите членови. 

Општинската изборна комисија и избирачкиот 
одбор можат да одлучуваат само во полн состав. 

Член 39 
Општинското собрание и другите органи се 

должни да им даваат помош на изборните комисии 
и на избирачките одбори во извршувањето на 
нивните задачи. 

Глава III 

ПРЕДЛАГАЊЕ, НА КАНДИДАТИ 
А) Предлагање на кандидати за пратеници 

на Републичкиот собор 

а) О д с о б и р и т е н а и з б и р а ч и т е 
Член 40 

Собири на избирачите за предлагање канди-
дати за пратеници на Републичкиот собор се одр-
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жуваат за оние подрачја за кои се одржуваат со-
бири на избирачите за предлагање на кандидати 
за одборници на општинскиот собор. 

Општинската изборна комисија најдоцна во 
рок од три дена од денот на распишувањето на 
изборите со оглас ќе ги објави сите подрачја за 
кои ќе се одржат собири на избирачите. Огласот 
се објавува во седиштето на секоја општина и во 
сите места на подрачјето на изборната единица. 

Член 41 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на општинското собрание на онаа општина на 
чие подрачје се одржува собирот и тоа најдоцна 
три дена од денот на објавувањето на подрачјата 
на собирите на избирачите. 

Ако претседателот на општинското собрание 
не го свика собирот на избирачите во определе-
ниот рок во натамошен рок од пет дена собирот 
ќе го свика општинската изборна комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачите се 
објавува на вообичаен начин најдоцна три дена 
пред неговото одржување со означување на днев-
ниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржување на собирот 
на избирачите се определува така што да се овоз-
можи присуство на што поголем број избирачи. 

Член 42 
' Собирот на избирачите свикан за предлагање 

на кандидати може да се одржи ако присуствува 
најмалку една десетина од вкупниот број на изби-
рачи ед подрачјето за кое собирот се одржува, но 
тој број не може да биде помал од педесет. Ако 
вкупниот број на избирачите од подрачјето за кое 
се одржува собирот е помал од сто, собирот може 
да се одржи ако присуствува најмалку една тре-
тина од вкупниот број на избирачите. 

Ако на собирот не присуствува бројот на из-
бирачите определен со претходниот став, тој може 
да се одржи по истекот на еден час од времето 
определено за почетокот на собирот со присутниот 
број на избирачи или одржувањето на собиров 
може да се одложи односно да се свика нов со 
бир на избирачите. 

Член 43 
Право на одлучување на собирот на избира-

чите имаат само лицата што имаат избирачко пра-
во и имаат пребивалиште односно боравиште на 
подрачјето за кое се одржува собирот, а се запи-
шани во избирачкиот список. 

Член 44 
Претседателот на општинското собрание или 

одборникот на општинското собрание што тој ќе 
го определи го отвора собирот на избирачите и ра-
ководи со неговата работа до изборот на претсе-
дателство на собирот. 

Ако собирот на избирачите го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвара и со 
неговата работа до изборот на претседателство на 
собирот раководи лицето што ќе го определи оп-
штинската изборна комисија. 

Член 45 
Со работата на собирот на избирачите рако-

води претседателство на собирот што го избираат 
избирачите на собирот од својата средина. Претсе-
дателството се состои од претседавач и два члена. 

Собирот на избирачите избира од својата сре-
дина и два заверувачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачите се води 
записник што го потпишуваат претседавачот, за-
писничарот и заверувачите на записникот. 

Секретарот на општинското собрание е должен 
на собирот на избирачите да му обезбедг запис-
ничар, но собирот може за записничар да избере 
и друго лице. 

Член 46 
По изборот на претседателството на собирот 

на избирачите претседавачот ја објаснува целта 
на свикувањето на собирот и начинот на неговата 
работа и ги чита одредбите на член 43 и 44—49 од 
овој закон. 

Потоа претседавачот на собирот предлагс ",не-
вен ред: 

1. предлагање на кандидати и 
2. утврдување на кандидатите. 

Член 47 
По утврдувањето на дневниот ред се приста-

пува кон предлагање на кандидати. 
Секој избирач има право да предложи по еден 

кандидат за пратеник. Ако предлогот го подржат 
најмалку четири избирачи, предложениот канди-
дат влегува во листата на кандидати за која со-
бирот гласа. 

Предлозите се поднесуваат усно 

Член 48 
По свршеното предлагање на кандидати с^ 

пристапува кон гласање. 
Избирачите гласаат одделно за секој предло-

жен кандидат и тоа по редот по КОЈ кандидатите 
се предложени. 

Гласањето се врши јавно со кревање рака. 
Во случај на потреба се врши пребројување 

на гласовите. Секои пет избирачи имаат право да 
бараат да се изврши пребројување на гласовите 

Член 49 
За кандидат на собирот на избирачите се смета 

секој од предложените кандидати за кого гласало 
мнозинството од присутните избирачи. 

Ако ниту еден од предложените кандидати нѕ 
го добил мнозинството на гласови од претходниот 
став, се врши повторно предлагање и утврдување 
на кандидати. 

По свршеното гласање претседавачот на соби-
рот на избирачите ги соопштува резултатите на 
гласањето, како и кои од предложените кандидати 
се прифатени за кандидати на собирот на избира -
чите. 

Член 50 
Кандидат на собирите на избирачите во из-

борната единица станува секој кандидат чија кан-
дидатура е прифатена на собирите на избирачите 
што опфаќаат најмалку една десетина од вкуп-
ниот број од избирачите запишани во избирачките 
списоци за подрачјето на изборната единица. 
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Член 51 
Записникот на собирот на избирачите содрж-1 

особено: ден и час на почетокот и местото на одр 
жувањето на собирот; подрачје и изборна единица 
за кои се одржува собирот; кој го свикал и отво-
рил собирот; фамилијарно, татково и родено име 
на членовите на претседателството на собирот, на 
записничарот и на заверувачите на записникот, 
вкупен број на избирачи запишани во избирач-
киот список за подрачјето за кое се одржува со-
бирот; број на присутните избирачи, дневниот 
на собирот; кои кандидати биле предложени; кои 
кандидати се прифатени и со колкав број гласови; 
на кој начин е утврден резултатот на гласањето; 
други околности од значење за работата на соби-
рот и час на свршувањето на собирот. 

Член 52 
На основа заклучокот на собирот на избира-

чите се составува предлог на кандидатура кој со-
држи: 

1) означување дека предлогот се поднесува за 
избор на пратеник на Републичкиот собор, како л 
означување на изборната единица и денот на из-
борите во општинското собрание; 

2) означување дека предлогот е утврден на со-
бирот на избирачите и наведување податоци за тоа 
во кое место и за кое подрачје е одржан собирот 
и кога; 

3) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење за секој кандидат утврден на собирот 
на избирачите. 

Предлогот на кандидатура на собирот на изби-
рачите го потпишува претседавачот на собирот на 
избирачите. Покрај потписот мора да се означи и 
неговото фчмилијарно, татково и родено име, за-
нимање и место на живеење. Неговиот потпис мора 
да биде заверен од органот надлежен за заве-
рување. 

Кон предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачите мора да се приложи писмена изјава од 
кандидатот дека е согласен да биде кандидиран, 
заверена од органот надлежен за заверување; пот-
врда од надлежниот општински орган дека канди-
датот е запишан во избирачкиот список, што може 
да се даде на самиот предлог на кандидатурата, и 
записник за работата на собирот на избирачите, 

Кон предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачите - не мора да се приложат изјавата и 
потврдата од претходниот став ако се веќе при-
ложени КОН предлогот на кандидатурата на некој 
друг собир на избирачите на истата изборна еди-
ница. 

б) О д г р у п а и з б и р а ч и 

Член 53 
Кандидат за пратеник на Републичкиот собор 

може да предложи и група од сто избирачи од 
подрачјето на изборната единица, што се запиша-
ни во избирачкиот список. 

Ако изборната единица ја сочинуваат повеќе 
општини, предлагачите на кандидатурата мораат 
да бидат најмалку од половината општини од под-

рачјето на изборната единица, со тоа што од се-
која од тие општини мора да има најмалку по десет 
предлагачи. 

Член 54 
Предлогот на кандидатура на група избирачи 

содржи: 
1) означување дека предлогот се поднесува за 

избор на пратеник на Републичкиот собор, како к 
означување на изборната единица и денот на избо-
рите; 

2) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење на кандидатот. 

Дредлогот го потпишуваат сите предлагачи 
Покрај потписот на секој предлагач мора да биде 
означено неговото фамилијарно, татково и роден) 
име, занимање и место на живеење. Потписите на 
предлагачите мораат да бидат заверени од органот 
надлежен за заверување. 

Член 55 
Кон предлогот на кандидатурата мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава на кандидатот дека е согла-

сен да биде кандидиран, заверена од органот над-
лежен за заверување; 

2) потврда од надлежниот орган дека канди-
датите се запишани во избирачкиот список на 
подрачјето на изборната единица. Потврдата може 
да се даде и на предлогот на кандидатурата. 

Член 56 
Едно лице може да биде предлагач само на 

една кандидатура на група избирачи. Ако исто 
лице како предлагач потпише два или повеќе 
предлози на кандидатури, ќе се смета за предла-
гач само на онаа кандидатура што прва е подне-
сена на потврдување, 

Б) Предлагање на кандидати за пратеници 
на соборите на работните заедници 

Член 57 
Предлагање на кандидати за пратеници на 

секој собор на работните заедници се врши нг 
собирите на работните луѓе. 

Собирите на работните луѓе според овој закон 
се одржуваат во работните организации (стопан-
ска организација, земјоделска задруга, установа; 
и работните заедници во државен орган, опште-
ствено-политичка организација односно здружение 
(работна заедница) за кои се одржуваат собири на 
работните луѓе за предлагање на кандидати за 
одборници на соборот на работните заедници на 
општинското собрание. 

Член 58 
Предлагање на кандидати за пратеници на Сто-

панскиот собор се врши на собири на работните 
луѓе во работните организации во областа на про-
изводството, сообраќајот и врските, трговијата, 
угостителството, туризмот, занаетчиството, кому-
налните дејности, банкарството, издавачката, но-
винската или друга стопанска дејност. 

На собирот на работните луѓе учествуваат сите 
работни луѓе што работат во работната организа-
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ција односно работната заедница како и земјодел-
ците— членови на земјоделска организација, зем-
јоделците— членови на друга работна организа-
ција, членовите на нивните домаќинства што спо-
ред стартот на задругата односно на другата ра-
ботна организација се сметаат за нејзини членови, 
земјоделските работници што работат вон работна 
организација, занаетчиите — членови на комора и 
занаетчиските работници што работат вон работна 
организација. 

Член 59 
Предлагање на кандидати за пратеници на 

Просветно-културниот собор се врши на собирите 
на работните луѓе во работните организации и 
други работни заедници во областа на просветата, 
науката, уметноста и другите области на култу-
рата и физичката култура (основни, средни, виши 
и високи школи, факултети, научни установи, му-
зеи, библиотеки, театри, радио-станици, телевизи-
ски станици, издавачи и новински установи, уста-
нови од областа на информативната служба и др.). 

На собирот на работните луѓе во работна ор-
ганизација односно во работна заедница учеству-
ваат сите работни луѓе што работат во таа орга-
низација односно заедница. 

Член 60 
Предлагање на кандидати за пратеници на 

Социјално-здравствениот собор се врши на соби-
рите на работните луѓе во работните организации 
односно работкмте заедници во областа на здрав-
ството и социјалните служби (здравствени станици, 
диспанзери, центри за здравствена заштита на 
мајки и деца, здравствени домови, станици за брза 
помош, болници, заводи за здравствена заштита, 
служби за трансфузија на крв, заводи и станици 
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, ме-
дицински заводи, медицински институти, природни 
лекувалишта, опоравилишта, аптеки, здравствени 
центри, центри за рехабилитација, центри за со-
цијална работа, домови за деца и возрасни, уста-
нови за дневен престој на деца, заводи за соци-
јални прашања, заводи за социјално осигурување 
и др.). 

На собирот на работните луѓе во работна ор-
ганизација односно во работна заедница учеству-
ваат сите работни луѓе што работат во таа орга-
низација односно заедница. 

Член 61 
Предлагање на кандидати за пратеници на 

Организационо-политичкиот собор се врши на со-
бири на работните луѓе во сите работни органи-
зации, како и во работните заедници во држав-
ните органи, општествено-политичките организа-
ции и здруженијата. 

На собирот на работните луѓе во работната 
организација и во работната заедница во државен 
орган, општествено-политичка организација однос-
но здружение учествуваат сите работни луѓе што 
работат во таа организација односно заедница. 

Член 62 
Општинската изборна комисија најдоцна три 

дена од денот на распишувањето на изборите со 
оглас објавува за која работна организација, по-

гонска или деловна единица односно работна за-
едница во државен орган, општествено-политичка 
организација или здружение се одржува посебен 
собир, како и за кои од тие организации, односно 
работни заедници се одржуваат заеднички собири 
заради предлагање на кандидати за пратеници, 
како и местото на нивното одржување. 

Член 63 
Собирот на работните луѓе во работна органи-

зација го свикува претседателот на работничкиот 
совет, претседателот на задружниот совет односно 
на нив соодветниот функционер во органот на 
управување; во погоните или другите деловни еди-
ници што немаат органи на управување собирот 
го свикува раководителот на работната единица за 
која се одржува посебен собир, а во работната 
заедница — функционерот кој раководи со рабо-
тата на органот, организацијата односно службата 
(свикувач на собирот). 

Ако се одржува заеднички собир на работните 
луѓе во две или повеќе работни организации од-
носно работни заедници, собирот го свикува пре-
давникот на организацијата односно заедницата 
во која се одржува собирот односно функционерот 
кој раководи со работата на органот, организаци-
јата односно службата. 

Член 64 
Право да предлагаат кандидати и да одлучу-

ваат на собирот на работните луѓе во работна ор-
ганизација или во работна заедница имаат само 
работните луѓе што работат во работната органи-
зација, односно работната заедница за која соби-
рот се одржува односно другите работни луѓе кои 
имаат право да учествуваат на собирот и имаат 
избирачко право. 

Член 65 
Собирот на работните луѓе во работната орга-

низација односно во работна заедница го отвора 
п со него раководи, до изборот на претседателство 
на собирот, свикувачот на собирот. 

Член 66 
За кандидат на собирите на работните луѓе во 

работните организации односно во работните за-
едници на подрачјето на изборната е д и н к а се 
смета кандидатот чија кандидатура е прифатена 
на собирите што опфаќаат најмалку една десетина 
од ^иге работни луѓе во работните организации 
односно работните заедници. 

Член 67 
Доколку со одредбите на чл. 5 7 — 6 6 од ОВОЈ 

закон не е поинаку определено, на работата на со-
бирите на работните луѓе сходно се применуваат 
одредбите на член 4 0 — 5 1 од овој закон. 

Глава IV 

ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Член 68 
Предлогот на кандидатурата на собирот на из-

бирачите или на собирот на работните луѓе, како 
и предлогот на кандидатурата од група избирачи 
се поднесува на надлежната општинска изборна 
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комисија најдоцна петнаесет дена пред денот опре-
делен за избор на пратеници на општинските со-
бранија. 

Потписниците на предлогот на кандидатурата 
на собирот на избирачите односно на собирот на 
работните луѓе, како и првите три потписници на 
предлогот на кандидатурата од група избирачи се 
сметаат за подносители на предлогот на кандида-
турата. 

Член 69 
Општинската изборна комисија веднаш по 

приемот на предлогот на кандидатурата утврдува 
дали предлогот е поднесен во определениот рок 
и дали е составен според одредбите на овој закон, 
како и дали е поднесена заверена писмена изјава 
на кандидатот за согласност да биде кандидиран. 

Ако најде само формални недостатоци, коми-
сијата најдоцна 24 часа по приемот на предлогот 
ќе ги повика подносителите во рок од три дена 
да ги отстранат недостатоците. 

Ако општинската изборна комисија установи 
дека предлогот на кандидатурата е поднесен по 
истекот на рокот за поднесување на предлогот на 
кандидатурата на потврдување, или ако подноси-
телите на предлогот не постапат според одредбите 
од претходниот став со решение ќе го одбие пред-
логот на кандидатурата. 

Член 70 
Ако во предлогот на кандидатурата нема фор-

мални недостатоци односно ако утврдените недо-
статоци се отстранети во определениот рок, коми-
сијата ќе утврди дали за предложените кандидати 
е исполнет условот од член 50 односно член 66 од 
овој закон, па ако установи дека и тој услов е 
исполнет ќе ја потврди поднесената кандидатура. 

Член 71 
Ако општинската изборна комисија утврди 

дека во поглед на одделни или за сите кандидати 
не е исполнет условот од член 50 односно член 66 
од овој закон, тоа ќе го утврди со образложено 
решение и решението ќе им го достави на подно-
сителите на предлогот на кандидатура,;1. 

Ако општинската изборна комисија утврди 
дека одделен кандидат што ги исполнува условите 
од чл. 50 и 66 од ОВОЈ закон, не може според за-
конот да биде избиран за пратеник, со решение 
ќе го одбие предлогот на кандидатурата и за тоа, 
со доставување на решението, ќе ги извести под-
носителите на предлогот на кандидатурата. 

Ако исто лице е предложено за к а н д и л о во 
повеќе од една изборна единица или за кандидат 
за пратеник на повеќе собори, општинската из-
борна комисија ќе го одбие предлогот на канди-
датурата што е поднесен подоцна и за тоа ќе ги 
извести подносителите на предлогот на кандидату-
рата со доставување на решение. 

Член 72 
Решението за потврдување или одбивање на 

предлогот на кандидатурата, општинската изборна 
комисија ќе го донесе најдоцна 48 часа по истекот 
на рокот за поднесување на предлогот на канди-

датурата на потврдување, односно 48 часа по исте-
кот на рокот определен за отстранување на недо-
статоците. 

Во решението за потврдување на предлогот на 
кандидатурата ќе се означи денот и часот кога е 
примен предлогот на кандидатурата ^ соодветниот 
кандидат и која ^ по ред таа кандидатура. 

Редот на кандидатурите што ги предложиле 
собирите на избирачите односно' собирите на ра-
ботните луѓе се определува според времето кога 
е примен последниот предлог на кандидатурата 
за определен кандидат. Ако последниот предлог 
на одделен собир на избирачите односно на собир 
на работните луѓе, потребен за утврдување на 
кандидатурата, опфаќа два или повеќе кандидати 
што се опфатени и во претходните предлози, ре-
дот на нивните кандидатури се определува според 
редот по кој имињата на тие кандидати се наве-
дени во последниот предлог. 

Член 73 
Ако во предлогот на кандидатурата нема не-

достатоци или ако тие бидат отстранети, општин-
ската изборна комисија ќе го потврди предлогот 
на кандидатурата најдоцна 48 часа по неговиот 
прием, а во решението за потврдување ќе го озна-
чи и часот во кој кандидатурата е цримена и која 
е таа по ред. За потврдување на предлогот на кан-
дидатурата комисијата ги известува подносителите 
со решение што го објавува на огласна табла во 
службените простории. Оваа објава го заменува 
доставувањето на решението. 

Член 74 
Ако предлогот на кандидатурата им бил вра-

тен на подносителите заради отстранување на фор-
мални недостатоци, а подносителите постапат спо-
ред примедбите на општинската изборна комисија 
во определениот рок, ќе се смета дека предлогот 
е поднесен во времето кога прв пат и е поднесен 
на изборната комисија. 

Член 75 
Општинската изборна комисија ќ е објави во 

своите службени простории за секој потврден 
предлог на кандидатура, веднаш по неговото по-
тврдување, дека предлогот на кандидатурата е 
потврден. Ова објавување го заменува доставува-
њето на решението за потврдување на предлогот 
на кандидатурата. 

Решението за потврдување на кандидатурите 
со утврдена листа на кандидати за секој собор на 
Собранието општинската изборна комисија го до-
ставува на општинските собранија од подрачјето 
на изборна! д единица, а решението за потврду-
вањето на кандидатурите на пратениците за собо-
рите на работните заедници на Собранието го до-
ставува до Републичката изборна комисија. 

Член 76 
Ако до истекот на рокот за поднесување на 

предлозите на кандидатурите не е поднесена на 
потврда ниту една кандидатура или ако сите под-
несени предлози на кандидатури биле одбиени 
може, на собирите на избирачите односно на со-
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бирите на работните луѓе, дополнително а нај -
доцна десет дена пред денот на изборите во оп-
штинските собранија, да се предлагаат нови кан-
дидати. 

Најмалку дваесет избирачи од подрачјето за 
кое се предлага свикување на собирот односно 
најмалку дваесет работни луѓе што работат во 
работна организација односно работна заедница 
имаат право да бараат свикување на собири на 
избирачите односно на собири на работните луѓе. 

Ако собирот не биде свикан во рок од 24 часа 
од предавањето на писмениот предлог за свику-
вање на собирот, собирот можат да го свикаат 
предлагачите сами, за што ја известуваат веднаш 
општинската изборна комисија. Во овој случај 
собирот го отвора и со неговата сабота, до изборот 
на претседателство на собирот раководи лице што 
ќе го определи општинската изборна комисија. 

Во поглед свикувањето и работата на овие 
собири сходно се применуваат одредбите на чл, 
40—51 и чл. 57—67 од свој закон. 

Член 77 
Во случај н;̂  смрт на кандидат чија канди-

датура е потврдена, собирот односно групата што 
ја предложила кандидатурата може нашето умре-
ниот кандидат да и предложи на општинската 
изборна комисија на потврдување нов кандидат. 
Кандидатурата на новиот кандидат го задржува 
редот што го имала кандидатурата на умрениот 
кандидат. 

Во поглед свикувањето на собирите на изби-
рачите или собирите на работните луѓе за пред-
лагање на нов кандидат и работата на тие собири 
важат одредбите на член 76 став 2—4 од овој 
закон. 

Предлогот на новата кандидатура аги го 
предлага група на избирачи мора да биде пот-
пишан од определен број на избирачи (член 53) 
од кои најмалку педесет мораат да бидат од редот 
на предлагачите што го п о т п и ш а а предлогот на 
кандидатурата за умрениот калдидат. 

На начинот предвиден во став 1 и 2 од овој 
член ќе се постапи и во случај ако кандидатот 
од потврдената кандидатура не ги исполнува усло-
вите за кандидат за пратеник. 

Предлогот на кандидатурата во смисла на 
став 1—3 од овој член, и се поднесува на општин-
ската изборна комисија најдоцна десет дена пред 
денот на изборите во општинските собранија. 

Член 78 
Секој кандидат може да се откаже од потвр-

дената кандидатура. 
Откажувањето од кандидатурата се поднесува 

писмено до надлежната општинска изборна ко-
мисија. 

Во случај на откажување на кандидатот од 
кандидатурата, собирите, односно групите што ја 
предложиле неговата кандидатур-а можат најдоцна 
десет дена пред денот на изборите во општин-
ските собранија да и поднесат на општинската 
изборна комисија кандидатура за друг кандидат 

Член 79 
Ако предлогот на кандидатурата биде одбиен 

или кандидатот се откаже од кандидатурата или 
умре, а новиот предлог на кандидатурата не биде 
поднесен најдоцна десет дена пред денот на избо-
рите во општинското собрание, изборите ќе се 
спроведат во определениот ден на основа на оста-
натите потврдени кандидатури. 

Ако во случаите од претходниот став од овој 
член нема ниту еден предлог на потврдена кан-
дидатура, изборите ќе се спроведат најдоцна 30 
дена од денот определен за одржување на избо-
рите. 

Во случаите од претходниот став предлозите 
на новите кандидатури се поднесуваат најдоцна 
десет дена пред дополнително определениот ден за 
избори. 

Член 80 
Во случаите од чл. 77—79 од ОВОЈ закон во 

поглед на утврдувањето на нови кандидати на 
собирите на избирачите односно собирите на ра-
ботните луѓе и во поглед на кандидатурите на тие 
кандидати важат одредбите од чл. 45—52 однг.с::о 
чл. 63—67 од овој закон. 

Надлежната општинска изборна комисија со 
овие предлози на кандидатури ќе постапи најитно 
во смисла на одредбите од овој закон за потврду-
вање на кандидатурите. 

Член 81 
Општинската изборна комисија најдоцна десет 

дена пред денот определен за избори на пратеници 
во општинските собранија ќе ја објави листата на 
сите потврдени кандидатури со назначување на 
изборните единици и соборите за кои се одделни 
кандидати кандидирани и тоа во сите :,:еста од 
подрачјето на изборната единица. 

Глава V 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ) 

1) Избор и утврдување на резултатот на гласањето 
во општинското собрание 

Член 82 
Изборот на пратениците на сите собори на Со-

бранието се врши на заедничка седница на собо-
рите на општинското собрание односно з а општин-
ските собранија од подрачјето на изборната еди-
ница. 

Право да избира пратеници во општинск^о 
собрание за сите собори на Собранието има секој 
одборник на општинското собрание. 

Член 83 
Заедничка седница на соборите на општин-

ското собрание за избор на пратеници свикува 
претседателот на општинското собрание најдоцна 
пет дена пред денот определен за избор на прате-
ници во општинското собрание. 

Ако претседателот не го свика општинското 
собрание ве рокот од претходниот став, седницата 
ќе ја свика општинската изборна комисија. 
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Член 84 
Седницата на општинското собрание свикана 

за избор на пратеници може да се одржи ако при-
суствува мнозинството на одборниците од секој 
собор на општинското собрание. Оваа околност ја 
утврдува претседателот на општинското собрание 
во почетокот на седницата на основа на списокот 
на одборниците на општинското собрание. 

Ако седницата не може да се одржи поради 
тоа што не присуствува мнозинството на одборни-
ците од претходниот став ќе се одржи нова сед-
ница најдоцна во рок од седум дена од денот опре-
делен за одржување на неодржаната седница. 

Член 85 
Ота ако ќе утврди дека општинското собрание 

мо ќе полноважно да решава, претседателот ја со-
општува целта на свикувањето на седницата и го 
објавува почетокот на изборите. 

Член 86 
Во општинско собрание може да се избира 

пратеник на Републичкиот собор само од редот на 
кандидатите предложени на собирите на избира-
чите или од група избирачи, а чиј предлог на кан-
дидатура го потврдила општинската изборна ко-
мисија, а на секој собор на работните заедници на 
Собранието — само од редот на кандидатите пред-
ложени на собирите на работните луте чии пред-
лози на кандидатури ги потврдила надлежната из-
борна комисија. 

Член 87 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
Гласачките ливчиња се одделни за избор на 

пратеници на Републичкиот собор и за избор на 
пратеници на соборите на работните заедници на 
Собранието. 

Гласачкото ливче за избор на пратеници на со-
борите на работните заедници на Собранието е 
единствено за тие собори. 

На гласачкото ливче за избор на пратеници на 
Републичкиот собор прво се означува изборната 
единица за која се избира пратеникот, а потоа се 
наведува фамилијарното, татковото и роденото име 
на секој кандидат од потврдените предлози на 
кандидатурите. 

На гласачкото ливче за избор на пратеници на 
соборите на работните заедници на Собранието 
прво се означува изборната единица, а потоа се 
наведува фамилијарното, татковото и роденото име 
на секој кандидат од потврдените предлози на 
кандидатурите и тоа според свој ред: Стопански 
собор, Просветно-културен собор, Социјално-здрав-
ствен собор и Организационо-политички собор. 

На гласачките ливчиња прво се наведуваат 
имињата на кандидатите од потврдените предлози 
на кандидатурите што се предложени од собирите 
на избирачите односно од собирите на работните 
луѓе, а потоа имињата на кандидатите од потврде-
ните предлози на кандидатурите што се предло-
жени од група избирачи и тоа по редот по кој 
предлозите на кандидатурите се потврдени. 

Пред имињата на секој кандидат се става ре-
ден број. 

Гласачките ливчиња мораат да бидат заверени 
со печатот на општинската изборна комисија. 

Член 88 
Во просторијата за гласање се поставуваат две 

кутии за гласање — една за Републичкиот собор и 
една за сите собори на работните заедници на 
Собранието. 

Во просторијата за гласање мора да се истак-
нат огласи за потврдувањето на секој предлог на 
кандидатура за секој собор на Собранието. 

Член 89 
Претседателот на општинското собрание ќе му 

даде на секој одборник гласачко ливче одделно ла 
избор на пратеник во Републичкиот собор и оддел-
но за избор на пратеник во соборите на работните 
заедници на Собранието. Одборникот гласа на тој 
начин што го заокружува редниот број пред името 
на кандидатот за кого сака да гласа. 

Одборникот може да гласа само за еден канди-
дат за секој собор на Собранието во една изборна 
единица. 

Одборник може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Член 90 
Откако ќе сврши гласањето во општинското 

собрание се пристапува кон утврдување резулта-
тите на гласањето и тоа за секој собор одделно. 

Резултатот на гласањето се установува на тој 
начин што дрво се утврдува според списокот на 
одборниците на општинското собрание, вкупниот 
број на одборниците што гласале, а потоа колку 
гласови добил секој кандидат за одделен собор на 
Собранието, а колку имало неважни гласачки лив-
чиња. 

Ако се појави разлика меѓу бројот на оние што 
гласале според списокот на одборниците на опш-
тинското собрание и бројот на предадените гла-
сачки ливчиња, важи резултатот на гласањето 
според гласачките ливчиња. 

Претседателот на општинското собрание на сед-
ницата го објавува резултатот на гласањето. Ре-
зултатот на гласањето се објавува и на огласната 
табла на општинското собрание. 

Откако ќе се објави резултатот на гласањето 
претседателот на општинското собрание ја заклу-
чува седницата. 

Член 91 
За работата на седницата на општинското со-

брание се води записник, кој содржи особено: ден 
и час на почетокот и место на одржувањето на 
седницата; означување на изборната единица; вку-
пен број на одборниците; број на присутните од-
борници; кои граѓани се предложени за кандидати; 
колку одборници гласале; колку гласови добил 
секој одделен кандидат и колку имало неважни 
гласачки ливчиња; текот на гласањето и други 
околности од значење за гласањето, како и евен-
туални приговори на одборниците во поглед пра-
вилноста на гласањето; час на свршувањето на 
гласањето. 

Записникот го потпишува претседателот на оп-
штинското собрание и двата одборника (член 36). 
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Член 92 
Претседателот на општинското собрание нај -

итно и доставува на општинската изборна коми-
сија посебен омот со изборните акти кој содржи: 
записник од седницата на општинското собрание, 
список на одборниците на општинското собрание 
на основа кој се гласало и сите гласачки ливчиња. 

2) Утврдување на резултатите на гласањето 
во изборната единица 

Член 43 
Резултатите на гласањето во изборната едини-

ца ги утврдува надлежната општинска изборна ко-
мисија на основа на изборните акти и тоа за секој 
собор на Собранието одделно. 

Член 94 
Општинската изборна комисија претходно 

утврдува колку одборници има секое општинско 
собрание и колку вкупно одборници гласале, колку 
гласови добил одделен кандидат во одделно опш-
тинско собрание, а колку во целата изборна еди-
ница, како и колку имало неважни гласачки лив-
чиња и на основа на тоа ги утврдува резултатите 
на гласањето. 

Член 95 
Кога за избор на пратеници на Републичкиов 

собор во една изборна единица има еден кандидат, 
кандидатот е избран во општинското собрание ако 
добил мнозинство од гласовите од сите одборници 
на собранието. Ако во изборната единица има два 
или повеќе кандидати, освен кандидатот што до-
бил мнозинство од сите одборници на собранието, 
е избран и кандидатот што добил најмалку една 
третина од гласовите на сите одборници на собра-
нието. 

Ако имало два или повеќе кандидати и ниеден 
кандидат не добил мнозинство од сите гласови на 
одборниците на општинското собрание, лзбрани се 
оние двајца или повеќе кандидати што добиле 
најмалку по една третина ед гласовите на сите од-
борници на собранието. 

Во случај да не се постигне мнозинството пред-
видено во став 1 и 2 од овој член гласањето се 
повторува. Ако ниту на повторниот избор ни еден 
кандидат не добие потребен број гласови, целата 
изборна постапка се повторува. 

Член 96 
Кога изборната единица ја сочинуваат две или 

повеќе општини и за избор на пратеник на Репуб-
личкиот собор има еден кандидат, кандидатот е 
избран ако во секое општинско собрание од под-
рачјето на изборната единица добил мнозинство на 
гласови од сите одборници на Собранието. Ако во 
изборната единица имало два или повеќе канди-
дати, освен кандидатот што добил мнозинство гла-
сови од сите одборници на собранието, избран е 
кандидатот што во секое општинско собрание од 
подрачјето на изборната единица доби најмалку 
една третина од сите одборници на собранието. 

Ако во изборната единица има два или повеќе 
кандидати и ни еден кандидат ќе добил мнозин-

ството од сите одборници на секое општинско со-
брание избрани се оние двајца или повеќе канди-
дати што во секое општинско собрание од подра-
чјето на изборната единица добиле најмалку по 
една третина од гласовите на сите одборници на 
секое општинско собрание. 

Во случај ни еден кандидат да не добие потре-
бен број гласови предвидени во став 1 и 2 од овој 
член гласањето се повторува. Ако ниту на повтор-
ниот избор ни еден кандидат не добие потребен 
број гласови, целата изборна постапка се повто-
рува. 

Член 97 
За пратеник на Стопанскиот, Просветно-кул-

турниот, Социјално-здравствениот односно Органи-
зационо-политичкиот собор е избран кандидатот 
што добил мнозинство на гласови на сите одбор-
ници на општинското собрание. 

Ако ниту еден од кандидатите не добие во оп-
штинското собрание мнозинство на гласови од 
претходниот став, изборот се повторува и на пов-
торниот избор е избран кандидатот што добил нај -
голем број на гласови. 

Ако изборната единица ја сочинуваат две или 
повеќе општини за пратеник на Стопанскиот, Про-
светно-културниот, Социјално-здравствениот од-
носно О,рганизационо-политичкиот собор е избран 
кандидатот што добил мнозинство на гласови во 
секое општинско собрание. 

Ако ниту еден кандидат не добие потребно 
мнозинство на гласови од претходниот став избо-
рот се повторува. Ако и на повторниот избор ниту 
еден кандидат не добие потребно мнозинство во 
секое општинско собрание, изборот се повторува 
по втор пат и на повторниот избор е избран канди-
датот што добил најголем број на гласови во со-
ранието на една или повеќе општини од подра-
чјето на изборната единица на чија територија 
работи повеќе од половината од вкупниот број 
работни луѓе од соодветната област на трудот. Ако 
ниту на вториот повторен избор не се постигне 
потребно мнозинство целата изборна постапка се 
повторува. 

Ако во случајот од став 2 и 4 од овој член, два 
или повеќе кандидати со најголем број на гласови, 
добиле еднаков број на гласови, изборот се повто-
рува меѓу сите тие кандидати. 

Член 98 
За својата работа општинската изборна коми-

сија води записник за секој собор на собранието 
одделно. Записникот особено содржи: 

1) колку имало кандидати во изборната еди-
ница чии предлози на кандидатури ги потврдила 
општинската изборна комисија; 

2) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење на секој кандидат; 

3) вкупен број на одборници на општинското 
собрание односно на општинските собранија што 
гласале; 

4) вкупен број на гласови што ги добил секој 
кандидат на подрачјето на изборната единица, како 
и бројот на неважните гласачки ливчиња; 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 март 1965 

5) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење на кандидатот што е избран за пра-
теник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
општинската изборна комисија. Секој член на ко-
мисијата има право да го издвои своето мислење 
и да става забелешки на записникот. 

Член 99 
По свршената работа, општинската изборна 

комисија ќе објави на огласната табла на општин-
ското собрание односно на општинските собранија 
на подрачјето на изборната единица: 

1) колку гласови добил секој кандидат и колку 
имало неважни гласачки ливчиња; 

2) фамилијарно, татково и родено име на секоЈ 
кандидат што е избран за пратеник и за кој собор 
на Собранието. 

Член 100 
На пратениците избрани во Стопанскиот, Прос-

ветно-културниот, Социјално-здравствениот и Ор-
ганизации о-политичкиот1 собор надлежната опш-
тинска изборна комисија им издава уверенија за 
тоа дека се избрани за пратеници.. 

По утврдувањето на резултатот на изборите 
во изборната единица општинската изборна коми-
сија најитно ќе и ги достави на Републичката из-
борна комисија, согласно одредбите на овој закон, 
изборните акти за избор на пратеници за соборите 
на работните заедници на Собранието. 

Републичката изборна комисија на основа на 
изборните акти, ќе му поднесе на секој собор на 
работните заедници на Собранието извештај за 
резултатот на изборите за пратеници на тие со-
бори по изборни единици и со извештајот ќе ги 
достави сите изборни акти. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
ќе се објави во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 101 
Општинската изборна комисија е должна, по 

утврдувањето на резултатот од изборите за прате-
ници на Републичкиот собор во општинското со-
брание односно општинските собранија н,ајитно да 
и ги достави на Републичката изборна комисија 
изборните акти, согласно одредбите на овој закон 

3. Објавување и огласување на кандидатите из-
брани во општинското собрание за пратеници 

на Републичкиот собор 

Член 102 
Републичката изборна комисија е должна на ј -

доцна десет дена пред денот определен за избор 
на пратеници на Републичкиот собор од страна 
на избирачите да ги објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" ими-
њата на кандидатите избрани во општинското со-
брание односно општинските собранија како и из-
борните единици во кои тие кандидати се избрани. 

Во случаите од член 76 и 7^ од овој закон Ре-
публичката изборна комисија ќе ги објави на ист 
начин накнадно потврдените предлози на канди-
датури најдоцна пет дена пред денот на изборите. 

Член 103 
Општинската изборна комисија е должна да 

ги огласи имињата на кандидатите за пратеници 
на Републичкиот собор избрани во општинското 
собрание односно во општинските собранија нај-
доцна седум дена пред денот на изборите. Во слу-
чаите од член 76 и 79 од овој закон изборната 
комисија ќе ги огласи најдоцна три дена пред 
денот на изборите. 

Огласот содржи назив на изборната единица, 
како и фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење на кандидатот што е избран. 

Глава VI 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР ОД ИЗБИРАЧИТЕ 

1) Избирачки места и изборен материјал 

Член 104 
Гласањето на изборите за пратеници што во 

Републичкиот собор ги избираат граѓаните непо-
средно се врши на избирачките места што ги опре-
делува општинската изборна комисија по пред-
лог од органот на општинското собрание надлежен 
за работите за општа управа. Изборната комисија 
ги определува избирачките места најдоцна 15 дена 
пред денот на изборите. 

Член 105 
На секое избирачко место на подрачјето на оп-

штината му се определува реден број. 
Најдоцна пет дена пред денот на изборите во 

сите избирачки места на подрачјето на изборната 
единица општинската изборна комисија ќе објави 
кои избирачки места се определени, со назначува-
ње кои избирачи на кое избирачко место ќе гла-
саат. 

Член 106 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 
петстотини избирачи. Во болниците, санаториуми-
те, породилиштата, инвалидските домови и слични 
установи во кои има повеќе од дваесет и пег из-
бирачи се определува посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна 
просторија. 

Во просторијата каде што се врши гласањето 
ќе се уреди барем една, а по можност и повеќе 
простории така оградени што никој од останатиот 
дел на просторијата да не може да вид^ како из-
бирачот го пополнува гласачкото ливче. 

Член 107 
Најдоцна три дена пред денот на изборите 

кандидатот што е предложен од група на избира-
чи, може да и пријави на општинската изборна 
комисија по еден претставник и негов заменик 
за секое избирачко место, како и свој претставник 
и негов заменик во општинската изборна комисија 
За претставник на кандидатот и негов заменик 
може да биде предложено лице што има избирачко 
право. 

Претседателот на општинската изборна коми-
сија ќе му издаде најдоцна 48 часа пред денот на 
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изборите на секој пријавен претставник и негов 
заменик посебно уверение кое ќе им служи како 
легитимација за учество во работата на избирач-
киот одбор односно општинската изборна комисија. 

Претставниците на кандидатот имаат право да 
учествуваат во работата на избирачкиот одбор од-
носно општинската изборна комисија, но без право 
на одлучување. 

Член 108 
Општинската изборна комисија за подрачјето 

на изборната единица благовремено ќе подготви 
потребен број на гласачки кутии и отпечатени 
гласачки ливчиња, како и друг изборен материјал. 

Член 109 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) означување на изборната единица; 
2) фамилијарно, татково и родено име на кан-

дидатот за пратеник на Републичкиот собор. 

Член НО 
Ако во општинското собрание односно општин-

ските собранија се избрани два или повеќе канди-
д а т за пратеници на Републичкиот собор, на гла-
сачкото ливче се испишуваат прво имињата на 
оние кандидати што се предложени од собирите 
на избирачите и тоа по редот по кој предлозите 
на кандидатурите се поднесени на општинската 
изборна комисија, а потоа се испишуваат имињата 
на кандидатите што се предложени од група на 
избирачи, ако такви има и тоа по редот по ко! 
предлозите на кандидатурите и биле поднесени на 
општинската изборна комисија. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Општинската изборна комисија ќе го завери 
секое гласачко ливче со својот печат. 

Член 111 
Општинскиот орган надлежен за работите на 

општа управа е должен спроти денот на изборите 
да му го предаде на избирачкиот одбор потреб-
ниот материјал за гласање (гласачки кутии, гла-
сачки ливчиња, извод од постојаниот избирачки 
список, оглас на изборната комисија), а избирач-
киот одбор е должен истиот ден да утврди дали 
сите подготовки потребни за гласањето се правил-
но извршени и за тоа ќе состави записник. 

2) Гласање 

Член 112 
На денот на изборите во 7 часот ќе се состане 

избирачкиот одбор во просторијата определена за 
гласање и за нејзината состојба и за состојбата 
на материјалот за гласање (член 111^ ќе состави 
записник, што го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш 
потоа го објавува почетокот на гласањето. 

Член 113 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор од-
носно нивните заменици. Ако некој претставник 

на кандидатот на група избирачи го напушти из-
бирачкото место тоа ќе се внесе во записникот, но 
гласањето продолжува без него. 

Член 114 
Претседателот на избирачкиот одбор се гри-

жи, со помош на останатите членови на одборот, 
за одржување на редот и мирот, за време на гла-
сањето. Во случај на потреба претседателот ќе 
побара помош ОД припадниците на Народната ми-
лиција, кои кога ќе дојдат на избиралиштето се 
под негово раководство. 

Никој не може да пристапи на избиралиштето 
под оружје или со опасно орудие, освен 'во слу-

чајот предвиден во претходниот став. 
Како избиралиште се смета зградата и нејзи-

ниот двор. 
Член 115 

Во просторијата во која се гласа не може во 
исто време да има повеќе од десет избирачи. 

Претседателот на избирачкиот одбор е должен 
при предавањето на гласачкото ливче да му го 
објасни на избирачот начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни 
на избирачот, кога тоа тој ќе го побара, повторно 
да му го објаснат начинот на гласањето, а особено 
ќе внимаваат на избирачот никој да не му пречи 
во пополнувањето на гласачкото ливче и во пот-
полност да биде обезбедена тајноста на гласањето. 

Член 116 
Избирачот, откако ќе го прими гласачкото лив-

че оди во оградениот простор определен за попол-
нување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за еден канди-
дат. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче со за-
окружување на редниот број пред името на канди-
датот за кого сака да гласа, избирачот го спушта 
свитканото ливче во гласачката кутија. 

Член 117 
Избирачот, кој порадг некоја телесна мана или 

поради тоа што е неписмен, не може да гласа на 
начинот определен во член 116 од овој закон има 
право со себе да поведе пред избирачкиот одбор 
лице што наместо него ќе го пополни гласачкото 
ливче односно ќе го спушти ливчето во гласачката 
кутија. За ова избирачкиот одбор ќе донесе од-
лука и ќе ја забележи во записникот. 

Член 118 
Избирачот е должен откако ќе гласа да го 

напушти избиралиштето. 

Член 119 
Избирачкиот одбор не може да го спречи да 

гласа лицето што е запишано во изводот од посто-
јаниот избирачки список, ниту лицето што по овој 
закон може да гласа на основа на потврда. Ако 
одделен член на избирачкиот одбор или претстав-
ник на кандидатот во поглед на одделен избирач 
има нешто да 3с бележи, тоа ќе се внесе во запис-
никот, 
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Ако некој избирач се јави да гласа, а на не-
гово име некој веќе гласал, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди фамилијарното, татковото 
и роденото име, занимањето и местото на живеење 
на тоа лице да се внесе во записникот за гласа-
њето но нема да му дозволи да гласа. 

Член 120 
Избирачот што на денот на изборите не се 

наоѓа во местото каде што е запишан во избирач-
киот список може да гласа во местото во кое се 
наоѓа на денот на изборите но само во изборната 
единица во која се наоѓа неговото живеалиште и 
тоа на основа на потврда од надлежниот' орган 
дека е внесен во избирачкиот список. 

Потврди од претходниот став можат да се 
издаваат од денот на распишувањето на изборите 
до три дена пред изборите. При издавањето на 
вакви потврди ќе се назначи во избирачкиот спи-
сок дека на соодветното лице му е издадена пот-
врда. 

Во записникот за гласањето ќе се внесе фами-
лијарното, татковото и роденото име на секој из-
бирач што гласал на основа на потврда а не е 
внесен во избирачкиот список за тоа избирачко 
место. 

Член 121 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

во случај на нереди избирачкиот одбор може да 
го прекине гласањето додека редот не се воспоста-
ви. Времето за кое гласањето морало да биде пре-
кинато и причините за прекинувањето на гласа-
њето се внесуваат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа 
никој не смее да се пушти во него, но на изби-
рачите што се затекле во избиралиштето ќе им се 
дозволи да гласаат. Ако гласањето поради неред 
било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе 
се продолжи за времето колку што траел прекинот 
подолг од еден час. 

Член 122 
За време на гласањето се води записник. Во 

записникот се внесуваат сите околности што се 
важни за гласањето. Членовите на избирачкиот 
одбор и пр-етставниците на кандидатот можат да 
бараат внесување на определени околности во за-
писникот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. Записникот го потпишу-
ваат и претставниците на кандидатите, но ако тие 
не го потпишат, записникот е полноважен и без 
нивните потписи. Секој член на избирачкиот одбор 
односно претставник на кандидатот може да даде 
во записник издвоено миеле! ̂  г или да стави забе-
лешки на записникот. 

3. Утврдување на резултатите на гласањето 
на избирачките места 

Член 123 
По свршеното гласање избирачкиот одбор на ј -

напред ќе ги преброи неупотребените гласачки 
ливчиња и ќе ги стави во посебен омот, што ќе гс. 
затвори и з а п е ч а т 

Потоа избирачкиот одбор го утврдува, според 
изводот од избирачкиот список и на основа потвр-
дите, вкупниот број на избирачи што гласале. По-
тоа, избирачкиот одбор ја отвора гласачката ку-
тија и ги пребројува гласовите. Пребројувањето на 
гласовите се врши на следниот начин: претседате-
лот на избирачкиот одбор вади од гласачката ку-
тија едно по едно гласачко ливче и од секое ливче 
го чита името на кандидатот за кој избирачот гла-
сал и ги одделува оние ливчиња што се прогласени 
за неважни; еден од членовите на избирачкиот од-
бор бележи за секој кандидат посебно колку гласови 
добил, како и калку имало ливчиња прогласени за 
неважни; секое прочитано ливче претседателот го 
предава на другиот член на избирачкиот одбор. 

Претседателот ќе го покаже секое гласачко 
ливче и на претставникот на кандидатот, ако тој 
тоа го бара. 

Како неважно се смета гласачкото ливче на кое 
е заокружен редниот број пред имињата на повеќе 
од еден кандидат како и лимчето на кое се внесени 
и заокружени нови имиња, непополнетото ливче 
како и ливчето што е пополнето така што да не 
може со сигурност да се утврди за кој кандидат 
избирачот гласал. 

Ако се јави разлика меѓу бројот на гласовите 
според изводот од избирачкиот список, односно ме-
ѓу збирот на тој број и бројот на избирачите што 
гласало на основа на потврда и бројот на гласовите 
според гласачките ливчиња, важи резултатот на 
гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 124 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резул-

татот на гласањето, во записникот за гласањето ќе 
внесе особено: колку избирачи имало според изво-
дот од избирачкиот список на тоа избирачко место; 
колку избирачи гласале според изводот од избирач-
киот список; колку на основа на потврда и колку 
вкупно; колку гласови добил секој одделен канди-
дат и колку имало неважни гласачки ливчиња. Во 
записникот ќе се внесат и издвоените мислења на 
членовите на избирачкиот о,дбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на из-
бирачкиот одбор и присутните претставници на кан-
дидатите. 

Секој член на избирачкиот ^дбор и претставник 
на кандидатот може да стави забелешки на запис-
никот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се из-
даде по нивно барале потврда за резултатот на 
гласањето. Претседателот на избирачкиот одбор ќе 
го објави јавно резултатот на гласањето пред згра-
дата во која се гласало. 

Член 125 
По свршеното пребројување на гласовите из-

бирачкиот одбор ќе ги стави ве одделен омот за-
писникот со изводот ед избирачкиот список, потвр-
дите на основа на кои гласале избирачите што не 
се запишани во избирачкиот список за соодветното 
избирачко место, употребените гласачки ливчиња 
како и неупотребените гласачки ливчиња, поод-
делно, 
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Избирачкиот одбор потоа најитно и по најкус 
пат, омотот со изборните акти го доставува на над-
лежната општинска комисија на начинот што ќе 
го определи Републичката изборна комисија. 

Члек 126 
По свршеното утврдување на резултатите на 

гласањето, а најдоцна утредента, избирачкиот од-
бор е должен да го врати изборниот материјал на 
органот од кој го примил материјалот. 

4. Утврдување на резултатите на гласањето во 
изборната единица 

Член 127 
Резултатот на изборите за пратеници во секоја 

изборна единица го утврдува општинската изборна 
комисија на основа на изборните акти примени од 
избирачките одбори. 

Член 128 
Ако во изборот учествувал само еден кандидат, 

за избран за пратеник се смета ако за него гласа-
ло мнозинството од сите избирачи што се запишани 
во избирачките списоци на подрачјето на изборната 
единица. 

Ако не е постигнато мнозинството од претход 
ниот став се вршат повторни избори. 

Ако на изборите учествувале два или повеќе 
кандидати за пратеник е избран кандидатот што 
добил најголем број на гласови. 

Ако на изборите учествувале два или повеќе 
кандидати, и добиле еднаков број на гласови, се 
вршат повторни избори. 

Член 129 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

избирачи вкупно биле запишани во избирачкиот 
список и^ колку вкупно гласале во изборната еди-
ница, колку гласови добил секој кандидат во цела-
та изборна единица, како и тоа колку неважни гла-
сачки ливчиња имало и на основа тоа утврдува кој 
кандидат во смисла на член 128 од овој закон е из-
бран за пратеник. 

Ако изборната комисија утврди дека кандида-
тот што сам учествува во изборот не го добил по-
требното мнозинство (чл. 128 ст. 1) или дека два или 
повеќе кандидати со најголем број гласови добиле 
еднаков број на гласови (член 128 ст. 4) ќе објави 
дека во таа изборна единица ниту еден кандидат 
не е избран за пратеник и за тоа ќе ја извести Ре-
публичката изборна комисија. 

Ако изборната комисија утврди неправилности 
при спроведувањето на изборите на одделни изби-
рачки места или на целата изборна единица што 
битно влијаеле ил,и можеле да влијаат на резулта-
тот на изборите, ќе го поништи гласањето на из-
бирачките места на кои имало неправилности и ќе 
определи повторно гласање. 

Член 130 
За својата работа изборната комисија води за-

писник во кој внесува особено: 
1) колку кандидати имало во изборната единица 

како и фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеење на секој кандидат; 

2) вкупно по избирачки места: бројот на сите 
дадени гласови, бројот на гласовите дадени за се-
кој кандидат и бројот на неважните гласачки лив-
чиња; 

3) фамилијарното, татковото и роденото име на 
кандидатот избран за пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на из-
борната комисија. Секој член на изборната комисија 
има право да го издвои своето мислење и да стави 
забелешки на записникот. Овие права ги имаат и 
претставниците на кандидатите на група избирачи, 
но записникот важи и ако тие не го потпишат. 

Член 131 
По свршената работа општинската изборна ко-

мисија на огласната табла на општинското собра-
ние ќе објави колку гласови добил секој кандидат 
за пратеник на секое избирачко место и во избор-
ната единица, името на кандидатот избран за пра-
теник како и бројот на неважните гласачки ливчи-
ња. Општинската изборна комисија ќе им достави 
на сите општински собранија на подрачјето на из-
борната единица извештај за тоа, за да го објават 
на вообичаен начин. 

Општинската изборна комисија му издава на 
избраниот кандидат уверение дека е избран за пра-
теник на Републичкиот собор. 

По утврдувањето на резултатот од изборите во 
изборната единица, општинската изборна единица 
најитно ќе и ги достави на Републичката изборна 
комисија, согласно одредбите на овој закон, избор-
ните акти за избор на пратеници на Републичкиот 
собор. 

Член 132 
Републичката изборна комисија се состанува 

штом ќе ги добие изборните акти. Републичката из-
борна комисија, на основа на изборните акти ќе му 
поднесе извештај на Републичкиот собор за резул-
татите на изборите за пратеници во Републичкиот 
собор по изборни единици, а заедно со извештајот 
ќе ги достави и изборните акти. 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
ќе се објави во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Глава VII 

ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
1. Повторни избори 

Член 133 
Повторни избори од граѓаните за пратеници на 

Републичкиот собор се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го пониш-

ти гласањето поради неправилности при спроведу-
вањето на изборите; 

2) ако во изборот учествувал само еден к а н а -
да т и тој не добил мнозинство' на гласови од сите 
избирачи запишани во избирачкиот список во из-
борната единица; 

3) ако два или повеќе кандидати со најголем 
број на гласови добиле еднаков број на гласови. 

Повторни избори за пратеници на соборите на 
работните заедници се вршат ако и на третото пов-
торно гласање ниту еден кандидат не добие по-
требно мнозинство (член 97 ст, 4), 
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Повторни избори за пратеници се вршат и во 
случај кога во постапката за верификација на ман-
датите во соодветниот собор на Собранието се по-
ништи изборот на пратеникот поради неправилнос-
ти при спроведувањето на изборите. 

Член 134 
Ако гласањето се поништи поради неправил-

ности при спроведувањето на изборите на одделни 
избирачки места повторно гласање се врши само 
на избирачките места на кои се установени непра-
вилностите. 

Член 135 
На повторните избори за пратеници што се вр-

шат од причините наведени во член 133 став 1 точ. 
1 и 2 од овој закон гласањето во општинското со-
брание се врши според постојните, како и според 
дополнително потврдените цредлози на канди -
датури. 

Предлозите на кандидатурите за нови канди-
дати се поднесуваат најдоцна десет дена пред денот 
определен за спроведување на изборите. 

Во случаите од член 133 став 1 точка 3 од овој 
закон, повторен избор се врши само меѓу кандида-
тите што добиле еднаков број на гласови. 

Член 136 
Повторните избори за пратеници ги распишува 

надлежната општинска изборна комисија. 
Ако повторните избори се вршат на основа на 

одлука на собор на Собранието, изборите ги распи-
шува Републичката изборна комисија, која со од-
луката за распишување го определува и денот во 
кој ќе се одржат изборите. 

Повторните избори за пратеници на Републич-
киот собор од граѓаните се вршат во втората наред-
на недела, сметајќи од денот на одржаните избори. 

Член 137 
Денот во кој ќе се одржат повторните избори за 

пратеници на Републичкиот собор од граѓаните ќе 
го објави надлежната изборна комисија најдоцна 
пет дена пред денот определен за тие избори. Коми-
сијата ќе ги огласи постојните потврдени предлози 
на кандидатури како и новите, доколку има такви. 

2. Дополнителни избори 

Член 138 
Дополнителни избори се вршат кога на прате-

никот му престане мандатот. 

Член 139 
Дополнителни избори се распишуваат најдоцна 

петнаесет дена од денот на престанокот на мандатот 
на пратеникот. 

Дополнителните избори се распишуваат сам:)' 
ако до редовниот истек на мандатот на пратеникот 
преостануваат повеќе од шест месеци. 

Член 140 
Дополнителните избори се одржуваа! во рок од 

три месеци од денот кога соодветното пратеничко 
место останало упразнето. 

Одлуката за дополнителните избори се објаву-
ва во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија" најдоцна шест недели пред денот 
определен за избори. 

Член 141 
Доколку со одредбите од оваа глава не е по-

инаку определено, на повторните и дополнителните 
избори сходно се применуваат одредбите на гла-
вите Ш, IV, V и VI од овој закон. 

Глава УШ 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

1) Предлагање на отповикувањето 

а) О д с о б и р и т е н а и з б и р а ч и т е о д -
н о с н о о д с о б и р и т е н а р а б о т н и т е л у ѓ е 

Член 142 
Постапката за отповикување на пратеник на Ре-

публичкиот собор се покренува по предлог од соби -
рпте на избирачите ако за покренувањето на по-
стапката се изјасни мнозинство на избирачите на 
собирите што опфаќаат најмалку една петина од 
сите избирачи на изборната единица во која е из-
бран пратеникот чие отповикување се предлага, или 
по предлог од најмалку една третина од вкупниот 
број па избирачи на изборната единица во која е 
избран пратеникот чие отповикување се предлага. 

Член 143 
Постапка за отповикување на пратеник на еден 

од соборите на работните заедници на Собранието 
се покренува по предлог од собирите на работните 
луѓе во работните организации односно во работ-
ните заедници (член 57-61) во соодветна област на 
тјзудот и други работни луѓе што имаат право да 
предлагаат кандидати за избор на пратеници на 
соодветниот собор на Собранието, и ако' за покре-
нување на постапката се изјасни мнозинството на 
работните луѓе на собирите на кои учествувале нај -
малку една петина од сите работни луѓе ед подрач-
јето на изборната единица во која е избран прате-
никот чие отповикување се предлага. 

Член 144 

Предлог за свикување на собирите на избира-
чите за покренување на постапка за отповикување 
на пратеник на Републичкиот собор, можат да под-
несат најмалку педесет избирачи, а предлог за сви-
кување на собир на работните луѓе за отповикува-
ње на пратеник во некој од соборите на работните 
заедници на Собранието — најмалку педесет работни 
луѓе што имаат право да предлагаат кандидати за 
1'збор на пратеници на соодветниот избор. 

Предлог за свикување на собири на избирачи 
односно собирите на работните луѓе за покренување 
на постапка за отповикување на пратеник може да 
поднесе и мнозинството на одборници на општин-
ското собрание на чие подрачје е избран пратеникот 
чт-е отповикување се предлага. 

Предлог за свикување на собирот за покрену-
вање на постапка за отповикување се поднесува 
писмено. 
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Член 145 
Предлог на избирачите за свикување на собири 

на избирачите за покренување на постапка за от-
повикување на пратеници на Републичкиот собор 
му се поднесува на претседателот на надлежното 
општинско собрание, а за тоа истовремено се извес-
лува и надлежната општинска изборна комисија. 

Предлогот за свикување на собири на работ-
ните луѓе во работна организација односно во ра-
ботна единица за покренување на постапка за от-
повикуваше на пратеник на собор на работ анте 
заедници на Собранието се доставува на претседа-
телот на Работничкиот совет или нему соодветниот 
орган на управување на работната организација од-
носно на претседателот на советот на работната за-
едница во државен орган, општествено-политичка 
организација шгл здружение (свикувач на собирот) 
а за тоа истовремено се известува и надлежната оп-
штинска изборна комисија. 

Во работните заедници на државните органи, 
општествено-политичките организации и здружени-
јата во кои ќе постојат органи на самоуправува-
њето предлогот од претходниот став му се доставу-
ва на државниот орган односно на раководниот 
функционер на организаиијата или здружението 

Член 146 
Собирот на избирачите за покренување на поста-

пка за отповикување на пратеник го свикува претсе-
дателот на општинското собрание, а собирот на ра-
ботните луѓе — свикувачот на собирст на КОЈ му е 
упатен за свикување на собирот. 

Ако претседателот на општинското собрани^ о-д-
носно свикувачот на собирот не свика собир на из-
бирачите односно собир на работ ши е луѓе најдоцна 
петнаесет дена од денот на поднесувањето на пред-
логот, собирот во натамошен рок од пет дена ќе го 
свика општинската изборна комисија 

Член 147 
По извршениот избор на претседателството, прет 

седавачот ја објавува целта на свикувањето на со-
бирот и начинот на неговата работа, го чита текстот 
на предлогот за свикување на собирот и го повику-
ва претставникот на предлагачот да го образложи 
предлогот за покренување ча постапка за отповику-
вање на пратеникот. 

Собирот го претресува предлогот и по заврше-
ниот претрес пристапува кон гласање за или про-
тив предлогот за покренување на постапка за от-
повикување. 

Гласањето се врши јавно со кревање очка Во 
случај на потреба се врши пребројување на гла-
совите. 

Предлогот за покренување на постапка за от-
повикување е усвоен на собирот ако за него гласа 
мнозинството на присутните избирачи односно ра-
ботни луѓе. 

Член 148 
Ако собирот на избирачите односно собирот на 

работните луѓе не го усвои предлогот за покрену-
вање на постапка за отповикување, предлог за сви-
кување нов собир за покренување на постапка за 
отповикување на пратеникот од истите причини не 
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може да се поднесе повторно пред истекот на една 
година од денот на одржувањето на собирот на кој 
е одлучено таквиот предлог да не се усвои. 

Член 149 
За работата на собирот се води записник што 

го потпишуваат претседавачот, записничарот и заве-
рувачите на записникот. 

Записникот содржи особено: место на одржува-
ње на собирот, означување на општината, денот и 
часот на почнувањето и свршувањето на собирот; 
означување на подрачјето на собирот на избира-
чите, односно собирот на работните луѓе за кои 
собирот е одржан; кој го свикал и отворил собирот; 
фамилијарно и родено име на членовите на претсе-
дателството на собирот, записничарот и заверува^ 
мите на записникот; вкупниот број на избирачите 
односно работните луѓе што имаат право да учест-
вуваат ла собирот; број на присутните лица и днев -
ниот ред на собирот; фамилијарно, татково и родено 
име и место на живеење на пратеникот чие отпо-
викување се предлага со означување на соборот и^ 
Собранието чш е член. резултатот на гласањето за 
предлогот за покренување на постапка за отпови-
кување и причините за покренување на таа постап-
ка, ако предлогот е усвоен; на кој начин е утврден 
резултатот на гласањето; други околности от зна-
чање за работата на собирот. 

Член 150 
Ако собирот го усвои предлогот за покренува-

ње на постапка за отповикување на пратеник, се 
составува предлог за отповикување. 

Предлогот за отповикување го составува прет-
седателството на собирот, но собирот може да опре-
дели тоа да го сторат други тројца граѓани присут-
ни на собирот. Предлогот го потпишуваат членовите 
на претседателството односно другите тројца гра-
ѓани што ги определил собирот. Нивните потписи 
мора да бидат заверени од органот надлежен за за-
верување. 

б) О д г р у п а и з б и р а ч и 

Член 151 

Предлог за отповикување на пратеник на Ре-
публичкиот собор што го поднесува група на изби-
рачи мора да биде потпишан од најмалку едра 
третина од вкупниот број на избирачи што се за-
пишани во избирачкиот список на подрачјето на 
изборната единица. 

Потписите на предлагачите мора да бидат за-
верени од органот надлежен за заверување, 

Кон предлогот за отповикување на пратеник на 
Републичкиот собор мора да се приложи потврда од 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на општа управа за тоа дека потписниците на 
предлогот се запишани во избирачкиот список, ка-
ко и потврда на општинската изборна комисија за 
вкупниот број на избирачи запишани во избирач-
киот список на подрачјето на општината. 

Потврдите од претходниот став можат да се да-
дат на самиот предлог. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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2) Содржина на предлогот за отповикување 
Член 152 

Предлог за отповикување мора да содржи: 
1) фамилијарно, татково и родено име и место 

на живеење на пратени,кот чие отповикување се 
предлага; означување на соборот на Собранието чиј 
е член и на изборната единица во која е избран; 

2) причини поради кои се предлага отповику-
вање. 

Покрај потписот на секој потписник на предло-
гот за отповикување мора да се означи и неговото 
фамилијарно, татково и родело име, занимање и 
место на живеење. 

Кон предлогот на собирот на избирачите однос-
но собирот на работните луѓе мора да биде прило-
жен и записникот за работата на собирот на кој е 
усвоен предлогот за отповикување. 

Член 153 
Предлог за отпови,кување се поднесува писмено': 
Предлогот за отповикување на пратеник на Ре-

публичкиот собор, како и предлогот за отповику-
вање на пратеник избран во еден од соборите на 
работните заедници на Собранието се поднесува до 
Републичката изборна комисија преку надлежната 
општинска изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна без 
одлагање да го достави до Републичката изборна ко 
мисија поднесениот предлог за отповикување на 
пратеникот. 

3) Испитување на предлог и распишување на 
гласање за отповикување 

Член 154 
Републичката изборна комисија испитува дали 

поднесениот предлог за отповикување е составен 
согласно одредбите на овој закон, не влегувајќи во 
испитување на оправданоста на причините изнесе-
ни во предлогот. 

АКО предлогот содржи само формални недоста-
тоци, Републичката изборна комисија предлогот ќе 
им го врати на подносителите за да ги от-
странат недостатоците, определувајќи рок во кој 
тоа мора да биде извршено. 

Републичката изборна комисија со решение ќе 
го одбие предлогот што не ги исполнува условите 
од одредбите од овој закон, или ако подносителите 
во определениот рок не ги остраниле формалните 
недостатоци. Комисијата ги известува за тоа под-
носителите на предлогот со дост. вување на реше-
ние. За подносители на предлогот се сметаат пот-
писниците на предлогот. 

Член 155 
Ако Републичката изборна комисија утврди 

дека предлогот за отповикување на пратеник ги 
исполнува условите според одредбите на овој закон, 
ќе го потврди предлогот и ќе распише гласање за 
отповикување и тоа во рок од триесет дена од де-
нот на потврдувањето на предлогот за отповику-
вање. 

Решението за распишување на гласање за от-
повикување содржи: фамилијарно, татково и ро-
дено име на пратеникот за чие отповикување се 

гласа, означување на соборот на Собранието чиј 
член е пратеникот чие отповикување се предлага, 
означување на изборната единица во која ќе се 
врши гласањето и денот определен за гласање. 

За отповикување на пратеник на Републичкиот 
собор се гласа само во недела. 

Член 156 
Републичката изборна комисија е должна за 

распишување на гласањето за отповикување да го 
извести соборот на Собранието чиј е член пратени-
кот чие отповикување се предлага, самиот прате-
ник и надлежната општинска изборна комисија. 

Решението на Републичката изборна комисија 
за распишување на гласање ѕа отповикување на 
пратеник се објавува во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", најдоцна пет-
наесет. дена пред денот определен за гласање. 

4) Гласање за отповикување 

а) З а п р а т е н и к н а Р е п у б л и ч к и о т с о б о р 

Член 157 
Гласањето за отповикување на пратеник на Ре-

публичкиот собор ќе се врши на избирачките места 
на подрачјето на изборната единица во која прате-
никот е избран. 

Општинската изборна комисија е должна нај-
доцна седум дена пред денот определен за гласање 
за отповикување да ги определи избирачките места 
на кои ќе се гласа и за секое избирачко место 
да именува избирачки одбор што ќе раководи со 
гласањето за отповикување. 

Член 158 
Општинската изборна комисија е должна да 

издг?де оглас за определување на гласање за отпо-
викување. 

Овој оглас мора да содржи: фамилијарно, тат-
ково и родено име на пратеникот за чие отповику-
вање се гласа, означување на соборот на Собрание-
то чиј е член п р а т е н и о т за чие отповикување се 
гласа, како и означување на изборната единица во 
која се врши гласањето за отповикување и денот 
на гласањето. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди ог-
ласот за определување на гласањето за отповику-
вање на пратеникот да биде објавен најдоцна се-
дум дена пред денот определен за гласање за от-
повикување во сите места на подрачјето на избор-
ната единица во која се врши гласањето за отпо-
викување. 

Член 159 
Најдоцна три дена пред денот определен за гла-

сање за отповикување на пратеникот за чие отпо-
викување се гласа подносителите на предлогот за 
отповикување можат да и пријават на општинската 
изборна комисија по еден свој претставник и еден 
негов заменик за секое избирачко место. За прет-
ставник на пратеникот односно на подносителот на 
предлогот за отповикување и за негов заменик мо-
жат да бидат предложени само лица што имаат из-
бирачко право. Претседателот на општинската из-
борна комисија најдоцна 48 часа по приемот на 
пријавата за секој претставник и заменик ќе из-
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даде уверение на основа кое тие ќе можат да уче-
ствуваат во работата на избирачкиот одбор но без 
право на одлучување. 

Пратеникот за чие отповикување се гласа и 
подносителите на предлогот за отповикување мо-
жат да пријават свој претставник и негов заменик 
и ве општинската изборна комисија. 

Член 160 
На секое избирачко место ќе се постави гласач-

ка кутија за гласање за отповикувањето на која ќе 
се истакне оглас за определување гласањето за от-
повикување. 

Претседателот на избирачкиот одбор на секој 
избирач му предава гласачко ливче. 

Гласачкото л,ивче го содржи фамилијарното, 
татковото и родено име и местото на живеење на 
пратеникот за чие отповикување се гласа, а под 
името на пратеникот се отпечатени еден под друг 
зборовите „за отповикување" и „против отповику-
вање". 

Ако избирачот гласа за отповикувањето на пра-
теникот, ги заокружува зборовите „за отповикува-
ње", а ако гласа против неговото отповикување ги 
заокружува зборовите „против отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување", ни зборовите „против 
отповикување" како ^ гласачките ливчиња попол-
нети така што да не може со сигурност да се утвр-
ди дали избирачот гласал за или против отповику-
вањето се сметаат за неважни. 

Член 162 
По свршеното гласање се врши пребројување на 

гласачките ливчиња и се утврдува бројот на лив-
чињата на кои е гласано за о:повикувањето, бројот 
на ливчињата на кои е гласано против отповикува 
ње како и бројот на неважните ливчиња. 

По свршеното пребројување во записникот за 
работата на избирачкиот одбор ќе се внесе колку 
избирачи имало на тоа избирачко место според из-
водот од избирачкиот список, колку избирачи гла-
сале според изводот од избирачкиот список, бројот 
на гласачките ливчиња на кои е гласано за о по-
викувањето, бројот на ливчињата на кои е гласон Ј 
против отповикувањето и бројот на неважните лив-
чиња. 

По свршената работа, избирачкиот одбор пред 
зградата во која е вршено гласањето, ќе го објава 
резултатот од гласањето на тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор најитно и по најкус пат ќе 
и го достави записникот за гласањето со гласачките 
ливчиња и сите останати изборни материјали на 
надлежната општинс,ка изборна комисија, на начи-
нот што ќе го определи Републичката изборна ко-
мисија. 

Член 163 
На основа на материјалот примен од избирачки 

одбори, општинската изборна коми сит а ќе утврди 
колку избирачи вкупно гласале во изборната еди-
ница, колку вкупно гласале за отповикувањето а 
колку против отповикувањето, бројот на неважни-
те ливчиња, како' и вкупниот број на избиоачите 
запишани во избирачкиот список на целата изборна 

единица и на основа тоа ќе установи дали прате-
никот е отповикан. Овие податоци комисијата ќе ги 
Енесе во записникот за својата работа. 

За резултатите од гласањето комисијата писмено 
ќе ја извести Републичката изборна комисија и пра-
теникот за чие отповикување се гласало. 

Член 164 
Откако општинската изборна комисија ќе го ут-

врди резултатот од гласањето за отповикување, ќе 
го објави на огласната табла на општинското собра-
ние на подрачјето на изборната единица и без од-
лагање ќе му достави на Републичкиот собор, 
преку Републичката изборна комисија, извештај за 
својата работа со сите акти што се однесуваат на 
постапката за гласањето за отповикување. 

б) З а п р а т е н и к н а с о б о р н а р а б о т н и т е 
з а е д н и ц и 

Член 165 
Гласањето за отповикување на пратеник на 

собор на работните заедници на Собранието се врши 
на седница на општинското собрание. 

Ако изборната единица опфаќа две или повеќе 
општини, гласањето се врши во секое општинско 
собрание одделно. 

Право да гласаат за отповикување имаат сите 
одборници на општинското собрание. 

Член 166 
Одборниците на општинското собрание гласаат 

за отповикувањето на тој начин што ги заокружу-
ваат зборовите „за отповикување" или зборовите 
„против отповикување". 

За гласањето се составува записник. 

Член 167 
На основа материјалот примен од општинските 

собранија, надлежната општинска изборна комисија 
го утврдува резултатот од гласањето на отповику-
вање и на основа тоа утврдува дали пратеникот е 
отповикан според одредбите на овој закон (член 24). 

По утврдувањето на резултатот од гласањето за 
отповикување општинската изборна комисија, без 
одлагање, преку Републичката изборна комисија, 
ќе хму достави на надлежниот собор на Собранието 
извештај за својата работа со сите акти што се од-
несуваат на постапката за гласање за отповикување. 

Член 168 
Ако со одредбите на член 157—167 од овој за-

кон не е поинаку определено за постапката за гла-
сање за отповикување на пратеник на Републич-
киот собор и за утврдување на резултатот на 
гласањето, сходно се применуваат одредбите од гла-
вите Ш, IV, V и VI од овој закон, а за постапката 
за гласањето за отповикување на пратеници на со-
борите на работните заедници и за утврдувањето на 
резултатот на гласањето за отповикување на тие 
пратеници сходно се применуваат и одредбите на 
член 157—164 од овој закон. 
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Глава IX 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1) Приговори п жалби 

Член 169 
Заради неправилности во работата на соборите 

на избирачите на кои е извршено кандидирање 
за избор на пратеници на Републичкиот собор или 
на КОЈ е претресуван предлогот за покренување на 
постапка за отповикување на пратеник избран во 
тој собор, како и заради неправилности во работата 
на избирачкиот одбор при изборите односно отпо-
викувањето на пратеник на тој собор, секој канди-
дат односно пратеник чие отповикување се пред-
лага, како и секој избирач, имаат право да поднесат 
приговор до надлежната општинска изборна ко-
мисија. 

Заради неправилности во работата на собирите 
на работните луѓе во работните организации и во 
работните заедници во кои е извршено канд,идирање 
за избор на пратеник, за соборите на работните за-
едници на Собранието или на кои е протресувам 
предлогот за покренување на постапка за отпови-
к,ување на пратеник во еден од тие собори, имаат 
право да поднесат приговор до надлежната општин-
ска изборна комисија пратеникот чие отповикува-
ње се предлага како и секој работен човек што 
има право да учествува на собирот на работните 
луѓе. 

Ако општинската изборна комисија, по повод 
на приговорите поднесени пред истекот на рокот 
за поднесување на предлозите на кандидатурите на 
потврдување, утврди неправилности во работата на 
собирот што битно влијаеле или можеле да влијаат 
на утврдувањето на кандидатурата на собирите, ќе ја 
поништи работата на собирот на кој имало непра-
вилности и ќе определи во одреден рок да се свика 
нов собир. 

Ако група од најмалку десет луѓе во работна 
организација или во работна заедница смета дека 
кандидатот за пратеник на собор на работните заед 
ници на Собранието не ги исполнува условите да 
биде избран во соодветниот собор, можат да подне-
сат приговор до надлежната општинска изборна 
комисија која по приговорот одлучува при решава-
њето за потврдувањето на кандидатурата. 

Чл,ен 170 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидатурата, 
како и против решението на таа комисија со кое се 
утврдува дека не се исполнети условите за потвр-
дување на кандидатурата, подносителите на соод-
ветниот предлог на кандидатура можат да изјават 
жалба до Врховниот суд на Македонија во рок од 
48 часа од приемот на решението. Врховниот суд 
на Македонија ќе донесе решение по жалбата во 
рок од 48 часа по приемот на жалбата. 

Против решението на изборната комисија со кое 
е потврдена кандидатура за пратеник на собор на 
работните заедници на Собранието група работни 
луѓе што поднеле приговор во смисла на член 16Б 
став 4 од овој закон може да изјави жалба до Вр-

ховниот суд на Македонија ако смета дека канди-
датот не ги исполнува условите да биде избиран во 
соодветниот собор. 

Член 171 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија, доколку не е поинаку определено во член 
170 од овој закон, секој кандидат и секој избирач 
може да изјави жалба до надлежниот собор на 
Собранието. Жалба против решението на општин-
ската избојрна комисија донесено во врска со из-
борот на пратеник може да изјави и секој член на 
општинското собрание во кое е извршен изборот 
Тие можат да му укажат на надлежниот собор на 
Собранието и на неправилностите во работата на 
избирачкиот одбор или во работата на собирите на 
избирачите оди сено собирите на работните луѓе во 
поглед предлагањето на кандидати. 

Пратеник за чие отповикување се гласало и се-
кој избирач односно секој одборник на општинското 
собрание што одлучувало за отповикувањето на 
пратеникот можат против решението на општин-
ската изборна комисија донесено во врска со спро-
ведувањето на одлуката за отповикување на прате-
ник да изјават жалба до надлежниот собор на Со-
бранието 

Жалбата изјавена до денот на изборите односно 
до денот на гласањето за отповикување се поднесу-
во преку Републичката изборна комисија, а жалбата 
изјавена по тој ден направо до надлежниот сабо") 
на Собранието. 

Жалбата до соборот на Собранието се поднесув д 
најдоцна до денот на состанокот на верификацио-
ниот одбор а жалбата што се однесува на дополни-
телните избори или на гласањето за отповикувања-
на пратеник — во рок од 15 дена од денот на избо-
рите односно гласањето за отповикувањето. 

Член 172 
Против решението на Републичката изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот за отповикуваш; 
на пратеник, подносителите можат да изјават жал-
ба до Врховниот суд на Македонија. Жалбата се 
поднесува во рок од три дена од денот на приемот 
на решението. 

2) Казнени одредби 

Член 173 
Со парична казна или казна затвор до еди ч 

година ќе се казни за кривично дело: 
1) кој со подмитување влијае на избирач на 

изборите или при отповикувањето на пратеници да 
гласа за или против определен кандидат, односно за 
или против отповикувањето на пратеник или вооп-
што да не гласа, или да потпише предлог на кан -
дидатура или предлог за отповикување, или да го 
одрече потписот што го дал на нив, 

2) избирач кој гласал и одново гласа или се 
обиде да гласа на изборите за ист собор на Собра-
нието или при гласањето за отповикување за пра-
теник во иста изборна единица: 

3) избирач кој на изборите или при гласањето 
за отповикување гласа или се обиде да гласа на-
место друг под негово име; 
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4) кој спротивно на одредбите на член 114 став 
2 од овој закон дојде на избиралиште под оружје 
или со некое опасно орудие, како и кој без повик 
од претседателот на избирачкиот одбор нареди да 
с . доведе оружена сила на избиралиштето или ја 
доведе без негова наредба: 

5) кој уништи, прикрие, оштети или однесе не-
која исправа за изборите или за гласањето за от-
повикување, или некој предмет што служи за избор 
или гласање за отповикување; 

6) службено лице што ќе повика избирач на 
одговорност поради гласањето или од него бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал, односно 
дали гласал за или против отповикувањето. 

Член 174 
Со парична казна до 50.000 динари или со казна 

затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело 
1) кој при гласањето непристојно се однесува: 
2) кој, откако гласал односно откако се утврди 

дека не е запишан во избирачкиот список, на опо-
мена од претседателот од избирачкиот одбор не г.з 
напушти избиралиштето; 

3) кој им пречи во работата на избирачкиот од-
бор или на изборната комисија; 

4) членот на избирачкиот одбор или на избор-
ната комисија, како и секое друго лице кое на 
било к ј друг начин ја повреди тајноста на гласа-
њето. 

Член 175 
За кривично дело фалсификат, повреда на сло-

бодата на определувањето на избирачот, спречува-
ње на службеното лице во вршењето па службената 
должност, навреда или клевета на член на прет-
седателство на собир на избирачите или член на 
избирачки одбор или изборна комисија при врше-
њето на нивната службена должност, како и за 
било кое друго кривично дело предвидено во Кри-
вичниот законик сторено во врска со изборот или 
Отповикувањето на пратеници, сторителот ќе се 
казни според одредбите па Кривичниот законик. 

Член 176 
Сите дејствија што се казнуваат според овој за-

кон или според Кривичниот законик сторени на 
избиралиштето, избирачкиот одбор ќе ги внесе во 
својот записник со означување на името, занима-
њето и местото на живеење на сторителот . 

Откако општинската изборна комисија ќе ја 
сврши својата работа, ќе состави извод и од при-
мените записници за сите казниви дејствија, ако 
имале такви, и овие изводи ќе му ги достави на 
давнкот обвинител за покренување на кривична 
постапка. 

Глава X 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 177 
Материјални средства за спроведување на пр-

вите избори според овој закон ќе обезбеди Изврш-
ниот совет. 

Член 178 
Сите дејствија и акти на државните органи, ка-

ко и сите поднесоци и останати списи во врска со 
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спроведувањето на избори за пратеници, се ослобо-
дени од плаќање такси. 

Член 179 
Во работните заедници во државните органи, 

општествено-политичките! организации и здруже-
нијата во кои не постојат органи на самоуправува-
ње за пратеници на Организационо-политичкиот 
собор на изборите што ќе се одржат во 1965 година 
можат да бидат избрани членовите на извршните 
одбори на синдикалните организации во т:те орга-
ни, општествено-политички организации односно 
здруженија. 

Член 180 
До донесувањето на закон односно статут со КОЈ 

ќе се регулира кој се смета како член на задругата, 
право да учествуваат на собирите на работните луѓе 
што се одржуваат за предлагање пратенички кан-
дидати за Стопанскиот собор, покрај земјоделците 
— членови на задругата или Друга работна орга-
низација во областа на земјоделството имаат и чле-
новите на нивните домаќинства што се занимаваат 
со земјоделство. 

61. 
На основа член 40 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за избор на одборници 
на општинските и околиските собранија („Службен 
весник на СРМ" бр. 2/65 од 25 јануари 1965 година), 
Законодав,но-правната комисија на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 1 март 1965 година, го утврди 
пречистениот текст на Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија и Градското собра-
ние на Скопје. 

Пречистениот текст ги опфаќа одредбите на 
Законот за избор на одборници на општинските и 
околиските собранија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/63 од 12 април 1963 година) и неговите из-
менувања и дополнувања („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65 од 2? јануари 1965 година) во кои е 
означено времето на влегувањето во сила на ТОЈ 
закон и на неговите изменувања и дополнувања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-438 
2 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Благој Левков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИ -

ТЕ СОБРАНИЈА И ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ 
НА СКОПЈЕ 

Глава I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборот и отповикувањето на одборниците на 

општинското собрание и Градското собрание на 
Скопје (во натамошниот текст: Градско собрание) 
се вршат според одредбите на овој закон. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 2 
Одборниците на општинскиот собор на опш-

тинското собрание ги избираат граѓаните што се 
запишани во избирачкиот список на подрачјето на 
општината на основа општо, еднакво и непосредно 
избирачко право. 

За одборник на општинскиот собор на општин-
ското собрание може да биде избран секој граѓанин 
што има избирачко право. 

Член 3 
Одборниците на соборот на работните заед-

ници на општинското собрание ги избираат работ-
ните луѓе што на подрачјето на општината работат 
во работните организации, државните органи, оп-
штествено-политичките организации и здружени-
јата, земјоделците — членови на земјоделска за-
друга, земјоделците — членови на други работни 
организации, членовите на нивните домаќинства 
што според статутот на задругата односно на ра-
ботната организација се сметаат за нејзини чле-
нови, занаетчиите — членови на комора, земјодел-
ските и занаетчиските работници што работат 
вон работна организација. 

За одборник на соборот на работните заедници 
на општинското собрание може да биде избирач 
секој работен човек што има право да избира од-
борници на овој собор, како и член на орган на 
управување во работна организација односно ра-
ботна заедница во државен орган, општествено -
политичка организација и здружение, член на 
управување на здружение на работни организации, 
како и функционер на синдикатите или на опш-
тествено-политичка организација (во општината. 

Член 4 
Одборниците на Градското собрание ги изби-

раат општинските собранија од подрачјето на 
град Скопје од редот на своите одборници сраз-
мерно со бројот на жителите на општината. 

Член 5 
Бројот на одборниците на општинското од-

носно околиското собрание се утврдува со статутот 
на општината со оглед бројот на жителите на оп-
штината, со тоа што не може да биде помал од 20 
ни поголем од 70 одборници на секој собор на оп-
штинското собрание. 

Член 6 
Избори за одборници на општинското собра-

ние распишува општинското собрание. 
Избори за одборници на Градското собрание 

распишува Градското собрание. 
Изборите за нови одборници мора да се одр-

жат најдоцна 15 дена пред, истекот на изборниот 
период на одборниците на кои им преставува 
мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите на одборниците не може да по-
мине повеќе од два месеци ниту помалку од еден 
месец. 

Член 7 
Ако на одборниците на општинското и Град-

ското собрание им е продолжен мандатот, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

ќе распише избори најдоцна во рок од седум дена 
по престанокот на причините заради кои мандатот 
им бил продолжен. 

Член 8 
Изборите за одборници на општинското собра-

ние се вршат во ист дон на целата територија на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Изборите за одборници на општинскиот собор 
и на соборот на работните заедници не можат да 
се одржуваат во ист ден. 

Времето помеѓу изборите за одборници на оп-
штинскиот собор и за одборници на соборот на ра-
ботните заедници на општинско собрание не 
може да биде подолго од осум дена. 

Изборите за одборници на општинскиот собор 
се вршат во недела. Изборите за одборници на со-
борот на работните заедници можат да се вршат и 
во друг ден. 

Денот на изборите се определува со актот за 
распишувањето на изборите. 

Член 9 
Актот за распишувањето на изборите за од-

борници на општинското собрание се објавува во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Актот за распишување на дополнителни избор;: 
за избор на одборници на општинското собрани:? 
се објавува со оглас што се истакнува на сите ме-
ста на подрачјето на изборната единица. 

Член 10 
Именуван функционер и службеник на орган 

што му одговара на општинското собрание и судија 
на општински суд не може истовремено да биде 
одборник на општинско собрание. 

Именуван функционер и службеник што му 
одговара на Градското собрание не може истовре-
мено да биде одборник на Градското собрание. 

На функционерот, службеникот и судијата од 
претходните ставови што е избран за одборник му 
престанува функцијата односно служба: %а со денот 
на верификацијата на мандатот. 

Член 11 
Изборот на одборници на општинското собра-

ние се врши по изборни единици. 
Изборните единици се утврдуваат со одлука 

на општинското собрание на основа на податоците 
од општиот попис на жителите. 

Изборните единици се образуваат така што по 
правило на еднаков број жители односно работни 
луѓе да се избира едсл одборник на општинскиот 
собор односно на ссГорот на работните заедници. 

Член 12 
Во изборната единица се избира, по правило, 

еден одборник. 
Едно лице може да биде кандидат само во една 

изборна единица. 
Член 13 

Никој не може истовремено да биде кандидат 
за одборник на обата собора на општинското со-
брание, 
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Никој не може да биде кандидат за одборник 
на соборот на општинското собрание чиј член бил 
во изминатиот мандатен период. По исклучок, од-
борник на општинско собрание што бил избран за 
одборник на Градското собрание може да биде 
кандидиран за одборник на истиот собор на опш-
тинското собрание уште во наредниот мандатен 
период, ко во тој период не може да биде избраа 
за одборник на Градското собрание. 

Член 14 
Одборниците на општинското односно Градско-

то собрание се избираат за време од четири го-
дини. 

Секои две години се врши избор на половина-
та одборници на секој собор на општинското и 
Градското собрание. 

Член 15 
Изборите за одборници на општинските собра-

нија се одржуваат најдоцна во месец април. 
-Почетокот на траењето на мандатот се смета 

од денот на верификацијата на мандатот. 
Мандатите на новоизбраните одборници се ве-

рифицираат најдоцна до 15 април во годината во 
која се вршат изборите. Со денот на верификаци-
јата на мандатите на новоизбраните одборници им 
престанува мандатот на поранешните одборници. 

Секој собор на општинското и околиското со-
брание врши верификација на мандатите на своите 
членови. 

Член 16 
Кандидати за одборници на општинскиот со-

бор предлагаат граѓаните на собирите на изби-
рачите, како и со овој закон определен број на 
избирачи. 

Кандидати за одборници на соборот на работ-
ните заедници на општинското собрание предла-
гаат собирите на работните луѓе во работните 
организации и други работни заедници во рамките 
на својата група, а под условите од овој закон и 
други работни луѓе. 

Кандидати за одборници на Градското собра-
ние има право да предлага секој одборник на оп-
штинското собрание во кое се врши изборот на 
одборници на Градското собрание. Предложениот 
кандидат се внесува во списокот на кандидатите 
ако предлогот го подржуваат уште четири други 
одборници. 

Член 17 
Заради што пошироко учество на граѓаните и 

што попотполно остварување на начелото на јав-
носта во постапката на кандидирањето, организа-
циите на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ можат со учество на претставници на опш-
тествено политичките и другите организации, јав-
но да ги претресуваат прашањата во врска со 
предлагањето на кандидати за одборници. 

Член 18 
За одборник на општинското собрание е избран 

кандидатот за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи од изборната единица. 

Ако во изборната единица е кандидиран двоен 
или поголем број одборници од бројот на одборни-
ците што се избираат во таа изборна единица, за 

одборници се избрани кандидатите што добиле на ј -
голем број гласови. 

За одборник на Градското собрание е избран 
кандидатот што добил мнозинство од гласовите на 
сите одборници од општинското собрание. 

Член 19 
На одборник на општинското собрание му пре-

станува мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран: 

1) со губиток на избирачкото право; 
2) со правосилна судска пресуда на казна 

затвор во траење подолго од шест месеци или на 
друга потешка казна; 

3) со отповикување; 
4) со уважување на оставка од страна на со-

борот чиј е член; 
5) ако настапи случај на неспоивост на од-

борничката функција со друга функција или 
служба; и 

6) со смрт на одборникот. 

Член 20 
На одборник на Градското собрание му пре-

станува мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран: 

1) со престанување на мандатот на одборник 
на општинско собрание; 

2) со отповикување од страна на општинското 
собрание што го избрало во Градското собрание; 

3) со уважување на оставка од страна на со-
борот чиј е член; 

4) ако настапи случај на неспоивост на од-
борничката функција со друга функција или 
служба; 

5) со смрт на одборникот. 

Член 21 
Избирачите можат да го отповикаат одборни-

кот на општинското собрание што го избрале. 
Одборникот на Градското собрание може да го 

отповика општинското собрание што го избрало. 

Член 22 
Одборникот на општинското собрание е отпо-

викан ако за отповикувањето гласало мнозинството 
на избирачите од подрачјето на изборната единица 
во која е избран. 

Одборникот на Градското собрание е отповикан, 
ако за отповикувањето гласало мнозинство од сите 
одборници на општинското собрание. 

На отповиканиот одборник на општинското со-
брание што бил избран за одборник на Градското 
собрание му престанува мандатот во Градското со-
брание. 

На отповикан одборник на Градското собрание 
не му престанува мандатот во општинското со-
брание. 

Член 23 
На одборник на општинското односно Градското 

собрание што е отповикан му престанува одбор-
ничката функција од денот кога соодветното со-
брание ќе утврди дека мандатот му престанал со 
отповикување. 
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Член 24 
Гласањето на изборите и гласањето за отпови-

кување е тајно и се в,рши со гласачки ливчиња 
Избирачите гласаат лично. 
Секој избирач има право само на еден глас к 

на исти избори може да гласа, само еднаш за еден 
собор. 

Член 25 
Граѓанинот што е запишан во избирачкиот спи-

сок не може да биде лишен од право на глас, ниту 
да биде! спречен да гласа. 

Член 26 
Загарантирана е слобадата на определувањето 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
Ниту еден државен орган или службено лице 

не може да го повикува избирачот на одговор-
ност за гласањето, ниту од него да бара да каже 
за кого гласал или зошто не гласал односно дали 
гласал за или против отповикувањето. 

Член 27 
Со спроведувањето на изборите за одборници и 

со гласањето за отповикување раководат изборни 
комисии и избирачки одбори. 

Органите од претходниот став се независни во 
својата работа и ,работат според закон и други 
прописи донесени на основа на закон. 

Изборните комисии се образуваат за време од 
четири години. 

. Член 28 
Ако изборите за општинско собрание се вршат 

кога и изборите за Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија односно за Сојузната скуп-
штина, кандидирање^ на одборници за општинско 
собрание може да се врши на исти собири на из-
бирачите односно и собири на работните луѓе на 
кои се врши кандидирање на републички и сојуз-
ни пратеници, но сите изборни дејства за избор 
на одборници на општинското собрание се вршат 
одделно. 

Според одредбите од претходниот став ќе се 
постапи и во случај кога во општинското собрание 
се вршат во ист ден избори за Градското собрание 
и за Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија односно за Сојузната скупштина. 

Член 29 
Средства за спроведување на изборите и за 

работата на општинските изборни комисии обезбе-
дуваат општините. 

Глава II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 30 
Изборни комисии се: Републичка изборна ко-

мисија, Градската изборна комисија и општински 
изборни комисии. 

Со решението а именување на членовите на 
изборна комисија се определува и нејзиното се-
диште. 

Член 31 
Републичката изборна комисија ја сочинуваат 

претседател, секретар и пет членови. 
На претседателот, секретарот и членовите на 

изборната комисија им се определуваат заменици. 
Членовите на Републичката изборна комисија 

ги именува Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Претседателот на Републичката изборна коми-
сија и неговиот заменик се именуваат од редот на 
судиите на Врховниот суд на Македонија. 

Составот и измените во составот на Републич-
ката изборна комисија се објавуваат во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 32 
Градската и општинската изборна комисија ги 

сочинуваат претседател, секретар и еден член. 
На претседателот, секретарот и членот на из-

борната комисија им се определуваат заменици. 

Член 33 
Градската изборна комисиј,а ја именува Град-

ското собрание, а општинските изборни комисии 
ги именуваат општинските собранија. 

Претседателот на Градската изборна комисија 
и неговиот заменик се именуваат од редот на су-
диите. Претседателите на општинските изборни 
комисии и нивните заменици се именуваат од ре-
дот на судиите, а во недостиг на судии можат да 
се именуваат и од редот на други лица што имаат 
правна спрема односно лица што постојано рабо-
тат на правни работи. 

Составот и измените во составот на Градската 
и општинските изборни комисии се објавуваат во 
службеното гласило на Градското односно оп-
штинското собрание. 

Член 34 
Републичката изборна комисија: 
1) се грижи за законитото спроведување на 

изборине; 
2) ја усогласува работата и им дава упатства 

и на изборните комисии по сите прашања во врска 
со спроведувањето на изборите; 

3) дава објаснувања за примена на одредбите 
на овој закон што се однесуваат на изборната 
постапка; 

4) врши други задачи според одредбите на 
овој закон. 

Републичката изборна комисија пропишува 
обрасци за извршувањето на овој закон. 

Член 35 
Градската изборна комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите за одборници на Градското собрание; 
2) раководи со спроведувањето на изборите за 

одборници на Градското собрание и ги објавува 
резултатите од овие избори. 

Член 36 
Општинската изборна комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на избо-

рите; 
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2) врши технички подготовки за изборите; 
3) ги определува избирачките места и поста-

вува избирачки одбо,ри; 
4) ги потврдува и објавува кандидатурите; 
5) се грижи за правилна работа на избирач-

ките одбори и врши надзор над нивната работа; 
6) ги утврдува и прогласува резултатите од 

изборите за општинските собранија; 
7) им издава уверенија за изборот на избра-

ните одборници во општинското собрание; 
8) врши и други задачи според одредбите на 

овој закон. 
Член 37 

Избирачки одбори се образуваат за секое ме-
сто во кое се врши гласање (и^ирачко место). 

Избирачките одбори раководат на избирачките1 

места со гласањето за избор на одборници на оп-
штинското собрание. 

Избирачкиот одбор обезбедува правилност и 
тајност на гласањето. 

Избирачкиот одбор се состои од претседател 
и два члена. На претседателот и членовите на из-
бирачкиот одбор им се определуваат заменици. 

За членови на избирачкиот одбор и нивни за-
меници можат да бидат именувани лица што жи-
веат на подрачјето на општината во која се наоѓа 
избирачкото место. Членовите на избирачкиот од-
бор на избирачките места н,а кои се гласа за избоо 
на одборници на соборот на работните заедници 
се именуваат од редот на работните луѓе во ра-
ботните организации за кои е образувано избирач-
кото место. 

Општинската изборна комисија н^ претседа-
телот и на членовите на избирачкиот одбор, како 
и на нивните заменици им врачува решение за 
поставување во избирачкиот одбор. 

Член 38 
Членови на изборните комисии и на избирач-

ките одбори како и нивни заменици можат да би-
дат граѓани што имат избирачко право. 

Членовите на изборните комисии и на изби-
рачкиот одбор и нивните заменици не можат да 
бидат кандидати за одборници на општинското 
собрание, а ако се согласат да се кандидираат им 
престанува должноста на член односно заменик 
во тие органи. 

За член на изборна комисија или избирачки 
одбори, како и за нивни заменик не може да биде 
поставен одборник за чие отповикување се гласа. 

Член 39 
Општинските изборни комисии, Градската из-

борна комисија и избирачките одбори можат пол-
новажно да одлучуваат само во полн состав, а 
одлуките ги донесуваат со мнозинство на гласови 
на своите членови. 

Член 40 
Општинското собрание и другите органи се 

должни да им укажуваат помош на изборните 
органи во вршењето на нивната должност. 

Глава Ш 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИ 
СОБОР 

1) Изборни единици 

Член 41 
Изборни единици за избор на одборници на 

општинскиот собор се образуваат така што по 
правило секое населено место (село. населба) да 
сочинува одделна изборна единица. 

Поголемите населени места можат по потреба 
да се делат на две или повеќе изборни единици, 
а помалите села и населени места можат да се 
соединуваат во една изборна единица. 

Одделни делови на населени места не можат 
да се припојуваат кон изборни единици на други 
населени места ниту делови на разни населени 
места можат да се соединуваат во една изборна 
единица. 

Во една изборна единица се избира по пра-
вило еден одборник на општинскиот собор, а по 
исклучок и повеќе, но најмногу пет. 

Член 42 
Изборните единици и бројот на одборниците 

што во нив се избираат се определуваат со одлука 
на општинското собрание. 

Бројот на одборниците што се избираат во 
одделна изборна единица се определува според 
бројот на жителите на подрачјето на изборната 
единица така што секој одборник да се избира 
на приближно еднаков број жители. 

Одлуката за определување на изборните еди-
ници и бројот на одборниците што во нив се из-
бира се објавува најдоцна три дена по распишу-
вање на изборите. Ова објавување се врши со 
оглас што се истакнува на огласната табла на оп-
штинското собрание или на друг вообичаен начин 
на подрачјето на општината. 

Секоја изборна единица има свој реден број. 

Член 43 
Изборните единици се определуваат на основа 

на податоците од општиот попис на жителите. 

2) Предлагања на кандидати 

а) О д с о б и р и т е н а и з б и р а ч и т е 

Член 44 
Собири на избирачите за предлагање на кан-

дидати се одржуваат за подрачја што ќе ги опре-
дели општинското собрание со одлука. 

Општинската изборна комисија најдоцна три 
дена по распишувањето на изборите со оглас ги 
објавува подрачјата за кои ќе се одржат собир л 
на избирачите за предлагање на кандидати. Огла-
сот се објавува на огласната табла на општинското 
собрание и во секоја изборна единица. 

Член 45 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на општинското собрание и тоа најдоцна три 
дена по објавувањето на подрачјата на собирите 
на избирачите, 
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Ако претседателот на општинското собрание не 
го свика собирот на избирачите во определениот 
рок, во натамошен рок од пет дена собирот1 ќ-е го 
свика општинската изборна комисија. 

Свикувањето на соби,рот на избирачите се 
објавува на вообичаен начин најдоцна три дена 
пред неговото одржување со означување на днев-
ниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржувањето на собирот 
се определува така што да се овозможи присуство 
на што поголем број избирачи. 

Член 46 
Собирот на избирачите свикан за предлагање 

на кандидати може да се одржи ако присуствува 
најмалку една десетина од вкупниот број на изби-
рачите од подрачјето за која собирот се одржува, 
но тој број не може да биде помал од 50. Ако 
вкупниот број на избирачите од подрачјето за кое 
се одржува собирот е помал од 100, собирот може 
да се одржи ако присуствува најмалку една тре-
тина од вкупниот број на избирачите. 

Ако на собирот не присуствува бројот на из-
бирачите определен со претходниот став, тој мож^ 
да се одржи по истекот на еден час од времето 
определено за почетокот на собирот со присутниот 
број на избирачи или одржувањето на собирот 
може да се одложи односно да се свика нов собир 
на избирачите. 

Член 47 
Право на одлучување на собирот на избира-

чите имаат само лицата што имаат избирачко пра-
во и живеат на подрачјето за кое собирот на из-
бирачите е свикан, а се запишани во избирачкиот 
список. 

Член 48 
Претседателот на општинското собрание или 

одборникот на општинското собрание што тој ќ е го 
определи го отвора собирот на избирачите и ра-
ководи со неговата работа до изборот на претседа-
телство на собирот. 

Ако собирот на избирачите го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвара и со 
неговата работа до изборот на претседателството 
раководи лицето што ќе го определи општинската 
изборна комисија. 

Со работата на собирот на избирачите рако-
води претседателство што го избираат избирачите 
на собирот од својата средина. Претседателството 
се состои од претседавач и два члена. 

Собирот на избирачите избира од својата сре-
дина и два заверувачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачите се води 
записник, што го потпишуваат претседавачот, за-
писничарот и заверузачите на записникот. 

Секретарот на општинското собрание е должен 
да му обезбеди на собирот на избирачите записни-
чар, но собирот може да избере за записничар и 
друго лице 

Член 49 
По изборот на претседателството на собирот на 

избирачи!сI/ претседавачот ја објаснува целта за 
свикување на собирот и начинот на неговата ра-
бота и ги чита одредбите на членовите 47, 49 и 52 
од овој закон. 

Потоа претседавачот на собирот предлага дне-
вен ред: 

1) предлагање на кандидати; и 
2) утврдување на кандидатите. 

Член 50 
По утврдувањето на дневниот ред се приста-

пува кон предлагање на кандидати. 
Секој избирач има право да предложи по еден 

кандидат за одборник на општинското собрание. 
Ако предлогот го подржат најмалку четири изби-
рачи, предложениот кандидат влегува во листата 
за која собирот гласа. 

Предлозите се поднесуваат усно. 

Член 51 
По свршеното предлагање на кандидатите се 

пристапува кон гласање. 
Избирачите гласаат одделно за секој предло-

жен кандидат и тоа по редот по кој кандидатите 
се предложени. 

Гласањето се врши Јавно со кревања ^ака. 
Во случај на потреба се врши пребројување 

на гласовите. Секои пет избирачи имаат право да 
бараат да се изврши пребројување на гласовите. 

Член 52 
За кандидат на собирот на избирачите се смета 

секој од предложените кандидати за кого гласало 
мнозинството од присутните избирачи. 

Ако ниту еден од предложените кандидати не 
го добил мнозинството на гласовите од претход-
ниот став, се врши повторно предлагање и утвр-
дување на кандидати. 

По свршеното гласање претседавачот ги сооп-
штува резултатите на гласањето и прогласува кои 
кандидати се прифатени од собирот на избирачите. 

Член 53 
Во изборната единица во која за кандидирање 

се одржуваат повеќе собири на избирачите, како 
кандидати утврдени на собирите на избирачите се 
сметаат сите кандидати што ги предложила на ј -
малку една петина од сите состои на избирачите 
во таа изборна единица или што ги прифатиле 
собирите на избирачите на чие подрачје ^ и в е е 
најмалку една петина од сите избирачи што се 
запишани во избирачкиот список на подрачјето 
на изборната единица. 

Член 54 
Записникот на собирот на избирачите содржи 

особено: ден и час на почетокот и место на одр-
жување на собирот на избирачите; подрачје и из-
борна единица за кои се одржува собирот на 
рачите; кој го свикал и отворил собирот на изби-
рачите; фамилијарно, татково и редено име на 
членовите на претседателството на собирот, запис-
ничарот и заверувачите на записникот; вкупниот 
број на избирачи запишани во избирачкиот список 
за подрачјето за кое се одржува собирот; бројот 
на присутните избирачи; прифатениот дневен ред, 
кои кандидати биле предложени; кои кандидати 
се прифатени и со колкав број на гласови; на кој 
начин е утврден резултатот на гласањето; други 
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околности од значење за работата на собирот на 
избирачите и час на свршувањето на собирот. 

Член 55 
На основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите се составува предлог на кандидатура кој 
содржи: 

1) означување на општинското собрание и со-
борот за кој се врши изборот, како и означување 
на изборната единица за која се поднесува пред-
логот на кандидатурата и денот на изборите; 

2) означување дека предлогот е утврден на со-
бирот на избирачите и наведување податоци за 
тоа во кое место и за кое подрачје е одржан со-
бирот и кога; 

3) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење за секој кандидат утврден на собирот 
на избирачите. 

Предлогот го потпишува претседавачот на со-
бирот на избирачите. Покрј потписот мора да се 
означи и неговото фамилијарно, татково и родено 
име, занимање и место на живеење. Неговиот пот-
пис мора да биде заверен од страна на органох 
надлежен за заверување. 

Кон предлогот на кандидатурата на собирот ^ 
избирачите мора да се приложи: 

1) писмена изјава од секој кандидат дека се 
согласува да биде кандидиран, заверена од орга-
нот надлежен за заверување; 

2) потврда од надлежниот општински орган за 
секој кандидат дека е запишан во избирачкиот 
список, што може да се даде и на самиот предлог 
на кандидатурата; 

2) записник за работата на собирот на изби-
рачите. 

Кол предлогот на кандидатурата на собирот 
на избирачите не мораат да се приложат прило-
зите под 1 и 2 од претходниот став ако се веќе 
приложени КОН предлогот на кандидатурата ЛА 
некој друг собир на избирачите на истата изборна 
единица. 

б) О д г р у п а и з б и р а ч и 

Член 56 
Кандидат за одборник на општинскиот собор 

може да предложи и група од најмалку педесет 
избирачи од подрачјето на изборната единица што 
се запишани во избирачкиот список 

Член 57 
Предлогот на кандидатурата што го поднесува 

група избирачи содржи: 
1) назив на општинското собрание и соборот 

за кој се врши изборот; 
2) означување на изборната единица за која 

се поднесува предлогот на кандидатурата; 
3) денот на изборите за кои предлогот на кан-

дидатурата се поднесува; 
4) фамилијарно, татково и родено име и место 

на живеење на кандидатот. 
Предлогот на кандидатурата во смисла на ОВОЈ 

член треба да содржи најмалку онолкав број кан-
дидати колку што се избираат одборници на оп-
штинскиот собор во изборната единица. 

Предлогот го потпишуваат сите предлагачи. 
Покрај потписот на предлагачите мора да се озна-
чи и нивното фамилијарно, татково и роде::: име, 
занимање и место на живеење. Потписите на пред-
лагачите мораат да бидат заверени од органот 
надлежен за заверување. 

Член 58 
Кон предлогот на кандидатурата да се 

приложи: 
1) писмена изјава на секој кандидат дека е 

согласен да биде кандидиран, заверена од органот 
надлежен за заверување; 

2) потврда од надлежниот општински орган за 
секој кандидат и за секој потписник на предлогот 
дека се заведени во избирачкиот список, а за пот-
писниците на предлогот уште и дека живеат на 
подрачјето на изборната единица за која канди-
датурата се поднесува. Оваа потврда може да се 
даде и на предлогот на кандидатурата. 

Член 59 
Едно лице може да биде предлагач само на една 

кандидатура што ја поднесува група избирачи. Ако 
исто лице потпише како предлагач два или по-
веќе предлози на кандидатури, се смета зе пред-
лагач само на онаа кандидатура што прва е под-
несена на потврдување. 

3) Потврдување на кандидатурите 

Член 60 
Предлозите на кандидатурите и се поднесуваат 

на општинската изборна комисија најдоцна пет-
наесет дена пред денот определен за одржување 

изборите. 
Потписниците на предлогот на кандидатурата 

на собирот на избирачите како и првите три пот-
писници на предлогот на кандидатурата од група 
избирачи се сметаат за подносители на предлогот 
на кандидатурата. 

Член 61 
Општинската изборна комисија веднаш по 

приемот на предлогот на кандидатурата утврдува 
дал:: предлогот е поднесен во определениот рох 
и составен според одредбите на ОВОЈ закон, како 
и дали е поднесена заверена писмена изјава на 
кандидатот за согласност да биде кандидиран. 

Ако најде само формални недостатоци коми-
сијата најдоцна 24 часа по приемот на предлогот 
ќе ги повика подносителите да ги отстранат недо-
статоците во рок од три дена 

Ако комисијата установи дека предлогот на 
кандидатурата е поднесен Пч̂  истекот на рокот за 
поднесување на предлогот на кандидатурата на 
потврдување, односно дека предлогот не содржи 
најмалку онолку кандидати колку одборници се 
избираат во изборната единица за која кандида-
турата се поднесува или дека подносителите на 
предлогот на кандидатурата не постапиле според 
одредбите од претходниот е тав, ќ,е го одбие пред-
логот на кандидатурата и за тоа најдоцна 24 часа 
по приемот на предлогот односно по истекот на 
рокот за отстранување на недостатоците, ќе ги 
извести подносителите со доставување на решение. 
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Член 62 
Ако предлогот на кандидатурата бил вратен 

на подносителите заради отстранување на формал-
ни недостатоци и подносителите во определениот 
рок постапат според забелешките на општинската 
изборна комисија, ќе се смета дека предлогот е 
поднесен во времето кога прв пат и бил поднесен 
на комисијата. 

Член 63 
Ако во предлозите на кандидатурите нема фор-

мални недостатоци односно ако утврдените недо-
статоци се отстранети во определениот рок, коми-
сијата ќе утврди дали за предложените кандидати 
е исполнет условот од член 52 односно член 120 
од овој закон. Ако установи дека тој услов е ис-
полнет комисијата ќе ги потврди поднесените 
кандидатури. 

Член 64 
Ако општинската изборна комисија утврди 

дека во поглед на одделни или за сите кандидати 
не е исполнет условот од член 52 од овој закон, 
тоа ќе го утврди со образложено решение и реше-
нието ќе им го достави на подносителите на пред-
логот на кандидатурата 

Ако општинската изборна комисија утврди 
дека одделен кандидат што ги исполнува условите 
од член 52 од овој закон не може според законот 
да биде избран за одборник, со решение ќе го 
одбије предлогот на кандидатурата и за тоа со 
доставување на решението ќе ги извести подно-
сителите. 

Член 65 
Ако ИСТО лице е предложено за кандидат во 

повеќе од една изборна единица или за кандидат 
за одборник на општинскиот собор и на соборот 
на работните заедници, општинската избореа ко -
мисија ќе го одбие предлогот на кандидатурата 
што е поднесен подоцна и за тоа ќе ги извести 
подносителите на пр,едлогот на кандидатурата со 
доставување на решение. 

Член 66 
Ако до истекот на рокот за поднесување на 

предлозите на кандидатурите не е поднесена на 
потврда ниту една кандидатура или ако сите под-
несени предлози на кандидатури се одбиени, со-
бирите на избирачите можат дополнително, а нај-
доцна десет дена пред денот на изборите, да пред-
лагаат нови кандидати. 

Најмалку дваесет избирачи од подрачјето за 
кое се предлага свикување на собирот имаат право 
да бараат свикување на собир на избирачите. 

Ако собирот не биде свикан во рок од 24 часа 
од предавањето на писмениот предлог за свику-
вање на собирот, собирот може да го свикаат 
предлагачите сами, за што ја известуваат веднаш 
општинската изборна комисија. Во овој случај со-
бирот го отвора и со неговата работа, до изборот 
на претседателството на собирот, раководи лице 
што ќе го определи општинската изборна комисија 

Во поглед на свикувањето и работата на овие 
собири сходно се применуваат одредбите на член 
44—59 од овој закон 

Член 67 
Ако во поглед на кандидатурата нема недо-

статоци или ако тие бидат отстранети, општин-
ската изборна комисија најдоцна во рок од 48 часа 
ќе ја потврди кандидатурата и во решението за 
потврдување ќе го означи времето кога предлогот 
е примен и кој е по ред. За потврдата на пред-
логот на кандидатурата комисијата ги известува 
подносителите со решение, што го објавува на 
огласната табла во своите службени простории. 
Оваа објава го заменува доставувањето на реше-
нието. 

Член 68 
Решението за потврдување или одбивање на 

кандидатурата, општинската изборна комисија ќе 
го донесе најдоцна 48 часа по истекот на рокот за 
поднесување на предлогот на кандидатурата на 
потврдување односно 48 часа по истекот на рокот 
што им е определен на подносителите на канди-
датурата за отстранување на недостатоците. 

Во решението за потврдување на предлогот на 
кандидатурата ќе се означи денот и часот кога 
е примен предлогот за соодветниот кандидат и 
која по ред е таа кандидатура. 

Член 69 
Редот на кандидатурите што ги предложиле 

собирите на избирачите се определува според вре-
мето кога е примен последниот предлог на канди-
датурата за определен кандидат. Ако последниот 
предлог на одделен собир на избирачите потребен 
за потврдување на кандидатурата опфаќа два или 
повеќе кандидата што се опфатени и во претход-
ните предлози, редот на нивните кандидатури се 
определува според редот по кој имињата на тие 
кандидати се наведени во последниот предлог. 

Член 70 
Во случај на смрт на кандидат чија канди-

датура е потврдена, избирачите можат на соби-
рите на избирачите од подрачјето на изборната 
единица наместо умрениот кандидат, да и пред-
ложат на општинската изборна комисија на по-
тврдување нов кандидат. Кандидатурата на но-
виот кандидат го задржува редот што го имала 
кандидатурата на умрениот кандидат. 

И во случај на смрт на кандидатот од група 
избирачи чија кандидатура е потврдена, предла-
гачите на потврдената канд,идатура можат исто 
така наместо умрениот кандидат да и предложат 
на општинската изборна комисија на потврдување 
нов кандидат. Овој предлог мора да биде потпи-
шан од определен број избирачи (член 56) од кои 
нат малку половината мора да бидат избирачи што 
го потпишале предлогот на кандидатурата на 
умрениот кандидат. Кандидатурата на новиот кан-
дидат го задржува редот што го имала кандида-
турата на умрениот кандидат. 

На начинот предвиден во претходните ставови 
ќе се постапи и во случај кога кандидатот од по-
тврдената кандидатура не ги исполнува условите 
за кандидат за одборник. 

Предлогот на кандидатурата во смисла на 
претходните ставови и се поднесува на изборната 
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комисија најдоцна десет дена пред денот на избо-
рите. 

Член 71 
Две третини од собирите на избирачите од-

носно две третини од предлагачите на група из-
бирачи што ја предложиле потврдената кандида-
тура можат да ја повлечат и на општинската из-
борна комисија да и предложат на потврдување 
кандидатура за други кандидати најдоцна десет 
д,ена пред денот на изборите. 

Во поглед свикувањето и работата на соби-
рите на избирачите како и во поглед кандидату-
рата на група избирачи во случајот од претход-
ниот став, се применуваат одредбите од овој закон 
што се однесуваат на предлагање на кандидатура 
од собири на избирачит,е односно на предлагање 
кандидатури од групи избирачи. 

Член 72 
СекоЈ кандидат може да се откаже од по-

вторната кандидатура. 
Откажувањето од кандидатурата се поднесува 

писмено до надлежната општинска изборна ко-
мисија. 

Во случај на откажување на кандидатот од 
кандидатурата, собирите на избирачите односно 
групата избирачи што ја предложила неговата 
кандидатура можат, најдоцна д,есет дена пред де-
нот на изборите да и поднесат на општинската 
изборна комисија на потврдување предлог на кан-
дидатура за друг кандидат. 

Член 73 
Ако предлогот на кандидатурата биде пони-

штен или повлечен или кандидатот се откаже од 
кандидатурата или умре, а новиот предлог н^ кан-
дидатурата не биде поднесен десет дена пред денот 
на изборите, изборите ќе се извршат во определен 
ден на основа на останатите потврдени канди-
датури. 

Ако во случаите од претходниот став нема 
ниту еден предлог на потврдена кандидатура, из-
борите ќе се спроведат најдоцна триесет дена од 
денот определен за одржување на изборите. 

ГВредлогот на новата кандидатура, во случаите 
од претходниот став, се поднесува најдоцна десо^ 
дена пред дополнително определениот ден за 
избори. 

Член 74 
Во случаите од член 70—73 од овој закон во 

поглед утврдувањето на нови кандидати односно 
во поглед на новите предлози на кандидатури се 
применуваат одредбите од член 44 до 59 од ОВОЈ 

закон. 
Општинската изборна комисија со овие пред-

лози на кандидатури ќе постапи најитно во сми-
сла на одредбите од овој закон. 

4) Огласување на кандидатурите 
Член 75 

Веднаш по свршувањето на постапката за 
потврдување на предлозите на кандидатурите, а 
најдоцна десет дена пред денот на изборите, оп-
штинската изборна комисија ќе ги огласи сите 
потврдени кандидатури. 

Бр. 8 - Стр. 181 

Огласот за потврдата на кандидатурата со-
држи: 

1) назив на општинското собрание и соборот 
за кој изборот ќе се врши и денот на избориве; 

2) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеење на сите кандидати и тоа прво од по-
тврдените кандидатури на собирите на избирачи, 
а потоа од потврдените кандидатури од група из-
бирачи по оној ред по кој кандидатурите за с,оод-
ветната изборна единица се потврдени а канди-
датите од истата кандидатура по оној ред по КОЈ 
во неа се наведени; назив на изборната комисија 
ипо го извршила потврдувањето на кандидатура!с 
и имињата на нивните членови. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди, во 
соработка со надлежниот општински орган огла-
сите на кандидатурите да бидат изложени на под-
рачјето на изборната единица за КОЈ а кандидату-
рите се поднесуваат, и тоа најдоцна пет дек^ тред 
изборите. На секое избирачко место ќе му се до-
стави најмалку по еден примерок од огласот на 
потврдените кандидатури најдоцна пет дена пред 
денот на изборите. 

5) Избирачки места и изборен материјал 

Член 76 
Гласањето се врши на избирачки места што ги 

определува општинската изборна комисија по 
предлог на органот на општинското собрание над-
лежен за работите од општа управа. Комисијата 
ги определува избирачките места најдоцна пет-
наесет дена пред денот на изборите 

Член 77 
На секое избирачко место на подрачјето на 

општината му се определува реден број. 
Најдоцна пет дена пр,ед денот на изборите 

општинската изборна комисија ќе објави во сите 
изборни единици кои избирачки места се опреде-
лени со назначување кои избирачи на кое изби-
рачко место ќе гласат 

Член 78 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 
500 избирачи. 

Во болниците, санаториумите, род идните до-
мови, инвалидските домови и сличните установи 
во кои има повеќе од 25 избирачи се определува 
посебно избирачко место. 

За избирачко м,есто се определува посебна про-
сторија. 

Во просторната каде што се врши гласањето 
ќе се уреди барем една, а по можност и повеќе 
простории, така оградени што никој од остана-
тиот дел на просторијата да не може да види 
како избирачот го пополнува гласачкото ливче. 

Член 79 
Најдоцна три дена пред денот на изборите 

кандидатот што е предложен од група на изби-
рачи може да и пријави на општинската изборна 
комисија по еден претставник и негов заменик за 
секо.е избирачко место како и свој претставник 
и негов заменик во општинската изборна комисија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За претставник на кандидатот и негов заме-
ник може да биде предложено лице што има из-
бирачко право. 

Претседателот на општинската изборна коми-
сија најдоцна во рок од 48 часа пред денот на 
изборите, на секој пријавен претставник и негов 
заменик ќе му издаде посебно уверение, што ќе 
му служи како легитимација за уч,ество во рабо-
тата на избирачкиот одбор односно општинската 
изборна комисија. 

Претставниците на кандидатот имаат право да 
учествуваат во работата на избирачкиот одбор од-
носно општинската изборна комисија, но без право 
на одлучување. 

Член 80 
Изборен материјал обезбедува општинската из-

борна комисија. 
Општинската изборна комисија ќе подготви 

благовремено за секоја изборна единица потребен 
број гласачки кутии, отпечатени гласачки лив-
чиња и ќе обезбеди друг изборен; материјал. 

Член 81 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) назив на општинското собрание и соборот 

за КОЈ се врши избор и денот на изборот; 
2) означување на изборната единица и колк.-у 

одборници за соборот во неа се избираат; 
3) фамилијарно, татково и родено име на сите 

кандидати од потврдените кандидатури за избор-
ната единица. 

Кандидатите во гласачкото ливче се наведу-
ваат по оној ред како што се наведени во огласот 
на општинската изборна комисија за потврдување 
на кандидатурите одделно по кандидатури. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Општинската изборна комисија ќе го овери 
секое гласачко лтзче со свој печат. 

Член 82 
Општинскиот орган надлежен за работите на 

општа управа е должен спроти денот на изборите 
да му го предаде на избирачкиот одбор потребниот 
материјал за гласање (гласачки кутии, гласачш 
ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, 
оглас на изборната комисија), а избирачкиот одбор 
е должен истиот ден да утврди дали сите подго-
товки потребни за гласањето се правилно извр-
шени и за тоа ќе состави записник. 

6) Гласање 

Член 83 
На денот на изборите во 7 часот ќе се состане 

избирачкиот одбор во просторијата определена за 
гласање и за најдената состојба во неа и за со-
стојбата на материјалот за гласање ќе состави за-
писник што го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш 
потоа ќе го објави почетокот на гласањето. 

Член 84 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор од-
носно нивните заменици. Ако некој претставник 
на кандидат го напушти избиралиштето тоа ќе се 
забележи во записникот, но гласањето ќе продол-
жи без него. 

Член 85 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи 

со помошта на останатите членови на одборот за 
одржување на редот и мирот за време на гласа-
њето. Во случаЈ на потреба претседателот ќе по-
бара помош од припадниците на Народната мили-
ција, КОИ откако ќе дојдат на избиралиштето се 
под негово раководство. 

Никој не може да стапи на избиралиштето под 
оружје или со опасно орудие, освен во случаите 
предвидени во претходниот став. 

Како избиралиште се смета зградата и нејзи-
ниот двор. 

Член 86 
Во просторијата во која се гласа не може во 

исто време да има повеќе од десет избирачи. 
Претседателот на избирачкиот одбор е должен, 

при предавањето на гласачкото ливче да му го 
објасни на избирачот начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни на 
избирачот, ако тој побара, повторно да му го об-
јаснат начинот на гласањето а особено ќе внима-
ваат на избирачот никој да не му пречи при по-
полнувањето на гласачките ливчиња и во потпол-
ност да биде обезбедена тајноста на гласањето. 

Член 87 
Избирачот, откако ќе го прими гласачкото лив-

че, оди во оградениот простор определен за попол-
нување на гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче се пополнува на тој начин 
што избирачот ги заокружува редните броеви пред 
имињата на оние кандидати за кое сака да гласа. 

Избирачот може да гласа за онолку кандидата 
колку одборници на општинското собрание во 
соодветната изборна единица се избираат и тоа 
само за оние кандидати чии имиња се напишани 
во гласачкото ливче. 

Д опишувањето на нови кандидати нема важ-
ност. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче изби-
рачот го спушта свитканото гласачко ливче во ку-
тијата за гласање. 

Член 88 
Избирач, кој поради некоја телесна мана или 

поради тоа што е неписмен не може да гласа на 
мачниот определен во претходниот член, има право 
со себе да доведе пред избирачкиот одбор лице 
кое наместо него ќе го пополни гласачкото лквче 
односно ќе го спушти ливчето во гласачката ку-
тија. За ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука 
и ќе ја внесе во записникот 

Член 89 
Откако ќе сврши со гласањето, избирачот е 

должен да го напушти избиралиштето. 
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Член 90 
Избирачкиот одбор не може да го спречи да 

гласа лицето запишано во изводот од постојаниот 
избирачки список ниту лицето што според овој 
закон може да гласа на основа на потврда. Ако 
некој член на избирачкиот одбор или претставник 
на кандидатура има нешто забележи за оддел-
ни избирачи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се јави да гласа, а на не-
гово име веќе некој гласал, претседателот на из-
бирачкиот одбор ќе нареди да се внесе во запис-
никот за гласање неговото фамилијарно, татково 
и родено име, занимањето и местото на живеење 
но не ќе му дозволи да гласа. 

Член 91 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

во случај на неред избирачкиот одбор може да го 
прекине гласањето додека не се воспостави ред. 
Времето за кое гласањето мора да биде црекинато 
и причините за прекинувањето на гласањето се 
внесуваат во записникот за гласање. 

Во 19 часот свршува гласањето, се затвора из-
биралиштето и потоа никој не се пушта внатре, 
ни ќе им се дозволи да гласаат на избирачите што 
се нашле во избиралиштето. Ако гласањето поради 
неред Оило прекинато подолго од еден час, гласа-
њето ќе се продолжи за времето колку траел пре-
кинот подолг од еден час. 

Член 92 
За време на гласањето се води записник, во 

кој се внесуваат сите околности што се важни за 
гласањето. Членовите на избирачкиот одбор и 
претставниците на кандидатите можат да бараат 
во записникот да се внесат определени околности. 

Сите членови на избирачкиот одбор го потпи-
шуваат записникот. Записникот ,го потпишуваат и 
присутните претставници на кандидатите, но до-
колку тие не го потпишат, записникот е полнова-
жен и без нивните потписи 

Секој член на избирачкиот одбор с дно зко прет-
ставник на кандидатот може да даде во записник 
свое одвоено мислење или да стави забелешки на 
записникот 

7) Утврдување на резултатите од гласањето 
на избирачкото место 

Член 93 
По свршеното гласање избирачкиот одбор прво 

ќе ги изброи неупотребените гласачки ливчиња и 
ќе ги стави во посебен омот, што ќе го затвори и 
запечати. 

По ова избирачкиот одбор ќе го утврди, според 
изводот од избирачкиот список и на основа на по-
тврдите, вкупниот број на избирачи што гласале 

Потоа избирачкиот одбор ја отвора гласачката 
кутија и ги пребројува гласовите и тоа на след-
ниот начин: претседателот на избирачкиот одбор 
вади од гласачката кутија едно по едно гласачко 
ливче и од секое гласачко ливче ги чита имињата 
на кандидатите за кои гласале избирачите и ги 
одделува неважните гласачки ливчиња; еден член 
на избирачкиот одбор бележи за секој кандидат 

посебно колку гласови добил како и колку лив-
чиња се прогласени за неважни; секое прочитано 
ливче претседателот го предава на другиот член 
на избирачкиот одбор. 

Претседателот секое гласачко ливче ќе му го 
покаже на увид на претставникот на кандидату-
рата ако тој тоа го побара. 

Како неважни се сметаат гласачките ливчиња 
на кои е заокружен редниот број пред имињата 
на повеќе кандидати отколку што се избираат од-
борници, оние на кои се внесени и заокружени 
нивни имиња, непотполнетите ливчиња, како и 
оние кои се пополнети така што да не може со 
сигурност да се утврди за кои кандидати избирачот 
гласал. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат одборници во соодветната изборна еди-
ница, се смета дека избирачот гласал само за оние 
кандидати пред чии имиња се заокружени ред-
ните броеви. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гла-
совите според изводот од избирачкиот список од-
носно помеѓу збирот од тој број и бројот на изби-
рачите што гласале на основа на потврда и бројот 
на гласовите според гласачките ливчиња важи 
резултатот од гласањето според гласачките лив-
чиња. 

Член 94 
Откако избирачкиот одбор ќе го' утврди резул-

татот на гласањето во записникот за гласање ќе 
внесе особено: кглку избирачи има на тоа изби-
рачко место според изводот од избирачкиот список' 
колку избирачи гласале според изводот од изби-
рачкиот список, колку на основа на потврда, кол-
ку вкупно, колку гласови добил секој кандидат 
поодделно и колку гласачки ливчиња се прогла-
сени за неважни. Во записникот ќе се внесат и 
издвоените мислења на членовите на избирачкиот 
одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. 

Секој член на избирачкиот одбор и преставник 
на кандидатот може да стави забелешка на за-
писникот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се 
издаде, по нивно барање, потврда за резултатите 
од гласањето. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го 
објави јавно резултатот на гласањето пред згра-
дата во која се гласало. 

Член 95 
По свршеното пребројување на гласовите из-

бирачкиот одбор ќе ги стави во одделен омот за-
писникот со изводот од избирачкиот список, по-
тврдите на основа на кои гласале избирачите што 
не се запишани во избирачкиот список за соод-
ветните избирачки места, употребените гласачка 
ливчиња, како и неупотребените гласачки лив -
чиња поодделно. 

Избирачкиот одбор потоа најитно и по најкус 
пат омотот со изборните акти го доставува на над-
лежната општинска изборна комисија на начинот 
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што ќе го определи Републичката изборна коми-
сија 

Член 96 
По свршеното утврдување на резултатите на 

гласањето, а најдоцна утредента, избирачкиот од-
бор е должен изборниот материјал да го врати на 
органот од кој го примил материјалот. 

8) Утврдување резултатите од изборите 

Член 97 
Резултатот од изборите го утврдува општин-

ската изборна комисија на основа на добиените 
изборни акти примени од избирачките одбори 

Член 98 
На општинската изборна комисија подносите-

лите на предлогот на кандидатурата можат да и 
пријават по еден претставник кој има право да 
присуствува на утврдувањето на резултатот на 
изборите. 

Член 99 
Општинската изборна комисија го утврдува 

резултатот на изборите во секоја изборна еди-
ница одделно. 

Изборната комисија претходно утврдува колку 
избирачи вкупно биле запишани во избирачкиот 
список и колку избирачи вкупно гласале во из-
борната единица, колку гласови добил секој кан-
дидат во целата изборна единица, како и тоа колку 
неважни гласачки ливчиња имало и, на основа на 
тоа, утврдува кои кандидати се избрани за од-
борници. 

Ако во изборната единица се избира само еден 
одборник, а во изборот учествувал само еден кан-
дидат истиот е избран ако добил мнозинство на 
гласови од сите избирачи на изборната единица, 
а ако имало повеќе кандидати е избран оној кан-
дидат кој добил најголем број на гласови. 

Ако во изборната единица се избираат повеќе 
одборници а во изборот учествувале помалку од 
двоен број на кандидати, избрани се оние канди-
дати што добиле мнозинство на гласови од сите 
избирачи на изборната единица, а ако имале двоен 
или поголем број на кандидати, избрани се оние 
кандидати што добиле најголем број на гласови. 

Доколку кандидатот односно кандидатите не 
добијат потребно мнозинство во смисла на прет-
ходните ставови, се вршат повторни избори. На 
повторните избори е избран оној кандидат односно 
оние кандидати што добиле најголем број на гла-
сови. 

Ако во изборната единица дза или повеќе кан-
дидати, кои доаѓаат во предвид за доделување на 
мандат, добиле еднаков број на гласови се врши 
повторен избор. 

Член 100 
Ако општинската изборна комисија утврди не-

правилности во спроведувањето на изборите на 
одделни избирачки места што битно влијаеле или 
можеле да влијаат на резултатот на изборите, ќе 
го поништи гласањето на избирачките места на 
кои имало неправилности и ќе определи повторно 
гласање. 

Член 101 
За својата работа општинската изборна коми-

сија води записник во кој внесува особено: колку 
одборници за општинскиот собор се избираат во 
секоја изборна единица; колку кандидати имало 
во секоја изборна единица; фамилијарно, татково 
и родено име и место на живеење на секој канди-
дат; вкупно и по избирачки места; број на сите 
дадени гласови, број на гласовите дадени за секој 
кандидат и број на неважните гласачки ливчиња, 
фамилијарно, татково и родено имо и место на 
живеењето на кандидатите избрани за одборници 
на општинскиот собор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
комисијата. Секој член на комисијата има право 
да издвои свое мислење и да стави забелешки на 
записникот. Овие права ги имаат и претставниците 
на кандидатите на група избирачи. Записникот 
важи и ако не го потпишат претставниците на 
кандидатите. 

Член 102 
Општинската изборна комисија на избраните 

кандидати им издава уверение дека се избрани за 
одборници на општинското собрание. 

Член 103 
Општинската изборна комисија на основа на 

изборните акти ќе му поднесе извештај на оп-
штинскиот собор за резултатот од изборите а со 
извештајот ќе му ги достави и сите изборни акти 

Еден примерок од извештајот ќе и се достави 
и на Републичката изборна комисија. 

Општинското собрание ќе го објави извештајот 
на изборната комисија на својата огласна табла 
и на друг погоден начин. 

Глава IV 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1) Распоредување на мандатите 

Член 104 
Одборници на соборот на работните заедници 

избираат работните луѓе во соодветните групи на 
дејности и тоа: 

1) група стопанство: 
а) подгрупа индустрија, која ги опфаќа работ-

ните луѓе што работат во работните организации 
во областа на производството, сообраќајот и врс-
ките, трговијата, угостителството, туризмот, занает-
чиството, комуналните дејности, банкарството, из-
давачката, новинската или друга стопанска деј-
ност; занаетчиите — членови на комора и занает-
чиските работници што работат вон работна орга-
низација. 

б) подгрупа земјоделство, која ги опфаќа зем-
јоделците— членови на земјоделските задруги, 
земјоделците — членови на други работни органи-
зации, членовите на нивните домаќинства што спо-
ред статутот на задругата односно на работната 
организација се сметаат за нејзини членови; ра-
ботните луѓе што работат во земјоделските сто-
панства и другите земјоделски организации и во 
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земјоделските задруги, како и земјоделските ра-
ботници што работат вон работна организација; 

2) група просвета и култура, која ги опфаќа 
работните луѓе што работат во работните органи-
з,ации во областа на просветата, науката, уметноста 
и другите области на културата, физичката култура 
(основни, средни, виши и високи школи, факул-
тети, научни установи, музеи, библиотеки, театри, 
радиостаници, телевизиски станици, издавачки и 
новински установи, установи во областа на инфор-
мативната служба и др.); 

3) социјално-здравствената група, која ги оп-
фаќа работните луѓе што работат во работните 
организации во областа на здравството и социјал-
ните служби (здравствени станици, диспанзери, 
центри за здравствена заштита на мајки и деца, 
здравствени домови, станици за брза помош бол-
ници, заведи за здравствена заштита, служби за 
трансфузија на крв, заводи и станици за дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација, медицин-
ски заведи, медицински институти, природни ле 
кувалишга, опоравилишта, аптеки, здравствена 
центри за рехабилитација, центри за социјална ра-
бота, домени за деца и возрасни, установи за дне-
вен престој на деца, заводи за социјални прашања, 
заводи за социјално осигурување и др.); 

4) група на јавни служби, која ги опфаќа ра-
ботните луѓе што работат во работните заедници 
во државните органи, општествено-политичките 
организации и здруженијата. 

Член 105 
Во соборот на работните заедници на општин-

ското собрание можат да бидат избрани во соод-
ветната група: 

1) работните луѓе што работат односно се за-
членети во организациите од соодветните подрачја 
од член 104 од овој закон; 

2) членовите на органите на управување во 
работните организации и на органите на управу-
вање на работните заедници; 

3) избрани синдикални функционери и функ-
ционери на општествено-политичките организации 
во општината. 

Член 106 
Во соборот на работните заедници на општин-

ското собрание можат да избираат и да бидат из-
брани работните луѓе од член 104 и 105 од ово^ 
закон што работат односно што се зачленети во 
организациите на подрачјето на општината и 
имаат избирачко право. 

Член 107 
Бројот на одборниците што се избира во по-

одделна група го определува со своја одлука оп-
штинското собрание во рамките на вкупниот број 
на одборниците на соборот на работните заедници 
утврдени со статутот на општината. 

Бројот на одборниците што се избира во секо Ја 
група се утврдув,а сразмерно со бројот на работ-
ните луѓе, со тоа што на групата на просветата тт 
културата, социјално-здравстзената група и гру-
пата на јавните служби заедно да им припадна 
најмалку една четвртина од вкупниот број на од-

борниците на соборот на работните луѓе што тие 
ги опфаќаат. 

Односот на бројот на одборниците во подгру-
пата на земјоделството спрема бројот на одбор-
ниците во подгрупата на индустријата е сразмерен 
на нивното учество во општествениот бруто про-
извод утврден според последните службени пода-
тоци за извршувањето на општествениот план на 
општината за претходната година. 

Бројот на од,борниците на групата на просве-
тата и културата, социјално-здравствената група 
и групата на јавните служби во рамките на вкуп-
ниот број што на тие групи им припаѓа, се утврду-
ва со оглед на бројот на работните луѓе, важноста 
и развиеноста на службите од поодделните групи. 

Секоја група, односно подгрупа без оглед на 
бројот на работните луѓе што ги опфаќа, избира 
најмалку два одборника во соборот на работните 
заедници. 

Ако во поодделни групи од претходните ста-
вови има помалку од дваесет работни луѓе таквата 
група се спојува со друга од тие групи со која 
заедно има повеќе од 20 работни луѓе, а бројот 
на одборниците што се избира во припоената гру-
па се одредува според одредбите од претходниот 
став. 

2) Изборни единици 

Член 108 
Изборните единици за избор на одборници на 

соборот на работните заедници се образуваат по 
поодделните групи, а во групата на стопанството 
по подгрупи. 

Член 109 
Изборните единици опфаќаат определени ра-

ботни организации односно работни заедници ч 
други работни луѓе што имаат избирачко право 
за избор на одборници на соборот на работните 
заедници. 

Секоја изборна единица опфаќа број на изби-
рачи што е сразмерен на бројот на од,борниците 
што се избира во неа. 

Бројот на избирачите за образување изборна 
единица се утврдува на тој начин што бројот на 
работните луѓе во групата се дели со бројот на 
одборниците што се избираат во соодветната група 
на соборот на работните заедници. 

Член НО 
Во рамките на секоја група односно подгрупа 

изборните единици се образуваат така што во 
една изборна единица да се избира, по правило, 
еден одборник а по исклучок и повеќе, но најмногу 
пет одборника. 

Во работна организација чиј број на работни 
луѓе е поголем од бројот на избирачите за образу-
вање на изборна единица според став 3 од прет-
ходниот член можат да се образуваат две или по-
веќе изборни единици. 

Работни организации од иста група во кои 
според бројот на работните луѓе во нив, не може 
да се образува посебна изборна единица во смисла 
на став 3 од претходниот член се групираат во 
заедничка изборна единица. Во таква изборна еди-
ница се избира еден одборник. 
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Член 111 
Изборните единици и бројот на одборниците 

што се избираат во нив ги определува со одлука 
општинското собрание. 

Одлуката за утврдување изборните единици и 
бројот на одборниците што се избираат во нив се 
објавува најдоцна три дена по распишување на из-
борите. Ова објавување се врши со оглед што се 
истакнува на огласната табла на општинското со-
брание и се доставува на сите работни организа-
ции односно работни заедници. 

Секоја изборна единица има свој реден број. 
Редните броеви на изборните единици се опреде-
луваат во рамките на групите. 

Член 112 
Изборните единици се определуваат според 

бројот на работните луѓе запишани во избирачките 
списоци на работните организации односно работ-
ните заедници. 

3) Предлагање на кандидати 

О д с о б и р и т е н а р а б о т н и т е л у ѓ е 

Член 113 
Собирите на работните луѓе се одржуваат во 

рамките на изборната единица, по правило, за се-
која работна организација (стопанска организација, 
земјоделска задруга, установа) и работна заедница 
во државен орган, општествено-политичка органи-
зација односно здружение (работна заедница), а 
можат да се одржуваат и за две или повеќе ра-
ботни организации односно работни заедници со 
помал број членови на работниот колектив. 

Член 114 
Општинското собрание, најдоцна пет дена од 

денот на распишувањето на изборите, определува 
со одлука за кои работни организации, погонска 
или деловна единица на работна организација од-
носно на работна заедница се одржува одделен 
собир, кои од тие организации односно заедници 
одржуваат заеднички собири за предлагање на 
кандидати за одборници, како и местото на нивно-
то одржување, водејќи сметка за тоа овие собири 
да се одржуваат по правило за секоја работна ор-
ганизација односно работна заедница а само срод-
ни организации односно работни заедници со по-
мал број членови да се соединуваат за одржување 
на заеднички собир за предлагање на кандидати 
за одборници. 

Одлуката од претходниот став општинското со-
брание веднаш им ја доставува на работните ор-
ганизации односно работните заедници од подра-
чјето на соодветната изборна единица. 

Член 115 
Во работната организација која сама претста-

вува изборна единица и во која работат или се 
зачленети повеќе од 300 работни луѓе собири мо-
жат да се одржуваат по одделни погонски или 
деловни единици. Ако во работната организација 
се запослени или зачленети најмалку 20 работни 
луѓе за нив може да се определи одделен собир. 
Ако во местото има повеќе од 20 занаетчии за нив 
може да се определи посебен собир. 

Ако во работната организација се запослени 
или зачленети помалку од 20 работни луѓе се об-
разува заеднички собир на работни луѓе од таа 
организација со работните луѓе од други органи-
зации од истата изборна единица. 

Член 116 
На собирот на работните луѓе во работната 

организација односно во работната заедница учес-
твуваат сите работни луѓе што работат во таа ор-
ганизација односно заедница и имаат избирачко 
право. 

Член 117 
Собирот на работните луѓе во работната орга-

низација го свикува претседателот на работнич-
киот совет, претседателот на задружниот совет 
односно на нив соодветен функционер во органот 
на управувањето; во погоните или другите делов-
ни единици што немаат органи на управување со-
бирот го свикува раководителот на работната еди-
ница за која се одржува посебен собир а во ра-
ботната заедница функционерот што раководи со 
работата на органот, организацијата односно служ-
бата (свикувач на собирот). 

Ако се одржува заеднички собир на работните 
луѓе за две или повеќе работни организации од-
носно работни заедници, собирот го свикува прет-
ставникот на организацијата во која се одржува 
собирот односно функционерот што раководи со 
работата на органот, организацијата односно служ-
бата. 

Свикувачот на собирот е должен да свика со-
бир на работните луѓе најдоцна три дена по' одре-
дувањето на работните организации во кои ќе се 
одржуваат собирите на работните луѓе. 

АКО свикувачот на собирот не свика собир на 
работните луѓе во определениот рок, собирот ќе го 
свика во рок од пет дена општинската изборна 
комисија. 

Свикувањето на собирот на работните луѓе се 
објавува во сите погони, работилници односно од-
деленија или деловни единици на работните ор-
ганизации од изборната единица најдоцна три дена 
пред неговото одржување со означување на днев-
ниот ред, местото и времето за одржување на со-
бирот. 

Времето и местото за одржување на собирот 
на работните луѓе се определува така што да се 
овозможи присуство на што поголем број работни 
луѓе. 

Член 118 
Собирот на работните луѓе свикан за предла-

гање на кандидати за одборници може да се одр-
ж и ако присуствува најмалку една десетина од 
вкупниот број на работни луѓе што имаат изби-
рачко право а се запослени во работните органи-
зации односно работните заедници за кои се одр-
жува собирот, со тоа што овој број не може да 
биде помал од триесет. 

Ако вкупниот број на работните луѓе на соби-
рот кој се одржува за една и повеќе работни ор-
ганизации односно работни заедници е помал од 
сто, собирот може да се одржи само ако прису-
ствува најмалку една тритина од вкупниот број 
на работните луѓе што имаат избирачко право. 
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При заедничкиот собир на работните луѓе по-
требно е од секоја работна организација односно 
работна заедница да присуствува најмалку една 
третина од работните луѓе. 

Ако на собирот не присуствува бројот на ра-
ботните луѓе определен со претходниот став, тој 
може по истекот на еден час од времето определе-
но за почеток на собирот да се одржи со присут-
ниот број на работни луѓе или одржување на со-
бирот може да се одложи односно да се свика нов 
собир на избирачи. 

Член 119 
Собирот на работните луѓе го отвора и со него 

раководи до изборот на претседателство на собирот 
свикувачот на собирот. Ако собирот го свикала 
општинската изборна комисија собирот го отвора 
и со него раководи До изборот на претседателство 
на собирот лицето што ќе го определи комисијата. 

Член 120 
Кандидат на собирот на работните луѓе во ра-

ботните организации односно работните заедници 
станува кандидатот чија кандидатура е прифатена 
на собирите што опфаќаат најмалку една петина 
од сите работни луѓе го работните организации 
односно работните заедници на подрачјето на из-
борната единица. 

Член 121 
Ако со одредбите на член 114 до 118 не е по-

инаку определено, на работата на собирите на 
работните луѓе сходно ќе се применуваат одред-
бите на член 44—52, 54 и 55 од овој закон. 

4) Потврдување на кандидатурата 

Член 122 
Предлозите на кандидатурите и се поднесуваат 

на општинската изборна комисија најдоцна петна-
есет дена пред денот определен за одржување на 
изборите. 

Потписниците на предлогот на кандидатура на 
сс-ирот на работните луѓе се сметаат како подно-
сители на предлогот на кандидатурата. 

Член 123 
На основа на примените предлози на канди-

датурите, а откако ќе установи дека во нив нем 1 
недостатоци или дека утврдените недостатоци в ' 
определен рок се отстранети, општинската избори'1 

комисија најдоцна во рок од 48 часа ќе ја потврд ' 
кандидатурата и во решението за потврдување ќз 
го означи времето кога е примен предлогот и КОЈ 
е по ред. За потврдувањето на предлогот на канди-
датурата комисијата ги известува подносителите 
на предлогот со решение кое го објавува на оглас-
ната табла во своите службени простории. ОБИ 
објава го заменува доставувањето на решението 

Член 124 
Во поглед на потврдувањето и огласувањето 

на кандидатурата сходно се применуваат одред-
бите на член 59—73 од овој закон. 

5) Избирачки места и изборен материјал 

Член 125 
Гласањето се врши на посебни избирачки ме-

ста образувани во работните организации односно 
работните заедници што ги определува општин-
ската изборна комисија по нивни предлог. Коми-
сијата ги определува избирачките места најдоцна 
петнаес-ет дена пред изборите. 

Член 126 
На секое избирачко место во групите се опре-

делува реден број. 
Најмалку пет дена пред денот на изборите 

општинската изборна комисија во сите изборни 
единици ќе објави кои избирачки места се опреде-
лени со означување кои избирачи на кое изби-
рачко место ќе гласаат. 

Член 127 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место, да гласаат ,приближно 
триста работни луѓе. 

За секоја работна организација односно работ-
на заедница во која работат односно се зачленети 
најмалку дваесет работни луѓе се определува по-
себно избирачко место. 

За две или повеќе работни организации однос-
но работни заедници во кои работат односно се 
зачленети помалку од дваесет работни луѓе ќе се 
одреди заедничко избирачко место. 

Во работните организации односно работни за-
едници во кои се образуваат две или повеќе из-
бирачки места, ќе се направи за секое избирачко 
место извод од избирачкиот список на соодветната 
работна организација односно работна заедница. 
За работните организации односно работните за-
едници од иста изборна единица во кои работат 
помалку од дваесет работни луѓе, а поради пого-
лема оддалеченост не може да се образува заед-
ничко избирачко место, општинската изборна ко-
мисија, по исклучок, може да образува посебни 
^Олрачки места. 

Во случај кога во целата група бројот на работ-
ните луѓе е помал од дваесет, општинската избор-
на комисија може да определи овие работни луте 
да гласаат во најблиското избирачко место за 
избор на одборници на соборот на работните за-
едници во друга група. Во таков случај изборната 
комисија ќе му достави за овие работни луѓе из-
вод од избирачкиот список како и потребен број 
гласачки ливчиња на избирачкиот одбор на она 
избирачко место на кое тие ќе гласаат. На изби-
рачкото место таквиот избирач добива гласачко 
ливче во кое се испишани имињата на сите канди-
дати во таа изборна единица и омот адресиран до 
општинската изборна комисија. Откако ќе гласа, 
избирачот го става гласачкото ливче во омотот, го 
затвора и го предава на претседателот на избирач-
киот одбор. 

Избирачките одбори во местата во кои се гла-
са во смисла на одредбите во претходниот став, за 
ова гласање водат посебен записник, кој по сврше-
ното гласање заедно со изводот од избирачкиот 
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список и затворените гласачки ливчиња ги доста-
вуваат во посебен омот на општинската изборна 
комисија. 

Член 128 
Гласачкото ливче покрај податоците од член 

81 од овој закон мора да содржи и означување за 
која група се врши изборот. 

в) Гласање 

Член 129 
Времето за гласање на избирачкото место го 

определува избирачкиот одбор во согласност со 
општинската изборна комисија, така што на сите 
работни луѓе што гласаат на тоа избирачко место 
да им се овозможи гласањето. 

Во согласност со работната организација од-
носно заедница може да се определи гласањето да 
почне и пред 7 часот или да сврши по 19 часот 
ако е тоа нужно за да се овозможи гласањето на 
одделни работни смени. Во таков случај гласањето 
не може да почне пред 4 Чссот ниту да сврши по 
22 часот. 

7) Примена на одредбите од глава Ш 

Член 130 
Доколку со одредбите на оваа глава не е по-

инаку определено, во поглед изборот на одборни-
ците во соборот на работните заедници сходно ќе 
се применуваат одредбите на глава III од ОВОЈ 

закон. 

Глава V 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ГРАДСКОТО 
СОБРАНИЕ НА СКОПЈЕ 

Член 131 
Собранијата на општините од подрачјето на 

град Скопје го избираат во Градското собрание 
оној број на одборници што одговара на односот 
помеѓу бројот на жителите на општината и на 
Градот. 

Член 132 
Одборниците на Градското собрание општин-

ските собранија ги избираат за секој собор на 
Градското собрание од редот на членовите на сво-
ите собори и тоа во еднаков број од секој собор. 

Член 133 
Изборите на одборници на Градското собрание 

се вршат на заедничка седница на соборите на оп-
штинското собрание. 

Член 134 
Со изборот на одборници на Градското собра-

ние на седницата на општинското собрание рако-
води претседателот на општинското собрание, со 
помош на два одборника што ќе ги определи со-
бранието од редот на своите членови. 

Ако претседателот на општинското собрание е 
кандидат за одборник на Градското собрание се из-
борот раководи одборник што ќе го определи со-
бранието. 

Член 135 
Откако ќе утврди дека општинското собрание 

може полноважно да одлучувг претседавачот го 
известува собранието за бројот на одборниците што 
се избира и го објаснува начинот на изборот. 

Член 136 
Секој одборник на општинското собрание што 

ќе го подржат уште четири други одборници може 
да предложи еден или повеќе кандидати. Бројот 
на кандидатите може да биде и поголем од бројот 
на одборниците што се избираа? за Градското со-
брание. 

Член 137 
По свршеното предлагање на кандидатите прет-

седавачот ги објавува имињата на сите предло-
жени кандидати. 

Член 138 
Гласачкото ливче содржи: 
1) назив на Градското собрание и означување 

на соборот за кој се врши изборот; 
2) назив на општинското собрание што го врши 

изборот; 
3) назначување колку одборници на Градското 

собрание се избираат од редот на одборниците на 
секој собор; 

4) фамилијарно, татково и родено име на пред-
ложените кандидати. 

На гласачкото ливче имињата на кандидатите 
се наведуваат одделно за секој собор според редот 
пс кој биле предложени 

Пред името на секоЈ кандидат се става редел 
број. 

Член 139 
Секој одборник на општинското собрание доби-

ва по едно гласачко ливче. 
Гласачките ливчиња на одборниците им се пре-

даваат по список. 
Член 140 

СекоЈ одборник гласа за онолку кандидати кол-
ку што општинското собрание избира одборници 
на Градското собрание. 

Одборникот гласа на тој начин што го заокру-
жува редниот број пред името на кандидатот за 
кој сака да гласа и тоа само за кандидатите чии 
имиња се напишани во гласачкото ливче. 

Член 141 
По свршеното гласање се пристапува кон утвр-

дување на резултатите од гласањето сходно одред-
бите за утврдување на резултатите на гласањето за 
избор на одборници на општинското собрание. 

Член 142 
За одборници на Градското собрание се избрани 

кандидатите што добиле мнозинство на гласови од 
сите одборници на општинското собрание. 

Ако не биде избран определен број одборници 
изборот се повторува меѓу кандидатите што че гч 
добиле мнозинството од претходниот став1 Пред 
повторното гласање предлагачите можат да ги по-
влечат предложените кандидати и да предложат 
нови а одделни кандидати можат да се откажат од 
кандидатурата. 
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Повторниот избор се врши на истата седница на 
собранието се додека не се избере определениот 
број на одборници. 

Член 143 
Резултатот на изборите го објавува претседа-

вачот на истата седница на општинското собрание. 
Претседавачот на општинското собрание на из-

браните одборници им издава уверение за изборот. 

Член 144 
За седницата на општинското собрание на која 

се врши избор на одборници на Градското собрание 
се води записник, во кој се внесува особено: вкуп-
ниот број на одборници и бројот на присутните од-
борници од секој собор на општинското собрание, 
бројот на одборниците на Градското собрание што 
ги избира општинското собрание; фамилијарно, тат-
ково име и родено име на кандидатите и на избра-
ните одборници и колку гласови добил секој од 
кандидатите; податоци за неважните гласачки лив-
чиња. 

Во записникот се внесуваат и сите други окол-
ности од значење за правилноста на изборите. 

Записникот го потпишуваат претседавачот и за-
писничарот. 

Член 145 
Претседавачот најдоцна во рок од, три дека го 

доставува во посебен омот сиот изборен материјал 
(гласачките ливчиња, списокот на одборниците, 
оверен препис од записникот од седницата) на Град-
ската изборна комисија. 

Член 146 
Градската изборна комисија на основа на из-

борните акти утврдува дали изборот на одборници-
те на Градското собрание е извршен според одред-
бите на овој закон. 

Ако изборната комисија утврди неправилности 
во спроведувањето на изборите што влијаеле или 
можеле да влијаат на.резултатите на изборите ќе 
го поништи изборот и ќе определи спроведување 
на повторен избор во општинското собрание во кое 
се извршиле неправилностите. 

Член 147 
За својата работа Градската изборна комисија 

води записник, во кој за секое општинско собрание 
внесува особено: колку кандидати имало во општин-
ското собрание за секој собор на Градското собра-
ние како и фамилијарно, татково и родено име на 
секој кандидат; вкупен број на одборниците на се-
кој собор на општинското собрание како и бродот 
на одборниците што присуствувале на седницата 
на која е извршен изборот: вкупен број на преда-
дени гласачки ливчиња, како и број на гласовите 
што ги добиле одделни кандидати и број на неваж-
ните гласачки ливчиња; фамилијарно, татково и 
родено име на кандидатите избрани за одборниц,и 
на Градското собрание. 

Во записникот се внесуваат и други околности 
од значење за правилноста на изборите. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
Комисијата. Секој член на Комисијата има право да 
издвои мислење и да стави забелешки. 

Член 148 
Градската изборна комисија на основа на избор-

ните акти на Градското собрание му поднесува из-
вештај за резултатот од изборите во секое општин-
ско собрание и му го доставува целиот изборен 
материјал. 

Градската изборна комисија го објавува из-
вештајот за резултатот од изборите на Градското 
собрание во службеното гласило на град Скопје. 

Глава VI 

ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1) Повторни избори 

Член 149 
Повторни избори се вршат: 
1) ако надлежната општинска изборна комисија 

го поништи гласањето, поради неправилности при 
спроведувањето на изборите; 

2) ако кандидатите не го добиле мнозинството 
од гласовите на сите избирачи од изборната еди-
ница во случајот од член 99 став 4 и 5; 

3) ако во изборната единица во која се избира 
еден одборник два или повеќе кандидати со најго-
лем број на гласови добиле еднаков број на гласови; 

4) ако во постапката за верификација на ман-
датот се поништи изборот на одборник поради не-
правилности во спроведувањето на изборите. 

Член 150 
Во случаите од точка 1 и 4 од претходниот члек 

повторни избори се вршат само на одделни изби-
рачки места на кои се утврдени изборни непра-
вилности, а во случаите од точка 2 и 3 од истиот 
член повторни избори се вршат на сите избирачки 
места односно изборни единици. 

Член 151 
Гласањето на повторните избори се врши според 

постојните кандидатури, како и според дополнител-
но поднесените, ако такви има. 

Предлозите на кандидатурите за нови кандида-
ти за општински одборници се поднесуваат најдоцна 
десет дена пред денот определен за спроведувањето 
на изборите, а предлозите за нови кандидати за 
градски одборници се поднесуваат на седницата на 
која се врши повторниот избор. 

При повторните избори според точка 3 од член 
149 од овој закон повторниот избор се врши само 
помеѓу кандидатите со најголем број на гласови што 
добиле еднаков број на гласови. 

Во сите случаи на повторни избори кандидатите 
можат да се откажат од кандидатурата. 

Член 152 
Повторните избори во случајот од точка 1, 2 м 

3 на член 149 од овој закон ги распишува општин-
ската изборна комисија, а во случајот од точка 4 
на член 149 од овој закон надлежниот собор од-
носно собранието кое го поништило изборот. 

Член 153 
Повторните избори на општинските одборници 

се вршат во рок од 14 дена по одржаните избори, 
односно по (верификацијата на мандатите а повтори 
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ните избори за одборници на Градското собрание — 
на првата наредна седница на општинското собра-
ние, освен во случајот од член 142 од овој закон. 

Член 154 
Денот ве кеј ќе сс одржат повторните избори 

ќе го објави општинската изборна комисија најдоц-
на пет дена пред денот определен за тие избори. 
Таа ќе ш огласи постојните кандидатури, како и 
новите, ако такви има. 

2) Дополнителни избори 

Член 155 
Дополнителни избори се вршат кога на одборник 

на општинско собрание односно на одборник на 
Градското собрание му престане мандатот пред ис-
течувањето на времето за кое бил избран. 

Член 156 
Дополнителни избори за одборник на општинско 

собрание распишува соборот на општинското со-
брание чиј член е одборникот најдоцна петнаесет 
дена од денот на престанувањето на мандадот на 
одборникот. 

Соодветниот собор што ги распишал дополни-
телните избори, без одлагање ќе ја извести за тоа 
општинската изборна комисија. 

Дополнителните избори за одборници на оп-
штинското собрание се одржуваат најдоцна два 

месеца од денот кога е управното местото на одбор-
никот. 

Дополнителните избори за одборник на општин-
ското собрание се распишуваат само ако до исте-
чувањетс на мандатот преостануваат повеќе од 
шест месеци. 

Член 157 
Во случај на престанување мандатот на од-

борник на Градското собрание, соодветниот собор на 
општинското собрание ќе изврши избор на нов од-
борник на седницата на која е констатиран преста-
нок на мандатот на одборникот на Градското со-
брание. 

Член 158 
Мандатот на одборникот избран на дополнител 

нито избори трае до истечувањето на времето за кое 
бил избран поранешниот одборник. 

Член 159 
Доколку со одредбите од оваа глава не е пои-

наку определено на повторните и дополнителните 
избори сходно се применуваат одредбите од глава 
Ш, IV и V. 

Глава VП 

О Т П О В И К У В А Њ Е 
А) Отповикување на одборници на општинско 

собрание 

1) П р е д л а г а њ е на о т п о в и к у в а њ е 
а) О д с о б и р и т е п а и з б и р а ч и т е о д н о с н о 

од с о б и р и т е н а р а б о т н и т е л у ѓ е 

Член 160 
Постапката за о: повикување на одборниците на 

општински собор се покренува по предлог од соби-
рите на избирачите, ако за покренувањето на по-

стапката се изјасни мнозинството на избирачите на 
собирите кои опфаќаат најмалку една третина од 
сите избирачи на изборната единица во која е из-
бран одборникот чие отповикување се предлага, 
односно од најмалку една третина од вкупниот број 
на гзбирачите на изборната единица во која е из-
бран одборникот чие отповикување се предлага. 

Член 161 
Постапката за отповикување на одборник на 

соборот на работните заедници се покренува по 
предлог од собирите на работните луѓе во работ-
ните организации односно работните заедници во 
соодветна група, ако за покренувањето на постап-
ката се изјасни мнозинството на работните луѓе на 
собирите во работните организации односно заед-
ници на соодветната група, кои опфаќаат најмалку 
една третина од сите работни луѓе во тие органи-
зации односно заедници на подрачјето на изборната 
единица во која е избран одборникот чие отпови-
кување се предлага. 

Член 162 
Свикување на собирот на избирачите заради 

решавање да се покрене постапка за отповикување 
на одборник на општински собор може да пред-
ложат најмалку педесет избирачи што живеат на 
подрачјето за кое се одржува собирот на избира-
чите. 

Предлогот за свикување на собирот писмено с? 
поднесува до претседателот на општинското собра-
ние, а истовремено за тоа се известува и надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

Собирот на избирачите го свикува претседате-
лот на општинското собрание на чие подрачје со-
бирот се одржува. 

Ако претседателот на општинското собрание не 
го свика собирот на избирачите најдоцна петнаесет 
дена ед денот на поднесувањето на предлогот, со-
бирот ќе го свика во натамошен рок од пет дена 
надлежната општинска изборна комисија. 

Член 163 
Свикување за собир на работните луѓе заради 

решавање да се покрене постапка за отповикување 
на одборник на соборот на работните заедници мо-
жат да предложат најмалку педесет работни луѓе 
што имаат право да предлагаат кандидати за избор 
на одборник. Ако во одделна група има помалку од 
педесет работни луѓе, свикувањето на собир може 
да го предложи најмалку една третина од работните 
луѓе што имаат право да предлагаат кандидати за 
избор на одборник. 

Предлог за свикување на собир па работните 
луѓе во работната организација односно работна за-
едница му се поднесува писмено на претставникот 
Ја работната организација односно заедница, кој 
според одредбите на став 1 од член 117 на овој закон 
е овластен да свика собир, а кстовремено за тоа се 
известува и надлежната општинска изборна коми-
сија. 

Собирот на работните луѓе го свикува претстав-
никот на работната организација односно заедница 
на кого му е поднесен предлогот за свикување на 
собирот. 



12 март 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 - Стр. 191 

Ако претставникот на работната организација 
односно заедница на кого му е поднесен предлогот 
не свика собир на работните луѓе во рок од петнае-
сет дена од денот на поднесувањето на предлогот, 
собирот во натамошен рок од пет дена ќе го свика 
надлежната општинска изборна комисија. 

Член 164 
Претседателот на општинското собрание кој го 

свикал собирот на избирачите или одборникот на 
општинското собрание што тој ќе го определи, од-
носно претставникот кој го свикал собирот на ра-
ботните луѓе во работната организација односно ра-
ботна заедница го отвара собирот и раководи со 
неговата работа до изборот на претседателството. 

Ако собирот на избирачите односно собирот на 
работните луѓе го свикала општинската изборна 
комисија, собирот го ствара и со неговата работа 
раководи до изборот на претседателство лицето што 
ќе го определи комисијата. 

Член 165 
По извршениот избор на претседателството, 

претседавачот ја објавува целта на свикувањето на 
собирот и начинот на неговата работа, го чита ,тек-
стот на предлогот за свикување на собирот и го 
повикува претставникот на предлагачите да го 
образложи предлогот за покренување на постапката 
за отповикување на одборникот. 

Собирот го претресува предлогот и по заврше-
ниот претрес пристапува кон гласање за или про-
тив предлогот за покренување на постапката за 
отповикување. 

Гласањето се врши јавно со кревање на рака. 
Во случај на потреба се врши пребројување на гла-
совите. 

Предлогот за покренување на постапка -- за 
отповикување е усвоен собирот ако за него гласа 
мнозинството од присутните избирачи односно ра-
ботни луѓе. 

Член 166 
Ако собирот не го усвои предлогот за покрену-

вање на постапката за отповикување, не може од 
истите причини повторно да се поднесе предлогот 
за свикување на нов собир заради покренување на 
постапка за отповикување на истиот одборник пред 
истекот на една година од денот на одржувањето 
на собирот на кој е решено таквиот предлог да не 
се усвои. 

Член 167 
За работата на собирот се води записник, што 

го потпишуваат претседавачот, записничарот и за-
верувачите на записникот. 

Записникот содржи особено: почетокот на одр-
жувањето на собирот; за кое подрачје односно за 
кои работни организации се одржува собирот; кој 
го предложил, свикал и отворил собирот; фамили-
јарно и родено име на членовите на претседател-
ството на собирот; на записничарот и на заверува -
чите на записникот; вкупен број на избирачите 
запишани во избирачкиот список на подрачјето за 
кое се одржува собирот, односно вкупен број на ра-
ботните луѓе што имаат право да учествуваат на 
собирот; број на присутните лица и дневен ред на 
собирот; фамилијарно, татково и родено име на 
одборникот ца општинското собрание чие отпови-

кување се предлага со означување на соборот на 
општинското собрание чиј е член; резултатот од 
гласањето по предлогот за покренување на постапка 
за отповикување и причините за покренување на 
постапката, ако предлогот е усвоен; на кој начин е 
утврден резултатот на гласањето и други околно-
сти што се од значење за работата на собирот, како 
и час на завршувањето на собирот. 

Член 168 
Ако собирот на избирачите односно собирот на 

работните луѓе го усвоил предлогот за покренува-
ње на постапката за отповикување на одборник на 
општинското собрание, се составува предлог за от-
повикување. 

Предлогот за отповикување го составува прет-
седателството на собирот, но собирот може да опре-
дели тоа да го сторат тројца други избирачи од-
носно работни ЛЈЃ^ што се присутни на собирот. 

Предлогот за отповикување го потпишуваат 
членовите на претседателството или другите тројца 
избирачи односно работни луѓе што ги определил 
собирот. Нивните потписи мораат да бидат заверени 
од органот надлежен за заверување. 

б) О д г р у п и и з б и р а ч и 

Член 169 
Предлогот за отповикување на одборник нгг 

општинското собрание што го поднесува група на 
избирачи мора да биде потпишан од најмалку ед,на 
третина од вкупниот број на избирачите што се за-
пишани во избирачкиот список на подрачјето на 
изборната единица во која е избран одборникот чие 
отповикување се предлага. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат за-
верени од органот надлежен за заверување. 

Кон предлогот за отповикувањето мора да се 
приложи и потврда на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на општа управа, дека 
потписниците на предлогот се запишани во изби-
рачкиот список, како и потврда на општинската 
изборна комисија за вкупниот број на избирачи 
запишани во избирачкиот список за изборната еди-
ница во која е избран одборникот чие отповикување 
се предлага. Потврдите можат да се дадат и на 
самиот предлог. 

в) О д о п ш т и н с к о т о с о б р а н и е 
Член 170 

Секој одборник на собор на општинското собра-
ние има право да бара на дневен ред на седницата 
да се стави расправањето за покренување на по-
стапка за отповикување на одборник на соборот. 

За поднесување на предлог за отповикување на 
свој одборник соборот решава на седница со мно-
зинство на гласови на сите одборници на соборот. 

Постапката за отповикување на одборник на 
општинското собрание се покренува и по предлог 
од соборот ако одборникот неоправдано отсуствува 
најмалку шест месеци непрекинато од седницата на 
соборот чиј е член. 

Предлогот за отповикување што го усвоил со-
одветниот собор го потпишува претседателот на оп-
штинското собрание. 
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2) Содржина на предлогот за отповикување 

Член 171 
Предлогот за отповикување мора да содржи: 
1) фамилијарно, татково и родено име и место 

на живеење на одборникот на општинското собра-
ние чие отповикување се предлага, како и назив 
на општинското собрание и соборот чиј е член; 

2) назив на изборната единица во која одбор-
никот е избран; 

3) причините поради кои се предлага отповику-
вањето. 

Покрај потписот од секој потписник на пред-
логот за отповикување, мора да се означи и него-
вото фамилијарно, татконо и родено име, занимање 
и место на живеење. 

Кон предлогот за отповикувањето на собирот на 
избирачите односно на собирот на работните луѓе 
се приложува и записник за работата на собирот 
на кој предлогот е усвоен. 

Со предлогот за отповикување што го усвоил 
соодветниот собор на општинското собрание се при-
ложува и заверен извод од записникот од седницата 
на соборот кој се однесува на работата на соборот 
ве врска со предлогот за отповикување. 

Член 172 
Предлогот за отповикување на одборник на оп-

штинско собрание се поднесува писмено до надлеж -
ната општинска изборна комисија. 

3) Испитување на предлогот и распишување 
на гласање за отповикување 

Член 173 
Општинската изборна комисија испитува дал 1 

поднесениот предлог за отповикување е составеа 
согласно одредбите на овој закон, не влегувајќи 
во испитување на оправданоста на причините изне-
сени во предлогот. 

Ако предлогот содржи само формални недоста-
тоци, комисијата ќе им го врати на подносителите 
за да ги отстранат недостатоците, определувајќи 
истовремено и рок во кој тоа мора да биде извр-
шено. 

Комисијата ќе го одбие предлогот што не е 
составен според одредбите на овој закон и за тоа ќ 
ги извести подносителите на предлогот со доставу-
вање на решение. На ист начин ќе се постапи а к у 
предлагачот во определениот рок не ги отстрани 
Формалните недостатоци. 

Како подносители на предлогот на собирот н? 
избирачи односно на работни луѓе се сметаат пот-
писниците на предлогот а ако предлогот го подне-
сува група на избирачи трите први по ред пот-
писници на предлогот. 

Член 174 
Откако општинската изборна комисија утврди 

дека предлогот за отповикување на одборник на 
општинско собрание ги исполнува условите според 
одредбите на овој закон, ќе го потврди предлогот 
и ќе распише гласање за отповикувањето во избор-
ната единица во која одборникот е избран нај-
ноцна триесет д е ^ од денот на потврдувањето нт 
предлогот с,л отповикување. 
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Решението за распишувањето на гласање за 
отповикување содржи: фамилијарно, татково и ро-
дено име на одборникот на општинското собрание 
за чие отповикување се гласа; назив на општин-
ското собрание и собор чиј е член одборникот за 
чие отповикување се гласа; означување на избор-
ната единица во која ќе се изврши гласањето и 
денот определен за гласање 

Од денот на донесувањето на решението за 
распишување на гласање за отповикување до денот 
на гласањето не може да измине помалку од пет-
наесет ни повеќе од триесет дена. 

Гласањето за отповикување на одборник на 
општинскиот собор се врши само во неделен ден, 
а гласање за отповикувањето на одборник на собо-
рот на работните заедници и во работни денови. 

Член 175 
За распишувањето на гласање за отповикување 

општинската изборна комисија го известува соборот 
на општинското собрание чиј е член одборникот за 
кого е распишано отповикувањето како и самиот 
одборник. 

Решението на комисијата за распишување на 
гласање за отповикување се објавува во службе-
ното гласило на општинско собрание како и на друг 
вообичаен начин најдоцна петнаесет дена пред де-
нот определен за гласање. 

4) Гласање за отповикување к утврдување 
резултатите од гласањето 

Член 176 
Гласањето за отповикување на одборници на 

општинските собранија се врши на избирачките мес-
та на подрачјето на изборната единица во која од-
борникот е избран, 

Општинската изборна комисија е должна нај -
доцна седум дена пред денот определен за гласање за 
отповикување да ги определи избирачките места на 
кои ќе се гласа и за секое избирачко место да именува 
избирачки одбор што ќе раководи со гласањето за 
отповикување. 

Член 177 
Општинската изборна комисија е должна да из-

даде оглас за распишување на гласање за отпови-
кување. 

Овој оглас мора да содржи: фамилијарно, тат-
ково и родено име на одборникот за чие отповику-
вање се гласа, називот на соборот на кој му при-
паѓа одборникот, како и да се означи изборната 
единица во која се врши гласањето за отповику-
вање и денот на гласањето. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди 
огласот за распишување на гласањето за отповику-
вање да биде објавен најдоцна седум дена пред 
денот определен за гласањето во сите места односно 
во сите работни организации односно работни заед-
ници на подрачјето на изборната единица во која 
се врши гласање за отповикувањето како и по еден 
примерок од тој оглас да биде доставен до секој 
избирачки одбор. 

Член 178 
Најдоцна три дена пред денот определен за гла-

сање за отповикување одборникот за чие отпови-
кување се гласа, подносителите на предлогот за 
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отповикување можат да и пријават на општинската 
изборна комисија по еден свој претставник и еден 
негов заменик за секое избирачко место. За прет-
ставник на одборникот за чие отповикување се гла-
са, односно на подносителите на предлогот за отпо-
викување и за негов заменик можат да бидат пред-
ложени само лица што имаат избирачко право 
Претседателот на општинската изборна комисија 
најдоцна 48 часа по примањето на пријавата за се-
кој претставник и заменик ќе издаде уверение нп 
основа на кое тие ќе можат да учествуваат во ра-
ботата на избирачкиот одбор, но без право на одлу-
чување. 

Одборникот за чие отповикување се гласа и под 
носителите на предлогот за отповикување можат 
да пријават свој претставник и негов заменик и во 
општинската изборна комисија. 

Член 179 
На секое избирачко место ќе се постави гласач-

ка кутија за гласање за отповикување на КОЈ а ќе се 
истакне огласот за распишувањето на гласање за 
отповикување. 

Член 180 
Претседателот на избирачкиот одбор на секој 

избирач му предава гласачко ливче. 
Гласачкото ливче содржи: 1) означување на оп-

штинското собрание и неговиот собор, како и на из-
борната единица во која е избран одборникот за чие 
отповикување се гласа; 2) фамилијарно, татково и 
родено име на одборникот за чие отповикување се 
гласа. 

Под името на одборникот отпечатени се еден по 
друг зборовите „за отповикување" и „против от-
повикување". 

Ако гласачот гласа за отповикување на одбор-
никот ги заокружува зборовите „за отповикување", 
а ако гласа против неговото отповикување ги зао-
кружува зборовите „против отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување" ни зборовите „против 
отповикување", како и гласачките ливчиња попол-
нети така да не може со сигурност да се утврди 

-дали избирачот гласал за или против отповикува-
њето се сметаат за неважни. 

Член 181 
По свршеното гласање се врши пребројување на 

гласачките ливчиња и се утврдува бројот на лив-
чињата на кои е гласано против отповикувањето, 
како и бројот на неважните ливчиња. 

По свршеното пребројување ќе се состави за-
писник за работата на избирачкиот одбор, во КОЈ 
особено ќе се внесе: колку, според изводот од изби-
рачкиот список, имало избирачи на тоа избирачко 
место, колку избирачи гласале според изводот од 
избирачкиот список, бројот на гласачките ливчиња 
на кои е гласано за отповикувањето, бројот на тла -
сачките ливчиња на кои е гласано против отпови-
кувањето и бројот на неважните ливчиња. 

По свршената работа избирачкиот одбор пред 
зградата во која е извршено гласањето ќе го објави 
резултатот од гласањето на тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор најитно ќе и го достави на 
надлежната општинска изборна комисија записни-
кот за гласањето со гласачките ливчиња и сито 
останати изборни материјали. 

Член 182 
На основа на примениот материјал од избирач-

киот одбор, општинската изборна комисија ќе утвр-
ди: колку вкупно избирачи гласале во изборната 
единица, колку вкупно гласале за отповикувањето, 
а колку против отповикувањето, бројот на неваж-
ните ливчиња како и вкупниот број на избирачите 
запишани во избирачкиот список на целата изборна 
единица и на основа на тоа ќе установи дали одбор-
никот на општинското собрание е отповикан. Овие 
податоци комисијата ќе ги внесе во записникот за 
својата работа. 

Откако општинската изборна комисија ќе го 
утврди резултатот од гласањето за отповикување 
ќе го објави на огласната табла на општинското 
собрание и без одлагање ќе му достави на општин-
ското собрание чиј е член одборникот за чие отпо-
викување се гласало извештај за својата работа со 
сите акти што се однесуваат на постапката на гла-
сањето. 

За резултатот од гласањето за отповикувањето 
комисијата писмено ќе го извести одборникот на оп-
штинското собрание за чие отповикување се гла-
сало. 

Б) Отповикување на одборници на Градското 
1/дбрание 

Член 183 
Постапка за отповикување на одборник на Град-

ското собрание се покренува по предлог од најмал-
ку една третина од одборниците на општинското 
собрание или по иницијатива на Градското собра-
ние ако одборникот неоправдано отсустува најмали V 
шест месеци непрекинато од седниците на Градско-
то собрание односно на соборот чиј е член. 

Член 184 
По предлогот за покренување постапка за отпо-

викување на одборник на Градското собрание одлу-
чува општинското собрание што го избрало одбор-
никот во Градското собрание. 

Општинското собрание претходно одлучува дали 
ќе пристапи кон гласање за отповикувањето. 

Ако општинското собрание одлучи да се при-
стапи кон гласање за отповикување гласањето ќе се 
изврши на наредната седница што не може да се 
одржи пред да изминат сед,ум дена од донесување-
то на одлуката да се пристапи кон гласање за от-
повикување. 

В) Примена на одредбите од глава Ш, IV и V 

Член 185 
Доколку со одредбите на оваа глава не 

инаку определено, во поглед на спроведува 
постапката за отповикување ќе се приме 
редбите од глава Ш, IV и V од овој за' 
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Глава VIII 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1) Приговори и жалби 

Член 186 
Заради неправилности во работата на собирите 

на избирачите односно собирите на работните луѓе 
на кои е извршено кандидирање за избор на одбор-
ници на општинските собранија или е предложено 
отповикување на одборник на општинско собра-
ние, како и заради неправилности во работата на 
избирачкиот одбор при изборите односно гласањето 
за отповикување, секој кандидат односно одборник 
чие што отповикување се предлага, како и секој 
избирач односно работен човек кој има право да 
учествува на собирот на работните луѓе имаат право 
да поднесат приговор до надлежната општинска из-
борна комисија. 

Ако општинската изборна комисија, по повод 
приговорите поднесени пред истекот на рокот за 
поднесување на предлозите на кандидатурите на 
потврдување, утврди неправилности во работата на 
собирот на избирачите односно на собирот на работ-
ните луѓе што битно влијаеле или можеле да вли-
јаат врз утврдувањето на кандидатурата на собири-
те на избирачите или собирите на работните луѓе 
односно на резултатот од гласањето, ќе ја пониш-
ти работата на собирот на избирачите односно соби-
рот на работните луѓе на кои имало неправилности 
и ќе определи во определен рок да се свика нов 
собир на избирачите односно собир на работните 
луѓе. 

Ако група од најмалку десет работни луѓе во 
работна организација или во работна заедница сме-
та дека кандидатот за одборник во соборот на ра-
ботните заедници не ги исполнува условите да биде 
избран во тој собор, може до надлежната општин-
ска изборна комисија да поднесе приговор, која што 
3с! приговорот одлучува при решавањето за потвр-
дување на кандидатурата. 

Член 187 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидатурата, 
како и против решението на таа комисија со кое 
се утврдува дека не се исполнети условите за по-
тврдување на кандидатурата, подносителите на соод-
ветниот предлог на кандидатура можат да изјава^ 
жалба до Врховниот суд на Македонија во рок од 
48 часа од приемот на решението. Врховниот суд 
на Македонија ќе донесе решение по жалбата во 
рок од 48 часа по приемот на жалбата. 

Против решението на оштинската изборна ко-
п и ј а со кое е потврдена кандидатурата за одбор-

\ н а собор на работните заедници, групата работ -
\ ѓ е што поднела приговор во смисла на прет-

ат член може да изјави жалба до Врховниот 
^акедоњ.^а, ако смета дека кандидатот не 
^Ј^ра условите да биде избран во тој со-

\ е н и е т о на општинската изборна ко-
^ве на предлогот за отповикување 

жителите имаат право на жалба 

до Врховниот суд на Македонија. Жалбата се под-
несува во рок од три дена по приемот на реше-
нието. 

Член 188 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија, освен решенијата од претходниот член, се-
кој кандидат и секој избирач односно работен човек 
има право на жалба до Републичката изборна коми-
сија и до соодветниот собор на општинското собра-
ние. Тие можат да иу укажат на надлежниот собор 
на општинското собрание и на неправилности во ра-
ботата на избирачкиот одбор или во работата на со-
бирот на избирачите односно собирот на работните 
луѓе во поглед предлагањето на кандидати. 

Одборникот за чие што отповикување се гласа 
и секој избирач односно работен човек против ре-
шението на општинската изборна комисија донесено 
во врска со спроведувањето на одлуката за отпови-
кување на одборник имаат право на жалба до Ре-
публичката изборна комисија одно-сно до надлеж-
ниот собор на општинското собрание. 

Жалбата изјавена до денот на изборите односно 
до денот на гласањето за отповикување се предава 
на Републичката изборна комисија, а жалбата из-
јавена по тој ден се предава на соодветниот собор 
на општинското собрание. 

Жалбата му се поднесува на соборот на општин 
ското собрание најдоцна до денот на состанокот на 
верификационата комисија, а жалбата што се одне-
сува на дополнителниот избор или на гласање за 
отповикување на одборник — во рок од 15 дена од 
денот на изборите односно гласањето за отпови-
кување. 

Член 189 
Одредбите на чл. 186—188 сходно се примену-

ваат и во врска со неправилностите во изборите 
и отповикувањето на одборници на Градското со-
брание. 

2) Казнени одредби 

Член 190 
Со парична казна или затвор до една година ќе 

се казни за кривично дело: 
1) кој со подмитување влијае на избирачот на 

изборите или при отповикувањето на одборник да 
гласа за или против определениот кандидат односно 
за или против отповикувањето на одборник или 
воопшто да не гласа или да потпише предлог на 
кандидатура или предлог за отповикување или да 
го одрече дадениот потпис на нив; 

2) избирач кој гласал и одново гласа или се 
обиде да гласа на избори за ист собор на општин-
ско собрание или при гласање за отповикување; 

3) избирач кој на изборите или при гласањето 
за отповикување гласа или се обиде да гласа на-
место друг под негово име; 

4) кој спротивно на одредбите на член 85 став 
2 од овој закон дојде на избиралиште под оружје 
или со некое опасно орудие, како и кој без повик 
од претседателот на избирачкиот одбор нареди да 
се доведе оружена сила на избиралиштето или ја 
доведе без негова наредба; 

5) кој уништи, прикрие, оштети или однесе не-
која исправа за изборите односно гласањето за от-
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повикување или некој предмет што служи за из-
борот одооено за гласањето за отповикување; 

6) службеното лице кое ќ е повика избирач на 
одговорност поради гласањето или од него ќе по-
бара да к а ж е за кого гласал или зошто не гласал 
односно дали гласал за или против отповикувањето 

Член 191 
Со парична казна до 50.000 динари или со казна 

затвор до два месеца ќе се казни за кривично дело' 
1) ко ј при гласањето се однесува непристојно 
2) кој, откако гласал односно откако ќ е се утвр-

ди дека не е воведен во изводот од избирачкиот 
список, по опомена од претседателот на избирач-
киот одбор да го напушти биралиштето истото не го 
напушти; 

3) ко ј им пречи во работата на избирачкиот од-
бор или на изборната комисија; 

4) член на избирачки одбор или изборна коми-
сија како и секое друго лице што на ко ј и да било 
начин ќ е ја повреди тајноста на гласањето. 

Член 192 
За кривично дело ф а л с и ф и к а т , повреда на сло-

бодата на определувањето на избирачот, спречува-
ње на службено лице во в р ш е њ е на службено де ј -
ство, навреда или клевета на член на претседател-
ството на собир на избирачите или член на избирач-
ки одбор или изборна комисија при в р ш е њ е на 
нивната службена должност како и за кое и да 
било друго кривично дело предвидено во Кривич-
ниот законик што е сторено во врска со изборот 
или отповикувањето на одборник, сторителот ќ е се 
казни според одредбите на Кривичниот законик 

Член 193 
Сите дејствија што се казнуваат според овој 

закон или Кривичниот законик што се сторени на 
избира л иштето, избирачкиот одбор ќ е ги внесе во 
својот записник со означување на фамилијарното, 
татковото и роденото име, занимање и местото на 
живеењето на сторителот. 

Откако изборната комисија ќе ја заврши своја-
та работа, ќе состави извод од примените записници 
за сите казниви дејствија , ако имало такви, и овие 
изводи ќе му ги достави на јавниот обвинител за -
ради започнување на кривична постапка. 

Глава IX 

ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 194 
До донесувањето на закон односно статут со 

ко ј ќе се регулира ко ј се смета к а к о член на з а -
друга, право да учествуваат на собирите на из-
бирачите што се одржуваат за предлагање канди-
дати за одборници за подгрупата земјоделство на 
групата стопанство на Соборот на работните заедни-
ци на општинските собранија имаат п о к р а ј земјо-
делците — членови на задругата или друга работна 
организација, и членовите на нивните домаќинства 
што се занимаваат со земјоделие. 

Ч л е н 195 
Сите дејствија и акти на државните органи, к а -

ко и сите поднесоци и други списи во врска со спро-

ведувањето па изборите односно отповикувањето на 
одборниците на општинските собранија и Градското 
собрание се ослободени од п л а ќ а њ е на такси кои 
се приход на Републиката. 

(у2. 
На основа член 195 став 2 од Законот за бу-

џетите и финансирањето на самостојните установи 
(-,Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 
7/64). во врска со член 1 од Законот за привремено 
финансирање на установите што се финансирани 
според одредбите на Законот за буџетите и ф и -
нансирањето на самостојните установи („Службен 
лист на С Ф Р Ј " бр. 52/64), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАВО-

ДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА 
ВО ОХРИД 

1. Заводот за урбанизам и архитектура во Ох-
рид се ослободува од обврската за п л а ќ а њ е на 
придонесот од доходот и интересот на деловниот 
фонд. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" 

Бр . 09-319/1 
22 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

63. 
На основа член 6 став 1 од Законот з а избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65), Собранието на општината Титов 
Велес на заедничката седница на обата собора, одр-
ж а н а на ден 10. II. 1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Општинското собрание — Титов Велес. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Титов Велес ќе 
се одржат на 28-111-1965 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Општинското собрание на 
општината Титов Велес ќе се одржат на 2 6 - Ш -
1965 година. 

4. К а к о ден од ко ј почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето на ова решение. 
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Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Број 947/1 
20 февруари 1965 година 

Титов Велес 
Претседател 

на Собранието на општината 
Титов Велес, 

Стојче Иванов, с. р. 

64. 
На основа чл. 6 ст. 1 од Законот за избор на 

одборници па општинските собр.анија и Градското 
собрание на Скопје („Службен весник на СРМ", 
бр. 2/65), Собранието на општината Струга на за-
едничката седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, одржана на 10. II. 1965 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СТРУГА 

I. На 26 март 1965 година ќе се одржат избори 
за одборници на Соборот на работните заедници 
во изборните единици во кои се избрани одбор-
ници на две години а имено: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-
група стопанство — подгрупа индустрија, а во под-
група земјоделие 15. 17. 19 и 21. Во групата про-
света и култур,а: 1, 3, 5, 7, во социјално-здравстве-
ната група: 1 и 3, во групата јавни служби избор-
на единица 1. 

II. На 28 март 1965 година ќе се одржат из-
бори за одборници на Општинскиот собор во из 
борните единици во кои се избрани одборници на 
две години, а имено: 1, 3. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27 и 29. 

III. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни дејства се смета денот 
на донесувањето на ова решение. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Број 01-1068/1 
10 февруари 1965 година 

Струга 
Претседател 

на Собранието на општината 
Струга, 

Душан ШуРбаноски, с. р. 

65. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/63), Собранието на општината Кава-
дарци на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на ден 10. II. 1965 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КАВАДАРЦИ 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Собранието на општината Кавадарци. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Кавадарци ќе се 
одржат на 28. III. 1965 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Кава-
дарци ќе се одржат на 26. III. 1965 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето на ова решение. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Број 01-421 
10 февруари 1965 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Кирил Роглев, с. р. 

66. 
На основа член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/65), Собранието на општината Крушево 
на заедничката седница на Општинскиот собор и 
Соборот на работните заедници, одржана на 10. И. 
1965 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општината Крушево. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Крушево ќе се 
одржат на 28 март 1965 година. 

3 Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Кру-
шево ќе се одржат на 26 март 1965 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се 
смета денот на донесувањето' на ова решение. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-144/1 
10 февруари 1965 година 

Крушево 
Претседател 

на Собранието на општината, 
Вангел Мандилоски, с. р. 
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0гласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 1037, книга I, е запишана пол 
фирма: Комунална банка на Кумановска околија 
— Куманово. Предмет на работењето на банката е-

1. прибирање на слободните парични средства. 
а) во прилог на штедење и 
б) давање кредити во висината на прибраните 

парични средства и тоа' 
а) краткорочни, среднорочни а и долгорочни 

кредити на стопанските и општествените органи-
зации, како и установи со самостојно финанси-
рање за обртни средства и инвестиции, 

о) краткорочни кредити за приватното занает-
чиство и поледелско производство и негово уна-
предување, 

в) кредити за станбена изградба и поправка на 
згради на станбените заедници, приватници и др., 

г) кредити за станбена и комунална изградба 
на Народниот одбор на Кумановска околија и оп-
штините во состав на околијата, 

д) потрошачки кредити на населението. 
2. Обавување платен промет во земјата за 

сметка на своите комитенти 
3 Обавува по овластување од Народната банка 

одредени работи од платниот промет со стопан-
ството 

4. Обавување на благајничка служба во врска 
со извршување на буџетот на Народниот одбор Н-А 
Кумановска околија и општините во состав на 
околијата и водење книговодство за извршување 
на нивните буџети. 

5. Обавување работи по фондовите за кому-
нална и станбена изградба и сите фондови на На 
родниот одбор на Кумановска околија и општи-
ните во нејзиниот состав, како и по другите фон-
дови на стопанските и општествените организа-
ции, кои по договор со Народната банка се пре-
несуваат на Комуналната банка. 

6. Финансирање на инвестиции предвидени со 
Општествениот план на околијата и општините во 
состав на околијата 

7. Вршење служба по заЈмовите кои ги распи-
шува Народниот одбор на Кумановска околија и 
општините во состав на околијата. 

8. Издавање на гарантни писма 
9. Вршење работи во врска со јавната служба 

кои од своја страна и делокруг ќе и ги повери 
Народната банка. 

10. Вршење на одредени работи врз основа н 1 
договор и за сметка на ДОЗ и југословенската 
лотарија. 

11. Вршење на други банкарски работи кои ќе 
и се отстапат со договор од Народната банка. 

Комуналната банка е основана од Народниот 
одбор на Кумановска околија, со решението бро ; 

6925 од 3. X. 1956 година. 

Банката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето: Методи В. 
Теодосиевски, директор на банката, и Стојче Си-
мовски, пом. директор, а во отсутност на раковод-
ните лица ќе ја потпишуваат: Александар К. До-
невски, шеф на службата краткорочни кредити, 
Вукан С. Трајановски, шеф на службата сметко-
водство, и Марко Б. Ивановски, шеф на службата 
долгорочни кредити. 

Комуналната банка на Кумановска околија — 
Куманово е конституисана на 29. УП. 1963 година, 
согласно со одобрението број 16181/1 од 29. УП 
1963 година на Собранието на општината Кума-
ново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 161^64. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 
101, е запишан под фирма: Земјоделска задруга 
„Житиште" од село Мршевци, Скопска околија, -
Занаетчиско градежен погон во Скопје. Предмет 
на работењето на погонот е: поставување на кера-
мика, тераца фасадерство и адаптација на згради. 

Погонот е основан од Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Житиште" од село Мр-
шевци, а согласно со решението на Собранието на 
општината Петровец број 5413/1 од 1963 година 

Раководител на погонот е ѓорѓиевски Г Иг 
њат. 

Занаетчискиот градежен погон ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 99/64. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 443, страна 633, книга П, е запишана под 
фирма: Градежно претпријатие „Ратко Митровиќ 
од Белград — Работничка менза во Титов Велес, 
улица „Благој Ѓурев". Предмет на работењето па 
мензата е: давање угостителски услуги на работ-
ниците и службениците во нивната стопанска ор-
ганизација. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Ратко Митровиќ од 
Белград, а согласно со решението на Собранието 
на општината Титов Белее број 3526 од 30. Ш. 1964 
година. 

Работничката менза ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Стојановиќ Ѓуро, раково-
дител, и Трепчевиќ Стојан, шеф на сметковод-
ството на градилиштето, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 178/64 (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 667, страна 832, книга ГИ, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие ,,Ванила'' од 
Скопје — Киоск во Скопје, улица „Маршал Тито" 
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(Железничка станица) Предмет на работењето на 
киоскот е: продажба на слаткарски производи 
шеќерни преработки, чоколада, бонбони, кекс, бу-
рек и бело печиво, млечни производи — млеко и 
јогурт, безалкохолни и жестоки пијалоци, пиво и 
производи на пиварската индустрија. 

Киоскот е основан од Собранието на општина-
та Кисела Вода — Скопје, со решението број 
02-945/1 од 31. Ш. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Стојковски Трпко. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 195/64. (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 830, страна 973, книга 1П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожа, 
прибор, пластична маса и гума на големо и мало 
„Ангрокожа" од Белград — Продавница во Скопје, 
ул. „Илинденска" бр, 34. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на артикли 
што се дел од предметот на работата на претпри-
јатието. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Ангрокожа" од 
Белград, а согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија — Скопје број 04-2711 од 
5. Ш. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Сигеровски 
Трајко. 

Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/64. (498. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 831, страна 979, книга КГ, е запишано под 
фирма: Претпријатие Лошке Товарне Xладилни-
ков — Шкофја Лока — Претставништво во Ско-
пје, улица „Васил Карајанов" бр. 7. Предмет на 
работењето на претставништвото е: заклучување 
на договори за купо-продажба на стока во име 
и за сметка на основачот Ј1ТХ од Шкоф ја Лока 
на подрачјето на СР Македонија. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието Лошке Товарна хладил-
ников од Шкофја Лока, а согласно со решението 
на Собранието на општината Кисела Вода — Ско-
пје број 04-13222/62 од 8. VII. 1963 година. 

Раководител на претставништвото е Талевски 
Анастасов Борис. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 521/63. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 264, страна 925, е запишано под фир-
ма: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Угостителскиот дуќан-ресторан „Балкан" 
— Тетово, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово број 01-10518/1 од 18. УП 
1962 година е припоен кон Угостителското прет-
пријатие „Нов живот" — Тетово, сметано од 10. ХП 
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 740/62. (31) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 33, страна 77 е запишано следното. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Самостојниот угостителски дуќан „Желез-
ничар" — Тетово, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Тетово број 01-10517/1 од 
18. УП. 1962 година е припоен кон Угостителското 
претпријатие „Нов жив )т" — Тетово, сметано од 
10. ХП. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 741/62. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 58, 
страна 227 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Сло-
га" од село Умин Дол, Кумановска околија, би-
дејќи со решението на Собранието на општината 
Куманово број 17337/1 од 6. IX. 1963 год. е споена 
со Земјоделската задруга „Нов век" од село Љу-
бодраг во новоформираната Земјоделска задруга 
„Слога" од село Умин Дол, Кумановска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 795/63. (Цб) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 5, 
страна 17 е запишано следното: Се брише од реги -
старот на задругите Земјоделската задруга „Нон 
век" од село Љубодраг, Кумановска околија, би-
дејќи со решението на Собранието на општината 
Куманово број 17337/1 од 6. IX. 1963 година е споена 
со Земјоделската задруга „Слога" од село Умин 
Дол во новоформираната Земјоделска задруга 
„Слога" од село Умин Дол. 

Од I Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 796/63. (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 108, страна 303 е запишано следното' 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за дистрибуција на елек-
трична енергија „Светлина" — Куманово, бидејќи 
со решението на Извршниот совет на СРМ — 
Скопје број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е споено 
во новоформираното Претпријатие за дистрибуција 
на електрична енергија на територијата на СР Ма-
кедонија „Електро Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 800/63 (118) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 266, страна 1027, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Куманово број 23695/2 од 15. ХП. 1963 
година на Претпријатието за прикажување на 
филмови „Градски кина" од Куманово е одобрено 
конституисањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 14/64. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, 
страна 45 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Липково број 
01-5017 од 11. ХП. 1963 година Земјоделската за-
друга „Липково" од село Липково е ставена по/2 
принудна управа. 

За принуден управник на задругата е назна-
чен со горецитираното решение на Собранието на 
општината Липково Мустафа Авдил Ќамил. Тој 

,задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува сметано од 13. ХП. 1963 година, во границите 
на овластувањето. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: Авдили Реџеп, управник, Сабри Ибраими, 
претседател на задружниот совет, и Апостоловски 
Петар, шеф на сметководството, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 737/63. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 411, страна 363, е запишано следното' 
На досегашниот потписник на Осигурителниот за-
вод — Кавадарци Шкартова Раденка, шеф нз 
сметководството, и престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешена од должност. 

За шеф на сметководството на заводот е на-
значен Илија Г. Кујумџиев. Тој заводот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Митревски Дими-
тар, директор, и Ристо Георгиев, референт по план 
и анализа и општа служба, сметано од 28. ХП. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 811/63. (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 283, страна 729 е запишано следното. 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Саат Кула - Скопје број 03/1-11666 од 5. ХП 
1963 година седиштето на Продавницата во Скопје 
на Индустријата за чевли „Солид" — Суботица се 
преместува од улица „4" број 7 на улица „Цветан 
Димов" бр. 66 — спроти Ја ја Паша Џамија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 734/63. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под ,рег. бр. 215, страна 573 е запишано следното' 
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На досегашните потписници на Претпријатието за 
извоз и увоз на тутун „Македонија" — Скопје и 
тоа: Киро Зенделски, директор, и Милошевски 
Јордан, директор на комерцијално-техничкиот сек-
тор, им престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кисела Вода - Скопје број 01-13731/1 од 
1. XI. 1963 година Милошевски Јордан. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува со старите регистрирани потписници и тоа" 
Куне Димитров Георгиевски, шеф на технички сек-
тор, Светислав Јордан Смичковски, шеф на сто-
панско-сметководниот сектор, Михајло Прокопиев, 
Виктор Лашков, Митев Игнат, Зора Стојанова и 
Љубо Трајков Величков, сметано од 27, XI. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 715/63. (128^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавув I 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 436, страна 1190, е запишано следното1 

Тошевски Димев Панче, досегашен раководител 
на Продавницата број 6 во Скопје на Претприја-
тието за промет со огреани и градежни матери-
јали на големо и мало „Сеча" - Скопје, е разре-
шен од должност. За раководител на продавницата 
е назначен Трајковски Атанас Живко, кој нема 
да биде потписник, сметано од 21. ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 790/63. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 19, страна 63 е запишано следното 
Соколовски Божидар, досегашен потписник в. д 
директор на Претпријатието за унапредување на 
надворешно трговската размена и застапување н^ 
странски фирми „Интеримпекс" — Скопје, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За генерален директор на претпријатието е на-
значен со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје број 205 од 27. XI. 1963 го-
дина Јанку Влаху. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжув-а и раздолжува во границите н'1 

овластувањето' со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Јово Пановски, директор на сектор, 
Бранко Фрицханд, шеф на деловница, Иван ^ т е -
риев, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
Панче Тиковски, шеф на сметководството, Сара-
фов Диванис Зафир, директор на секторот за уна-
предување на надворешно-трговската размена, Ди-
митар Димитров и Андреева Елена, сметано од 
27. ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 810/63. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 791, страна 639, книга Ш е запишан.) 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија — Скопје број 153 од 13.1. 
1964 година седиштето на Претставништвото во 
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Скопје на Трговското претпријатие „Металсервис" 
- Белград се преместува од улица „Ѓуро Стругар" 
број 11 на улица „279-а" број 48 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 19/64. (133; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: 
Саздов Камев Димче, досегашен раководител на 
Работничко-службеничката менза во село Долно 
Оризаре на Свиларскиот комбинат „Нонча Ками-
шова" — Титов Велес, е разрешен ед должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на мензата е назначен Ми-
ленков Ѓошев Јордан. Тој мензата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ниот потписник Димов Петре, магазионер, сметано 
од 23. ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 794/63. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр 304, страна 789 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Ѓорче Петров број 03-2983/1 од 6. VII. 1963 го-
дина дејноста на Рударскиот базен за хром „Ра-
душа" од Ѓорче Петров во иднина се прошарува 
и со: изведување на рударско-геолошки услуги, 
изведување геодетски услуги на површина и во 
јама, вршење на хемиски услуги и изработување 
на вибрациони столови и вршење други услуги 
во работилницата на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 22'64. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 52, 
страна 173 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Иднина" од село Стојаково, согласно со ре-
шението на Собранието на општината Богданци 
број 5372/1 од 2. X. 1963 година е ставена под при-
нудна управа. 

За принуден управник на задругата со реше-
нието на Собранието на општината Богданци бро; 
5372/1 од 2, X. 1963 година, е назначен Караѓошев 
Антифилис. Тој задругата под принудна управа, 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува сме-
тано од 26. X. 1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа' Зајков Ф. ѓорѓе, Делевски Р. Тодор, Атанасов 
Н. ѓорѓе и Трајков Глигор им престанува правото 
за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 815/63. (141, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25, 
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страна 63 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Богданци број 
6531/1 од 26. ХП. 1963 година дејноста на Земјодел-
ската задруга „Леонид Јанков" од село Ѓавато, 
Гевгелиско во иднина се проширува и со: произ-
водство на вар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 16/64. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гостивар број 2910 од 26. IV. 1963 година 
дејноста на Продавницата во Гостивар на улица 
„Мајор Чеде Филиповски" на Книгоиздателството 
за уметничка литература „Кочо Рацин" од Скопје 
во иднина се проширува и со промет со: машини 
за пишување и сметање, апарати за умножување, 
прибор за цртање, геодетски мерки, инструменти, 
апарати, фотографски апарати и оптички апарати, 
инструменти и прибор, фотографски материјали, 
радио-електроакустички апарати и уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6/64. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 214, страна 607 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Гостивар број 6747 од 23. XI. 1963 година деј -
носта на Комуналното претпријатие за вршење 
комунални услуги „Сервис" од Гостивар во иднина 
се проширува и со вршење на стаклорезачки и 
брусачки дејности и термоелектрични оправки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 793/64. (144) 
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