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У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот ни Народна Репуб-
лика Македонија а во врска со член 5 т. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
изменување и дополнување на Законот за избор на одоор-
ници за народни одбори што го донесе Народното собра-
ние на НРМ на седницата од 26 октоври 1949 година, а кој 
што гласи: I 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРИ 
Законот за избор на одборници за народни одбори 

од 8 февруари 1947 година се изменува и дополнува така 
да неговиот пречистен тек,с гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I 
о п ш т и ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборите на одборници за народните одбори (обласни, 

околиски, градски, реонски и месни) се вршат по одредби-
те на овој закон врз основа на општо, еднакво и непосред-
но изборно право со тајно гласање. 

Член 2 
Одборниците на народните одбори на градовите во 

I состав на околија и на месните ^ рродни одбори се изби-
раат на 2 години, а одборниците на обласните, околиските, 
градските и реонските народни одбори со степен на око-
лиски народен одбор се избираат на три години. 

Мандат на одборниците кои се накнадно избрани трае 
до истекувањето на мандатот на народниот одбор за чии 
членови се избирани. 

Член 3 
Изборите можѓуг да бидат распишани или за :ите 

народ.ни одбори од ист 'от Степен (општи избори) или само 
за ноелиии народни одбори односно за поедини одборници 
(поединечни избори). 

И?борите на одборници за народните одбори по пра-
вило се вршат во неделен ден. 

Член 4 
Президиумот на Народното собрание на НРМ монев 

да распишува избори за сите народни одбори или за сите 
народни одбори од иста степен на подрачјето на Народна 
Република Македонија (општи избори), или за подрачјето 

на поедини административно-територијални единици (по-
себни избори), без оглед на тоа да' ли истекло времето за 
кои што се избрани народните одбори. 

При распишувањето На изборите Президиумот на 
Народното собрание не НРМ може да одреди ден кога ќе 
се спооводат изборите, кој што не мора да биде еден ист на 
сета територија на Народна Република Македонија. 

Член 5 
Поединечни избори се вршат: 
1) Кога на народниот одбор му истече мандатот; 
2) Кога на поедин одборник му престане мандатот 

поради смрт. губиток на избирачкото право, одзивање од 
страна на избирачите, промена на пребивалиштето вон од 
подрачјето (седиштето) Ш /нарб^иот одбор, уважување 
оставката од страна на народниот одбор, судска осуда за 
кривично дело извршено од користољубие, како и поради 
осуда за друго кривично дело на казна попоавителна работа 
или лишение од слобода подотго од шест месеци, или на 
казна лишение од слобода со поисилна работа. 

3) Каго надлежните повисоки органи на државната 
власт го распуштат народниот одбор; -

4) кога изборната комисија ги поништи изборите по-
ради неправилности во изборната работа (поновни избори); 

5) кога мандатот на одборниците биде поништен во 
постапката на верификацијата (поновни избори); 

6) кога Президиумот на Наоодното собрание одлучи 
да распише избори поради промени, извршени во админи-
стративно-територијалната подела. 

Во случај на престанок на мандатот на одборник како 
и во случај на одзивање на одборник избори ќе се вршат 
само ако одборникот нема заменик или ако заменикот нема 
услови за вршење на о д б о р н и к а должност. 

Член 6 
Изборите за обласни, околиски, градски и реонски на-

родни одбори во случај на нивното распуштање, ги рчел 
шува Президиумот на Наводното собрание. 

Президиумот на Народното собрание односно облас-
ниот народен одбор распишува избори и за народните од-
бори на градовите во состав на околија и месните народни 
одбори кога овие одбори ги распушти тој сам. 

Кога изборната комисија ги поништи изборите пора-
ди неправилности во изборната работа поновните избори ги 
распишува извесната комисија што ги поништува изборите. 
Во овие случаеви п о н о в и т е избори имат да се одржат во 
првиот народен неделен ден. 

Член 7 
Во случај кого му истечува мандатот на областен, 

околиски, градски или реонски народен одбоо избооите за 
нов народен одбор може да ги распишува и самиот извошен 
одбор на истиот народен одбор соопштувајќи за тоа нп Пре-
зидиумот на Народното собрание и на извршниот одЗоо на 
повисокиот народен одбор. 

Во случај кога истечува мандатот \ а наполните од-
бори на градовите во составот на околии и на месните на-
родни одбори избооите за нови народни одбоои ги распи-
шува извршниот одбор на околискиот (оеонскиот) 1дооден 
одбор соопштувајќи за тоа на Президиумот на Н а о с ч о т о 
собрание и на извршниот одбор на повисокиот народен одбор. 

Член 8 . ( 
Поради територија чии промени што настапуваат со 

соединување, разденување и укинување на административно-
теоиторијадните единици кои што постојат, или со оснива, 
ње на нови такви единици, ќе 'се р а с п и ш а т по поазило по-
единечни избоои за избоо на наоодни оцбоои односно на 
одборници на поедини избоони единици на оние администра-
тивно-територија чии единици што се опфанати со овие 
промени. 

Одлука гЈ' ли да се распишат избори, или да се смета 
лека одборниците од припоеното продоачје би станале од-
борници на зголеменото односно на новото подрачје, доне-
сува Президиумот на Паро; !ото собоамие за секој еден 
случај зимђјќи го предвид особено зголемувањето односно 
смалувањето на населението во поедините административно-
територијадни единици во врска со обемот на извршените 
територијални промени. 
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Член 9 
Во случај на одзивање или престанок на мандатот 

на поедини одборници на областен, околиски, градски или 
-реонски народен одбор изборите ни нови одборници, ќе ги 
распишува извршниот одбор на оној народен одбор, чиј 
одборник е одзван, односно на чиј одборник му истекол 
мандатот, а за одборниците на народните одбори на град 
во составот на околијата и на месните народни одбори избо-
рите ги распишува извршниот одбор на околискиот наро-
ден одбор. 

Во обата случаја надлежниот извршен одбор од пред 
ниот состав ќе го извести за распишувањето на изборите 
Президиумот на Народното собрание и извршниот одбор на 
повисокиот народен одбор. 

Член 10 
Ако во верификационата постапка му биде на одбор-

никот поништен мандатот поради неправилности во спро-
ведувањето на изборите, или ако на одборникот и неговиот 
заме,ник мандатот им биде поништен поради немање услови 
за вршење на избирачкото поаво ќе се извршат поновни 
избори. 

Поновните избори ги распишува извршниот одбор на 
обласниот односно околискиот (градскиот, реонскиот) из-
роден одбор на чиј одборник му е поништен мандатот, а за 
одборниците на народните одбори на градовите во составот 
на околијата и на месните народни одбори извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор. 

Во обата случаја извршните одбори од предниот став 
за распишувањето на изборите ќе го известат Президиумот 
на Народното собрание. 

Член 11 

Изборите за ,народни одбори на градови во состав 
на околијата и за месни народни одбоои не можат да се 
извршуваат во еден исти ден кога се вршат и избори за о-
колиските народни одбори во чие подрачје се навоѓаат тие. 

Член 12 
Указот на Президиумот на Народното собрание за ра-

спишување на избори со објавува во "Службениот весник на 
Народна Република Македонија" најмалку пет недели пред 
денот одреден за избори. 

Во истиот спск се објавува во истиот весник и на уо-
бичаен начин и решението на обласниот, околискиот, град-
скиот и реонскиот народен одбор за распишување на избори. 

Член 13 
Изборите за сите народни одбоен се спроведуваат по 

изборни единици така да во секоја една изборна единица 
поправило, се избира еден одборник. 

При избори за околиски народни одбори, за образу-
вање на една изборна единица не можат да се сочинат де-
лови од подрачјето на еден народен одбор во составот на 
околијата со. делови од подоачјето на друг народен одбор 
во составот на истата околија. 

При избори за народни одбори на градовите во сос-
тав на околии за месни народни одбори, во помалите места 
што не можат да се разделат на толку изборни единици 
колку што се избиваат одборници за тој народен одбор, 
г^ожат по искључение во една изборна единица да се изби-
раат и повеќе одборници, но највеќе до 7 одборници. 

При избори за гоадски и реонски народни одбори кои 
градови односно реони не можат да се поделат на Толку 
изборни единици колку што се избираат одборници, за тој 
народен одбор можат по искључение во една изборна еди-
ница да се избираат и два одборника. 

Во обата случаја предните исклучени ја стануваат со-
гласно напатствијата од Президиумот на Народното собрание. 

Член 14 

Избопните единици, како и бројот на одборниците кој 
што се избиваат во секоја изборна единица ги утврдува 
обласната, опачината, градската односно реонската изборна 
комисија во размените на напатствијата од Президиумот на 
Наводното собрание и ги објавува со огл?с и на уобичаен 
начин најдо,цна 10 дена по распишувањето на изборите оД-
нснс по одредувањето на денот за спроведување на 
изборите. 

Член 15 
Право да избираат и да бидат избрани во сите на-

родни одбори имаат сите жители на алми !мстративно-тери-
тоо жалната единица, во која што се, врши изборот ако имаат 
избирачко право по законот за избирачките спирови. 

На изборите за народни одбори неможат да бидат кан-
дидати за одборници односно заменици лицата што се осу-
дени или против кои е отворена постапка за кривично дело 

по законот за сузбивање на недопуштена трговија, недо-
пуштена шпекулација и стопанска саботажа, законот за кри-
вичните дела против општонародниот имот и имотот за за-
дружните и други општествени организации и законот за 
кривичните дела ПРОТИВ народот и државата. 

За жител на една административно-територијална еди-
ница се смета секој граѓанин на ФНРЈ што на подрачјето 
на таа единица има нребивалиште, место на постојано 
живеење 

Член 16 
Во обласните народни одбори можат да бидат избрани 

и граѓани на народна република ,Македонија кој што немаат 
пребивалиште на подрачјето на обласниот народен одбор. 
Во околиските народни одбори можат да бидат избрани и 
граѓани на Федеративна Народна Република Југославија, кои 
што имаат пребивалишта на подрачјето на градот во кој е 
седиштето на околијата КО,Ј ШТО СО својата работа се вр-
зани за околијата. 

Член 17 
На изборите за народни одбори имаат право да гла-

саат само оние воени липа кои се жители на администра-
тивно-територијалната единица во која се врши изборот. 

Војниците што се на отслужување на кадровскиот срок 
можат да гласат на изборите за народни одбори на адми-
ннстративно-територијалната единица чии се жители. 

Член 18 
Гласањето на изборите е слободно. 
Ни еден др.жавен ооган не моме во никој случај да ги 

повикува избирачите на одговорност заради гласањето на 
изборите нити може од нив да бара да му кажат за кого 
гласале. 

На пет дена пред изборите и на пет дена по изборите 
ни еден државен орган не може да ги повика избирачите. 

За истото време кандидатите, нивните заменици и 
претставителите на кандидатите односно кандидатските листи 
и нивните заменици не можат да бидат затворени освен во 
случај ако се затечени на дело злосторство. 

И СОСТАВ НА НАРОДНИ ОДБОРИ 
Член 19 

Бројниот состав на месните народни одбори и на на-
родните одбори на градовите во состав на околија изнесува 
како следува: 

а) во местен народен одбор на едно или повеќе села 
до 1000 жители — од И до 20 одборници; ѕ 

во местен народен одбор на села од 1000 до 2500 жи-
тели — од 20 до 35 одборници; % 

во местен народен одбор на села од 2500 до 4500 жи-
тели — од 35 до 40 одборници; 

во местен народен одбор на села над 4500 жители — 
од 40 до 45 одборници; 

б) во наре,ден одбор на град во состав на околија До 
3000 ж и т е л и - о д 35 до 45 одборници; 

во народен одбор на град во состав од 3000 до 5000 
жители — од 45 до 50 одборници. 

во народен одбор на град во состав на околија над 
5С00 жители — од 50 до 60 одборници. 

Член 20 
Бројниот состав на народните одбори на околиите, на 

градовите што се навоѓаат вон составот на околијата и на 
реоните на град Скопје изнесува како следува: 

во народни одбори до 20000 жители — од 50 до 90 
одборници; 

во народни одбори од 20.000 до 40.000 жители од 70 
до 120 одбооиици; 

во народни одбори од 40.000 до 50.000 жители — од 
90 до 160 одборници; 

во народни одбори преку 50.000 жители од 120 до 190 
одборници. 

ч Член 21 
Бројниот состав на обласните народни одбори изне 

сува од 110 до 250 одборници, а бројниот состав на народ-
нит одбор на град Скопје од 110 до 200 одборници. 

Член 22 
Бројниот состав на обласните, околиските, градските 

и реонските наполни одбори го утврдува Президиумот на 
наро,дното собрание во размерите на член 20 и 21 на овој 
ѓакон земајќи го предвид бројот на жителите како и сложе-
носта на стопанските, културните и другите локалнч односи^ 

Бројниот состав на народните одбори на градовите во 
состав на околии и на месните народни одбори го утврду-
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вааг извршниот одбор на околискиот народен одбор во раз-
мерите на член 19 на овој закон. 

При спроведувањето на изборите по овој закон Пре-
зидиумот на Народното собрание го утврдува бројниот сос-
тав во с гок од пет дена, а извршниот одбор на околискиот 
народен одбор РО срок ед осум дена по распишувањето на 
изборите односно по утврдувањето на денот за спроведу-
вање на изборите. 

Президиумот на Народното собрание одредува колку 
одборници ќе се избираат на подрачјето на секој реон при 
изборите за Народниот одбор на град Скопје. 

Президиумот на Народното собрание го објавува број-
ниот состав на обласните, околиските, градските и реонските 
народни одбори во одредениот срок во „Службен весник ич 
Народна Република Македонија" и го доставува на надлеж-
ната обласна, околиска, градска или реонска изборна коми-
сија за да го објави и таа на уобичаен начин. Извршните 
одбори на околиските народни одбори го објавуваат во од-
редениот срок бројниот состав на народните одбори на гра-
довите во состав на околии и на месните народни одбори. 

111 ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
Член 23 

Изборните комисии се државни органи за исполнување 
на задачите одредени со овој зака:! и за раководење на сита 
избори за народни одбори. 

Изборните комисии се назначуваат за три години. 
Поедините членови и нивните заменици, односно целите ИЗЈ 
борци комисии, можат да бидат порано сменени и на нивно 

^ место да бидат поставени дгуги. 
) Изборните комисии се: Изборна комисија на Народна 

Република Македонија, обласни, околиски и градски изборни 
комисии, во град Скопје се поставуваат Градска изборна 
комисија во Скопје и реонски изборни комисии. 

Член 24 
Изборната комисија на НРМ ја поставува Президи-

умот на Народното собрание и се состои од Претседател, се-
кретар и пет члена. На овие им се одредуваат заменици. За 
претседател на комисијата се поставува претседателот или 
еден од членовите на Врховниот суд на НРМ. 

Изборната комисија на НРМ е надлежна за: 
1) Општо раководење со техничките приготовленија 

и спроведувањето на изборите. 
2) Поставување на обласните изборни комисии и ма 

градската изборна комисија, во Скопје, 
3) контрола на работата на обласните изборни коми-

сии и на Градската изборна комисија во Скопје, 
4) средување на статистичките податоци за изборите 

во Народна Република Македонија, 
5) Вршење на други работи по одредбите на овој закон. 
Седиштето на Изборната комисија на НРМ е во град 

Скопје. 

Член 25 
^ Во секоја област, околија, град и рео^ со степен на 
Ш околиски народен одбор се оснива обласна, околиска, град-

ска п реонска избор!.а комисија со седиште во местото каде 
што е седиштето на соотвениот народен одбор. 

Обласните изборни комисии, ,како И1 градската изборна 
комисија во Скопје ги поставува Изборната комисија на 
НРМ по предлог од извршниот одбор на обласниот народен 
одбор о-дносно од извршниот одбор на народниот одбор на 
град Скопје најдоцна пет дена од денот на објавувањето на 
указот за распишување на изборите. 

Обласната, околиската, градската и реонската изборна ко-
мисија, како и градската изборна комисија во Скопје се со-
стои од претседател, секретар и три члена. Ним им се од-
редуваат заменици. 

За претседател на обласната комисија и на градската 
комисија во Скопје се поставува претседателот или еден од 
членовите на окружниот суд. 

За претседател на околиската (градската, реонската) 
комисија се поставува по возможност претседателот или 
еден од членовите на околискиот суд. 

Околиските и градските изборни комисии ги поставува 
об ласната изборна комисија по предлог од извршнот одбор 
на околискиот (градскиот) народен одбор најдоцна пет дена 
по објавувањето на указот за распишување на изборите. 

Во истиот срок градската изборна комисија во Скопје 
по предлог од извршниот одбор на реонските народни од-
бори поставува реонски изборни комисии. 

Обласната изборна комисија односно градската из-
борна комисија во Скопје е надлежна за: 

1) техничко приготвување на изборите, 
2) поставување на околиските, градските односно ре-

онските изборни комисии; контрола на работа на овие 
комисии; 

3) решаван,е по жалбите против решенијата на око-
лиските, градските односно реонските изборни комисии; 

4) вршење на други работи по одредбите на овој закон. 
Околиските, градските, односно реонските изборни 

комисии се надлежни за: 
1) техничко приготвување на изворите; 
2) примање, потврдување и објавување на кандидат-

ските листи; 
3) поставување на избирачките одбори; 
4) утврдување и објавување на изборните резултати 

за сите изборни единици, 
5) издавање у верења на избраните одборници, 
6) вршење на други работи по одредбите на оној закон. 

Член 26 
Составот и измените во составот на изборната коми-

сија на НРМ на обласните изборни комисии, и на градската 
изборна комисија во Скопје се објавува во „Службен весник 
на Народна Република Македонија", а составот и измените 
во составот на останалите изборни комисии се објавуваат на 
уобичаен начин во весниците што служат за службени со-
општенија на соответните народни одбори. 

Член 27 
Изборните комисии полноважно решават кога се 

присатни повеќе од половината членови. Решенијата се до-
несуваат со мнозинство од гласовите на присатните членови. 
Во случај на еднаква подела на гласовите одлучува гласот 
на претседателот. 

Член 28 
Членовите на изборните комисии и членовите на из-

бирачките одбори престануваат да бидат членови на коми-
сијата односно одборот ако се кандидираат за одборници на 
подрачјето на кое е назначена комисијата или одборов. 

IV ПОДНЕСУВАЊЕ, ПОТВРДУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА 
КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ 

Член 29 
Изборите на одборници за народните одбори се вр-

шат но кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа мора да има толку канди-

дати колку одборници се избираат во изборната единица. 
Секој одфорнички кандидат мора да има заменик. 

Член 30 
Кандидатски листи можат да предложат политичките 

и друшгвените организации чија работа е одобрена со закон, 
или одреден број граѓана. Предлагачите мораат да бидат 
избирачи од онаа изборна единица за која предлагаат кан-
дидатска листа. 

Исто така и кандидатските листи што ги истакнуваат 
политички или друштвени организации мораат да бидат под-
пишани од одреден број граѓани. 

Член 31 
Предлогот за избор на еден кандидат мора да биде 

направен: за обласните народ/ни одбори и за народниот од-
бор ,на град Скопје најмалку 40 избирачи, за околиските, 
градските и реонските народни одбори најмалку 30 избирачи 
а за народните одбори на градовите во состав на околија и 
за Месните народни одбори најмалку 20 избирачи. 

Кандидатската листа за избор на два или повеќе кан-
дидати мораат да ја предложат за обласните, околиските и 
градските народни одбори, како и за народниот одбор на 
град Скопје и за народните одбори за реоните на град Ско-
пје Најмалку 80 избирачи, а за народните одбори на градо-
вите во состав на околија и за месните народни одбори нај-
малку 50 избирачи. 

Предлагачите мораат своерачно да ја потпишат канди-
датската листа, а неписмените да с газат свој ракознак. 

Потписите и ракознаците мораат да бидат заверени. 

Чле,н 32 
Предлагач на кандидатската листа може да биде само 

жител на административно-територијалната еди.ница во ко-
ја што се врши изборот и ако е запишан во избирачките 
списоци на изборната единица за која предлага кандидат. 

За избор на еден исти народе.н одбор еден исти из-
бирач може да потпише само една кандидатска листа. До 
колку еден исти избирач потпише повеќе предлози, важи 
само потписот на онаа кандидатска листа што е поднесеа 
прва за потврда на изборната комисија. 

Член 33 
Кандидатската листа мора да содржи: назив на из-

борната единица за која се предложува таа кандидатска лн-
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ста; назив на народниот одбор за кој се вршат избори; оз-
нака или назив на изборната единица; и презиме, име, за-
нимање и местоживеење на кандидатот и неговиот заменик. 

Освен тоа кандидатската листа може да содржи и 
назив на листата до колку предлагачите сакаат да го оз-
начат името на политичката или друштвена организација 
која што ги предлага кандидатите. 

Член 34 
Со кандидатската листа подносителите се должни да 

и поднесат на околиската (градската, реонската) изборна 
комисија писмен пристанок на кандидатите и замениците 
за избирачкото право на кандидатите, замениците и пред-
лагачите како и потврда од надлежната комисија за из-
бирачките спискови, а - освен тоа и потврда дека овие се 
жители на административно-територијалната единица за ко-
ја се врши изборот. 

Потписите за пристанокот на кандидатите и земени-
ците мораат да бидат заверени. 

/ 

Член 35 
На изборите за обласни, околиски, градски и реон-

ски народни одбори едно исто лице може да биде канди-
дат или заменик највеќе во две изборни единици. Ако едно 
исто лице е кандидат во две изборни единици мора во се-
која изборна единица да има посебен заменик. 

При изборите за народни одбори на градови во со-
став на околија и за месни народни одбора едно исто лице 
може да биде кандидат или заменик само во една изборна 
единица. 

I 
Член 36 

При изборите за сите народни одбори можат две 
или повеќе кандидатски листи да се здружат под заеднич-
ки назив. 

Здружувањето го вршат подноситлите на листите со 
изјава пред околиската (градската, реонската) изборна ко-
мисија, која се поднесува најдоцна осум дена пред денот 
одреден за избори. 

За здружување на кандидатските листи е потребен 
пристанок на кандидатите. 

Пристанокот мора д(а би^Ј писмен и потписите на 
него мора да бидат заверени. 

Член 37 
Кандидатската листа мора да се поднесе во два при-

мерка за потврда на околиската, (градската, реонската) из-
борна комисија најдоцна 12 дена пред денот на изборите. 
Комисијата веднаш ќе им издаде на подносителите потврда 
за примањето к!а листата. 

Кандидатската листа ја потпишуваат за потврда пр-
вите троица предлагачи кои се сметаат за подносители. Пот-
писите на подносителите мораат да бидат заверени. 

Член 38 
Заверката Ј(а потписите! односно^ ракозн.шите пред-

видена во овој закон ја врши околискиот суд односно ако 
во местоживеењето на кандидатите, замениците и предла-
гачите нема околиски суд народните одбори. 

Член 39 
Околиската (градската, реонската) изборна комисија 

Ќе утврди веднаш по примањето на листата дали е составена 
по одредбите на овој закон. Ако комисијата најде формални 
недостатоци веднаш ќе ги извести подносителите и ќе ги 
Покани да ги отклонат. 

Член 40 
Ако околиската (градска, реонската) изборна коми-

сија утврди, дека предложениот кандидат и неговиот заме-
ник односно некој од предложените кандидати или нив-
ните заменици немаат право да бидат избирани, во срок од 
24 часа ќе ја отфрли листата и за тоа веднаш со посебно 
решение ќе ги извести подносителите. Против ова реше-
ние подносителите имаат право на жалба До обласната из-
борна комисија, односно до градската изборна комисија во 
Скопје, во срок од 24 часа по примањето на решението. 
Жалбата може да се предаде или непосредно на комиси-
јата надлежна За решавање по жалбата, или преку околис-
ката, (градската, реонската) изборна комисија. Обласната 
изборна комисија односно градската изборна комисија Во 
Скопје, мора по жалбата да донесе решение во срок од 
24 часа од нејзиното примање. Ова решение е конечно. 

Ако кандидатската листа нема никакви недостатоци 
Или овие бидат отклонени, околиската (градската, реон-
ската) изборна комисија ќе ја потврди во срок од 24 часа 

ќе го означи времето кога е потврдена и која е она по ред 
и за тоа веднаш ќе ги извести подносителите. Во противен 
случај комисијата во срок од 24 часа ќе ја отфрли листата. 
Одредбите од став 1 на овој член важат и во поглед на 
жалбата и решението и за обласната изборна комисија од-
носно и за градската изборна комисија во Скопје. 

Член 41 
Ако след потврдувањето на кандидатска листа умре 

кандидат или заменик, може на негово место да се пред-
ложи друг најдоцна 48 часа пред изборите. Предлогот се 
поднесува на околиската (градската, реонската) изборна 
комисија а го потпишуваа г подносителите на потврде-
ната листа. 

Надлежните изборни комисии ќе ги земат овие пред-
лози во работа и по нив ќе постапуваат во смисол на од-
редбите за потврдување на кандидатски листи водејќи 
сметка за останалите срокови предвидени во овој закон до 
колку е тоа возможно. 

Член 42 
Околиската (градската, реонската) изборна комисија 

е должна благовремено да ја отпечати или на друг начин 
умножи во потребен број примерни и да ја огласи секоја 
потврдена кандидатска листа. Огласот ќе содржи: 1) назив 
на кандидатската листа; 2) назив на народниот одбор за 
кој што се вршат изборите; 3) назив на изборната единица 
или нејзината оценка и 4) презиме, име, занимање и место-
живеење на кандидатот и заменикот. Ако листата е здру-
жена со некоја друга кандидатска листа треба тоа видно 
да се истакне и во огласот. Огласите на здружените канди-
датски листи треба да бидат во една иста боја. 

Комисијата ќе се погрижи најдоцна на пет дена пред 
денот на изборите да бидат сите кандидатски листи изло-
жени во сите места каде што ќе се одржат изборите, како 
и на секој избирачки одбор на поедините избирачки места 
во изборните единици да им се достави потребниот број 
примерци од огласите на секоја кандидатска листа. 

Член 43 
Освен редовното огласување по претходнот член 

околиската (градската, реонската) изборна комисија со 
еден општ оглас ќе ги објави имињата на сите кандидати 
од онаа политичка или друштвена организација што истак-
нува кандидатски листи на повеќе од половината изборни 
единици во околијата односно во градот или реонот . 

V ИЗБОРЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 44 

Обласната изборна комисија односно градската из-
борна комисија во Скопје е должна да се погрижи да око-
лиските и градските односно (реонските изборни комисии 
благовремено го добијат и приготват сиот потребен изборен 
материјал (кутии, куглици и др.) водејќи сметка на која ко-
мисија што и е потребно. 

Обласните изборни комисии односно градската из-
борна комисија во Скопје може да ги задолжи поедините 
околиски и градски односно реонски изборни комисии сами 
да го приготват и одпечатат сиот или еден дел од избор-
ниот материјал. Секоја околиска и градска односно реонска 
изборна комисија е должна благовремено да го бара од об-
ласната изборна комисија односно од градската изборна ко-
мисија во Скопје нужниот изборен материјал до колку го 
нема или не може сама да го приготви или набави. 

Околиските (градските, реонските) изборни комисии 
се грижат за чувањето на сиот изборен материјал и за 
неговото благовремено доставување преку месните (град-
ските, реонските) народни одбори до избирачките одбори. 

Член 45 
Кутиите ќе бидат од дрво или од друг згоден мате-

ријал, ќе се затвораат и отвораат со два разни клуча и ќе 
бидат направени така да пуштањето на куглиците во нив 
не може да се гледа и слуша. 

На секоја кутија треба јасно да бидат одбележен 
нејзиниот реден број. 

Обрасци за целокупниот изборен материјал ќе одреди 
претседателот на Владата со посебни напатствија. 

VI ИЗБИРАЧКИ МЕСТА, ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ И 
Г Л А С А Њ Е 

Член 46 
Секој избирач може да гласа само еден пат. 
Избирачот гласа лично, на избирачките места и СамО 

за една од потврдените и објавените кандидатски листи. 

Член 47 
На денот на изборите на еден ден пред и на еден 

ден после изборите точењето или давањето било по каков 
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мачин на алкохолни пијалоци е забранено. Оваа забрана ќе 
ја објават градскитг народни одбори, народните одбори на 
градовите во состав на околија и месните народни одбори 
најмалку три дена пред изборите. 

Член 48 
Избирачкото место ќе биде во најзгодната зграда 

која што ќе ја одреди за гласање народниот одбор на мес-
тото во кое што се врши избор. 

Во изборните единици што имаат преку 500 избирачи 
гласањето ќе се врши на повеќе избирачки места, кои треба 
да бидат лесно достапни на избирачите. Во овој случај се-
кое избирачко место мора да има свој реден број. 

Во болниците, санаториумите, опоравилиштата, инва-
лидските домови и сличните установи во кои избирачите од 
здравствени или други причини не можат да ги напуштат 
просториите на установите ќе се одредат посебни избирачки 
места ако има повеќе од 25 избирачи. 

Народниот одбор на местото ќе ги објави избирач-
ките места најмалку 10 дена пред денот на изборите и ќе 
наведе кој избирачи каде ќе гласаат. 

Во изборните единици каде што местата се мали око-
лиската изборна комисија може да одреди две или повеќе 
места да сочинуваат едно избирачко место но во тој случај 
не смеат во едно избирачко место да бидат повеќе од 500 
набирани. 

Член 49 
За секое избирачко место ќе се постави избирачки 

одбор составен од претседател и од два члена. На претсе-
дателот и на членовите им се одредуваат заменици. 

Претседателот, членовите и замениците на избирачките 
одбори за сите избирачки места во една изборна единица 
ги назначува околиската (градската, реонската) изборна ко-
мисија по предлог на месните (градските, реонските) народ-
ни одбори најдоцна 10 дена пред изборите. 

Извршниот одбор на народниот одбор на околијата 
(градот, реонот) е должен да се грижи при секој избирачки 
одбор да се одреди потребен број записничари. 

Член 50 
На назначениот претседател на избирачкиот одбор 

околиската (градската, реонската) изборна комисија ќе му 
го предаде на потврда актот за назначување, потпишан ОД 
претседателот и од еден член на комисијата. 

Член 51 
Членовите на избирачкиот одбор како и претставите-

лите на кандидатските листи и нивните заменици имаат 
право да гласаат на избирачкото место на кое во денот на 
изборите ја вршат својата должност ако поднесат уверение 
дека се воведени во постојаниот избирачки список на своето 
местоживеење и до колку тоа место е во административно-
територијалната единица каде што се врши изборот. 

Тоа уверение ќе се приклучи кон записникот за рабо-
тата на избирачкиот одбор. 

I 
Член 52 

Најдоцна три дена пред изборите кандидатите од се-
која кандидатска листа можат да пријават на околиската 
(градската, реонската) изборна комисија по еден претстави-
тел или по еден заменик на нивната листа за секое место. 

Претседателот на околиската (градската, реонската) 
изборна комисија или неговиот заменик за секој пријавел 
претставител ќе издаде увереше најдоцна 48 часа по при-
емот на пријавата и за тоа веднаш ќе го извести народниот 
одбор на овоа избирачко место за кое е пријавен претста-
вителен Уверението издадено од страна на изборната коми-
сија им служи на претставителите односно на нивните за-
меници кгко легитимација за нивното учество во работата 
на избирачките одбори. 

I 
Член 53 

Месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор е 
должен да заедно со избирачкиот одбор одреди во близи-
ната на избирачкото место згодно место на кое претстави-
телите на кандидатските листи ќе можат јавно да ги изло-
жат листите и своите изборни пароли. Ова место им се стар.а 
на претставителите ^а расположение најдоцна 48 часа пред 
денот на изборите. 

Член 54 
Спрема денот на изборите, во три часа по пладне 

сите членови на избирачкиот одбор или нивните заменици 
ќе се состанат во зградата во која ќе се гласа и од месниот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор ќе примат гласачки 
кутии со клучеви и соответн број куглици како и постоја-
ниот избирачки список кандидатските листи и се друго што 
е потребно. 

Тие се должни да ги прегледаат кутиите и да се уве-
рат дали се исправни. По тоа претседателот ќе ги заклучи 
кутиите со два клуча така да отворот (устата) на кутиите 
биде наполно затворен, едниот клуч ќе го зима претседа-
телот а другиот еден од членовите на избирачкиот одбор. 

По тоа избирачкиот одбор на виден и недвосмислен 
начин ќе постави на секоја кутија по една кандидатска листа 
за која ќе се гласа во таа кутија. 

Кутиите се поставуваат по оној ред по кој што Св 
потврдени кандидатските листи така да кутиите со здружени 
кандидатски листи се поставуваат една покрај друга по оној 
ред по кој се потврдени листите и тоа на оноа место, што 
им припаѓа на онаа од здружените листи што е меѓу нив 
прва потврдена. 

Покрај и след овие кутии се поставува една кутија без 
ознака на листа и кандидат "кутија без листа", во која ќе 
можат да ги спуштаат куглиците оние избирачи кои не са-
каат да гласаат ни за една од истакнатите кандидатски листи. 

Ако истовремено се гласа за избор на грдаски и реон-
ски народен одбор кутиите за градскиот народен одбор се 
поставуват одвоено од кутиите за реонскиот народен одбор. 
Ова ќе се изврши на тој начин што на една засебна маса 
ќе бидат ставени кутиите и куглиците за гласање за избор 
на одборници за градскиот народен одбор, а на друга за-
себна маса спрема првата ќе бидат ставени кутиите и ку-
глиците за гласање за избор на одборници за реонскиот на-
роден одбор. Одредбата од став 4 на овој член важи и за 
овие истовремени избори. 

На сета оваа работа имаат право да присаствуваат и 
претставителите на кандидатските листи. 

Член 55 
Кога избирачкиот одбор ќе изврши и приготви се 

што е потребно за гласање ќе состави за това записник во 
два примерка, а ако се вршат избори за два народна од-
бора во три примерка. Овој записник го потпишуваат чле-
новите на избирачкиот одбор и претставителите на канди-
датските листи ако се присатни. След това ќе се затворат 
прозорците, сите присатни ќе излезат од гласачката соба, 
ќе ја заклучат и ќе стават на вратата печат, а клучот ќе го 
земе претседателот на избирачкиот одбор. 

Најпосле избирачкиот одбор ќе одреди стража која 
непрекидно ќе ја чува зградата во која ќе се врши гласањето. 

Член 56 
На денот на изборите, во 7 часот пред пладне, се со-

станува избирачкиот одбор во просториите за гласање и то 
пред вратата на гласачката соба, која што ќе ја отворат и 
след тоа ќе влезат во неа. Кога ќе се уверат дека кутиите и 
куглиците како и се друго е во ред, ќе состават во два при-
мерка записник во кој ќе се потврди најдената состојба. 
След тоа ќе се отворат отворите (устите) на кутиите, пак и 
тоа ќе се забележи во записникот. 

Овој записник ќе го потпишат сите членови како и 
присатните претставители на кандидатските листи, а веднаш 
след тоа претседателот објавува дека се пристапува кон 
гласањето. 

Член 57 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со по-

мошта на другите членови за одржување на редот и мир-
ство за време на гласањето. Во случај на потреба претсе-
дателот ќе побара помош од народната милиција која, кога 
ќе дојде на избиралиштето ќе стои под негово раководство. 

Член 58 
Сите членови ка избирачкиот одбор односно нивните 

заменици мораат да бидат присатни за целото време на 
гласањето. 

,Ако претставителот на кандидатска листа го напушти 
избиралиштето изборите се продолжуваат без него. Ова ќе 
се забележи во записникот. 

Член 59 
Никој не смее да стапи на избиралиштето под оРажие 

или со убојно орудие осем во случајот предвиден во член 
57 од овој закон. 

Член 60 
,Во просторијата каде што се гласа гласачите влегу-

ваат по ред еден по еден, но никако повеќе од 10 одеднаш. 

Член 61 
Секој избирач кога ќе влезе во просторијата каде се 

гласа пристапува кон избирачкиот одбор и по покана од 
претседателот гласно го кажува своето презиме, име и за-
нимање; а во местата каде што има повеќе избирачки места 
и своето жилиште. Ако избирачот му е непознат на изби-
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рачкиот одбор претседателот ќе го легитимира или на ДРУГ 
начин ќе го утврди неговиот идентитет. 

По тоа претседателот утврдува дали тоа лице е вове-
дено во избирачкиот список. Ако најде дека е воведено 
претседателот ќе го заокружи редниот број на тоа лице во 
знак дека оно пристапило на гласање. Истовремено запис-
ничарот што го води записникот на оние избирачи кои 
што веќе гласале ќе го запише во тој список името и прези-
мето на гласачот и бројот под кој е заведен во избирач-
киот список. 

По тоа претседателот му го објавува на избирачот на-
чинот на гласањето, му ја предава куглицата со која ќе 
гласа и го упатува на местото каде што се врши гласањето. 

Ако се гласа истовремено за избор на градски и ре-
онски народни одбори гласањето ќе се врши во иста про-
сторија но одвоено. Во овој -случај след објаснувањето на 
чинот на гласањето претседателот првом му предава на изби-
рачот кученцата за избор на одборници за градскиот наро-
ден одбор и го упатува на местото, каде што се врши гла-
сањето, кога ќе го изврши гласањето на градскиот народен 
одбор избирачот се враќа при претседателот кој му дава 
куглица за гласање за реонскиот народен одбор и го упа-
тува на местото каде што се врши она гласање. 

Член 62 
Во секое избирачко место осем оние лица кои се во-

ведени во избирачкиот список на тоа избирачко место 1?маат 
право да гласаат и оние лица што во денот на изборите не 
се затекнале во своето местоживеење; но под услов да му 
поднесат на избирачкиот одбор уверение дека се запишани 
во постојаниот избирачки список на своето местоживеење, 
и тоа само ако се жители на административно-територијал-
ната единица за која што се врши изборот. 

Оние /верења се прилагаат кон записникот на гласа-
њето, а во самиот записник се констатира колку лица гла-
сале на тоа избирачка место врз основа на такви уверења. 

Комисиите кои што ги водат избирачките списоци, ќе 
го означат издавањето на такви уверења во постојаниот 
избирачки список. Во случај да се избирачот, на кого му е 
издадено такво уверение јави да гласа на своето избирачко 
место должен е да го врати издаденото уверење, што ќе се 
одбележи во списокот. Во противен случај нема да му се 
дозволи да гласа. Вратеното уверење ќе се приложи кон 
записникот за работата на избирачкиот одбор. 

Член 63 
Претседателот или еден од членовите на избирачкиот 

одбор ќе му каже на секој избирач, пред да го упати да 
гласа, која и чија кандидатска листа ја претставуваат гла-
сачките кутии, а ќе му ја покаже и „кутијата без листа". 
Ако избирачот побара, претседателот или еден член на од-
борот, ќе му ги прочете сите имиња на кандидатите однос-
но на кандидатските листи. 

Секој претставител на кандидатска листа или него-
виот заменик има право да му каже на избирачот на која 
политичка или душевна организација односно група граѓани 
им псипаѓа одредена кандидатска листа и кутија. 

На избирачкото место е забранено секоја агитација 
за било која кандидатска листа. 

Член 64 
Гласањето се врши на овој начин: кога избирачот ја 

прими куглицата тој ја става во десната рака, или во левата 
ако нема десна, по това раката ја затвора, па со така за-
творена ргѓка привоѓа при секоја кутија по ред и во секоја 
кутија ја завлечува затворената рака. Куглицата ќе ја спу-
шти во онаа кутија што припаѓа на кандидатскатја листа за 
која сака да го даде својот глас, или во "кутијата без ли-
ста". Кога ќе ја извади раката од последнава кутија избира-
чот ќе ја отвори раката пред сите така да секој може да 
види дека во неа веќе ја нема куглицата. 

За времето додека избирачот го врши гласањето прет-
седателот и членовите на избирачкиот одбор пазат тој да не 
ја премести куглицата во другата рака и со себе да не ја 
однесе. 

Член 65 
Избирачот кој што поради некаков телесен недоста-

ток не би могол да гласа на начинот предвиден во предни-
от, член, има поаво со себе да доведе пред избирачкиот од-
бс . лице, кое што ќе гласа место него. За ова избирачкиот 
одбор ќе донесе решение и ќе го внесе во записникот. 

Член 66 
Кога избирачот ќе го сврши гласањето должен е да 

го калуш ти избиралиштето. За избиралиште се смета згра-
дата и нејзиниот двор. 

Член 67 
Избирачкиот одбор не може да ускрати гласање на 

лице кое што е запишано во постојаниот избирачки список. 
Ако некој член на одборот или некој претставител на кан-

дидатска листа, има нешто да приговори, тоа ќе се внесе ве 
записникот. Ако некој избирач се пријави да гласа, а ме 
негово место веќе гласал некој друг, претседателот на из-
бирачкиот одбор ќе нареди во записникот да се внесе се-
мејното и роденото име, занимањето и местоживеењето не 
тој избирач, но нема да го пушти да гласа. 

Член 68 
Гласањето трае непрекидно преку целиот ден до 19 

часот. Само во случај на неред, а по пристанакот на мно-
зинството на избирачкиот одбор, можат изборите да с е 
прекинат додека редот не се воспостави. Поводот за нере-
дот и времето за кое гласањето морало да биде прекинаа 
се запишуваат во записникот. ' 

Во 19 часот се затвора дворот или зградата ако нема 
двор и некој веќе неможе да се пушти внатре, но ќе им се 
допушти гласање на оние избирачи што се затекнале во 
дворот односно во зградата. Ако гласањето морало поради 
неред да биде прекинато повеќе од еден час оно ќе продол-
жи за толку време колку траел нрекидот. 

Член 69 
За време на гласањето се води записник за сите 

факти важни за гласањето како и за поважните факти ма 
кои ќе укажат членовите на избирачкиот одбор, или прет-
ставниците на кандидатските листи. Записникот се води ве 
два примерка ако се избираат одборници за еден народен 
одбор, а во три примерка ако се избираат одборници ѕа 
два народни одбора. Записникот го потпишуваат сите чле-
нови на избирачкиот одбор, к^ко и претставителите на кан-
дидатската листа. Ако овие претставители не го потпиша 
записникот он вреди без нивните потписи. 

Секој член на избирачкиот одбор, како и претстави-
телот на кандидатска листа има право да издвои мнение и 
да стави свои забелешки на записникот. 

VII 
СВРШУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО И УТВРДУВАЊЕ НА 

ИЗБОРИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ГЛАСАЧКИТЕ МЕСТА 
Член 70 

Кога ќе биде свршено гласањето избирачкиот одбор 
ќе ги преброји неупотребените куглици и не ги стави ВЃ 
отделно врекиче кое што ќе го затвори и запечати. 

Член 71 
После овоа избирачкиот одбор го утврдува вкупниот 

број на падналите гласови во избирачкиот список на гласачите. 
По това се пристапува кон отворањето на кутиите 

и броењето на куглиците по оној ред по кој што биле ку-
тиите поставени, а ако се гласало истовремено за градски 
и реонски .народен одбор прво се пристапува кон отворање-
то и броењето на куглиците за избор на градски народен 
одбор, а по тоа за реонски народен одбор. 

Претседателот пред сите членови на одборот и пред 
присатните претставители на кандидатските листи ги пре-
бројува куглиците по следниот начин: кога ќе изброи 100 
куглици ги предава на еден член од одборот да ги преброи, 
а овој ги предава на претставителот на онаа кандидатска 
листа, чии гласови се бројат за да ги преброји трети пат. 
Ако претставителот на кандидатската листа чии гласови се 
бројат не е присатен, третото пребројување ќе го изврши 
третиот член на избирачкиот одбор или некој друг од прет-
ставителите. Овоа се повторува за секоја стотина куглици 
се до дека ќе бидат изброени сите. Веднаш след' това ве 
записникот се запишува со думи бројот на куглиците и 
името на кандидатот односно на кандидатите за кои што 
се гласало во таа кутија и колку куглици во неа имало од-
носно колку куглици имало во "кутуија без листа". Сите 
членови на одборот и присатните претставители на канди-
датските листи се потпишуваат след оваа забелешка. 

На истиот начин се врши броењето на куглиците и 
во другите кутии и се утврдува бројот на дадените гласови. 
Кога ќе се сврши пребројавањето сите членови на одбо-
рот и присатните претставители на кандидатските листи го 
потпишуваат записникот. Под потписите се става печатот на 
медниот (градскиот, реонскиот) народен одбору Одвоени 
мненија и забелешки за работата на одборот се дозволени. 
На претставителите на кандидатските листи може по нивна 
барање да се издадат заверени преписи од записниците. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе прогласи јавно 
пред зградата во која што се гласало колку гласа добиле 
поедините кандидатски листи и тоа посебно за пониските, 
а посебно за повисоките народни одбори; Оваа одредба ва-
жи и за гласовите дадени во "кутијата без листа". 

Член 72 
Записниците изводот од избирачкиот список и сви-

о к о т на гласаните претседателот ги става во посебен плик 
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кој се запечатува со печатот на месниот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор и го адресира до околиската (град-
ската, реонската) изборна комисија. Овој плик ќе остане 
ни масата на избирачкиот одбор. Од-како ќе се сврши овоа, 
одборот ќе излезе од гласачката соба, ќе ја затвори и за-
клучи на истиот начин како и миналиот лвн И ќе постави 
стража која што ќе ја чува непрекидно собата во која што 
се поставени изборните акти, а клучот од собата ќе го земе 
кри себе претседателот. 

Поставената стража таа ноќ нема да пушта никого и 
под никаков изговор во оваа соба. 

Член 73 
Утрината по гласањето, во 7 часот пред пладне, сите 

членови на избирачкиот одбор се состануваат пред вратата 
на гласачката соба, ја отворат и влегуваат во неја. Откако 
ќе се уверат дека се' е онака како што било оставено, за-
писнички ќе го констатираат. По тоа изборниот материјал го 
враќаат на месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор 
и зимаат од него потврда. После тоа претседателот ќе го 
земе пликот адресиран до околиската (градската реонската) 
изборна комисија за да го предаде лично на комисијата. 
Со него имаат право да тргнат и претставителите на кан-
дидатските листи и нивните заменици. 

Член 74 
Ако на денот на изборите не се изврши гласањето на 

едно или повеќе избирачки месга околиската (градската, 
реонската) изборна комисија ќе нареди да се изврши гла-
сањето на тија места идната недела. 

Ако пак гласањето на едно или повеќе избирачки ме-
ста е извршено противно на одредбите на овој Закон, а 
резултатот од гласањето во тија места може да повлијае на 
крајниот резултат на изборите во таја изборна единица око-
лиската (градската, реонската) изборна комисија ќе ги по-
ништи изборите во тие избирачки места каде станале не-
правилностите при изборите и ќе нареди во тиа избирачки 
места да се изврши поновно гласање идната недела. 

Во обата случаја месниот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор е должен благовремено да објави кога и каде 
ќе се изврши поновното гласање. 

Истото право го има и обласната изборна комисија 
ако по повод на извештајот од околиската (градската, ре-
онската) изборна комисија или по повод на жалба од стра-
на на избирачите или по некој друг повод утврди неправил-
ности на изборите во.некоа изборна ениница. 

VIII. 
УТВРДУВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 

ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

Член 75 
Околиската (градската, реонската) изборна комисија,' 

врз основа на изборните акти што ги примила од избирачките 
одбори, го утврдува резултатот на изборите за народни од-
борници посебно за секој народен одбор и тоа: го утврдува 
резултатот по изборните единици како и вкупниот број на 
гласалитс во сите изборни единици од потрачието на народ-
ниот одбор; утврдува колку гласа добиле поедините кан-
дидатски листи, колку здружените листи и како целина и 
колку од нив посебно, а утврдува и колку гласа добила 
"кутијата без листа". 

При гласањето за избоо на одборници за народните 
одбори на градовите во составот на околија и на месните 
народни одбори околиската изборна комисија, след утврду-
вањето на резултатите посебно за поедини народни одбори, 
со еден опил записник го утврдува вкупниот број на гласа-
ните за целото нејзино подрачје. 

На исти начин се постапува и кога' истовремено се 
избиваат одборници за градските и реонските народни одбори. 

Ако се најде разлика меѓу гласовите по списокот на 
тласали'ге ји гласовите по куглиците важи резултатот на 
тлнсалите спрема куглиците. 

Член 76 
Доделувањето на мандатите во изборните единици во 

шон што се избират еден одборник на една кандидатска ли-
ста се врши по следниот Начин: во една изборна единица се 

-смета за избран одборник оној кандидат кои што во таа 
единица добил повеќе гласови од било кои друг кандидат, 
(релативно мнозинство). 

Здружените кандидатски листи учествуваат при 
доделувањето на мандатите како целина на тој начин, што 
се собираат сите гласови дадени за кандидатите од тие листи. 

Ако во една иста изборна единица имало една или 
повеќе здружени или здружени и поединечни кандидатски 
,листи мандатот се доделува на оваа здружена или поединеч-

на кандидатска листа која што добила релативно мнозинство 
на гласовите. 

Ако релативното мнозинство го добива здружената кан-
дидатска листа, за избран одборник се смета оној кандидат 
кој што меѓу здружените кандидати добил најголем број 
(ласови. Ако две или повеќе кандидатски листи, здружени 
под заеднички назив, добиле еднаков број гласови со жреп-
че ќе се одреди на која од тие листи ќе и припадне мандатот. 

Ако две или повеќе поединачни или здружени листи 
добиле еднаков број гласови, околиската (градската, реон-
ската) изборна комисија ќе одреди за таа изборна единица 
да се одржат идната недела поновни избори. 

При утврдувањето на релативното мнозинство и прш 
поделувањето на мандатите не се земаат за обзир гласови-
те паднати во "кутијата без листа". 

Член 77 
Доделувањето на мандатите во изборните единици во 

кои се избираат два или повеќе одборници на една канди-
датска листа се врши по следниот начин: за избрани со 
сметаат сите кандидати од кандидатската листа што добиле 
релативно мнозинство од паднатите гласови. 

Ако во истата изборна единица имало една или повеќе 
здружени, или здружени и поединачни кандидатски листи, 
мандатите се дод^ув^ат на онаа здружена или поединачна 
листа, која што добила релативно мнозинство он паднатите 
гласови. 

Кога здружените: кандидатски листи го добиле ре-
лативно мнозинство гласови мандатите меѓу ним се делат 
на следниот начин: бројот на гласовите паднати за секоја 
кандидатска листа се дели со 1,2,3,4, и ти. и најпосле со 
бројот што одговара на бројот на одборниците кои се изби-
раат во односната изборна единица. Од количниците до-
биени со овоа делење се земаат онолку нејголеми броеви 
колку во односната избоона единица се избираат одборници. 
Секоа листа добива онолку одборнички мандати колку од 
неа се земени количници. Во случај да два така добиени 
количника бидат еднакви со ждрепче ќе се одреди на која 
листа ќе и припадне мандатот. 

Мандатите се доделуваат на кандидатите од поеди-
ните листи по редот во кои што се нивните имиња напиша-
ни на листата. 

При Утврдувањето на резултатите од изборите, на 
релативното мнозинство на количниците и при доделувањето 
на мандатите, гласовите паднати во "кутијата без листа" не 
се земаат во обзир. 

Член 78 
Околиската (градската, реонската) изборна комисија 

им издава на избраните одборници уверење за нивниот из-
бор. Уверењето го потпишуваат претседателот и сите чле-
нови на изборната комисија и се предава на изборниот од-
борник непосредно или преку околискиот (градскиот, ре-
онскиот) народен одбор. 

Член 79 
Околиската (градската, реонската) изборна комисија 

БОДИ посебен записник за изборите на секој народен одбор. 
Во записникот ќе биде наведено' се што е пропишано во 
чл. 75 на овој закон, како и кои кандидати се избрани за 
одборници по изборните единици и со каков број гласови. 

л Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. 
Секој член на избирачкиот одбор и претставител на 

кандидатската листа има право да внесе во записникот свои 
забелешки или да одвои мнение. 

Член 80 
При изборите за обласни односно околиски (градски, 

реонски) народни одбори околиската (градската, реонска-
та) изборна комисија е должна во срок од 5 дена по утвр-
дувањето на резултатите да испрати извештај на обласниот 
односно околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор 
за резултатите од изборите т. е. колку гласа добиле поеди-
ните кандидатски листи, кои кандидати се избрани за одбор-
ници во поедините изборни единици и со каков број гласови, 

Обласниот односно околискиот (градскиот, реонски-
от) народен одбор овој извештај ќе го објави во своето 
седиште и во сите месни народни одбори и градови во со-
ставот на околии на уобичаен начин. Препис од овој изве-
штај околиската (градската, оеокската) изборна комисија 
ќе испрати на обласната изборна комисија, која што ќе ис-
прати на Изборната комисија на НРМ сумарен извештај. 

При избори за народни одбори на градови во состав 
на околија и за месни народни одбори околиската односно 
реонската изборна комисија е должна во срок од 8 дена ас 
утврдувањето на резултатите да испрати на овие народни 
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одбори извештај за резултатите од изборите со назначенис 
колку гласа добила секоја кандидатска листа, кои кандидати 
се избрани за одборници во поедините изборни единици, со 
мој број гласови и колку гласа добила "кутијата без листа". 
Народниот одбор ќе го објави овој извештај на уобичаен 
начин. 

Член 81 

По завршувањето на изборите и утврдувањето на из-
борните резултати околиската (градска, реонската) изборна 
комисија ги предава изборните акти на чување на околискиот 
(градскиот реонскиот) народен одбор на реверс. Одборот е 
должен по барање од обласната, околиската, градската или 
реонската изборна комисија тие акти да им ги стави на ра-
сположение во секое време. 

Член 82 
Секоја политичка и друштвени организација, односно 

група граѓани кои што истакнале кандидати или кандидатски 
листи во односната административно-територијалната едини-
ца има право на околиската изборна комисија, најдоцна 3 
цена пред изборите, да и пријави по двајца претставители на 
своите кандидатски листи. Овија претставители имаат право 
да присаствуваат на работата на изборната комисија. 

IX 

РАБОТАТА НА ОБЛАСНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОД-
НОСНО ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВО СКОПЈЕ 

Член 83 
Обласната изборна комисија односно Градската избор-

на комисија во Скопје може по своја иницијатива или по 
жалба ди ги побара изборните акти од околиската и град-
ската односно реонската изборна комисија за поедини ад-
министративно-територијални или изборни единици и до кол-
ку најде дека има неправилности во спроведувањето на из-
борите има право истите да ги поништи и да нареди понов-
ни избори, а до колку најде дека изборите се правилно из-
вршени да ги потврди, а жалбата да ја отфрли. 

Срокот за поништување на изборите поради неправил-
ности во вршењето на истите, ако против нив не е изјавена 
жалба, е два месеци од денот на извршените избори. 

За оваа работа обласната изборна комисија односно 
Градската изборна комисија во Скопје води записник. 

X. 

Ж А Л Б И 
Член 84 

Против неправилностите во текот на изборите како и 
жротив решенијата на околиските (градските, реонските) из-
борни комисии секој избирач и секоја политичка или дру-
штвена организација има право да изјави жалба до обла-
сната изборна комисија односно Градската изборна комисија 
во Скопје во срок од 8 дена од денот на изборите или од 
денот на реше,нието, до колку не е инаку пропишано со 
овој закон. 

Обласната избореа комисија односно Градската из-
борна комисија во Скопје мора по жалбата да до,несе ре-
шение во срок од 8 дена до колку не е инаку пропишано 
во овој закон. Решенијата на овие комисии се конечни,. 

XI. 

СВИКУВАЊЕ НА НОВО ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 
Член 85 

Ново избраниот народен одбор се свикува најдоцна 
во срок од 30 дена по извршените избори со решение на 
Извршниот одбор на дотогашниот народен одбор. 

Член 86 
Првото свикување го отварат претседателот на Извр-

шниот одбор на дотогашниот народен одбор со четење на ре 
шението за свикување на ново избраниот народен одбор. 
Веднаш по тоа тој го повикува најстариот по годините од-
борник да ги раководи седниците до изборот и конститу-
ирањето на верификационата комисија. След тоа народниот 
одбор избира еден секретар за водење на записникот и вери-
фикациона комисија од три до седум члена која ги испитува 
уверењата н!а одборниците. 

Член 87 
Во текот на верификационата постапка народниот од-

бор ќе ги разгледа и оцени и поплаките (притужбите) од 
чл. 93 на овој закон. 

XII. 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 88 
Ќе се казни со парична казна до 20.000 динари или со 

поправителна работа или со лишение од слобода: 
1) кој било на кој начин го спречи другото да го упо-

требиг своето избирачко право или да изврши должност пред-
видена со овој закон; 

2) кој со сила или заканување принуди избирач да 
гласа за одредена кандидатска листа или да потпише пред-
лог за кандидатската листа или да се одрече од својот 
потпис на истата; 

3) кој со поткупување влијае на избирач да гласа за 
некоја кандидатска листа или да потпише кандидатската ли-
ста, или да се одрече од својот потпис на истите; 

4) избирач кој гласа или се обиде да гласа повеќе од 
еден пат на едни исти избори; 

5) кој место друг или под името . на друг гласа' 
или се обиде да гласа; 

6) кој ја повреди тајноста на гласањето било на кој 
начин. 

7) кој физички го нападне избирачкиот одбор, избор-
ната комисија или некого од нимните членови, или претста-
вители на кандидатска листа или на било кои друг начин 
ја спречава работата на избирачкиот одбор или на избор-
ната комисија. 

8) кој дојде на избиралиште со оражие или со орадие 
употребливо за бој освен во случај кога претседателот на 
избирачкиот одбор побара помошт од надлежните државни 
органи; , 

9) кој намерно повреди, измени, уништи или однесе 
било каква исправа од изборите или предмет што служи за 
изборите или го промени бројот на гласовите со додавање 
одземање или инаку; 

11) кој без позив од претседателот на избирачкиот од-
подносителите ја потпишале; 

1) кој без позив од претседателот на избирачкиот од-
бор или без наредба доведе вооражена сила на изборите: 

12) кој злонамерно стори некоја друга повреда на 
прописите на овој закон до колку за тоа не се накажува по-
членот 89 на овој закон. 

Едновремено со казната лишение од слобода може да 
се изрече и парична казна. 

Во потешки случаи може покрај наброените казни да 
се изрече и губиток на граѓански права. 

Член 89 
Ќе се казни со парична казна до 5.000 динари или 

со поправителна работа до 6 месеци; 
1) кој при гласањето се ложи непристојно или од 

како гласал односно од како се утврди дека не е внесен по-
постојаниот избирачки список не ќе ни по опомена од прет-
селателот на избирачкиот одбор да се уклони од зградата-

во која се врши гласањето. 
2) кој го навреди поетседателот ма избирачкиот одбор 

или некого од членовите на избирачкиот одбор; 
3) кој противно на чл. 47 на овој закон точи или дава 

на некаков друг начин алкохолни пијалоци. 

Член 90 
Ако за делата предвидени со овој закон друг закон 

пронисува потешки казни, учинителот ќе се казни по тој' 
закон. 

% Член 91 
За судење по делата од овој закон се надлежни око-

лиските судови. 
Постапката по делата од овој закон се поведува по 

пријава на било. кое лице политичка или друштвена орга-
низација или по службена должност. Постапката по делата 
од овој закон е брза. ' 

Член 92 
Избирачкиот одбор во овој записник ќе ги внесе сите 

дела казниви по овој закон што се извршени на избира-
лиштето, како и имињата на учинителите. 

Околиската,' градската!, о б о е н о реонската изборна 
комисија од како ќе ја заврши својата работа за сите дела 
од предниот став ќе направи извод , од записникот на изби-
рачкиот одбор и ќе го достави на Јавниот обвинител за 
поведување на кривична постапка. 

XIII. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 93 
Против неправилностите во текот на изборите како к 

против решенијата на изборните комисии секој избирач и 
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секоја политичка и друштвена организација има право на 
поплака на оној народен одбор што е избран односно чии 
член е избраниот одборник (чл. 87). 

Член 94 
На сите исправи, предлози на кандидати, односно кан-

дидатски листи, жалби, и други поднесци по овој закон, ка-
ко и на сите работи кај државните органи во смисол на овој 
закон не се плаќа такса. 

Член 95 
Се овластува претседателот на Владата да пропишу-

ва напатствија за прилегање на овој закон. 

Член 96 
Со влегувањето во сила на овој закоп, се укинува во 

целост Одлуката за распишување на избори за селски (град-
ски, реонски) и околиски народни одбоен во федералната 
единица Македонија, донесена оД Президиумот I а Антифа-
шистичкото собрание на народното ослободување на Маке-
донија (АСНОМ), на заседанието од 22-11-1945 година, како 
и другите прописи што се однесуваат на избори на одбор-
ници. а се во противност на овој закон. 

Член 97 
Овој закон влегува во сила со денот ка објавување-

то во "Службениот вес.ник на Народна Република М-аке-
донија". 

У. Бр. 18 

Скопје, 26 октоври 1949 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Ристо Џунов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

З О Е 

У К А З 
Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Репу-

блика Македноија, а во врска со чл. 5 т. 7 и од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ, го прогласува Законот за 
изменување и дополнување на Законот за одзивање на на-
родните претставители што го донесе Народното собрание на 
НРМ на седницата од 26 октоври 1949 година, а ' кои што 
гласи: — 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОДЗИВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

Чл. 1 
Во сите членови на Законот за одвивање на народните 

претставници од 29 декември 1947 година во кои што се збо-
рува за републиканската изборна комисија текстот се изме-
нува така, да се место думите "Републиканска изборна ко-
мисија" стават думите "обласната изборна комисија, 
односно градската изборна комисија во град Скопје". 

Чл. 2 
Во член 2 след думите "одборниците на", Во член 8 

став 4 ред 1, след думата "надлсжниот" и во ред 4, след 
думата соотвениот", во член 13 став 1 т. б след думите 
"одборник на" и во член 14 став 4 ред 1 след думите "изврш-
ниот одбор на" се става думата "обласниот", а след неја се 
става запирка. 

Чл 3 
Став 4 член 8 се изменува и гласи: "изборите за наро-

ден одборник ги распишува надлежниот орган по прописите 
на Законот за избор на одборниците за народни одбори во 
срок од 15 дена од денот на приемот на извештајот од над-
лежната комисија за одвивање на народниот одборник и не-
говиот заменик. 

Член 4 
Во член 12 место думите "на месните собори на изби-

рачите" се ставаат думите "на соборите на избирачите". 4 

Чл. 5 
Во член 13 став 1 т, в след думиТе "на местен народен 

одбор" се додават думите "или народен одбор на град во 
составот на околија". 

Чл. 6 
Член 27 се изменува и гласи: 
"ќе се казни со паричка казна до 20.000 динари, или со 

поправителна работа или со лишение од слобода: 
1) кој спречи другого да го употреби своето избирач-

ко право при гласањето за одзивање или го спречи да из-
врши некоја должност предвидена со овој закон; 

2) кој со сила, заканување, поткопување или на било 
кој други начин дејствува на избирач да гласа за одвивање 
или против одзивањето или да го потпише предлогот за од-
вивање или да го одрекне потписот на него; 

3) кој другого не овластено потпише на предлог за од-
вивање или туѓ потпис неовластено избрише; 

4) кој повеќе од еднаш гласа или се обидува да гласа 
при едно гласање за одзивање: 

5) кој место други или под негово име гласа или се 
обидува да гласа; 

6) кој свесно ја повреди тајноста на гласањето; 
7) кој фивички го нападне ивбирачкиот одбор, невер-

ната комисија или кого од нивните членови или преставителот 
на народниот пратеник односно одборникот ва чие одвивање 
се гласа, или било на кој друг начин ја спречува работата на 
избирачкиот одбор или на изборната комисија; 

, 8) кој на изб 1 ат мите дојде под оружје ИЛИ со орудие 
употребливо за тепање, освен во случај кога претседателот 
на избирачкиот одбор побара помош од надлежните државни 
органи; 

9) кој намерно повреди, уништи, измени или однесе ма 
каков документ од гласањето за одзивање, или макар каков 
предмет кој што служи за гласање, или го промени бројот 
на гласовите со додавање, одземање или на друг начин; 

10) кој без позив од претседателот на избирачкиот 
одбор нареди или без наредба доведе оружена сила на из-
биралиште; 

11) кој стори некоја друга злонамерна повреда на 
прописите од овој Закон доколку за ова не се казнува по 
идниот член на овој Закон". 

Чл. 7 
Членот 28 се изменува и гласи 
"Ќе се казни со парична казна до 5.000 динари или со 

поправителна работа до 6 месеци: 
1) кој при гласањето се понаша непристојно или след 

како гласа, односно след како се утврди дека не е внесен 
во постојаниот избирачки список, на опомена од претседате-
лот на избирачкиот одбор ,не сака да ја напушти зградата 
во која што се гласа: 

2) кој го навреди избирачкиот одбор или некого од 
членовите на избирачкиот одбор". 

Чл. 8 
Овој Закон влегува во сила од денот на објавувањето 

му во ""Службениот весник на Народна Република Маке-
донија". 

У. Бр. 20 - Скопје, 20 октоври 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов, с. р. Богоја фотев, с. Р. 

2 0 7 

У К А З 
Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија а во врска со чл. 5,т. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
изменување и дополнување на Законот за административно-
територијалната подела на Народна Република Македонија 
што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 
26 октоври 1949 година, а кој што гласи; 

З А К О Н 
/ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПОДЕЛА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1 
Член 1 од Законот за административно-територијална-

та подела на Народна Република Македонија од 3 јануари 
1947 година се изменува и гласи; 
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Територијата на Народна Република Македонија ад-
министративно е поделена на области, околии, градови вон 
од составот на околии, градови во составот на околии и на 
места (градчиња, села и слично). 

Подрачјата на областите, околиите, градовите вон од со-
ставот на околии, градовите во составот на околии и места-
та се посебни административно-терЈѓторијални единици во 
админис^ративно-територијалната подела на Народна Репу-
блика Македонија". 

Чл. 2 
След член 1 се додава нов член 2 кој гласи: 
"Областите на кои е поделена територијата на Народ-

на Република Македонија се: Битолска област, Скопска об-
ласт и Штипска област". 

Чл 3 
Член 2 станува член 3, се изменува и гласи: 
"Подрачјето на град Скопје е посебна административ-

но-територијална единица во административно-територијал-
ната подела на Народна Република Македонија. 

АдминистраЈги^1но-те1ритфијалнота1 подрачје на град 
Скопје е поделено на чет.ири реона. Реоните на град Скопје 
се: Први реон, Втори реон. Трети реон и Четврти реон. По-
драчјата на реоните на г?)ад Скопје се посебни администра-
тивно-територијални единици во административно-територи-
јалната подела на Народна Република Македонија. 

Член 4 
Член 3 станува член 4 и неговиот став I се изменува 

и гласи: 
"Градовите Битола, Куманово, Охрид, Прилеп, Стру-

мица, Тетово, Титов Велес и Штип се издвоени од админи-
стративниот состав на п р и м е н и т е административни околии и 

нивните подрачја се посебни административно-територијални 
единици во административно-теритаријалната подела на На-
родна Република Македонија". 

След став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат 
"За градови во состав на околија се прогласуваат^лед-

ните места: град Берово и местото Пехчево во Беровска око-
лија, градовите Гевгелија и Валандово во Гевгелиска околија, 
град Гостивар во Гостиварска околија, град Дебар во Дебар-
ска околија, градовите Кавадарци и Неготино во Кавадарска 
околија, град Кичево во Кичевска околија, град Кочани во 
Кочанска околија, град Кратово во Кратовска околија, град 
Крива Паланка во Криво Паланечка околија, град Крушево 
во Крушевска околија, град Радовиш во Радовишка околија, 
град Ресен во Ресенска околија и град Царево Село во Ца-
ревоселска околија. ^ 

Административно-територијалното подрачје на народ-
ните одбори од предниот став го опфаќа административно-те-
риторијалното подрачје на досегашните месни народни од-
бори на истите места. 

Чл. 5 
Член 4 станува член 5. 

Чл. 6 
Член 5 станува член 6. Почетната реченица на овој 

член се изменува и гласи: "Седиштата на подрачјата на на-
родните одбори на градовите во состав на околии и на мес-
ните народни одбори се:". 

Чл. 7 
Член 6 станува член 7, се изменува и гласи: 
"Оснивањето на нови области и околии и прогласува-

њето на градови вон од составот на околии се врши со за-
кон. 

Соединување, укинување и оснивање на нови месни 
народни одбори и на народни одбори на градови во составот 
на околии и промени на граница и подрачја на администра-
тивно-територијални единици што произлегуваат од тие из-
мененија врши со указ Президиумот на Народното собрание". 

Чл. 8 
Член 7 станува член 8 се изменува и гласи: 
"По спорови за граници на подрачјата на народните 

одбори на градовите во состав на околиите и на месните на-
родни одбори, како и за вршење на исправки во границите 
на подрачјата на тие одбори надлежен е да донесува реше-
ние извршниот одбор на обласниот народен одбор односно 
Народниот одбор на град Скопје. 

За спорови и вршење исправки на граници меѓу на-
родните одбори од предходниот став и народен одбор на 
град вон од составот на околијата надлежна е Владата. 

Скопје, 27-Х-1949 - Год. V 

Чл. 9 
Членовите 8, 9, 10 и П стануваат членови 9, 10, 11 и12. 

Чл. 10 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија, 

У. Бр. 19 — Скопје, 26 октоври 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо НУНОВ, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

У К А З 
Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија а во врска со член 5 т. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
изменување и дополнување на Законот за одредување имиња 
на- населени места, улиците и плоштадите и за нумерирање 
на куќите што го донесе Народното собрание на НРМ на 
седницата од 26 октоври 1949 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ф 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДРЕДУВАЊЕ ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, УЛИ-
ЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА НУМЕРИРАЊЕ НА КУКИТЕ 

Чл. 1 
Ставот 1 на член 2 од Законот за одредување имиња 

на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање 
на куќите од 10 декември 1947 година се изменува и гласи: 

"Имињата на новите населени места и заменувањето 
на старите имиња на населени места со нови имиња ги одре-
дува со указ Президиумот на Народното собрание по пред-
лог од Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на Народната република Македонија". 

Чл. 2 
Член 3 се изменува и гласи: 

"Евиденција на имињата на населените места, како и 
на промените што ќе се извршат подоцна ќе води Комите-
тот за законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на НР Македонија за подрачјето на целата Народна Ре-
публика Македонија" 

Имињата на населените места, како и сите промени се 
внесуваат во евидентната картотека "Имиња на населените 
места" што ја води органот означен во предходниот став". 

Чл 3 
Член 12 се изменува и гласи: 
"Се овластува Комитетот за законодавство и изград-

ба на народната власт на Владата на НРМ да пропишува о-
б,расци за евидентната картотека на имињата на населените 
места и напатствија за водење на истата, како и други напат-
ствија од извршување на овој закон". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 

У. Бр. 21 — Скопје, 26 октоври 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Нунов, с. р. Богоја Фотев. с. Р-

У К А З 
Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Ре-

п\ блика Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот 
на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за 
држен,е и носење на оружје што го денесе Народното со-
брание на НРМ на седницата од 26 октоври 1949 година, а 
кој што гласи: 
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З А К О Н 
ЗА ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖИЕ 

I 
I. Општи одредби 

Член 1 
Граѓаните можат да набавуваат, држат и носат ору-

жје само ако за тоа добијат дозвола од надлежниот државен 
орган по прописите на овој закон. 

Прописите на овој закон не се однесуваат на војните 
лица и ппииадниците на народната милиција, во колку држат 
и носат оружје по прописите на својата служба. 

Член 2 

Како оружје во смисол на овој закон се смета огне-
стрелното оружје, како и ладното оружје кое што може да 
служи за напад, а кое што може скриено да се носи, како 
што се: стаклени ками, бодежи, бајонети во прачки, тросечнн 
мачеви, ханџари, ками, боксери и други слични орудија. 

Член 3 
Одредбите на овој закон нг се однесуваат на оружје 

кое што преставува уметничка или историска вредност и кое 
што како такво се чува во музеи или приватни куќи. Ако 
ова оружје е огнестрелно за него не смеѓ да се набавува и 
држи муниција. 

Член 4 
Министерот на внатрешните работи по предходно до 

биена согласност од Министерот на народната одбрана на 
ФНРЈ ќе пропише за кои врсти оружје може да се издаваат 
дозволи за набавување, држење и носење. 

II. ДОЗВОЛА ЗА НАБАВУВАЊЕ. ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ 
НА ОРУЖЈЕ 

Член 5 
Дозвола за набавување, држење и носење на оружје 

може да се издаде само на полнолетен граѓанин. 
Дозвола за набавување, држење и носење на ловно 

оружје може да се издаде само на членови на ловечко 
друштво. 

Член 6 
Дозвола за набавување, ложење и носење на оружје 

не може да се издаде на лице: 
1) против кое што се води кривична постапка за по-

тешко кривично дело; 
2) кое што е осудувано за потешко кривично дело до-

дека тпаат последиците од осудуваното; 
3) кое што е душевно бо^но или со заостанат душе-

вен развиток; 
4) кое што со своето држење представува опасност 

по јавниот ред и мир. 
Член 7 

Дозвола за држење и носење на оружје може да се 
издаде за време од една година или за неограничено време. 

Дозволата издадена за одредено време може Да се 
ПРОДОЛЖИ. 

Член 8 
Дозвола за набавување, држење и носење на оружје 

издава повереникот на внатрешните работи на околискиот 
народен одбор, на народниот одбор на градот издвоен оД 
составот на околијата и на реонскиот народен одбор, на чие 
подрачје живее лицето кое што бара дозвола. 

Против решението со кое што се одбива издавањето 
на дозволата може да се поднесе жалба до Министерството 
на внатрешни работи во срок од 8 дена од соопштението "а 
решението. 

Член 9 
На туѓ државјанин кој што борави во Федеративна На-

родна Република Југославија може да се издаде дозвола за 
набавување, ложење и носење на оружје, ако државјаните на 
ФНРЈ во неговата земја можат да добијат таква дозвола. 

Дозвола на туѓиот државјанин му издава Министер-
ството на внатрешните работи. 

Член 10 
Дозволата за лежење и носење на оружје ќе се од-

земе оп лицето кое што ги изгуби условите за тоа. 
Дозволата за држење и носење на ловно оружје ќе 

се одземе и на лице кое што престанало да биде член на ло-
вечкото ДРУШТВО. 

Член 11 
За одземањето на дозвола за држење и носење на о-

ружје решава поветеникот на внатрешните работи на околис-
киот народен одбор, на народниот одбор на градот и одделен 
од составот на околијата и на реонскиот народен одбор, на 
чије подрачје живее лицето кое што има дозвола. 

Против ова решение може да се поднесе жалба до Ми-
нистерството на внатрешните работи во срок од 8 дена од 
соопштувањето на решението. 

Член 12 
На лицето на чија дозвола за држење и носење на 

оружје истекнало времето, а дозволата не е продолжена, или 
на кое што со правосилно решение му е одземена дозволата, 
ќе му се одземе оружјето на кое што гласи дозволата. Исто 
така ќе се одземе оружјето след смрта на лицето на кое 
што му е издадена дозвола за држење и носење на оружје. 

На лицето на кое што му е оружјето одземено во пред-
хатниот став ќе се исплати парично накнада по ценовни-
кот кој што ќе го пропише Министерот на внатрешните ра-
боти по предходно добиената согласност од Министерот на 
народната одбрана на ФНРЈ. 

Одземеното оружје станува државна сопственост и ќе 
се предаде на државното претпријатие за промет со оружје. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Со паоична казна до 10.000 динари или со казна попра-

вите чна работа до 3 месеци, или со казна лишување од сло-
бода до т?и месеци, во колку дејанието не преставува кри-
вично дело. ќе се казни за прекршок: 

1) кој што без дозвола од надлежен државен орган 
набави, држи или носи оружје; 

2) кој што на друг продаде или даде на послуга оруж-
је за кое што добил дозвола за набавување, држење 
и носење. 

Оружјето со кое што е сторен прекршок од предход-
н"от стач ќе се одземе без накнада во полза на државата и 
ќе се предаде на државното претпријатие за промет со оружје. 

Административно-казнената постапка по овие прекршо-
ци а води повереникот на внатрешните работи на околиски-
от односно градскиот (реонскиот) народен одбор по про-
писите на Основниот закон за прекршоци. 

Член 14 
Кој што набавува, продава, држи или носи оружје 

чие што набавување, држење и носење не е дозволено ќе 
се казни како учинител на кривично дело со лишување 
од слобода најмалку шест месеци или со лишување од сло-
бода со принудителна работа до една година, како и со кон-

тоа оружје. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 15 

Лицата коч што имаат оружје за кое што немаат 
дозвола по досегашните прописи за држење и носење на 
тоа оружје, должни се во срок од два месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да го пријават на пове-
ренството на внатрешните работи на околискиот, градскиот 
(реонскиот) народен одбор на чие подрачје пребиваат. Они 
можат во истиот срок да побараат дозвола за држење и 
носење на тоа оружје. 

Лице од предходниот став кое што не побара на вре-
ме дозвола или барањето му биде одбиено, должно е да го 
предаде оружјето на надлежното повереново на внатреш-
ните работи во срокот наведен во претходниот став, од-
носно веднага по приемот на решението со кое се одбива 
издарањето на дозволата. 

Член 16 
Дозволите за држење и носење на оружје издадени 

по досегашните прописи престануваат да важат на 31 де-
кември 1949 година без оглед на времето за кое се изда-
дени. Лицата кои што имаат такви дозволи можат да поба-
раат, до овој срок, продолжување на дозволата по пропи-
сите на овој закон. 

На лицата од предходниот став кои што не поба-
раат на време продолжување на дозволата или бидат одби-
ени од тоа барање, ќе им се одземе оружјето и ќе им се 
даде накнада во смисол на чл. 12 од овој закон. 

Член 17 
Поблиски одредби за извршување на опој закон ќе 

пропише Министерот на внатрешните работи. 

Член 18 
Овој Закон влегува во сила од денот на објавува-

њето му во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

У. Бр. 23 
Скопје, 26 октоври 1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Нуиев с. р. Богоја Фотев с. р. 
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