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86. 

На основа член 41 точка 5 од Уставниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Македонија, на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 12 април 1963 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е 

НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Уставот на Социјалистичка Република Македонија, усвоен од Ре-
публичкиот собор на седницата одржана на 12 април 1963 година и од Соборот на про-
изводителите на седницата одржана на 12 април 1963 година. 

Во Скопје, 12 април 1963 година. 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Тргнувајќи од историскиот факт дека македонскиот народ предводен од работничката класа 
на чело со Комунистичката партија, со својата борба здружен со другите југословенски народи во 
Народноослободителната војна и Социјалистичката револуција 

го урна класниот поредок што се темелеше на експлоатација, политичко угнетуваше и нацио-
налната нерамноправност за да изгради општество во кое човечкиот труд и човекот ќе бидат ослобо-
дени од искористуваше и самоволие, 

создаде сопствена држава, Народна Република Македонија, во која ги оствари историските 
стремежи на македонскиот народ за национална слобода и државна самостојност, на народностите 
— националните малцинства за рамноправност и на работните луѓе за социјална слобода и на ос-
нова на правото на самоопределување вклучувајќи го и правото на отцепување, доброволно се соедини 
со другите народи на Југославија во социјалистичка федеративна заедница на слободни и рамноправни 
народи и народности, свесен дека само во неа може да си обезбеди услови за свој слободен! и сестран 
национален, материјален, политички и културен развиток; 

имајќи предвид дека натамошното продла бочување и постојано јакнење на нераскинливото 
братство и единство на југословенските народи и на нивните слободни и рамноправни односи се 
основа на меѓусебното почитување и заемното гарантирање на националната индивидуалност и сло-
бода, што на народот на Македонија му обезбедува сестран размав на неговите творечки сили, како 
во негов сопствен интерес така и во заеднички интерес на здружените југословенски народи и дека 
работниот народ на Македонија со сопствената творечка дејност и со заеднички напори на работните 
луѓе на Југославија остварил и остварува постојан напредок во сите области на општествениот живот, 
јакнејќи ја материјалната основа и изградувајќи ги и проширувајќи ги социјалистичките односи 
меѓу луѓето; 

изразувајќи ги суверените права на народот на Македонија и неговите стремежи , да се зацвр-
стат придобивките на Социјалистичката револуција и постигнатите резултати во социјалистичката 
преобразба на земјата, да се обезбеди натамошен непречен развиток на социјалистичките, демоЈфат-
ски односи меѓу луѓето како и други услови за нивната благосостојба и слобода; 
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поради тоа што со развитокот на матери јадната основа во земјата и на социјалистичките 
општествени односи се создадени општествени и политички измени што го прераснуваат постојниот 
Устав, а во согласност со начелата на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, ( 

Народното собрание на Народна Република Македонија 

д о н е с у в а 

У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

У в о д 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

I 
Општественото и политичкото уредуваше на 

Социјалистичка Република Македонија се темели 
на начелата на единствениот социјалистички оп-
штествен и политички систем на Југославија, утвр-
ден во Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и се засновува на односите 
меѓу луѓето како слободни и рамноправни про-
изводители и творци, чиј труд служи исклучиво 
за задоволување на нивните лични и заеднички 
потреби. 

Во согласност со тоа, неприкосновена основа 
на положбата и улогата на човекот сочинуваат: 

— општествената сопственост на средствата за 
производство, која го исклучува враќањето на ка-
ков било систем на експлоатација на човек од 
страна на човек и која, укинувајќи ја отуѓеноста 
на човекот од средствата за производство и дру-
гите услови на трудот, обезбедува услови за са-
моуправување на работните луѓе во производството 
и распределбата на производот на трудот, како и 
за општествено насочување на стопанскиот раз-
виток; 

— ослободувањето на трудот, како надминува-
ње на историски условените општествено-економ-
ски нееднаквост и на зависноста на луѓето во 
трудот, кое се обезбедува со укинувањето на наем-
ните односи, со самоуправувањето на работните 
луѓе, со сестраниот развиток на производните сили, 
со смалувањето на општествено потребното работ-
но време, со развивањето на науката, културата и 
техниката и со постојаното проширување на обра-
зованието; 

— правото на човекот, како поединец и член 
на работната заедница, да ги ужива плодовите на 
својот труд и на материјалниот напредок на оп-
штествената заедница според начелото „Секој спо-
ред способностите — секому според неговиот труд", 
со обврска да го обезбедува развитокот на матери-
јалната основа на сопствениот и општествениот 
труд и да придонесува за задоволувањето на дру-
гите општествени потреби; 

— самоуправувањето на работните луѓе во ра-
ботната организација; слободното здружување на 
работните луѓе, работните и другите организации 
и општествено-политичките заедници заради задо-
волување иа заедничките потреби и интереси; 
самоуправувањето во општината и другите оп-
штествено-политички заедници заради што поне-

посредно учествување на граѓаните во насочува-
њето на општествениот развиток, во вршењето на 
власта и во одлучувањето за другите општествени 
работи; 

— демократските политички односи што му 
овозможуваат на човекот да ги остварува своите 
интереси, правото на самоуправување и другите 
права и заемни односи, да ја развива својата лич-
ност со непосредна активност во општествениот 
живот, а особено во органите на самоуправувањето, 
во општествено-политичките организации и здру-
женија, што сам ги создава и преку кои влијае на 
развивањето на општествената свест и на проши-
рувањето условите за својата активност и за ост-
варувањето на своите интереси и права; 

— еднаквоста на правата, должностите и од-
говорноста на луѓето, во согласност со единстве-
ната уставност и законитост; 

— солидарноста и соработката на работните 
луѓе и работните организации, нивната заинтере-
сираност "и слободка иницијатива во развивањето 
на прозводството и другите општествени и лични 
дејности во корист на човекот и неговата опште-
ствена заедница; 

— економската и социјалната сигурност на чо-
векот. 

Општественото и политичкото уредување на 
Социјалистичка Република Македонија произле-
гува од ваквата положба на човекот и му служи 
нему и на неговата улога во општеството. 

Секој облик на управување со производството 
и со другите општествени дејности и секој облик 
на распределба кој — во вид на бирократско са-
моволие и привилегии засновани врз монополис-
тичка положба, или во вид на приватно-сопстве-
ничка себичност и партикуларизам — ги изопачува 
општествените односи засновани на ваквата по-
ложба на човекот, им е спротивен на поединечните 
и општите интереси на човекот и на општестве-
ното и политичкото уредување утврд,ено во овој 
Устав. ј 

П 
Средствата за производство во општествена 

сопственост, како заедничка неотуѓива основа на 
општествениот труд, служат за задоволувањето на 
личните и заедничките потреби и интереси на ра-
ботните луѓе и за развитокот на материјалната 
основа на општествената заедница и социјалистич-
ките општествени односи. Со средствата за произ-
водство во општествена сопственост непосредно 
управуваат работните луѓе што работат со тие 
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средства, во сопствен интерес и во интерес на 
општествената заедница, одговорни едни на други 
и на општествената заедница. 4 

Тргнувајќи од тоа дека никој нема право на 
сопственост на општествените средства за произ-
водство, никој — ниту ошптествено-политичка за-
едница, ниту работна организација, ниту одделен 
работен човек — не може по никаков правносоп-
ственички основ да го присвојува производот на 
општествениот труд, ниту да управува и располага 
со општествените средства за производ,ство и труд, 
ниту самоволно да ги определува условите за рас-
пределба. 

Трудот на човекот е единствена основа за при-
својување на производот на општествениот труд и 
основа на управувањето со општествените сред-
ства. 

Општествениот производ служи за обновување 
и проширување на материјалната основа на опште-
ствениот труд, како и за непосредно задоволување 
на личните и заедничките потреби на работните 
луѓе согласно на начелото за распределба според 
трудот. 

Делот на општествениот производ наменет за 
обновување и проширување на материјалната осно-
ва на општествениот труд е заедничка основа на 
општествената репродукција, која на основа на 
самоуправувањето ја остваруваат работните луѓе 
во работните организации, во меѓусебната соработ-
ка на тие организации и во општествено-политич-
ките заедници. 

Со единствениот систем на распределба се 
обезбедува работните организации да ги користат 
средствата за репродукција сразмерно на својот 
удел во нивното создавање и во зависност од сво-
ите можности најефикасно да ги користат во рам-
ките на општествената поделба на трудот утврдена 
со општествените планови. 

Заради остварување на поединечните и заед-
ничките интереси на работните луѓе и самоупра-
вувањето, поттикнување на нивната иницијатива, 
создавање на што поповолни услови за развитокот 
на производните сили, изедначување на условите 
за работа, остварување на распределбата според 
трудот и развитокот на социјалистичките односи, 
општествената заедница со планирањето го насо-
чува и усогласува развитокот на стопанството и 
материјалната основа на другите општествени деј-
ности. Планирањето го вршат работните луѓе во 
работните организации како носители на производ-
ството и општествениот труд и општествено-поли-
тичките заедници во вршењето на своите опште -
ствено-економски функции. 

Со општествениот план на Македонија се усо-
гласуваат основните односи во производството и 
распределбата. Во рамките на тие односи и на 
единствениот стопански систем работните луѓе во 
работните организации и во општествено-политич-
ките заедници самостојно планираат и ја разви-
ваат материјалната основа на својата дејност. 

Заради изедначување на материјалните услови 
на општествениот живот и работата на работните 
луѓе, заради што поскладен развиток на стопан-
ството како целина, Социјалистичка Република 
Македонија му посветува посебно внимание на по-

брзиот развиток на производните сили во стопан-
ски недоволно развиените краишта и за таа цел 
обезбедува потребни средства и презема други 
мерки. 

Општествената сопственост на средствата за 
производство е основа на личната сопственост 
стекната со сопствен труд, која служи за задово-
лување на личните потреби и интереси на човекот. 

Заради развивање на социјалистички односи 
во земјоделството и унапредување на земјодел-
ското производство се обезбедуваат услови за раз-
вивање на производството на основа на општестве-
ните средства и општествениот труд, како и за 
здружување на земјоделците и за нивна соработка 
со работните организации на начелото на добро-
волно^. 

Уживајќи го со уставот утврденото право на 
сопственост на обработливо земјиште, земјодел-
ците имаат право и обврска да го искористуваат 
тоа земјиште заради унапредувањето на земјо-
делското производство во сопствен интерес и во 
интерес на општествената заедница. 

III 
Сите облици на управување, вклучувајќи ја и 

политичката власт, ги создаваат работничката кла-
са и целиот работен народ за себе заради органи-
зирање на општеството како слободна заедница на 
производителите, и тоа го обезбедуваат: 

— со остварување на општественото самоупра-
вување како основа на општествено-политичкото 
уредување; 

- - со одлучувањето на граѓаните за сите оп-
штествени работи непосредно или преку делегати 
што тие ги избираат во претставничките тела на 
општествено-политичките заедници и во другите 
органи на општественото самоуправување; 

— со воспоставувањето и развивањето на рам-
ноправни и демократски односи меѓу граѓаните, со 
остварувањето на човечките и граѓанските сло-
боди и права во согласност со јакнењето на соли-
дарноста, со исполнувањето на општествените 
должности на граѓаните и со материјалниот и 
општествениот развиток на социјалистичката за-
едница; 

— со личната одговорност на сите носители на 
јавни функции а посебно на носителите на функ-
циите на власта, и со одговорноста на политичко-
извршните и управните органи пред претставнич-
кото тело на општествено-политичката заедница и 
јавноста; 

— со судската контрола на уставноста и зако-
нитоста; со општествениот надзор над работата на 
државните органи, органите на општественото са-
моуправување и организациите што вршат работи 
од јавен интерес; 

— со општествено-политичката активност на 
социјалистичките сили организирани во опште-
ствено-политичките организации. 

Функциите на власта утврдени со уставот им 
се доверуваат на претставничките тела на опште-
ствено-политичките заедници како територијални 
органи на општественото самоуправување. Прет-
ставничките тела се конституирани и смзидови 
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во општината избрани делегации на сите граѓани, 
а посебно на работните луѓе во работните заедници, 

Освен функциите на власта и општите работи 
на општественото самоуправување што ги вршат 
преку претставничките тела и одговорните пред 
нив органи, граѓаните одлучуваат за општестве-
ните работи во работните и другите самоуправни 
организации и преку облици на непосредно одлу-
чување, а своите други заеднички интереси ги 
остваруваат и во општествено-политичките орга-
низации и здруженијата што сами ги основаат. 

Непосредно и преку своите општествено^поли-
тички организации и здруженија граѓаните се дви-
гатели на општествените активности, вршат јавна 
контрола над работата на органите на власта и 
другите носители на јавни функции, создаваат 
норми за меѓусебни односи и им даваат поддршка 
на државните органи, органите на општественото 
самоуправување и организациите што вршат ра-
боти од јавен интерес. 

Заради остварување на самоуправувањето и 
другите права на граѓаните се обезбедува јавност 
во работата на државните органи, органите на 
општественото самоуправување, организациите и 
носителите на јавните функции и се создаваат 
услови граѓанинот да биде сестрано известен и 
оспособен за вршење на општествени работи. 

Со начелото на ограничување на повторен из-
бор и именување на определени функции се обез-
бедува сменливост на носителите на функциите на 
власта и на други определени јавни функции, за-
ради што пошироко учество на граѓаните во врше-
њето на јавните функции и заради зацврстува-
њето и развивањето на демократските односи во 
општеството. 

IV 

Во социјалистичките општествени односи и во 
условите на општествено самоуправување работ-
ните луѓе'доброволно се здружуваат во синдикати 
заради што понепосредна соработка во остварува-
њето и развивањето на социјалистичките опште-
ствени односи и општественото самоуправување, 
во усогласувањето на своите поединечни и заед-
нички интереси со општите интереси, во оствару-
вањето на начелото на распределба според трудот 
и во оспособувањето на работниците за работа и 
управување, како и заради преземање на иниција-
тива и мерки за заштита на своите права и инте-
реси и за подобрување на своите животни и ра-
ботни услови, заради развивање на солидарноста, 
усогласување на мислења и меѓусебни односи и 
заради решавање на други прашања од заеднички 
интерес. 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, создаден во Народноослободителната 
војна и Социјалистичката револуција како добро-
волен демократски сојуз на граѓаните, е најширока 
опора на огаитествено-политичката активност и 
на општественото самоуправување на работниот 
народ. ^ 

Во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија, како дел на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија, граѓаните: 

— расправаат ошптествено-политички праша-
ња од сите области на општествениот живот, ги 

усогласуваат мислењата и донесуваат политички 
заклучоци за решавање на тие прашања, за насо-
чување на општествениот развиток и за јакнење 
на самоуправувањето, остварувањето на правата 
и интересите на човекот и граѓанинот и унапреду-
вањето на социјалистичките и демократските од-
носи; 

— изнесуваат свои мислења и оценки за рабо-
тата на државните органи, органите на оп-
штественото самоуправување, организациите и но-
сителите на јавни функции и вршат општествена 
контрола над нивната работа, особено во поглед на 
обезбедувањето на јавноста и одговорноста во нив-
ната работа; 

— се борат за остварувањето и заштитата на 
сите облици на општествено-политичкиот живот 
што го поттикнуваат социјалистичкиот и демо-
кратскиот развиток; даваат политичка иниција-
тива во сите области на општествениот живот; 
обезбедуваат што непотполно остварување на 
своите изборни и други права; 

— создаваат услови за сестрано учество на 
младината и нејзините организации во општестве-
ниот и политичкиот живот; 

— се борат за хумани односи меѓу луѓето, за 
развивање на социјалистичката свест и на нор-
мите за социјалистички начин на живеење, како 
и за отстранување на појавите што го ограничу-
ваат развитокот на социјалистичките и демократ-
ските општествени односи или на друг начин им 
причинуваат штета. ^ 

Сојузот на комунистите, двигател и организа-
тор на Народноослободителната војна и Соција-
листичката револуција, со нужноста на историс-
киот развиток станал организирана раководна сила 
на работничката класа и на работниот народ во 
изградувањето на социјализмот и во остварува-
њето на солидарноста на работните луѓе и на брат-
ството и единството на наро(д;ите. 

Сојузот на комунистите со својата насочувачка 
иде јна и политичка работа во условите на соција-
листичката демократија и општественото само-
управување, е основен двигател на политичката 
активност заради заштитата и натамошниот раз-
виток на придобивките на Социјалистичката рево-
луција и социјалистичките општествени односи, а 
посебно заради јакнењето на социјалистичката 
општествена и демократска свест на луѓето. 

V 
Општествено-политичките односи и облиците 

утврдени со овој устав се насочени кон проширу-
вањето на условите за натамошниот развиток на 
социјалистичкото општество, за надминувањето 
на неговите спротивности, и за таков општествен 
напредок кој, на основа на сестраната развиеност 
на производните сили, високата произволност на 
трудот, изобилието на производите и сестраниот 
развиток на човекот како слободна личност, ќе го 
овозможи развивањето на такви општествени од-
носи во кои ќе се остварува начелото на комуниз-
мот „Секој според способностите — секому според 
потребите". 

За таа цел сите државни органи, органите на 
општественото самоуправување, организациите и 
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граѓаните непосредно — се повикани со целокуп-
ната своја дејност: 

— да ја прошируваат и јакнат материјалната 
основа на општеството и животот на поединците 
со развивањето на производните сили, подигањето 
на производноста на трудот и постојаното унапре-
дување на социјалистичките општествени односи; 

— да создаваат услови во кои ќе се надмину-
ваат општествено-економските разлики помеѓу 
умствениот и физичкиот труд и во кои човечкиот 
ТРУД ќе станува се попотполно изразување на тво-
рештвото и на човечката личност; 

— да ги прошируваат и развиваат сите облици 
на општественото самоуправување и социјалистич-
киот демократизам, особено во областите во кои 
преовладуваат функциите на политичка власт, да 
ја ограничуваат присилбата и создаваат услови 
за нејзиното отстранување и да изградуваат меѓу 
луѓето односи засновани на свеста за заеднички 
интереси и) на слободна дејност на човекот; 

— да придонесуваат за остварувањето на чо-
вечките слободи и права, за хуманизирањето на 
општествената средина и човечката личност, за 
јакнењето на солидарноста и човечноста меѓу лу-
ѓето и за почитувањето на човечкото достоинство; 

— да развиваат сестрана соработка и зближу-
вање со сите народи, во согласност со прогресив-
ните тежненија на човештвото кон создавање на 
слободна заедница на сите народи во светот. 

VI 
Изразувајќи ги основните начела на соција-

листичкото општество и неговиот напредок, овој 
дел на Уставот е и основа за толкувањето на Уста-
вот и законите, како и за дејствувањето на сите 
и секого. 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија е др-

жавна социјалистичка демократска заедница на 
народот на Македонија заснована на власта на ра-
ботниот народ и самоуправувањето. 

Социјалистичка Република Македонија е во 
составот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија. 

Член 2 
Општествено-економското уредување и опште-

ствено-политичкиот систем утврдени во Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија се основа на општествено-економското и 
огаптествено-политичкото уре дување на Соција-
листичка Република Македонија. 

Во Социјалистичка Република Македонија се 
обезбедува остварувањето и заштитата на слобо-
дите, правата и должностите на човекот и граѓа-
нинот предвидени во Уставот на СОЦИЈ а листичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 3 
Во Социјалистичка Република Македонија ра-

ботниот народ остварува општествено самоупра-
вување, уредува општествени односи, го насочува 

развитокот на стопанството и на општествените 
служби, обезбедува остварување на правата на 
граѓаните, уставноста и законитоста и ги врши 
сите општествени работи од заеднички интерес за 
политичкиот, стопанскиот и културниот живот и 
општествениот развиток во Републиката, освен ра-
ботите што со Уставот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се утврдени како 
права и должности на федерацијата. 

Член 4 
Територијата на Социјалистичка Република 

Македонија е составен дел од територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Границите на Социјалистичка Република Ма-
кедонија можат да се менуваат само на основа на 
согласност со соседната република и мислење на 
населението од соодветното подрачје. 

Член 5 
За граѓаните на Социјалистичка Република 

Македонија постои државјанство на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Државјаните на другите републики во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија ги 
имаат во Социјалистичка Република Македонија 
истите права и должности како и нејзините др-
жавјани. 

Член б 
Социјалистичка Република Македонија сора-

ботува со другите републики во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во работите 
од заеднички интерес и со нив развива меѓусебни 
односи. 

За остварување на определени цели од заед-
нички интерес Социјалистичка Република Маке-
донија согласно со другите републики основа за-
еднички организации, презема заеднички акции и 
поттикнува размена на искуства и други облици 
на гт^панска и друга соработка. 

Член 7 
Одлуките, исправите и другите акти издадени 

од државните органи и овластените организации 
од другите републики во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија имаат во Социјалис-
тичка Република Македонија иста важност како 
и во републиката во која се издадени. 

Член 8 
Грбот на Социјалистичка Република Македо-

нија претставува поле опкружено со житни клас ја, 
испреплетено со плодови од афион и тутунови 
лисја, што се поврзани на дното со лента проша-
рана со народни мотиви. Меѓу врвовите на клас-
јето има петокрака ѕвезда, фред е во полето се 
оцртува планина во чие подножје тече река. Зад 
планината изгрева сонце. , 

Член 9 
Знамето на Социјалистичка Република Маке-

донија е црвено со петокрака ѕвезда. Ѕвездата е 
црвена со златен (жолт) раб и има правилен пе-
токрак облик. Односот на широчината и должи-
ната на знамето е еден спрема два. 

Кога ќе се подели знамето на четири право-
аголници, тогаш средишната точка на ѕвездата се 
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поклопува со точката во која се сечат дијагона-
лите на горниот правоаголник што е до прицвр-
стениот дел на знамето. Горниот крак на ѕвездата 
е управен спрема горната линија од должината на 
знамето а долните краци се управени спрема дол-
ната линија од должината на знамето. Полупреч-
никот на ѕвездата е еднаков со една шестинка од 
широчината на знамето. 

Член 10 
Главен град на Социјалистичка Република Ма-

кедонија е Скопје. 

Глава II 

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКО УРЕДУВАЊЕ 

1. Општествено"економски! односи 

Член 11 
Основа на општествено-економското уредува-

ње на Социјалистичка Република Македонија се 
слободниот здружен труд со средствата за про-
изводство во општествена сопственост и самоупра-
вувањето на работните луѓе во производството и 
распределбата на општествениот производ во ра-
ботната организација и во општествената заедница. 

Член 12 
Единствено трудот и резултатите на трудот ја 

определуваат материјалната и општествената по-
ложба на човекот. 

Никој не може непосредно или посредно да се 
здобива со материјални и други користи со екс-
плоатација на туѓ труд. 

Член 13 
Средствата за производство и другите сред-

ства на општествениот труд, рудните и другите 
природни богатства се општествена сопственост. 

Располагањето со одделни средства за произ-
водство и со други предмети во општествена соп-
ственост и другите права на тие средства и пред-
мети се определуваат со закон според нивната 
природа и намена. 

Член 14 
Производот на општествениот труд остварен 

во работните организации, како основа на опште-
ствената репродукција и на задоволувањето на 
општествените потреби и на личните и заеднич-
ките потреби на работните луѓе, се распоредува во 
рамките на единствениот систем на распределба и 
на основа на единствени услови и мерила, со кои 
се обезбедува општествена репродукција, распре-
делба според трудот и општествено самоуправу-
вање. 

\ / Работната организација — откако ќе обезбеди 
средства со кои ја обновува вредноста на сред-
ствата употребени во работата и по издвојувањето 
на делот на остварената вредност на производот 
заради изедначување на условите на трудот и 
стекнување на доходот — го распоредува доходот 
на работната организација на дел што служи за 
проширување на материјалната основа на трудот 
к на дел за задоволување на личните и заеднич-
ките потреби на работните луѓе. 

На работната организација ft се обезбедува за 
проширување на материјалната основа на нејзи-
ната работа дел од остварената вредност на про-
изводот сразмерно со нејзиниот удел во создава-
њето на средства за општествена репродукција, а 
во нестопанските дејности согласно со задачите на 
работната организација и општествените потреби. 
За задоволување на личните и заедничките по-
треби на работните луѓе на работната организа-
ција -к припаѓа делот од остварената вредност на 
производот сразмерно со производноста на трудот 
на работните луѓе и во зависност од деловниот 
успех на работната организација, а во нестопан-
ските дејности — сразмерно со резултатите од ра-
ботата во задоволувањето на општествените по-
треби. 

Средствата на работната организација наме-
нети за обновување и проширување на материјал-
ната основа, на трудот, како заеднички средства 
на општествената репродукција, служат за про-
ширување на материјалната основа на работната 
организација и на општествената заедница како 
целина. Работната организација располага со овие 
средства согласно со единствените начела за ко-
ристење на средствата на' општествената репро-
дукција утврдени со сојузен закон и со условите 
и мерилата определени со прописите со кои се 
обезбедува усогласувањето на стопанскиот разви-
ток и остварувањето на другите односи предви-
дени со општествените планови. 

На работната организација и се обезбедува за 
проширување на материјалната основа на нејзи-
ната работа, покрај средствата што ги создала со 
својата работа, под еднакви услови да користи и 
други општествени средства во согласност со един-
ствените начела на кредитниот систем. 

Член 15 
На секој работен човек во работната органи-

зација му припаѓа, согласно со начелото за рас-
пределба според трудот, личен доход според ре-
зултатите на неговиот труд и работата на работ-
ната единица и работната организација како це-
лина. 

Член 15 
Работните луѓе што со личен труд самостојно 

вршат културна, професионална или друга слична 
дејност имаат во начело иста општествено-економ-
ска положба и во основа исти права и обврски 
како и работните луѓе во работните организации. 

Работните луѓе што вршат вакви дејности мо-
жат да го здружуваат својот труд и да образуваат 
привремени или потрајни работни заедници, кои 
имаат во основа иста положба како и работните 
организации, и во кои работните луѓе имаат во ос-
нова исти права и должности како и работните 
луѓе во работните организации. 

Со закон се утврдуваат условите под кои овие 
работни луѓе и нивните заедници ги остваруваат 
своите права и ги исполнуваат обврските, како и 
условите под кои тие во вршењето на својата деј-
ност можат да користат општествени средства и да 
управуваат со нив. 
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Член 17 
Граѓаните можат со личен труд, во границите 

и под условите определени со закон, да вршат 
земјоделска, занаетчиска и друга услужна или 
слична дејност заради стекнување на ДЈОХОД. 

Со закон се определуваат границите и усло-
вите под кои граѓаните можат да имаат право на 
сопственост на средствата на трудот и на деловни 
простории за вршење на земјоделска, занаетчиска 
и друга услужна или слична дејност со личен 
труд. 

/ Забрането е заштедувањето на туѓа работна 
сила заради стекнување на доход. 

Во областа на земјоделското производство, за-
наетчиството и другите услужни или слични деј-
ности што ги вршат граѓаните CQ свои средства на 
трудот, може да се дозволи, во границите и под 
условите определени со закон, употреба на допол-
нителен труд на други лица. 

Член 18 
Ј Земјата е добро од општ интерес. 

Секое земјиште мора да се искористува со-
гласно со предвидените со закон општи услови кои 
обезбедуваат рационално искористување на зем-
јиштето и други општи интереси. 

Шумите и шумското земјиште уживаат по-
себна заштита определена со закон. 

Начинот на користењето на водите за стопан-
ски и други цели се уредува со закон. 

, Член 19 
Општествената заедница обезбедува матери-

јални и други услови за основање и развиток на 
земјоделски работни организации на основа на 
општествената сопственост на земјата и општес-
твениот труд, како и за соработка на земјоделците 
со задружните и другите работни организации. 

На земјоделците им се гарантира право на 
сопственост на обработливо земјоделско земјиште 
во најголема површина од десет хектари на дома-
ќинство. 

Со закон се определува во кои граници и под 
кои услови земјоделците можат да имаат право 
на сопственост на друго земјиште, како и во кои 
граници и под кои услови другите граѓани можат 
да имаат право на сопственост на земјоделско и 
друго земјиште. 

Правото на сопственост на шумите и шумското 
земјиште се уредува со закон. 

Цлек 2(У\ 
/На. граѓаните им се" гарантира право на соп-

ственост на предмети што служат за лична потро-
шувачка, употреба или за задоволување на нив-
ните културни и други лични потреби. 

^/^раѓаните можат, во границите определени со 
сојузен закон, да имаат право на сопственост на 
станбени згради и станови за задоволување на 
личните и семејните потреби, како и за вршење 
на дејности со личен труд во согласност со пра-
вата на граѓаните гарантирани со уставот и усло-
вите определени со закон. 

Член 21 
Со закон се определуваат условите под кои 

општествено-политичките организации и здруже-
нијата на граѓаните можат да имаат право на 

сопственост на недвижностите и другите предмети 
што служат за остварување на заедничките инте-
реси на нивните членови и на задачите на орга-
низацијата, како и условите под кои тие можат 
да располагаат со општествени средства што слу-
жат за истата цел. 

Член 22 
Недвижностите на кои граѓаните и правните 

лица имаат право на сопственост можат, со пра-
вичен надоместок, да се експроприраат или тоа 
право може да се ограничи ако тоа го изискува 
општиот интерес утврден на основа на сојузен 
закон. 

Правото на сопственост на предмети од по-
себно културно значење може на основа на закон 
да се ограничи ако тоа го изискува општиот ин-
терес. 

Член 23 
Заради обезбедување на услови за што попо-

волен стопански и општествен развиток, заради 
изедначување на општите услови за работа и стек-
нување на доход, заради утврдување на општи 
мерила за распределба на општествениот производ, 
заради остварување на начелото на распределба 
според трудот и развитокот на социјалистичките 
општествени односи, општините и Социјалистичка 
Република Македонија, во рамките на своите 
права и должности, преземаат мерки за оствару-
вање на един,ствениот стопански систем, го пла-
нираат развитокот на стопанството и на матери-
јалната основа на другите дејности и за таа цел 
донесуваат општествен,и планови. 

Заради остварување на односите утврдени со 
општествените планови, општините" и Социјалис-
тичка Република Македонија донесуваат прописи 
и други општи акти, образуваат општествени 
фондови и општествени резерви и преземаат еко-
номски и други мерки. 

Член 24 
Средствата на општествената репродукција 

создадени на територијата на општествено-поли-
тичките заедници, како заеднички средства на оп-
штествената репродукција, се користат во тие за-
едници сразмерно на уделот на работните луѓе во 
нивното создавање. Овие средства се користат во 
согласност со единствените начела за користење 
на средствата на општествената репродукција и со 
условите и мерилата определени со прописи со кои 
се обезбедува усогласувањето на стопанскиот раз-
виток и остварувањето на другите односи пред-
видени со општествените планови. 

За развитокот на материјалната основа на оп-
штествено-политичките заедници служат и други 
општествени средства во согласност со единстве-
ните начела на кредитниот систем. 

На општествено-политичките заедници им при-
паѓаат од личните доходи, како и од другите из-
вори утврдени со сојузен закон, во согласност со 
начелото за распределба според трудот, средства 
за задоволување на општествените потреби на 
нивната територија, и тие самостојно ги утврду-
ваат тие средства и располагаат со нив. 

На стопански недоволно развиените краишта 
општествената заедница им обезбедува материјал^ 
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ни и други услови за нивен побрз стопански раз-
виток и за создавање на материјална основа на 
општествените дејности. 

; Член 25 
Градовите, индустриските населби, селата и 

другите населени места, како и подрачјата со по-
себна намена, се изградуваат и уредуваат на ос-
нова на урбанистички и регионални просторни 
планови, кои мораат да бидат во согласност со сто-
панскиот и општествениот развиток. 

Со закон се пропишуваат општи услови за до-
несување на урбанистичките и регионалните про-
сторни планови. 

2. Просвета, наука и култура 

Член 26 
Општествената заедница се грижи и го пот-

тикнува развитокот на просветата, науката, кул-
турата и уметноста. 

Член 27 
Воспитувањето и образованието на граѓаните 

се остварува во единствениот систем на воспиту-
вање и образование што се утврдува со закон. 

Училиштата и другите установи за образова-
ние се должни на сите граѓани да им овозможу-
ваат под еднакви услови утврдени со закон да се 
здобиваат со знаење и спрема. 

На припадниците на другите народи на Југо-
славија што живеат во Социјалистичка Република 
Македонија им се гарантира, според условите 
утврдени со закон, правото на настава и културна 
дејност на нивниот јазик. 

Член 28 
Основното школување во траење од осум го-

дини е задолжително и се финансира од општес-
твени средства. Со закон може да се предвиди 
задолжително школување и во подолго траење. 

Општествената заедница обезбедува матери-
јални и други услови за основањето и работата на 
училиштата и другите установи за образование на 
граѓаните и за унапредување на нивната дејност. 

Работните и другите организации со свои сред-
ства јз помагаат работата на установите за обра-
зование и им осигуруваат средства за работа на 
установите што ги основале. 

Член 29 
Со цел да се развива научната мисла и науч-

ната творечка дејност, општествената заедница 
обезбедува услови за унапредување на науката и 
научно-испитувачката работа. 

Општествено-политичките заедници, работните 
и другите организации основаат и ја помагаат ра-
ботата на научно-испитувачките установи и обез-
бедуваат материјални и други услови за научното 
творештво и за примената на научните достигања. 

Научните работници се должни, според усло-
вите определени со закон, да ги објавуваат резул-
татите на своите научни испитувања и да го овоз-
можуваат нивното користење и примена. 

Член 30 
Општествената заедница обезбедува услови за 

развитокот и унапредувањето на уметничките и 
другите културни дејности, како и за задоволу-

вањето на уметничките и другите културни по-
треби на граѓаните. 

i Член 31 
Научното и уметничкото творештво е слободно. 
Творците на научни и уметнички дела, како 

и на научните откритија и технички пронајдоци 
имаат морални и материјални права на своите 
творби. 

Член 32 
Спомениците на културата и природните рет-

кости, објектите од историско значење и другите 
вредности на националната историја и култура 
се под посебна заштита на општествената заед-
ница и можат да се користат на начинот опре-
делен со закон. 

Правата и должностите на државните и дру-
гите органи, како и правата и обврските на соп-
ствениците и корисниците на спомениците на кул-

, турата, објектите од историско значење и другите 
(вредности на. националната историја и култура, 
како и на природните реткости што се наоѓаат 
под посебна заштита, се уредуваат со закон. 

Член 33 
Заради што пошироко известување на јавноста 

општествената заедница создава услови за раз-
витокот на соодветните дејности и го помага ос-
новањето на организациите што се занимаваат со 
објавување и ширење на информации. 

Печатот, радиото и телевизијата се должни 
вистинито и објективно да ја известуваат јавноста, 
како и да ги објавуваат мислењата и информа-
циите на органите, организациите и граѓаните што 
се од интерес за известување на јавноста. 

Се гарантира правото на исправка на објавена 
информација со која се нанесува повреда на 
право или интерес на човекот или на организа-
ција. 

3. Здравствена и социјална заштита 

Член 34 
Општествената заедница обезбедува услови за 

основање на здравствени установи, се грижи за 
здравствената заштита на граѓаните и ја орга-
низира и унацредува здравствената служба. 

Во организирањето на здравствената служба 
и осигурувањето на здравствената заштита учес-
твуваат работните и другите организации, како и 
граѓаните. 

Работите на здравствената заштита непосред-
но ги вршат здравствени установи и здравствените 
работници како членови на работните заедници. 

Секоја здравствена установа и секој здрав-
ствен работник се должни да им укажуваат на 
граѓаните итна медицинска помош. 

Член 35 
Општествената заедница, а особено општината 

и работната организација, создаваат услови за 
развитокот на физичката култура, како и за од-
мор и разонода на граѓаните и даваат поддршка 
на иницијативите на граѓаните и нивните здру-
женија во овие области. 
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Член 36 
Општествената заедница се грижи за оства-

рувањето на социјалната заштита на граѓаните, 
ја организира и унапредува социјалната служба и 
ја поттикнува и помага дејноста на организациите 
во оваа област. 

Член 37 
Семејството ужива заштита на општествената 

заедница. 
Општествената заедница им дава посебна за-

штита на мајката и детето. 
Општествената заедница особено се грижи за 

малолетниците за кои нивните родители не се 
грижат и за други лица што не се во можност да 
се грижат сами за себе и за заштита на своите 
права и интереси. 

Член 38 
Општествената заедница создава услови за ос-

пособување на инвалидите на трудот и на другите 
граѓани што не се наполно способни за работа. 

На граѓаните што се неспособни за работа а 
немаат средства за издржување, општествената 
заедница им обезбедува помош. 

Член 39 
Работниците задолжително се осигуруваат на 

основа на начелото на заемност и солидарност во 
рамките на единствениот систем на социјалното 
осигурување утврден со сојузен закон. 

На основа на задолжителното социјално оси-
гурување им се обезбедува на работниците здрав-
ствена заштита и други права за случај на болест, 
намалување или губиток на работна способност, 
и за старост. 

Здравствена заштита и права за случај на 
смрт на осигуреникот, како и други права на ос-
нова на социјалното осигурување, под условите 
определени со закон, им се обезбедуваат и на чле-
новите на семејството на работникот. 

Со закон се воведува и за другите граѓани 
осигурување заради обезбедување на здравствена 
заштита и други права на основа на социјалното 
осигурување. 

Со службата на социјалното осигурување 
управуваат осигурениците непосредно и преку ор-
гани што сами ги избираат и отповикуваат. 

Член 40 
Општествената заедница се грижи за одржу-

вањето на станбените згради и за станбената из-
градба. 

Станбената изградба и одржувањето на стан-
бените згради се врши од средства на граѓаните 
и од општествени средства. 

/^^Работни организации 

Член 41 
Работна организација можат да основаат, со-

гласно со закон, општествено-политичките заед-
ници, работните и другите организации и гра-
ѓаните. 

Работна организација се основа како прет-
пријатие или друга стопанска организација за деј-
ности во областа на стопанството, или како уста-
нова или друга организација за дејности во об-

ласта на воспитувањето и образованието, науката, 
културата, заштитата на здравјето, социјалната 
заштита или другите општествени служби. 

Работните организации, без оглед кој ги ос-
новалГ^имаат иста положба. 

На основа на закон можат да се пропишу-
ваат општи услови за вршење на определени деј-
ности на работните организации од посебен опш-
тествен интерес. 

Со закон можат да се пропишуваат услови за 
соединување на работните организации, како и за 
осамостојување или издвојување на нивни од-
делни делови. 

Член 42 
Работната организација е самостојна и само-

управна организација. 
Работната организација има својство на прав-

но лице и е носител на определени права во по-
глед на средствата во општествена сопственост 
со кои управува. На работната организација тие 
права не можат да и се одземат ниту можат да 
се ограничат, освен ако тоа го изискува општ ин-
терес утврден со сојузен закон и во постапка про-
пишана со тој закон, и со соодветен надоместок. 

Работната организација е должна да ја запази 
несмалена вредноста на општествените средства 
со кои управува. , 

Работната организација одговара за своите 
обврски со општествените средства со кои упра-
вува. 

I Член 43 
Заради организирање и поттикнување на оп-

штествениот труд и соработката на работните луѓе 
што работат со свои средства на трудот во областа 
на земјоделството и во другите области на стопан-
ството, заради поврзување на тие дејности со оп-
штественото стопанство и проширување на соци-
јалистичките општествени односи во тие области, 
се основаат задруги како работни организации. 

Членувањето во задругите е доброволно. 
Со закон и со статутот на задругата или на 

друга работна организација може да се предвиди 
работните луѓе што работат со свои средства на 
трудот и трајно стопански соработуваат со работ-
ната организација да учествуваат во управува-
њето со работната организација во работите во 
кои соработуваат. 

Со закон може да се пропише обврска за 
здружување на земјоделците што работат со свои 
средства на трудот или нивна соработка со опре-
делена работна организација, заради изведување 
на мелиорациони работи, подобро искористување 
на мелиорираното земјиште, искористувањето на 
водите и одбрана од водите, заштита на земјиш-
тето од ерозија и уредување на пороите, илц кога 
тоа го изискува посебен општествен интерес во 
областа на одгледувањето и искористувањето На 
шумите или на унапредувањето на земјоделското 
производство на определени земјишта. 

Член 44 
Стопанска организација може, под услови и 

во постапка предвидени со сојузен закон, да биде 
укината ако не е во можност да ги обновува сред-
ствата за производство и другите средства на 
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трудот со кои управува или да исполнува други 
обврски определени со закон. 

V ^ ' Стопанска организација може, под услови и 
постапка предвидени со сојузен закон, да биде 
привремено ставена под присилна управа ако со 
своето делување тешко ги оштетила општестве-
ните интереси. 

Установа може, под услови и во постапка 
предвидени со закон, да биде укината ако не ги 
исполнува повеќе условите определени со закон 
или ако нема услови за вршење на нејзината деј-
ност. 

Член 45 
За остварување на рационална поделба на 

трудот и делувањето во прашањата од заеднички 
интерес, работните организации можат да се здру-
жуваат во деловни здруженија. 

Работните организации можат да се здружу-
ваат и заради унапредување на производството 
или другите свои дејности, заради меѓусебна со-
работка и разгледување и решавање на други 
прашања од заеднички интерес. 

Управувањето со здруженијата на работните 
организации се заснова на начелата на самоупра-
вувањето на работните луѓе во здружените ра-
ботни организации, 

ѕ / Работните организации можат да ги соедину-
ваат своите средства заради унапредување и раз-
вивање на својата дејност и да склучуваат други 
спогодби за заедничка дејност и делување. 

Ч^лен 46 
Забрането е здружување или соединување на 

работни организации и секоја друга дејност на 
организација и државен орган што е насочена кон 
спречување или ограничување на слободната раз-
мена на производите и услугите заради стекну-
вање на материјални и други предимства што не 
се засноваат на нивниот труд или со кои се нару-
шуваат социјалистичките економски односи или 
се создаваат други нерамноправни односи во де-
лувањето или се нанесува штета на општите ин-
тереси утврдени со сојузен закон. 

Глава III / 

ОПШТЕСТВЕНО-НОЛИТИЧКО УРЕДУВАЊЕ 

Член 47 
Работниот народ е единствен носител на власте 

и на управувањето со општествените работи. 
Граѓаните оетваруваат^дш^ ^непо-

средно на собирите^ на избирачи, преку рефе-
рендум или други облици на непосредно одлучу-
вање во работната организација, општината и 
другите општествено-политички заедници и преку 
свои делегати што ги избираат во органите на 
управување на работните и другите самоуправни 
организации и во претставничките тела на опш-
тествено-политичките заедници. 

Противуставен е секој акт со кој се повре-
дува правото на самоуправување. 

1. Самоуправување во општествено-политичките 
заедници 

Член 484 

Општествено-политички заедници се општи-
ните, околиите и Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

v Општествено-политичките заедници се правни 
лица. 

Член 49 
Самоуправувањето на граѓаните во општината 

е политичка основа на општествено-политичкото 
уредување на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Во општината се создаваат и остваруваат об-
лици на општественото самоуправување од кои 
произлегуваат органите што вршат функција на 
власт. 

Единството на општествено-политичкото уре-
дување се обезбедува со остварувањето на правата 
и должностите на сите општествено-политички 
заедници и со нивните меѓусебни односи утврдени 
со устав и закон. 

Член 50 
Функциите на власта и на управувањето со 

општествените работи ги вршат предавничките 
тела, како општи органи на општественото само-
управување на општествено-политичките заедни-
ци, и органите што ним им се одговорни. 

Судската функција ја вршат судовите како са-
мостојни органи на општествената заедница. 

Заштитата на уставноста му се доверува на 
Уставниот суд на Македонија. 

Член 51 
Претставнички тела на општините, околиите 

и Републиката се собранија што ги сочинуваат 
делегати на граѓаните и на работните луѓе во ра-
ботните заедници. 

Во општините, околиите и Републиката се об-
разуваат политичко-извршни органи и органи на 
управата на собранијата. 

Член 52 
Членовите на општинските собранија ги из-

бираат непосредно граѓаните и работните луѓе во 
работните организации, а членовите на околиските 
собранија и на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија се избираат според начелото 
на делегација на општината како основна заед-
ница на граѓаните и работните луѓе. 

Непосредните избори за членови на претстав-
ничките тела на општествено-политичките заед-
ници се вршат врз основа на општо и еднакво 
избирачко право. 

Член 53 
Член на собрание можат избирачите односно 

собранието што го избрало да го отповикаат. 
^Изборот и отповикувањето на членовите на 

сите претставнички тела се врши со тајно, гла-
сање. 

Изборот и отповикувањето на членовите на 
претставничките тела се уредува со закон. 

Член 54 
Членовите на собранијата се избираат за вре-

ме од четири години. 
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Секои две години се избира половината од 
членовите на секој собор на собранието. 

Член 55 
Никој не може двапати едноподруго да биде 

член.л а ист собор на исто собрание. 
Никој не може едновремено да биде член на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и на Сојузната скупштина, ниту член на 
два собора на исто собрание. Член на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија деле-
гиран во Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина го задржува мандатот и на републички 
пратеник. 

Член на Републичкиот собор што бил делеги-
ран во Соборот на народите може да беде избиран 
за пратеник на Републичкиот собор и за наред-
ниот период од четири години, но во овој период 
не може да биде делегиран во Соборот на наро-
дите. 

Член на општинско собрание што бил деле-
гиран во околиско собрание jlggjg, Да биде избиран 
за член на општинско собрание и за наредниот 
период од четири години, но во овој период не 
може да биде делегиран во околиско собрание. 

Член 56 
Со овој Устав и со закон се определува кои 

носители на јавни овластувања подлежат на по-
вторен избор односно именување по истек на опре-
делено време. 

Член 57 
Собранијата, нивните политичко-извршни ор-

гани и органите на управата ги вршат работите 
од својата надлежност на основа и во рамките на 
уставот и законите. 

Секој државен орган, организација или поеди-
нец што има јавни овластувања, ги врши своите 
функции само во границите на овластувањата 
определени со уставот и законите. 

/Државните органи имаат спрема работните и 
другите самоуправни организации само права 
утврдени на основа на уставот. 

Член 58 
Меѓусебните односи на органите на општес-

твено-политичките заедници се засноваат на пра-
вата и должностите утврдени на основа на уста-
вот. 

Органите на управата соработуваат со другите 
органи на управата и работните и другите органи-
зации по прашања од заеднички интерес, обезбе-
дуваат заемно известување во работата, и со сво-
јата работа овозможуваат ефикасно остварување 
на правата и интересите на граѓаните и организа-
циите. 

Со закон можат, во согласност со правата и 
должностите на Републиката, да се утврдуваат 
права и должности на републичките органи на 
управата спрема околиските и општинските ор-
гани на управата во поглед на надзорот над из-
вршувањето на прописите на сојузните и републич-
ките органи. 

ЧленЈЅВ^ 
Никој не може да врши јавни овластувања ако 

тие, согласно со уставот, не му се доверени од гра-
ѓаните или од органите што тие ги избираат. 

Секој носител на јавна или друга општествена 
функција е лично одговорен за нејзиното вршење. 

Со закон се утврдуваат видовите и условите 
на одговорност на сите носители на јавни и други 
општествени функции. 

Носител на јавна функција има право да под-
несе оставка и да ја образложи. 

Член 60 
Работата на државните органи, органите на 

општественото самоуправување и организациите 
што вршат работи од јавен интерес е јавна и тие 
се должни да ја известуваат јавноста за својата 
работа. 

Начинот на обезбедувањето на јавноста се 
определува со закон и статут. Со закон се опре-
делува кои податоци мораат да се чуваат како 
тајда или не можат да се објавуваат. 

Заради обезбедување на јавноста и општестве-
ната одговорност во работата на државните органи, 
органите на општественото самоуправување, орга-
низациите што вршат работи од јавен интерес и 
на општествено-политичките заедници, претстав-
ничкото тело во вршењето на општествениот над-
зор претресува општи прашања во врска со рас-
полагањето со општествените средства и со рас-
пределбата на доходот, како и со начинот на извр-
шувањето на правата и должностите на тие органи 
и организации. 

Претставничките тела вршат општествен над-
зор во соработка со органите на самоуправувањето 
и влијаат на развивањето одговорноста и соција-
листичките норми во самоуправувањето, делува-
њето и располагањето со општествените средства. 

Со општествениот надзор не може да се огра-
ничуваат со устав и закон утврдени права на орга-
ните, организациите и граѓаните ниту да се на-
несува повреда на нивните права и на закон за-
сновани интереси. 

Член 61 
Работата на сите државни органи, на органите 

на општественото самоуправување и на организа-
циите што вршат работи од јавен интерес се врши 
на македонски јазик. 

Незнаењето на македонскиот јазик не може 
да биде пречка за одбраната и за остварувањето 
на правата и оправданите интереси на граѓаните 
и организациите. 

На секого му е гарантирано правото во по-
стапката пред судот или другите државни органи 
и организации што во вршењето на јавните овла-
стувања решаваат за права и обврски на граѓа-
ните, да го употребува својот јазик и во таа по-
стапка да се запознава со фактите на својот 
јазик. 

2. ј Самоуправувањето во работните 
организации 

Член 62 
Самоуправувањето во работната организација 

особено опфаќа право и должност на работните 
луѓе: 
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1) да управуваат со работната организација 
непосредно или преку органи на управување што 
сами ги избираат; 

2) да го организираат производството или дру-
гата дејност, да се грижат за развитокот на ра-
ботната организација и да ги утврдуваат плано-
вите и програмите за работа и развиток; 

3) да одлучуваат за размената на производите 
и услугите и за другите прашања од делувањето 
на работната организација; 

4) да одлучуваат за употребата на општестве-
ните средства и за располагањето со нив и да ги 
користат економски целисходно заради постигање 
на најголем ефект за работната организација и за 
општествената заедница; 

5) да го распоредуваат доходот на работната 
организација и да го обезбедуваат развитокот на 
материјалната основа на својот труд; да го рас-
пределуваат доходот на работните луѓе; да ги 
исполнуваат обврските на работната организа-
ција спрема општествената заедница; 

6) да одлучуваат за стапувањето на работните 
луѓе во работна организација, за престанокот на 
нивната работа и за другите меѓусебни работни 
односи; да го определуваат работното време во 
работната организација согласно со општите усло-
ви за работа; да уредуваат други прашања од за-
еднички интерес; да обезбедуваат внатрешна кон-
трола и јавност на работата; 

7) да ги уредуваат и унапредуваат условите на 
својата работа, да организираат заштита во рабо-
тата и одмор, да обезбедуваат услови за своето 
образование и за подигање на личниот и опште-
ствениот стандард; 

^8) да одлучуваат за одделувањето на дел 
од работната организација во одделна организа-
ција и за соединувањето и здружувањето на работ-
ната организација со други работни организации. 

Во управувањето со работната организација 
во работите од посебен општествен интерес можат 
да учествуваат и заинтересираните граѓани и прет-
ставници на заинтересираните организапии и на 
општествената заедница. 

Заради обезбедување на единствена опште-
ствено-економска положба на работните луѓе, со 
закон и статут се утврдуваат правата на само-
управување на работните луѓе што работат во 
државните органи, општествено-политичките ор-
ганизации или здруженијата во согласност со при-
родата на дејностите на тие органи и организации. 

Работните луѓе го остваруваат самоуправува-
њето во единствениот општествено-економски си-
стем во согласност со уставот, законите и статутот 
и се одговорни за својата работа. 

Член 63 
Работните луѓе што работат во работна орга-

низација воспоставуваат, како членови на работ-
ната заедница меѓусебни работни односи и се рам-
ноправни во самоуправувањето. 

Организацијата на работата и управувањето 
во работната организација треба да овозможат ра-
ботните луѓе на секој степен и во сите делови од 
работниот процес, што претставуваат целина, што 
понепосредно да одлучуваат за прашањата на тру-
дот, уредувањето на меѓусебните односи, распре-

делбата на доходот и другите прашања на својата 
економска положба, обезбедувајќи истовремено нај-
поволни услови за работа и делување на работната 
организација како целина. 

/ С о закон и со статутот на работната органи-
зација се определува во кои случаи во работната 
организација се одлучува со референдум. 

Член 64 4 

Остварувајќи во работната 'организација само-
управување, работните луѓе, во согласност со уста-
вот, законот и статутот им доверуваат определени 
функции на управување на органите на работната 
организација: работничкиот совет, управниот од-
бор и директорот, односно на други соодветни ор-
гани на управување. 

Со закон и со статутот можат да се образу-
ваат и одделни надзорни, стручни и други органи 
на управување на работната организација. 

Во работна организација што врши дејност или 
работи од посебен општествен интерес заинтереси-
раните граѓани и претставниците на заинтереси-
раните организации и на општествената заедница 
учествуваат, во согласност со законот, во управу-
вањето со определени работи како членови на 
органите на управување на работната организа-
ција или на друг начин определен со закон и 
статут. 

/ Во овие работни организации, за организаци-
јата на работата и за распределбата на доходот 
одлучуваат само органите на управување што ги 
избираат членовите на работната заедница. Со 
закон можат да се определат општи услови и ме-
рила за распределба на доходот и да се предвиди 
согласност на определен орган на управување на 
таа работна организација, на друга организација 
или на државен орган на одделни акти за распре-
делба на доходот или акти на одлучување за ра-
ботниот процес што се од посебен општествен 
интерес. 

Член 65 
Работната организација донесува, во согласност 

со уставот и законот, стшхг и други општа акти 
со кои се уредуваат односите во работната орга-
низација. 

/ Со статут се утврдува внатрешната организа-
ција, делокругот и одговорноста на органите на 
управувањето, положбата на работните единици и 
правата на работните луѓе во управувањето со тие 
единици, работните и другите внатрешни односи, 
начинот на делувањето, како и други прашања од 
значење за самоуправувањето во работната орга-
низација и за нејзиното делување. Со статутот 
може да се предвид,и и опред,елена деловна само-
стојност на одделни делови на работната органи-
зација. 

' Статутот на работната организација, пред ко-
нечното усвојување, му се поднесува на разгледу-
вање на општинското собрание. Со закон може да 
се пропише статутот на определени работни орга-
низации да се поднесува на разгледување на со-
бранието на друга" општествено-политичка заед-
ница. 

Со закон може д,а се утврди обврска за доне-
сување на одделни општи акти на работната орга-
низација и постапка за донесување на статутот и 
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другите општи акти и можат да се предвидат опре-
делени овластувања на надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница во поглед на да-
вањето потврда или согласност на статутот или 
другите општи акти во целина или на одделни 
нивни делови. Ј -

' Член 66 
Работничкиот совет утврдува статут и други 

општи акти, утврдува планови и програми за рабо-
тата и развитокот на работната организација и 
одлучува за други општи прашања. 

Членовите на работничкиот совет ги избираат 
работните луѓе непосредно. 

Работна заедница со помал број членови непо-
средно ги врши и функциите на работнички совет. 

Управниот одбор одлучува за д,елувањето на 
работната организација. 

Членовите на управниот одбор ги избира ра-
. ботничкиот совет или работната заедница, а со за-

^ кон или статут може да се определи работната 
/ заедница со помал број членови непосредно да ги 
Ч.врши и функциите на управниот одбор. 

Членовите на работничкиот совет се избираат 
на две години, а членовите на управниот одбор на 
една година. 

Никој не може да биде избиран двап^ццедно-
подруго за член на работнички совет, ниту повеќе 
од двапати едноподруго за член на управниот 
одбор. 

Секоја година се избира половината членови 
на работничкиот совет. 

Член 67 
Органите на самоуправување на работната 

организација за својата работа одговараат пред 
работната заедница, како и пред општествената 
заедница. 

На начин и под услови определени со закон 
работната заедница може да ги отповикува члено-
вите на органите на самоуправување на работната 
организација. Под исти услови општествено-поли-
тичките заедници, заинтересираните организации и 
граѓани можат да ги отповикуваат членовите на 
органите на самоуправување што тие ги избрале. 

Директорот нах работната организација рако-
води со делувањето на работната организација, ги 
извршува одлуките на работничкиот совет и на 
другите органи на управување и ја застапува 
организацијата. Директорот е самостоен во рабо-
тата и лично е одговорен пред работната заедница 
и органите на управувањето на работната органи-
зација, а за законитоста во работата на работната 
организација и за исполнувањето на обврските 
определени со закон е одговорен и пред општестве-
ната заедница. 

Директорот на работната организација има 
право и должност да го запре извршувањето на 
незаконита одлука на работната заеднина, на ра-
ботничкиот совет или управниот одбор и е должен 
за запирањето веднаш да го извести општинското 
собрание. 

Член 69, 
Директорот на работната организација го име-

нува на основа на јавен конкурс работничкиот со-
вет по предлог од! конкурсната комисија според 
условите! и по постапка што се определуваат со 
закон. Конкурсната комисија е составена од опре-
делен со закон број на претставници на работната 
организација и на општината односно на друга 
општествено-политичка заедница. 

Со закон може да се определи и поинаков на-
чин на именување на директор на работна орга-
низација што врши дејност од посебен: општествен 
интерес. 

Директорот на работната организација се име-
нува за време определено со закон и може според 
истата постапка да биде повторно именуван. 

у Со закон се определува под кои услови работ-
ничкиот совет односно друг надлежен орган може 
да го разреши директорот и пред истеког на вре-
мето за кое е именуван. 

Член 70 
- Заради отстранување и решавање на опреде-

лени колективни спорови помеѓу работните луѓе на 
одделни делови на работната организација, и по-
меѓу работните" луѓе во работната организација и 
органите на општествено--политичките заедници, 
на основа на закон се образуваат арбитражи. 

Член 71 
Со работите од заеднички интерес во областа 

на управувањето со станбените згради и во дру-
гите области на општествениот живот, граѓаните 
управуваат непосредно или преку органи што ги 
избираат сами и што им се одговорни за работата. 

3. Права на народностите — националните 
малцинства 

Член 72 
Припадниците на народностите — национал-

ните малцинства што живеат во Социјалистичка 
Република Македонија се рамноправни во се и 
имаат исти права и должности како и Македон-
ците. 

Општествено-политичките заедници се грижат 
припадниците на одделните народности — нацио-
налните малцинства да бидат застапени во прет-
ставничките тела на општествено-политичките за-
едници, водејќи сметка за структурата на населе-
нието на нивното подрачје. 

Член 73 
На секоја народност — национално малцинство 

и се гарантира правото слободно да го употре-
бува својот јазик, да ја изразува и развива својата 
култура и да основа установи и организации што и 
ги обезбедуваат овие права. 

Член 74 
Во местата во кои живеат ,народности — на-

ционални малцинства образованието и воспитува-
њето на припад,ниците на народностите — нацио-
налните малцинства се остварува во училишта од-
носно одделенија и воспитни установи во кои на-
ставата и воспитувањето се изведуваат на јазикот 
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на соодветната народност — национално малцин-
ство. 

Со закон се уредуваат условите за основањето, 
организацијата и работата на училиштата и одде-
ленијата во кои наставата се изведува на јазиците 
на народностите — националните малцинства. 

У Член 75 
Во општините односно околиите на чие под-

рачје живее поголем број припадници на одделни 
народности — национални малцинства, одлуките и 
другите поважни акти на општинските и околи-
ските собранија се објавуваат и на јазикот на на-
родноста — национално малцинство. 

Скте жители на национално мешаните подрачја 
во Социјалистичка Република Македонија имаат 
еднакво право да го употребуваат својот јазик во 
управната и судската постапка. Јавните натписи 
на овие подрачја се двојазични. 

Со статутот на општината односно око ли јата, 
во согласност со општите услови утврдени со закон, 
се определуваат поблиски услови и постапка што 
обезбедуваат остварување на правата на припад-
ниците на народностите — националните малцин-
ства. I 

4. Народна одбрана 

Член 76 
Неотуѓиво право и должност на народот на 

Социјалистичка Република Македонија е да ја 
штити и брани независноста и територијалната це-
лост на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Одбраната на земјата е право и должност на 
секој граѓанин, работна и друга организација, како 
и на општината, око ли јата и Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Општините, околиите и Социјалистичка Ре-
публика Македонија, согласно со Уставот на Југо-
славија и сојузен закон, се одговорни за органи-
зирањето на цивилната заштита, предвојничката 
обука и воопшто за подготвувањето и организира-
њето на одбраната на земјата. 

Социјалистичка Република Македонија е дол-
жна да го обезбедува остварувањето на правата и 
извршувањето на должностите и одговорноста на 
граѓаните и работните и другите организации во 
областа на народната одбрана определени со соју-
зен закон. 

Глава IV 

ОПШТИНА 

1. Права и должности на општината 

Член 77 
Општината е основна огпнтествено-политичка 

заедница. 
Општината ги има особено следните права и 

должности: k 

1) обезбедува материјални и други услови за 
работа на луѓето и за развиток на производните 
сили; го поттикнува подигањето на производноста 
на трудот; \ 

2) го насочува и усогласува развитокот на сто-
панството и на општествените служби; 

3) ги утврдува и ги распоредува средствата за 
потребите на општината; 

4) се грижи за остварување на начелото за 
распределба според трудот; 

5) ја утврдува кредитната политика во рам-
ките на единствениот кредитен систем; 

6) создава услови за задоволување на потре-
бите на граѓаните во областа на воспитувањето и 
образованието, културата, здравството, социјалната 
заштита, комуналните служби, снабдувањето и 
другите нивни заеднички потреби; 

7) ги усогласува поединечните и заедничките 
интереси на граѓаните и работните и другите са-
моуправни организации со општите интереси; 

8) определува општи услови за вршење на 
дејности на комунални и слични организации; не-
посредно во согласност со законот, ги врши функ-
циите во поглед на уредувањето и , користењето на 
земјиштето и имотот во општа употреба, како и 
во поглед на изградувањето и користењето на стан-
бените згради и уредувањето на станбено-кому-
налните односи; 

9) остварува што понепосредно општествено 
самоуправување; 

10) обезбедува услови за остварување на сло-
бодите и правата на граѓаните и уредува односи 
од непосреден интерес за граѓаните во општината; 

11) ја заштитува законитоста; 
12) го штити општествениот имот и имотот на 

граѓаните; 
13) ја заштитува сигурноста на луѓето и го 

обезбедува јавниот ред и мир; 
14) врши општествен надзор; 
15) образува органи на општината, комунални 

и други служби од интерес за граѓаните и се гри-
жи за нивното функционирање; 

16) ги извршува законите и другите прописи, 
до колку нивното извршување не е ставено во над-
лежност на органите на другите општествено-
политички заедници; 

17) остварува и други права и должности на 
општествената заедница, освен оние што со уста-
вот се утврдени како права и должности на дру-
гите општествено-политички заедници. 

Член 78 
Правата и должностите на општината се утвр-

дуваат со устав, закон и статутот на општината. 
Правата и должностите на општината ги вр-

шат граѓаните на собирите на избирачите и преку 
други облици на непосредно од,лучување, општин-
ското собрание и неговите органи и месните заед-
ници. Правата и должностите на општината овие 
органи ги остваруваат со учество и во' соработка со 
другите органи на општественото самоуправување 
во општината. 

Член 79 
Општините меѓусебно соработуваат, слободно 

ги здружуваат своите средства заради вршење на 
определени работи од својата надлежност или за-
ради создавање на услови за задоволување по-
треби од заеднички интерес, основаат заеднички 
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органи, организации и служби, преземаат заед-
нички акции и разменуваат искуства. 

Член 80 
Со општествениот план на општината, во со-

гласност со општествените планови на пошироките 
општествено-политички заедници, особено се на-
сочува и усогласува развитокот на производните 
сили и општествените служби; се утврдува поли-
тиката на запослување; се утврдуваат средствата 
на општината и се врши нивна основна распре-
делба; се усогласува личната потрошувачка на гра-
ѓаните и заедничката потрошувачка со производ-
ството, доходот и продуктивноста на трудот; се 
определуваат и други мерки за развитокот на сто-
панството и општествените служби на подрачјето 
на општината. 

Член 81 
Општината, во рамките на утврдените со закон 

извори и видови на приходи, самостојно ги утвр-
дува своите приходи и располага со нив. Своите 
приходи општината ги распоредува во буџетот и 
фондовите. 

На општините што со своите средства не мо-
жат да го финансираат извршувањето на своите 
задачи и работата на општествените служби, им се 
обезбедуваат од републичките приходи дополни-
телни средства за финансирање на општествените 
служби и другите служби на општината, согласно 
со условите утврдени со закон. 

Член 82 
Со буџетот на општината се утврдуваат и рас-

поредуваат средствата за работата на општинското 
собрание и неговите органи и служби, за финан-
сирање на определени општествени служби како и 
за дотации на установите, организациите и здру-
женијата на граѓаните. 

Со буџетот на општината во прв ред се обез-
бедуваат средства неопходни за работата на орга-
ните на општината, на основните училишта и за 
остварување на основната здравствена заштита 
на граѓаните. 

Член 83 
За финансирање на развитокот и унапредува-

њето на стопанството и другите општествени деј-
ности, општината може да образува фондови. 

Со закон може да се предвиди задолжително 
образување на одделни фондови на општината и 
да се утврдат извори на средства за тие. фондови. 

Организацијата, начинот на управувањето и 
делувањето на фондовите на општината и наме-
ната на нивните средства се одредуваат со стату-
тот на општината односно одлуката за нивното 
образување. 

Член 84 
Општината има статут. 
Со статутот на општината, во рамките на уста-

вот и законите, се утврдуваат особено: правата и 
должностите на општината и начинот на нивното 
остварување; односите помеѓу граѓаните, работните 
и другите организации во решавањето на прашања 
од заеднички интерес; организацијата на кому-
налните и другите служби; начинот на обезбеду-
вањето на јавноста во работата на органите и ор-

ганизациите во општината; постапката за донесу-
вање на прописите, општествениот план и буџетот 
на општината,, како и на урбанистичкиот план; 
правата кц граѓаните, работните и другите само-
управни организации во користењето на фондови-
те, општествените и другите служби, имотот во 
општа употреба и другите општествени средства со 
кои управува општината; организацијата на опш-
тинското собрание и другите општински органи и 
нивните права, должности и овластувања; подрач-
јата, организацијата и правата на месните заедни-
ци и други облици на самоуправување во населе-
ните места; како и подрачјата и начинот на рабо-
тата на собирите на избирачите; облиците на 
соработка меѓу општествено-политичките органи-
зации и општинските органи во утврдувањето и 
спроведувањето на политиката на општината, како 
и други прашања во рамките на правата и долж-
ностите на општината. 

' Статутот на општината го донесува општин-
ското собрание самостојно со мнозинство од две 
третини на гласови од вкупниот број членови на 
секој собор. 

Член 85 
Општина се образува за подрачје на едно или 

повеќе населени места кои се поврзани со заед-
нички интереси на граѓаните и во кое постојат 
услови за самостојно остварување на правата и 
должностите на општината, за нејзиниот матери-
јален и општествен развиток, за развитокот на 
општественото самоуправување, како и за оства-
рување на правата на граѓаните и вршење на 
нивните должности. 

На подрачјето на град Скопје можат да се 
образуваат повеќе општини. 

Општина се образува и нејзиното подрачје се 
утврдува со закон, по претходно мислење од гра-
ѓаните и соодветните општински и околиски со-
бранија. 

2. Општинско собрание 

Член 86 
Општинското собрание е највисок оргрн на 

власта и орган на општественото самоуправување 
во рамките на правата и должностите на општи-
ната. 

Општинското собрание може заедно со прет-
ставниците на општествено-политичките органи-
зации и здруженијата, како општ собор, да пре-
тресува прашања од општ интерес за општината. 

Член 87 
Општинското собрание го сочинуваат: 1општин-

,ски собр^ и ^собоЈ^ 
Со закон може да се предвиди образување на 

повеќе собори што ги избираат работните луѓе во 
работните заедници за одделни области на трудот, 
како и да се утврди нивниот делокруг. 

Соборите на општинското собрание имаат ед-
наков број членови. Бројот на членовите на собо-
рите се утврдува со статутот на општината во гра-
ниците определени со закон. 

Член 88 
Членовите на општинскиот собор ги избираат 

граѓаните непосредно, а членовите на соборот на 
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работните заедници — работните луѓе што на под-
рачјето на општината работат во работните орга-
низации, државните органи, општествено-политич-
ките организации и здруженијата, земјоделците 
— членови на задруга или друга работна органи-
зација, како и други граѓани што работат на под-
рачјето на општината, а за кои тоа е определено 
со закон. k 

За член на општински собор може да биде 
избиран секој граѓанин што има избирачко право, 
а за член на собор на работните заедници може 
да биде избиран секој работен човек што има 
право да избира членови на овој собор, како и 
член на орган на управување на работната ор-
ганизација односно на работна заедница, член на 
орган на управување на здружение на работни ор-
ганизации, како и функционер на синдикатите или 
на општествено-политичка организација во општи-
ната. 

Член 89 
Одборник на општинско собрание не може 

истовремено да биде именуван функционер или 
службеник на државен орган што му одговара 
на собранието, ниту судија на општински суд. 

Член 90 
Правата и должностите на одборниците на оп-

штинското собрание се утврдуваат со статутот на 
општината. 

Одборниците на општинското собрание се од-
говорни пред избирачите и пред) општинското со-
брание за вршење на своите права и должности. 

Функцијата на одборник на општинско собра-
ние е почесна и бесплатна. 

Со статутот на општината може да се опре-
дели одборник што врши постојана функција во 
собранието да има право на постојана месечна на-
града. ; 

Член 91 
Одборник на општинското собрание во врше-

њето на својата должност ужива имунитет. 
Одборник на општинско собрание не може да 

биде лишен од слобода без одобрение на соборот 
во кој членува, освен ако е во прашање кривично 
дело за кое истражниот затвор е задолжителен 
или ако одборникот бил затечен во вршење на 
кривично дело за кое е пропишана казна строг 
затвор или затвор подолга од едра година. 

Член 92 
Општинското собрание работите од својата 

надлежност ги врши на седници на собранието од-
носно на соборите, извршните работи по правило 
преку своите совети, а управните работи преку 
своите органи на управата. 

Член 93 
Општинското собрание исклучиво на своите 

седници: ја определува политиката и одлучува за 
основните прашања од значење за политичкиот, 
стопанскиот, културниот, просветниот, здравстве-
ниот, социјалниот, комуналниот и другиот општес-
твен живот и развиток на општината; го донесува 
и менува статутот на општината; донесува опш-
тествен план и програми за развитокот на општи-
ната, буџет на општината и завршна сметка за 

извршување на буџетот; основа работни и други 
самоуправни организации и фондови; донесува 
урбанистички и регионален просторен план; ја 
утврдува организацијата и овластувањата на ор-
ганите на општината; одлучува за склучување на 
заеми; избира претседател на собранието, претсе-
датели и определен број членови на советите, како 
и судии и судии поротници на општинскиот суд; 
избира членови на претставничките тела на по-
широките општествено-политички заедници; име-
нува секретар и раководни службеници во орга-
ните на управата на собранието; ја претресува со-
стојбата и општите проблеми на правосудството; 
врши буџетска контрола, надзор над работата на 
советите и органите на управата; врши општествен 
надзор; врши и други работи определени со закон 
или статут на општината. 

^Општинското собрание, во вршењето на рабо-
тите од својата надлежност, донесува одлуки, на-
редби, упатства, решенија, заклучоци и насоки. 

Општинското собрание може да разгледува 
општи прашања од значење за развитокот на сто-
панството и другите области на општествениот 
живот и по тие прашања може да им дава пре-
пораки на месните заедници, работните и другите 
самоуправни организации. 

Член 94 
Соборите на општинското собрание работат и 

одлучуваат по правило на заедничка седница. 
Соборите на општинското собрание работат и 

одлучуваат на одделни седници во случаите пред-
видени со статутот на општината и кога тоа ќе го 
побара една четвртина од членовите на еден собор. 

Со статутот на општината се уредува постап-
ката за отстранување на несогласностите помеѓу 
соборите. Оваа постапка може да се уредува и со 
закон, 

Член 95 
Општинското собрание може за проучување на 

одделни прашања од својата надлежност, за пре-
тресување на предлози и вршење други работи да 
образува постојани и повремени комисии. 

Постојаните комисии на собранието '-е образу-
ваат и нивниот делокруг се утврдува со статутот 
на општината. 

Член 96 
Во општинското собрание се образува коми-

сија за прашања на изборите и именувањата, која 
ги претресува прашањата во врска со изборот, 
именувањата и разрешувањата на членовите на 
телата на собранието и другите функционери' и 
на собранието му поднесува предлози. Оваа коми-
сија ги претресува и општите прашања на кад-
ровската политика во рамките на правата и дол-
жностите на општината. 

Комисијата ја сочинуваат членови на собра-
нието и претставници на општествено-политичките 
организации. Составот на комисијата поблиску се 
определува со статутот на општината. 

Член 97 
^Општинското собрание избира претседател на 

собранието од редот на членовите на собранието. 
Претседателот го претставува собранието и ги 

свикува неговите седници, се грижи за извршува" 
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њето на одлуките и другите прописи на собра-
нието, ја усогласува работата на органите на со-
бранието и врши други работи утврдени со стату-
тот на општината. 

Член 98 
Советите се политичко-извршни органи на оп-

штинското собрание и територијални органи на 
општественото самоуправување во областа за која 
се образувани. 

Советите, во рамките на својот делокруг, се 
грижат за остварување на политиката утврдена 
од собранието и за извршувањето на законите и 
другите прописи како и одлуките и другите про-
писи на општинското собрание, даваат предлози 
за утврдување на политиката на собранието и ги 
утврдуваат предлозите на одлуките и другите про-
писи што ги донесува собранието, вршат надзор 
и им даваат општи насоки за работа на органите 
на управата, како и претресуваат прашања од за-
еднички интерес за работните и другите самоуправ-
ни организации во областа за која се образувани 
и им даваат препораки. 

Советите вршат управни работи само кога тоа 
е изречно предвидено со закон или со одлука на 
општинското собрание. 

^ Советите донесуваат наредба, упатства, реше-
нија, заклучоци и насоки. 

Советите за својата работа одговараат пред 
општинското собрание. 

Член 99 
Советите се образуваат и нивниот делокруг се 

утврдува со статутот на општината. 
Советите на општинското собрание ги сочи-

нуваат членови избрани од работните и општес-
твените организации и членови што ги избира со-
бранието од редот на своите членови и другите 
граѓани. 

Бројот ла членовите на советите избрани од 
општинското собрание не може да биде поголем 
од половината од вкупниот број членови на сове-
тот. 

Членовите на советите се избираат на две го-
дини. 

Член 100 
За вршење управни работи во рамките на 

правата . и должностите на општината, општин-
ското собрание со статутот на општината образува 
органи на управата. 

Органите на управата непосредно ги извршу-
ваат законите, општествените планови и другите 
прописи, како и заклучоците на собранието и не-
говите совети, решаваат во управни работи, ја 
спроведуваат политиката утврдена од собранието, 
ја следат состојбата во областите за кои се обра-
зувани, подготвуваат предлози на прописи и мерки 
и вршат други стручни работи за собранието и 
неговите совети, вршат управен надзор и други 
управни дејности. 

Видовите на органите на управата и условите 
за нивно образување се определуваат со закон. 

Работите од својот делокруг органите на упра-
вата ги вршат самостојно, во рамките на овласту-
вањата што им се дадени со закон и други про-

писи и во согласност со насоките на општинското 
собрание и неговите совети. 

Органите на управата за својата работа одго-
вараат пред собранието и неговите совети. 

Член 101 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија може во случај на вонредни околности 
во Републиката да го продолжи мандатот на чле^ 
новите на општинските собранија додека траат тие 
околности. 

3/ Општини на подрачјето на град Скопје 

Член 102 
Во град Скопје за вршење определени работи 

од заеднички интерес за градот како целина се 
образува Градско собрание. 

Градското собрание го сочинуваат градски со-
бор и собор на работните заедници. Одборниците 
на Градското собрание ги избираат како делегати 
на општините општинските собранија од подрач-
јето на градот од редот на своите членови, сраз-
мерно со бројот на жителите на општините. 

Начинот на изборот на одборниците на град-
ското собрание се определува со закон. 

Надлежноста на Градското собрание и негова-
та организација, како и начинот на финансира-
њето се определуваат со закон и со статутот на 
град Скопје. 

Статутот на град Скопје го донесува Градското 
собрание со мнозинство гласови на сите свои чле-
нови, а влегува во сила откако ќе го усвои мно-
зинството од општините на подрачјето на градот. 

4. Месни заедници 

Член 103 
Во месната заедница, како самоуправна заед-

ница на граѓаните на селските и градските на-
селби, граѓаните непосредно остваруваат само-
управување во дејностите што служат за не-
посредно задоволување на потребите на работните 
луѓе и нивните семејства. 

Со статутот на општината може да се опре-
дели месната заедница да врши и други работи за-
ради задоволување на комуналните, социјалните 
и другите заеднички потреби на граѓаните, како 
и начинот на финансирањето на овие дејности. 

Месната заедница има својство на правно 
лице. 

Член 104 
Месните заедници се образуваат за подрачја 

на општините што претставуваат урбанистичка и 
комунална целина. 

Месните заедници се образуваат со одлука на 
општинското собрание а по предлог од собирите 
на избирачите. 

Со статутот на општината и со статутот на 
месната заедница се утврдуваат органите и орга-
низацијата на месната заедница. 

Статутот на месната заедница го потврдува 
општинското собрание. 

Средствата за извршување на задачите на 
месните заедници ,се утврдуваат со статутот на 
општината, а се образуваат од надоместоци за ус-
луги, од средствата што за таа цел ќе ги одделат 
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работните организации, од средствата што општи-
ната ќе ги пренесе на месните заедници, а за од-
делни намени и од самопридонесите од граѓаните 
врз основа на нивна непосредна одлука. 

Месните заедници самостојно располагаат со 
своите средства. 

5. Собири на избирачите 

Член 105 
На собирите на избирачите граѓаните претре-

суваат прашања од значење за животот и рабо-
тата во населбата и општината и други прашања 
од општествен интерес, даваат иницијатива и под-
несуваат предлози за нивното решавање, непо-
средно одлучуваат за прашања определени со за-
кон и статутот на општината и предлагаат канди-
дати на изборите за членови на претставничките 
тела. 

Работните луѓе на собирите во работните за-
едници предлагаат кандидати за членови на прет-
ставничките тела и вршат други работи на упра-
вување утврдени со закон и статут. 

Со закон и со статутот на општината се опре-
делуваат прашањата за кои надлежните органи 
можат да одлучуваат само по претходно дадени 
мислења од собирите на избирачите. 

Начинот на свикувањето и работењето на со-
бирите на избирачите се определува со статутот 
на општината. 

Член 106 
На собирот на избирачите членовите на опш-

тинските собранија поднесуваат извештаи за сво-
јата работа и за работата на општинското собра-
ние и одговараат на прашања на избирачите. 

Органите на општественото самоуправување, 
по барање од собирите на избирачите, се должни 
да ги известуваат собирите за својата работа и да 
им даваат потребни известувања. 

Член 107 
Органот на кој му се упатени заклучоци^ 

предлозите и мислењата на собирите на избира-
чите е должен да ги земе во разгледување и во 
рок утврден со статутот на општината да ги из-
вести собирите за своите становишта и преземе-
ните мерки. 

6. Референдум 

Член 108 
Општинското собрание може да распише ре-

ферендум заради претходно изјаснување на гра-
ѓаните за одделни одлуки или мерки од негова 
надлежност или заради потврдување на такви од-
луки или мерки. 

Со закон или со статутот на општината можат 
да се определат прашања за кои задолжително 
се распишува референдум. 

Одлуката донесена на референдумот е задол-
жителна. 
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Глава V 

О К О Л И Ј А 

Член 109 
Околијата како општествено-политичка заед-

ница се образува за вршење работи од заеднички 
интерес за две или повеќе општини. 

Околија се образува и нејзиното подрачје се 
определува со закон по претходно мислење од 
собранијата на заинтересираните општини. 

Член НО 
Правата и должностите на око ли јата се утвр-

дуваат, во рамките на правата и должностите на 
Републиката, со овој Устав и со закон. 

Општините можат со одлука на своите собра-
нија да и доверат на околијата да врши и опре-
делени работи од заеднички интерес за општи-
ните. Со одлука на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија може да се предвиди об-
врска за околијата да ги врши овие работи. 

Член 111 
Околијата ги има особено следните права и 

должности: 
1) ја усогласува и поттикнува активноста на 

општините; 
2) се грижи за развитокот на стопанството и 

другите општествени дејности на своето подрачје, 
организира посебни служби како и установи за 
урбанистичко и регионално просторно планирање; 

3) се грижи за развитокот на општественото 
самоуправување; , 

4) организира и дава стручна и друга помош 
на општините во остварувањето на нивните права 
и должности; 

5) основа работни и други самоуправни ор-
ганизации и служби од заеднички интерес за оп-
штините; 

6) врши општествен надзор; 
7) врши надзор над законитоста на работата 

на органите на општините согласно со законот; 
8) ги извршува законите и другите прописи 

кога е изречно овластена; 
9) врши и други права и должности утврдени 

со закон. 
Член 112 

Правата и должностите на околијата ги оства-
руваат океанското собрание и неговите органи со 
учество и во соработка со другите органи на опш-
тественото самоуправување во околијата. 

Член 113 
Начинот на финансирањето на околијата се 

уредува со закон. 
Околијата самостојно ги распоредува своите 

средства во буџет и фондови. 

Член 114 
Околијата има статут. 
Со статутот на околната, во рамките на уста-

вот и законите, особено се утврдуваат: правата и 
должностите на околината; организацијата и дело-
кругот на органите на око ли јата; постапката за 
донесување на прописи и програми за развитокот 
на стопанството и другите општествени дејности; 
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условите за основање на работни и други само-
управни организации и служби од заеднички ин-
терес за општините, како и правата и обврските 
на општините во врска со нивното користење; 
облродите на соработка помеѓу околиските и опш-
тинските органи; начинот на вршење надзор над 
законитоста на работата на општинските органи 
и други прашања од заеднички интерес за општи-
ните во око ли јата. 

Статутот на околијата го донесува околиското 
собрание самостојно со мнозинство од две третини 
гласови од вкупниот број членови на секој собор, 
по претходно мислење од општинските собранија 
од подрачјето на око ли јата. 

Член 115 
Околиското собрание е највисок орган на 

власта и орган на општественото самоуправување 
во рамките на правата и должностите на околи-
ната. 

Околиското собрание може заедно со прет-
ставниците на општествено-политичките организа-
ции и здружени јата, како општ собор, да претре-
сува прашања од општ интерес за око ли јата. 

Член 116 
Околиското собрание го сочинуваат околиски 

собор и собор на работните заедници. 
Одборниците на околиското собрание ги изби-

раат, како делегати на општините, општинските 
собранија од подрачјето на околијата од редот на 
своите членови, сразмерно со бројот на жителите 
на општината. 

Начинот на изборот на одборниците на око-
лиското собрание се определува со закон. 

Соборите на околиското собрание имаат една-
ков број членови. Бројот на одборниците на собо-
рите се утврдува со статутот на околија^ во гра-
ниците определени со закон. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонка може во случај на вонредни околности 
во Републиката да го продолжи мандатот на чле-
новите на околиските собранија додека траат тие 
околности. 

Член 117 
Одборник на околиското собрание не може 

истовремено да биде именуван функционер или 
службеник на државен орган што му одговара 
на собранието, ниту судија на окружен суд. 

Член 118 
Правата и должностите на одборниците на 

околиското собрание се утврдуваат со статутот на 
око ли јата. 

Одборниците на околиското собрание за вр-
шење на своите права и должности се одговорни 
пред избирачите и пред општинското собрание 
што ги делегирало. 

Функцијата на одборник на околиско собра-
ние е почесна и бесплатна. 

Со статутот на оксшијата може да се определи 
одборник што врши постојана функција во собра-
нието да има право на постојана месечна награда. 

Член 119 
Околиското собрание исклучиво на своите 

седници: ја утврдува политиката во рамките на 

правата и должностите на околијата; го донесува 
и менува статутот на околната; донесува програ-
ми за развитокот на стопанството и другите оп-
штествени дејности за подрачјето на околијата 
или за делови од тоа подрачје; донесува буџет и 
завршна сметка за извршување на буџетот на 
око ли јата; ја претресува состојбата и општите 
проблеми на правосудството; основа работни и 
други самоуправни организации и служби; изби-
ра претседател на собранието и претседатели и 
членови на советите на собранието; избира судии 
и судии поротници на окружниот суд; именува 
секретар и раководни службеници во органите на 
управата на собранието; врши буџетска контрола, 
надзор над работата на советите и органите на 
управата; врши општествен надзор; врши и дру-
ги работи за кои тоа е определено со закон или 
статутот на околната. 

Програмите за развитокот на стопанството и 
на другите општествени дејности што ги донесува 
околиското собрание се задолжителни за општи-
ните ако ги усвојат општинските собранија од 
подрачјето на околијата односно од делот на под-
рачјето за кое тие се однесуваат. 

Околиското собрание во вршењето на рабо-
тите од својата надлежност донесува одлуки, на-
редби, упатства, решенија, заклучоци и насоки. 

Околиското собрание може да разгледува 
општи прашања од значење за развитокот на 
општините и одделните области на општестве-
ните дејности и по тие прашања може да дава 
препораки. 

Член 120 
Соборите на околиското собрание работат и 

одлучуваат по правило на заедничка седница. 
Соборите на околиското собрание работат и 

одлучуваат на одделни седници во случаите пред-
видени со статутот на околијата и кога тоа ќе го 
побара една четвртина од членовите на еден 
собор. 

Со статутот на око ли јата се уредува постап-
ката за отстранување на ^согласностите помеѓу 
соборите. Оваа постапка може да се уредува и со 
закон. 

Член 121 
Околиското собрание може за проучување на 

одделни прашања од својата над,лежност, за прет-
ресување на предлози и за вршење други работи, 
да образува постојани и повремени комисии. 

Постојаните комисии на собранието се обра-
зуваат и нивниот делокруг се утврдува со стату-
тот на околијата. 

Член 122 
Во околиското собрание се образува коми-

сија за прашања на изборите и именувањата, која 
ги претресува прашањата во врска со изборот, 
именувањата и разрешувањата на членовите на 
телата на собранието и другите функционери и 
на собранието му поднесува предлози. Оваа ко-
мисија ги претресува и општите прашања на кад-
ровската политика во рамките на правата и долж 
ностите на околната. 

Комисијата ја сочинуваат членови на собра-
нието и претставници на општествено-политич-
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ките организации. Составот на комисијата по-
блиску се утврдува со статутот на околната. 

Член 123 
Околиското собрание избира претседател на 

собранието од редот на членовите на собранието 
Претседателот го претставува собранието и ги 

свикува неговите седници, се грижи за извршу-
feafcbe на одлуките и другите прописи на собра-
нието и врши други работи утврдени со статутот 
на околијата. 

Член 124 
Советите се политичко-извршни органи на 

околиското собрание и територијални органи на 
општественото самоуправување во областа за 
која се образувани. 

Советите, во рамките на својот делокруг, се 
грижат за остварувањето на политиката утврдена 
од собранието и за извршувањето на законите и 
другите прописи како и одлуките и другите про-
писи на околиското собрание, даваат предлози за 
утврдување на политиката на собранието и ги 
утврдуваат предлозите на одлуките и другите 
прописи што ги донесува собранието, вршат над-
зор и им даваат насоки за работа на органите на 
управата, како и претресуваат прашања од заед-
нички интерес за работните и другите самоуправ-
ни организации во областа за која се образувани, 
а чија дејност се простира на подрачјето на око-
лната, и на овие организации им даваат пре-
пораки. 

Советите вршат управни работи само кога тоа 
изречно е предвидено со закон или со одлука на 
околиското собрание. 

Советите донесуваат наредби, упатства, реше-
нија, насоки и заклучоци. 

Советите за својата работа одговараат пред 
околиското собрание. 

Член 125 
Советите се образуваат и нивниот делокруг 

се утврдува со статутот на око ли јата. 
Советите ги сочинуваат членови што ги из-

бира околиското собрание од редот на своите 
членови, од редот на членовите на соодветните 
совети на општинските собранија, како и од ре-
дот на другите граѓани. 

Бројот на членовите на советите избрани од 
редот на членовите на околиското собрание не 
може да биде поголем од половината од вкупниот 
број членови на советот. 

Членовите на советите се избираат на две 
години. 

Член 126 
За вршење на управни работи, во рамките на 

правата и должностите на околијата, околиското 
собрание со статутот на околијата образува ор-
гани на управата. 

Органите на управата подготвуваат предлози 
на прописи и други општи акти и вршат други 
стручни работи за собранието и неговите совети, 
ги извршуваат одлуките и другите прописи на 
собранието и неговите совети, кога се изречно 
овластени непосредно ги применуваат законите и 
другите прописи и вршат надзор над извршува-

њето на законите и другите прописи, како и дру-
ги управни дејности. 

Видовите на органите на управата и условите 
за нивното образување се уредуваат со закон. 

Работите од својот делокруг органите на упра-
вата ги вршат самостојно во рамките на овласту-
вањата што им се дадени со закон и други про-
писи и во согласност со насоките на околиското 
собрание и неговите совети. 

Органите на управата одговараат пред собра-
нието и неговите совети. 

Глава VI 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 127 
Социјалистичка Република Македонија ги има 

следните права и должности: 
1) обезбедува услови за остварувањето и раз-

витокот на општественото самоуправување; 
2) ги штити слободите и правата на човекот 

и граѓанинот и обезбедува услови за нивното 
остварување; 

3) ги штити самоуправните права на работ-
ните организации, општините и околиите и се 
грижи за нивното остварување; 

4) ги штити правата на народностите — на-
ционалните малцинства и се грижи за обезбеду-
вањето на нивното рамноправно учество во оп-
штествениот живот; 

5) го штити општествено-економското и оп-
штествено-политичкото уредување; го обезбедува 
и заштитува јавниот поредок на територијата на 
Републиката; 

6) обезбедува услови за што поповолен сто-
пански и општествен развиток, како и услови за 
јакнење на социјалистичките општествено-еко-
номски односи; го насочува и усогласува разви-
токот на стопанството и на другите дејности на 
Републиката; 

7) го утврдува делот на општествениот про-
извод остварен на територијата на Републиката 
што е потребен за остварување на правата и 
должностите на Републиката; 

8) ги распределува општествените средства 
на Републиката; 

9) ја утврдува кредитната политика во рам-
ките на единствениот кредитен систем и го насо-
чува кредитното и банкарското делување; 

10) се грижи и обезбедува услови за разви-
токот на науката и ја помага и усогласува научно-
испитувачката работа; 

11) се грижи за развитокот на културата и 
обезбедува услови за унапредување на култур-
ните дејности од општ интерес за Републиката; 

12) се грижи за развитокот на просветата и 
за единството на школскиот систем; обезбедува 
услови за развитокот на високото школство; 

13) се грижи за развитокот на здравствената 
заштита и презема мерки од општ интерес за Ре-
публиката во оваа област; го утврдува системот 
на организацијата на здравствените служби; 

14) се грижи за развитокот на социјалната 
заштита и другите општествени дејности и прес 
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зема мерки од општ интерес за Републиката во 
овие области; го утврдува системот на организа-
цијата на социјалните и другите општествени 
служби; 

15) уредува со закон и други прописи пра-
шања од општо значење за Републиката; 

16) го обезбедува единството на правниот по-
редок на Републиката и единствената примена 
на републичките закони; ја обезбедува зашти-
тата на уставноста и законитоста; 

17) основа републички органи и стручни служ-
би од општ интерес за Републиката и се грижи 
за нивното функционирање; основа работни орга-
низации од општ интерес за Републиката; 

18) врши судска функција во рамките на ре-
публичката надлежност и ја уредува организа-
цијата на правосудството во Републиката; 

19) утврдува општи начела за организацијата 
на органите на општините и околиите и се грижи 
за унапредувањето на нивното работење; 

20) врши и други права и должности утвр-
дени со Уставот. 

Правата и должностите на Социјалистичка 
Република Македонија ги остваруваат републич-
ките органи, во рамките на нивната надлежност 
определена со овој устав и законите. 

Своите политички, општествено-економски, кул-
турни и други заеднички интереси граѓаните ги 
остваруваат и преку општествено-политичките и 
другите организации, што својата дејност ја вр-
шат на целата територија на Републиката. 

Во остварувањето на своите права и долж-
ности Републиката се потпира на соработката на 
општините и околиите, како и на општествено-
политичките и другите организации. 

Член 128 
Социјалистичка Република Македонија, во со-

гласност со општествените планови на Југосла-
вија, го утврдува општиот правец на развитокот 
на стопанството и другите општествени дејности, 
ги утврдува основните односи во распределбата 
на општествениот производ, го усогласува разви-
токот на стопанството и односите помеѓу стопан-
ските гранки и области, ги изедначува општите 
услови за работа и за стекнување на доход за-
ради остварување начелото на распределбата спо-
ред трудот, ја утврдува политиката на развито-
кот на неразвиените подрачја, политиката на за-
жалувањето и порастот на продуктивноста на 
трудот и личната потрошувачка, политиката на 
изградба на стопански објекти и објекти за по-
требите на општествените дејности од општ инте-
рес за Републиката што се финансираат од ре-
публички средства и создава што поповолни 
општи услови за остварувањето на заедничките 
интереси на работните луѓе, дејностите на работ-
ните организации и функциите на општините и 
околиите во областа на општествено-економските 
односи. 

Член 129 
За остварувањето на своите права и должно-

сти Републиката, во рамките на единствениот 
систем на распределба, самостојно ги утврдува 
своите приходи и располага со нив. 

Средствата на Републиката служат: 
1) за финансирање на обврските и задачите 

на Републиката; за развитокот на одделни оп-
штествени дејности; за финансирање на потре-
бите на републичките органи; за дотации на оп-
штините, на работните и другите самоуправни 
организации што остваруваат задачи од општ 
интерес за Републиката и на републичките фон-
дови; 

2) за интервенции во стопанството заради усо-
гласување на односите помеѓу одделни дејности, 
за изедначување на условите за работа и стекну-
вање на доход, за обезбедување стабилноста на 
стопанството и снабденоста на пазарот; 

3) за финансирање на побрзиот' стопански 
развиток на стопански недоволно развиените 
краишта; 

4) за финансирање на изградбата на стопан-
ски објекти и објекти за потребите на другите 
општествени дејности што се од општ интерес за 
Републиката. 

Републиката самостојно располага со овие 
средства и ги распределува во буџетот и фон-
довите. 

Член 130 
Се образува посебен фонд на Републиката за 

кредитирање на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта. 

Со закон се утврдуваат постојани извори за 
финансирање на фондот, посебните услови за 
кредитирање и начинот на делување на Фондот. 

Член 131 
За финансирање на одделни дејности во рам-

ките на своите права и должности, Социјалистич-
ка Република Македонија може да основа свои 
фондови. 

Фондовите се основаат и укинуваат со закон 
Со средствата на фондовите самостојно рас-

полагаат органите на управување на фондовите 
во согласност со општата политика што ја утвр-
дува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 132 
Средствата на Републиката наменети за раз-

витокот на стопанството се даваат во вид на кре-
дит, ако со закон или со републичкиот општествен 
план не е определено поинаку. 

Средствата наменети за развитокот на дру-
гите дејности се даваат во вид. на кредит или без 
обврска за враќање на начин определен со закон 
или со републичкиот општествен план. 

Член 133 
Прашањата што се од општ интерес за Ре-

публиката се уредуваат со закон. 
Само со закон се уредува: образувањето и 

укинувањето на општините и околиите и утврду-
вањето и менувањето на нивните подрачја; ре-
публичкото државјанство; изборот и отповику-
вањето на пратениците на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и одборншџдте 
па општинските и околиските собранија; амне-
стијата и помилувањата; републичките празници; 
референдумот; организацијата на републичките 
органи и стручни служби и начелата за нивната 
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работа; општите начела за организацијата на 
органите на општините и околиите и за нивната 
работа; организацијата на правосудството; систе-
мот и организацијата на научно-испитувачката 
работа; системот и организацијата на воспитува-
њето и образованието; организацијата на култур-
ните и уметничките установи; системот и органи-
зацијата на здравствената и социјалната заштита; 
урбанистичкото и регионалното просторно плани-
рање; други прашања за кои тоа е определено со 
овој Устав. 

Член 134 
Во областите што се уредуваат само со закон 

општините можат да донесуваат одлуки само ако 
за тоа се овластени со законот. 

Во другите области општините можат, во рам-
ките на своите права и должности, самостојно да 
донесуваат одлуки заради уредување на прашања 
и односи од непосреден интерес за општината. 
Овие одлуки општините се должни да ги усогла-
сат со подоцна донесениот закон во рок од три 
месеци по влегувањето во сила на законот. 

Член 135 
Општините можат да донесуваат прописи за 

извршување на законите само ако за тоа се овла-
с-тени со закон. 

Општинските органи го обезбедуваат извршу-
вањето на законите и другите прописи и непо-
средно ги извршуваат, доколку со законот или 
прописот нивното извршување не е ставено во 
надлежност на републичките или околиските ор-
гани односно во надлежност на установите и орга-
низациите што вршат работи од јавен интерес. 

Член 136 
Околиите можат да донесуваат прописи само 

кога за тоа се овластени со закон. 
Околиите можат да бидат овластени да доне-

суваат прописи само за уредување на работите од 
заеднички интерес за општините и граѓаните од 
нивното подрачје. 

Околиите можат да донесуваат прописи и за 
уредување на работите од заеднички интерес на 
општините што тие им ги довериле. 

Член 137 
Републичките органи имаат спрема општин-

ските и околиските органи само права утврдени 
со уставот и со законите. 

Општинските и околиските органи се должни 
да го обезбедуваат извршувањето на законите, 
другите прописи и мерш4 на републичките органи 
во работите од општ интерес за Републиката и за 
таа цел да соработуваат со нив кога тие оваа со-
работка ја бараат во согласност со законот. 

Само со закон може да се предвиди во извр-
шувањето на одделни работи од општ интерес за 
Републиката, републичките органи да имаат пра-
во на општинските и околиските органи да им 
издаваат задолжителни инструкции и да вршат 
право на надзор над работата на тие органи, како 
и други овластувања заради обезбедување на из-
вршувањето на овие работи. 

Работи од општ интерес за Републиката се со 
закон определени работи за чие извршување се 

одговорни републичките органи и кога непосредно 
ги извршуваат органите во општината и околи-
јата. 

Член 138 
Само со закон може на подрачјето на општи " 

' ната и околијата да се образуваат органи на 
управата за вршење одделни управни работи од 
надлежноста на Републиката, како и да се про-
пишува обврска за општините и околиите да 
образуваат органи на управата за вршење на 
такви работи или работи од општ интерес за Ре-
публиката што се пренесени во надлежност на 
општината односно околината. 

Републиката може непосредно преку свои ор-
гани да го обезбедува извршувањето на законите 
и другите републички прописи за чие што извр-
шување се надлежни општинските и околиските 
органи, ако и додека овие органи не ги извршу-
ваат тие прописи, со обврска општината односно 
око ли јата да ги надоместат причинетите со тоа 
трошоци. 

Со закон може да се определи републичките 
органи што вршат работи на инспекција или над-
зор да ги вршат овие работи непосредно на це-
лата територија на Републиката заради контрола 
на извршувањето на законите и заштитата на 
законитоста и правата на граѓаните и организа-
циите. 

Член 139 
Одделни работи од надлежноста на Републи-

ката во врска со извршувањето на законите мо-
жат со закон да се пренесат во надлежност на 
општинските и околиските органи. Во овој случај 
Републиката е должна на општините и околиите 
да им обезбеди соодветни средства односно извори 
на приходи за вршење на тие работи. 

Член 140 
За решавање на прашања од општ интерес за 

Републиката, како и за претходно изјаснување на 
граѓаните за одделни предлози на закони, одлуки 
и мер-ки или за нивното потврдување може да се 
распише референдум. 

Со закон можат да се определат прашања по 
кои задолжително се распишува референдум. 

Одлуката на избирачкото тело на референду-
мот е задолжителна. 

Глава VII 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Положба и надлежност 

Член 141 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија е највисок орган на власта и орган ча 
општественото самоуправување во рамките на пра-
вата и должностите на Републиката. 

Собранието своите права и должности ги врши 
на основа и во рамките на уставот и законите. 

Член 142 
" Собранието, како основен носител на правата и 

должностите на Социјалистичка Република Маке-
донија, непосредно и исклучиво: 
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1) го менува Уставот; 
2) донесува закони и дава автентични толку-

вања на законите; 
3) донесува републички општествени планови, 

републички буџет и завршна сметка за извршува-
њето на буџетот; 

4) донесува и одобрува финансови планови и 
завршни1 сметки на републички фондови определе-
ни со закон; 

5) одлучува за распишување на јавни заеми; 
6) претресува општи политички прашања и ги 

утврдува основите на политиката во рамките пч 
правата и должностите На Републиката; ги утвр-
дува обврските на републичките органи и органи-
зации за извршување на законите и другите акти 
и политиката на Собранието; 

7) одлучува за измена на границите на Соција-
листичка Република Македонија; 

8) распишува републички референдум; 
9) основа работни и други самоуправни орга-

низации од општ интерес за Републиката опре-
делени со закон; 

10) дава амнестија за кривични дела опре-
делени со републички закони; 

11) ги претресува извештаите на републичките 
судови за примената на законите од страна на су-
довите; ги претресува извештаите на органите на 
републичката управа, како и извештаите на само-
управните организации определени со закон; 

12) врши политичка контрола над работата на 
Извршниот совет и републичките органи На упра-
вата, врши контрола над извршувањето на репуб-
личките општествени планови, републичкиот бу-
џет и финансиските планови на републичките фон-
дови определени со закон; врши општествен над-
зор; зазема начелни стевови по извештаите што ги 
претресува; 

13) 'одлучува за продолжување на мандатот на 
пратениците и одборниците на општинските и око-
лиските собранија; 

14) избира и отповикува определен број пра-
теници за Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина; 

15) избира и разрешува претседател и потпрет-
седател на Собранието; 

16) избира и разрешува претседател и членови 
на Извршниот совет, на одборите и комисиите на 
Собранието; 

17) избира и разрешува претседател и судии 
на Уставниот суд на Македонија, на Врховниот 
суд на Македонија и на другите судови кога е тоа 
определено со закон; 

18) именува и разрешува републички секрета-
ри, секретар на Извршниот совет како и функ-
ционери и членови на органите на управувањето 
на организациите определени со закон или друг 
акт на Собранието; 

19) врши други работи утврдени со Уставот. 
Собранието може да донесува декларации и ре-

золуции и на државните органи и самоуправните 
организации да им дава препораки во кои се изра-
зува мислење по прашања од општ интерес. 

Член 143 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија може заедно со претставниците на оп-
штествено-политичките организации и здруженија-
та, како општ собор, да претресува прашања од 
општ интерес за Републиката. 

2. Состав и избор 

Член 144 
Собранието го сочинуваат Републички собор, 

како собор на делегати на граѓаните во општините, 
и Стопански собор, Просветно-културен собор, Оп-
ција лно-здравствен собор и Организационо"поли-
тички собор, како собори на делегатите на работ-
ните луѓе во работните заедници. 

Член 145 
РепубличЈШРТ собор има 100 пратеници а Сто-

панскиот, Просветно-културниот, Социјално-здраз-
ствениот и Организационо-политичкиот имаат по t o (о 
пратеници, што се избираат согласно со нормата 
еден пратеник да се избира на еднаков број жите-
ли и во една или повеќе општини, К^КО изборна 
единица, да се избира по еден пратеник за секој 
собор. 

Член 146 
Пратеници за Републичкиот собор избираат оп-

штинско собрание односно собранија на две или 
повеќе општини и граѓаните непосредно. 

Пратеници за соборите на работните заедници 
на Собранието избираат општинско собрание од-
носно собранија на две или повеќе општини. 

Пратенички кандидати за Републичкиот собор 
предлагаат граѓаните на собирите на избирачи 
или група на граѓани, а пратенички кандидати за 
соборите на работните заедници работните луѓе во 
работните заедници од соодветната област на тру-
дот. 

Член 147 
Право да биде избиран" за пратеник во Репуб-

личкиот собор има секој граѓанин што има изби-
рачко право. 

Право да биде избиран за пратеник во Стопан-
скиот, Просветно-културниот односно Социјално-
здравствениот собор има секој работен човек или 
член на орган на управување на работна органи-
зација односно на работна заедница во соодветната 
област на трудот, член на орган на управување на 
здружение на работни организации и функционер 
на синдикатите, во соодветната област на трудот. 

Право да биде избиран за пратеник во Органи-
зационо-политичкиот собор има секој член на орган 
на управување на работна организација односно на 
работна заедница, член на орган на управување на 
здружение на работни организации, како и функ-
ционер на oniHTecfBeHo-политичка организација или 
здружение, чија што дејност се однесува на пра-
шања од областа на општествено-политичкиот си-
стем. 

За пратеник на секој од соборите на работните 
заедници може да биде избиран, според условите 
определени со закон, и друг граѓанин што се за-
нимава со дејност од соодветната област. 
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За пратеник: на собор на работните заедници 
може да биде избиран само граѓанин што има 
избирачко право. 

Член 142 
Пратеник во Републичкиот собор станува кан-

дидатот избран во општинското собрание односно 
во општинските собранија со мнозинство опреде-
лено со закон за КОЈ по тој избор гласало мнозин-
ството од сите избирачи на изборната единица, 
а ако се избрани повеќе кандидати, пратеник ста-
нува кандидатот што добил најголем број гласови 
во изборната единица. 

Пратеник во Стопанскиот, Просветно-култур-
ниот? Социјално-здравствениот односно Организа-
ционо-политичкиот собор станува кандидатот што 
е избран во општинското собрание односно во 
општинските собранија со мнозинство определзло 
со закон. 

Член 149 
Пратеник не може истовремено да биде име-

нуван функционер или службеник на државен 
орган што му одговара на Собранието, ниту судија 
на републички суд. 

Член 150 
Пратеник на Собранието е отповикан ако за 

отповикување се изјаснило мнозинство на избира-
чите определено со закон. 

Член 151 
Избори за пратеници распишува претседателот 

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

жат најдоцна на петнаесет дена пред истекот на 
изборниот период на пратениците на кои манда-
тот им истекнува. 

' Ако е распуштен некој собор на Собранието 
избори се распишуваат во рок од 15 дена од денот 
на распуштањето. 

Мандатот па пратениците на новоизбраниот со-
бор трае до истекот на времето за кое биле избра-
ни пратениците на соборот што е распуштен. 

Од денот на распишувањето на изборите до де-
нот на изборот на пратениците не може да помине 
повеќе од два месеци ни помалку од еден месец. 

Со денот на верификацијата на мандатот на 
псЕите пратеници им престанува функцијата на 
пратениците на кои им истекол мандатот. 

Член 152 
Собранието може во вонредни околности да го 

продолжи мандатот на пратениците за време до-
дека таквата состојба трае. Избори се распишуваат 
веднаш штом ќе престанат околностите поради 
кои бил продолжен мандатот на пратениците. 

3. Делокруг и работа 

Член 153 
Работите од надлежноста на Собранието ги вр-

ши Републичкиот собор заедно со друг надлежен 
собор рамноправно. 

Определени работи од надлежноста на Собра-
нието врши одделен собор на Собранието само-
,стојно. 

Собранието врши определени работи од својата 
надлежност на заедничка седница на сите собори. 

Собранието врши определени работи од својата 
надлежност во одбори, комисии и други тела на 
соборите и на Собранието. 

Член 154 
Републичкиот собор рамноправно со Стопан-

скиот собор: 
претресува прашања од интерес за работните 

заедници од областа на стопанството, како и други 
прашања од областа на стопанството и финанси-
иве; 

донесува закони и други акти во тие области; 
донесува републички општествени планови. 

Член 155 
Републичкиот собор рамноправно со Просветно -

културниот собор: 
претресува прашања од интерес за работните 

заедници од областа на просветата, науката, умет-
носта и другите области на културата, физичката 
култура, како и други прашања од тие области: 

донесува закони и други акти во тие области. 

Член 156 
Републичкиот собор рамноправно со Социјално-

здравствениот собор: 
претресува прашања од интерес за работните 

заедници од областа на здравјето, социјалното оси-
гурување и другите области на социјалната поли-
тика, како и други прашања од тие области; 

донесува закони и други акти во тие области. 

Член 157 
Републичкиот собор рамноправно со Организа-

пионо-политичкиот собор: 
претресува прашања од областа на општестве-

но-политичкото уредување и другите области од 
надлежноста па Собранието, освен прашањата 
што според овој устав спаѓаат во рамноправен 
делокруг на другите собори или во самостоен дело-
круг на некој друг собор; 

донесува закони и други акти доколку тоа не 
спаѓа во рамноправен делокруг на другите собори 
или во самостоен делокруг на Републичкиот собор; 

донесува републички буџет и завршна сметка 

Член 153 
Републичкиот собор самостојно: 
1) одлучува за измена на границите на Соција-

листичка Република Македонија; 
2) дава амнестија за кривични дела определени 

со републички закон; 
3) одлучува за продолжувањето на мандатот 

но одборниците на општинските и околиските со-
бранија; 

4) избира пратеници на Соборот на Народите на 
Сојузната скупштина; 

5) ги укинува или поништува прописите и дру-
гите акти на Извршниот совет што се во спротив-
ност со Уставот или со законите; 

6) избира и разрешува претседател и членови 
на Извршниот совет, претседатели и членови на 
своите одбори и комисии; 

7) избира и разрешува претседател и судии на 
Уставниот суд на Македонија, на Врховниот суд 
на Македонија и на другите судови кога е тоа опре 
делено со закон; 



12^ април 1963 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 - Стр. 241 

8) именува и разрешува републички секрета-
ри, секретар на Извршниот совет, како и функ-
ционери и членови на органите на управување на 
организациите за кои тоа е определено со закон 
или со друг акт на Собранието; 

9) одлучува за надоместоците на пратениците 
и функционерите што Собранието ги избира или 
именува; 

10) врши други работи од надлежноста на Со-
бранието што не се ставени во рамноправен дело-
круг ,на други собори или во самостоен делокруг 
на друг собор. 

Член 159 
Соборите на работните заедници можат, секој 

во својот делокруг, самостојно да претресуваат 
прашања во врска со извршувањето на законите 
и другите акти на Собранието и други прашања од 
заеднички интерес за работните и другите само-
управни организации и работните заедници1 од со-
одветната област на трудот, со цел да се усогла-
суваат нивните односи и да се развива нивната 
меѓусебна соработка. Овие собори имаат право по 
овие прашања на соодветните самоуправни органи-
зации, работни заедници и државни органи да им 
даваат препораки. 

Секој собор може, во својот делокруг, да бара 
извештаи од Извршниот совет и да му упатува 
прашања. 

Секој собор може, во СВОЈОТ делокруг, да бара 
извештаи и објаснувања од републичките секре-
тари и другите функционери што раководат со ре-
публичките органи на управата. 

Член 160 
Собранието на заедничка седница на сите со-

бори избира и разрешува претседател и потпретсе-
дател на Собранието, одлучува за продолжувањето 
на манд,атот на пратениците и утврдува дека пре-
станале околностите поради кои мандатот на пра-
тениците бил продолжен. 

Член 161 
Секој собор на Собранието донесува полноваж-

ни одлуки со мнозинство гласови на седница на 
која присуствува мнозинство од членовите на со-
борот, доколку со овој устав за донесување на од-
делни одлуки не се бара посебно мнозинство. 

Собранието на заедничка седница на сите со-
бори, донесува полноважни одлуки со мнозинство 
гласови, доколку со овој устав не се бара посебно 
мнозинство. За донесување на одлуки на заедничка 
седница потребно е присуство на мнозинството од 
членовите на секој собор. 

Член 162 
Секој собор на Собранието заседава и одлу-

чува одделно на свои седници, но соборите можат 
да одлучат и да заседаваат и работат заедно. 

Два собора кои учествуваат рамноправно во до-
несувањето на закон или друг акт можат да од-
лучат законот или актот да го претресат или да 
го донесат на заедничка седница. 

Два или повеќе собори можат да одлучат на 
заедничка седница да претресат прашања од за-
еднички интерес за тие собори. 

Соборите кога ќе одлучат да гласат на заеднич-
ка седница, членовите на секој собор гласаат од-
делно. 

Гласањето е јавно, освен ако Собранието или 
соборот не определи гласањето да се врши тајно. 

Член 163 
Собранието има свој деловник што се донесува 

на заедничка седница на сите собори. 
Секој собор на Собранието самостојно донесува 

деловник за својата работа. 

Член 164 
Секој собор на Собранието самостојно врши ве-

рификација на мандатите и одлучува за мандатно-
имунитетните прашања на своите членови. 

4. Донесување на закони 

Член 165 
Право на предлагање закони или други акти 

има секој пратеник во својот собор, Извршниот со-
вет и одбор на собор. 

Секој собор може да предложи донесување на 
закони и други акти од делокругот на другиот со-
бор. 

Барање за донесување на закони може да 
потекле и од општинско или околиско собрание, 
од самоуправна организација, од општествено-по-
литичка организација, здружение и од граѓаните. 

Член 166 
Секој собор на Собранието има право да пре-

тресува предлог на закон, општествен план и бу-
џет како и друго прашање од делокругот на друг 
собор и по тој предлог или прашање да му даде 
мислење на надлежниот собор, ако предлогот или 
прашањето се однесува и на области од неговиот 
делокруг. 

Надлежниот собор може да бара од другите 
собори мислење по предлог на закон, општествен 
план, буџет и по други прашања. 

Надлежниот собор е должен да го земе во 
ћретрес мислењето на другите собори и да заземе 
став по нив. 

Член 167 
Надлежните собори на Собранието можат да 

одлучат предлог на закон да се изнесе на јавна 
дискусија или при претресувањето на предлогот на 
закон или друг акт можат да повикаат претставни-
ци на самоуправните организации, на општествено-
политичките организации и на здруженијата за 
давање на мислења и предлози. 

Член 168 
Законот или друг акт во чие донесување рам-

ноправно учествуваат два собори на Собранието се 
смета за донесен кога е изгласан во истоветен текст 
во обата собора. 

Ако не се постигне согласност за истоветноста 
на текстот на законот или другиот акт по два 
претреса едноподруго на спорното прашање, собо-
рите образуваат заедничка комисија составена од 
еднаков број членови на обата собора, на која А се 
доверува составување на предлог за решавање на 
спорот. 
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Ако во заедничката комисија не се постигне 
согласност или ако еден собор не го усвои текстот 
што го предложила комисијата, предлогот на за-
конот или другиот акт се изнесува на заедничка 
седница на обата собора. 

Ако не се постигне согласност ни на заеднич-
ката седница, предлогот на законот или другиот 
акт се симнува од дневниот ред на Собранието и 
одново може да се стави на дневен ред по предлог 
на еден од соборите или Извршниот совет дури 
по истекот на шест месеци од денот на симнува-
њето од дневниот ред. На основа на одлука на 
обата собора спорниот акт може да се стави на 
дневен ред и пред истекот на овој рок. 

Член 169 
Кога поради несогласност помеѓу Републичкиот 

собор и друг надлежен собор не можел да биде 
донесен општествениот план или буџетот до рокот 
кога тие мора да влезат во сила, обата собора се 
распуштаат и општествениот план односно буџетот 
се сметаат за донесени во текстот изгласан во Ре-
публичкиот собор. 

' Новоизбраните собори можат да донесат нов 
општествен план односно буџет. 

Кога поради несогласност помеѓу Републичкиот 
собор и. друг надлежен собор, ни по постапката 
предвидена за постигање согласност, не можел да 
биде донесен закон чие донесување Извршниот 
совет го смета за неопходно и итно, обата собора 
се распуштаат и за донесен се смета законот во 
текстот изгласан во Републичкиот собор. 

5. Претседател на Собранието и претседатели 
на соборите 

Член 170 
Собранието има претседател и еден или повеќе 

потпретседатели што се избираат од редот на пра-
тениците на Републичкиот собор. 

Претседателот и потпретседателите на Собра-
нието и претседателите на соборите кои ја вршеле 
тшаа функција четири години не можат на истата 
функција да бидат избирани за наредниот период 
од четири години,. 

Собранието има секретар што го именува и раз-
решува Републичкиот собор. 

Член 171 
Претседателот на Собранието го претставува 

Собранието, свикува заеднички седници на соборите 
и им претседава, се грижи за примената на делов-
никот на Собранието и врши други работи утврде-
ни со Уставот и деловникот иа""Собранието. 

Претседателот на Собранието може да свика 
заедничка седница на сите собори заради претресу-
вање на прашања од општо политичко значење. 

Претседателот на Собранието свикува заеднич-
ка седница На сите собори по предлог од најмалку 
три собора, а заедничка седница на два или повеќе 
собори — по предлог од два собора. 

Претседателот на Собранието ги потпишува 
сите акти' на Собранието, освен препораките на 
одделните собори. 

Претседателот на Собранието со указ ги про-
гласува законите. 

Член 172 
Претседателот на Собранието со потпретседа-

телите на Собранието и претседателите на соборите 
ги толкува одредбите на деловникот на Собранието 
и на соборите за надлежноста на соборите и одбо-
рите на Собранието и зазема ставови по други пра-
шања од заеднички интерес за работата на соборите 
определени со деловникот на Собранието. 

Член 173 
Секој собор на Собранието има претседател и 

потпретседател што ги избира од редот на своите 
членови. 

Седници на одделен собор свикува претседа-
телот на соборот на основа на одлука на самиот 
собор или по сопствена иницијатива, а е должен 
да свика седница по предлог од претседателот на 
Собранието или Извршниот совет и кога е тоа 
определено со овој устав. 

Ако претседателот на соборот не свика седница 
кога е тоа определено со овој устав, соборот ќе се 
состане по повик од дваесет свои членови или 
претседателот на Собранието. 

Претседателот на соборот ги потпишува пре-
пораките што ги донесува самостојно соборот 

6. Права и должности на пратениците 

Член 174 
Секој пратеник има право да му поднесува на 

соборот чиј е член предлози на закони, одлуки, 
препораки, декларации и резолуции и да подига 
други прашања од делокругот на соборот. 

Член 175 
Пратеникот има право да му предлага на со-

борот чиј е член претресување на прашања што се 
однесуваат на политиката и работата на Извршниот 
совет, на извршувањето на законите или на рабо-
тата на републичките органи на управата. 

Определен број пратеници има право согласно 
со деловникот да предлага избор, именување и раз-
решување на функционери што ги избира односно 
именува Собранието, доколку со овој устав не е 
определено поинаку. 

Секој пратеник има право да им поставува на 
Извршниот совет или на функционерите што рако-
водат со републичките органи на управата праша-
ња што се однесуваат на нивната работа или на 
работите од нивната надлежност. 

Член 176 
Секој пратеник има право да бара известување 

од републичките секретари и другите функционери 
што раководат со самостојните републички органи 
на управата. 

Секретарот односно другиот функционер е дол-
жен на пратеникот да му го даде бараното известу-
вање. 

Член 177 
Пратеникот им е одговорен на избирачите и е 

должен за својата работа и за работата на соборот 
чиј е член да ги известува избирачите на изборната 
единица во која е избран. 

Пратеникот има право да учествува во работата 
на општинското собрание што го избрало. 
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Пратеникот е должен општинското собрание по 
негово бараше, да го известува за својата работа и 
за работата на соборот чиј е член. Тој е должен по 
барање од собранието да изнесе пред соборот чиј е 
член негов предлог или мислење за прашања од 
надлежноста на соборот. 

Заради вршење на својата пратеничка долж-
ност пратеникот има право да бара од државните 
органи, работните и другите самоуправни организа-
ции од подрачјето на изборната единица во која е 
избран, податоци што му се потребни за неговата 
работа во Собранието. 

Член 178 
Пратеник на Републичкиот собор не може исто-

времено да биде именуван функционер ниту 
службеник во државен орган. 

Со закон се определува под кои услови прате-
ник на Републичкиот собор има право да се врати 
на своето поранешно или на соодветно работно место 
и има определени права што се стекнуваат на 
основа на трудот. 

Член 179 
Пратеникот ужива имунитет во Собранието PI 

надвор од него. 
Пратеникот не може да биде повикан на од-

говорност, притворен, ниту казнет за искажано ми-
слење или давање на глас во Собранието. 

Пратеникот не може да биде притворен без 
одобрение на соборот чиј е член, ниту против не! о 
ако се повика на имунитетот може да се поведе 
кривична постапка без одобрение на соборот чиј е 
член. 

Пратеникот може да биде притворен без одо-
брение на соборот чиј е член само ако е затекнат 
во вршење на кривично дело за кое е пропишана 
казна строг затвор во траење подолго од пет години. 
Во таков случај државниот орган што го лишил 
пратеникот од слобода е должен за тоа да го из-
вести , претседателот на Собранието. Претседателот 
ќе го изнесе ова прашање пред соодветниот собор 
за да одлучи дали постапката ќе се продолжи од-
носно дали решението за лишување од слобода ќе 
остане во сила. 

Соборот може да го воспостави имунитетното 
право и на пратеник кој не се повикал на имуни-
тетот ако е тоа потребно заради вршењето на функ-
цијата на пратеник. 

Ако соборот не заседава, одобрение за лишува-
ње од слобода и за поведување односно за продол-
жување на кривичната постапка дава и одлучува 
за воспоставувањето на имунитетско^ право на 
пратеникот мандатно-имунитетската комисија на 
соодветниот собор со дополнителна потврда на со 
борот. 

7. Одбори и комисии 

Члзн 180 
За разгледување на општите прашања на по-

литиката и зћ поднесување предлози на Собранието 
по тие прашања, за проучување на предлозите на 
закони и други акти на Собранието и за претресу-
вање на други прашања од делокругот на Репуб-

личкиот собор, се образуваат постојани одбори на 
Републичкиот собор. 

Овие одбори се образуваат и нивниот делокруг 
се определува со одлука на Републичкиот собор. 

Член 181 
Постојаните одбори на Републичкиот собор во 

рамките на својот делокруг особено: 
ја претресуваат состојбата во одделни области 

на општествениот живот, ја следат работата на ре-
публичките органи и извршувањето на законите и 
другите акти на Собранието и му предлагаат на Со-
бранието и на Извршниот совет утврдување на по-
литиката и мерките за извршување на законите и 
другите акти на Собранието; 

ги проучуваат предлозите на законите и други-
те акти и другите прашања од надлежноста на Со-
бранието и му поднесуваат на Републичкиот собор 
свои извештаи и предлози; 

ги утврдуваат предлозите на законите и дру-
гите акти на Собранието и имаат право од репуб-
личките органи на управата да бараат да изготват 
нацрти на одделни закони и други' акти на Собра-
нието. 

Член 182 
Постојаните одбори на Републичкиот собор мо-

жат да бараат од Извршниот совет да го изнесе 
својот став преку свој претставник по одделни пра-
шања што се на дневен ред на седницата на одборот 
или да му достави свое мислење за нацрт на одде-
лен закон или друг акт. 

Одборите можат од републичките функционери 
да бараат да ја изнесат состојбата во соодветната 
област на управата, да поднесат извештаи за извр-
шувањето на законите и другите прописи и за други 
прашања од делокругот на соодветниот орган на 
управата, како и усно или писмено да им одговорат 
на поставените прашања и да им дадат известувања 
и објаснувања. 

Член 183 
Постојаните одбори на Републичкиот собор мо-

жат да вршат анкети и сослушувања и за таа цел 
да бараат од државните органи и организациите 
потребни податоци, акти и исправи. Одборите не 
можат да имаат иследни или судски функции. 

Одборите можат да повикуваат претставници 
на одделни организации за давање мислења и пред-
лози или за советување по одделни прашања. 

Член 184 
За проучување на предлозите на законите и 

другите акти и за претресување на други прашања 
од својот делокруг Стопанскиот, Проев етно-култур-
ниот, Социјално"здравствениот и Организационо -
политичкиот собор можат да образуваат свои од-
бори. 

Член 185 
Во Собранието се образува комисија за праша-

ња на изборите и именувањата. 
Претседателот и мнозинството членови на оваа 

комисија ги избираат Републичкиот собор и другите 
собори од редот на пратениците, а определен број' 
членови делегира Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија. 
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Оваа комисија ги претресува сите прашања во 
врска со изборите, именувањата и разрешувањата, 
од надлежноста на Собранието, како и општите 
прашања на кадровската политика во рамките на 
правата и должностите на Републиката. 

Член 186 
Собранието и неговите собори можат да обра-

зуваат и други постојани и повремени комисии и 
други тела, на кои им доверуваат проучување на 
определени прашања, составување нацрти на оддел-
ни закони и предлози на други акти и вршење на 
анкети. Членовите на овие комисии се избираат од 
редот, на пратениците, а членовите на одделни ко-
мисии можат да се именуваат и од редот на струч-
њаците и јавните работници. 

Собранието може да образува и стручни, со-
ветодавни и слични служби потребни за работата 
на Собранието. 

8. Измена на Уставот 

Член 187 
За измена на Уставот одлучува Републичкиот 

собор по постапка утврдена со овој устав. 
Предлог за измена на Уставот можат да под-

несат најмалку дваесет пратеници на Републич-
киот собор или Извршниот совет. 

Републичкиот собор претходно одлучува дали 
да пристапи кон решавање за измена на Уставот. 
Одлуката се донесува со мнозинство гласови на сите 
пратеници на Републичкиот собор. 

Член 188 
Пред претресувањето на предлогот за измена 

на Уставот, Републичкиот собор им го доставува 
предлогот на Стопанскиот собор, Просветно-култур-
ниот собор, Ссцијално-здравствениот собор и Орга-
низационо-политичкиот собор, кои го претресуваат 
предлогот за измена на Уставот и на Републич-
киот собор му даваат свое мислење. Откако ќе ги 
добие мислењата од другите собори, Републич-
киот собор пристапува кон претрес на предлогот 
за измена на Уставот. 

Член 189 
Во текот на претресот на предлогот за измена 

на Уставот Републичкиот собор зазема став и по 
мислењата на другите собори на Собранието. 

Измената на Уставот е усвоена ако за неа гла-
саат две третини од пратениците на Републичкиот 
собор. 

Член 190 
Ако најдоцна во рок од петнаесет дена по ус-

војувањето на измената на Уставот во Републич-
киот собор, најмалку три собори не се согласат со 
усвоениот текст на измената, измената на Уставот 
усвоена во Републичкиот собор се изнесува на ре-
ферендум. 

Референдумот за измена на Уставот го распи-
шува претседателот на Собранието. Референдумот 
ќе се одржи во рок од два месеца од денот на 
усвојувањето на измената во Републичкиот собор. 

Измената на Уставот изнесена на референдум 
е усвоена ако за неа гласа мнозинство од сите 
избирачи во Републиката. 

Измената на, Уставот ја прогласува Републич-
киот собор. 

Глава VIII 

ПОЛИТИЧКО-ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

А) ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 191 
Извршниот совет е орган на Собранието на кого 

му се доверува политичко-извршната функција во 
рамките на правата и должностите на Републиката. 

Извршниот совет е одговорен за спроведувањето 
на политиката на Републиката чии основи ги' утвр-
дува Собранието. 

Извршниот совет работите од својата надлеж-
ност ги врши на основа и во рамките на уставот 
и законите. 

Член 192 
Извршниот советч го сочинуваат претседател и 

опред,елен број членови. 
Бројот на членовите на Извршниот совет се 

определува при неговиот избор. 

Член 193 
Претседателот и членовите на Извршниот со-

вет ги избира Републичкиот собор од редот на пра-
тениците на Собранието. 

Предл,ог за претседател на Извршниот совет 
поднесува комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, а можат да поднесат и најмалку 
дваесет членови на Републичкиот собор. 

Републичкиот собор го избира Извршниот со-
вет по предлог од пратеникот предложен за прет-
седател на Извршниот совет и на основа на мис-
лење од комисијата за прашања на изборите и 
именувањата. 

Член 194 
Републичкиот собор може по исклучок да из-

бере за претседател или член на Извршниот совет 
пратеник кој непосредно пред тоа оваа функција 
ја вршел четири години, ако за тоа постојат оправ-
дани причини, но најмногу за време од уште четири 
години. За претседателот на Извршниот совет од-
лука за тоа донесува Републичкиот собор по пред-
лог од комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата или најмалку дваесет членови на Репуб-
личкиот собор, а за член на Извршниот совет по 
пред,лог од претседателот на Извршниот совет од-
носно пратеникот што е пред,ложен за претседател. 

Пред преминот на избор, Републичкиот собор 
одлучува со мнозинство гласови од своите членови 
за оправданоста на изложените причини за отста-
пување од начелото за ограничување на повторен 
избор. 

Претседателот на Извршниот совет има право 
да му предлага на Републичкиот собор разрешу-
вање на одделни членови на Советот и избор на 
нови. 

Предлог за разрешување на претседателот на 
Извршниот совет можат да поднесат комисијата за 
прашања на изборите и именувањата или најмалку 
дваесет членови на Републичкиот собор. 
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Разрешувањето од должност на претседател на 
Извршниот совет повлекува разрешување на це-
лиот Совет. 

Оставката на претседателот на Извршниот со-
вет како и оставката на мнозинството членови на 
Советот повлекува оставка на целиот Совет. 

Член 195 
Извршниот совет: 
1) му предлага на Собранието утврдување на 

политиката и се грижи за спроведувањето на по-
литиката што ја утврдува Собранието; 

2) се грижи за извршувањето на законите, на 
републичките општествени планови, републичкиот 
буџет и другите акти на Собранието; врши надзор 
над работата на републичките органи на управата 
и им дава општи насоки за нивната работа; 

3) му предлага на Собранието донесување на 
закони и други акти и има право да дава мисле-
ња по предлозите на закони што на Собранието му 
ги поднесуваат соборите, одборите на соборите или 
пратениците; 

4) ги утврдува предлозите на републичките оп-
штествени планови, републичкиот буџет и заврш-
ната сметка за извршување на буџетот; 

5) донесува уредби, одлуки и упатства за из-
вршување на републичките'закони и другите општи 
акти на Собранието кога за тоа е овластен1 со за-
конот или со тие акти; 

С) основа републички органи на управа што 
не се основаат со закон како и стручни служби 
на Советот; 

7) основа, согласно со закон, работни органи-
зации и други организации за вршење на работи 
за потребите на Советот и на другите републички 
органи; 

8) утврдува општи начела за внатрешната ор-
ганизација На републичките органи на управата; 

9) ги укинува прописите на републичките орга-
ни на управата ако се во спротивност со закон, 
уредба или други прописи на Извршниот совет; 

10) му предлага на Собранието избор и разре-
шување На претседател и судии на Врховниот суд 
на Македонија и на другите судови чии избор е ста-
вен во надлежност на Собранието; 

11) именува функционери во Советот и во ре-
публичките органи на управата и директори На 
работните организации, како и членови на орга-
ните на управување во работните организации, за 
кои тоа е определено со закон или со актот за 
нивното основање; 

12) располага, во рамките на законите, со оп-
ределени републички фондови; 

13) врши помилувања; 
14) врши и други работи утврдени со Уставот и 

законите. 
Член 196 

Извршниот совет за работите од својата над-
лежност одлучува на седници. 

На седниците на Извршниот совет со права на 
член на Советот учествуваат републичките секре-
тари и секретарот на Советот кога на дневен ред 
на седницата се прашања од делокругот на секре-
таријатот со кој раководат. 

Извршниот совет може да образува свои одбори 
и други тела за координирање на работата на ре-
публичките органи на управата и за претресување 
на прашања од заеднички интерес за повеќе органи 
на управата. 

Организацијата и начинот На работата на Из-
вршниот совет се утврдуваат со закон. 

Во Извршниот совет можат да се именуваат 
републички секретари и други функционери, на кои 
им се доверува самостојно вршење на определени 
работи. 

Член 197 
Претседателот на Извршниот совет го претста-

вува Советот, се грижи за спроведувањето на за-
клучоците и за остварувањето на политиката на 
Советот. 

Претседателот на Советот свикува седници на 
Советот по своја иницијатива или по предлог од 
најмалку пет члена. 

Претседателот на Советот ја координира рабо-
тата на републичките органи на управата заради 
спроведување на општата политика на Советот. 

Член 198 
Извршниот совет за својата работа му одговара 

на Собранието. 
Собранието може да укине или поништи про-

пис или друг акт на Извршниот совет што е во 
спротивност со Уставот или законот. 

Член 199 
Извршниот совет е должен да го известува Со-

бранието за својата работа. 
Извршниот совет може да им предложи на над-

лежните собори на Собранието да се одложи пре-
тресот на предлог на закон или друг акт, или зара-
ди претресување на определено прашање да се об-
разува заедничка комисија од членови на Надлеж-
ниот собор на Собранието и членови на Извршниот 
совет, или да се свика седница на надлежниот со-
бор на Собранието на која ќе го изнесе својот став. 

АКО Собранието усвои предлог на закон или 
друг акт што е спротивен На образложено мислење 
на Извршниот совет, Советот може на Републич-
киот собор да му поднесе колективна оставка ако 
смета дека не е во состојба да го обезбеди извр-
шувањето на тој закон или акт. 

Извршниот совет во оставка останува на долж-
ност до изборот на нов Извршен совет. 

В) РЕПУБЛИЧКА УПРАВА 

Член 200 
За вршење работите на државната управа од 

надлежноста На Републиката се образуваат репуб-
лички секретаријати и други републички органи 
на управата. 

Републичките органи на управата непосредно 
ги извршуваат сојузните и републичките закони, 
општествените планови и други прописи и општи 
акти, ја спроведуваат политиката утврдена од Со-
бранието, ја следат состојбата во областа во која 
се образувани, организираат и вршат определени 
служби, подготвуваат нацрти на закони и други 
прописи и вршат други стручни работи за Собра-
нието и Извршниот совет, решаваат во управните 
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работи, вршат управен надзор и други управни 
дејности во рамките на правата и должностите на 
Републиката. 

Секретаријати се образуваат во оние гранки на 
управата во кои управните работи од надлежноста 
на Републиката се од поголем обем. 

За вршеше определени стручни, управни и 
други работи од областа на правата и должностите 
на Републиката можат да се образуваат совети и 
други републички органи и организации. 

Секретаријатите и другите самостојни репуб-
лички органи на управата, советите, како и органи-
зациите што вршат работа од општ интерес за Ре-
публиката, се основаат, се укинуваат и нивниот 
делокруг се определува со закон. 

Член 201 
Републичките органи на управата работите од 

својата надлежност ги вршат самостојно на основа 
и во рамките на уставот и законите. 

Во вршењето на работите од својата надлеж-
ност републичките органи на управата се придр-
жуваат и за другите сојузни и републички про-
писи. 

Републичките органи на управата се должни 
да го обезбедуваат спроведувањето на законите и 
другите сојузни и републички прописи, како и по-
литиката утврдена од Собранието и општите насоки 
на Извршниот совет. 

/ Ч л е н 202 
Републичките секретари, секретарот на Извр-

шниот совет и други републички функционери 
определени со закон ги именува и ги разрешува 
Собранието по предлог ед претседателот на Из-
вршниот совет, што тој го поднесува од името 
на Советот. 

Функционерите што ги именува Собранието не 
можат да бедат на тие функции повеќе од четири 
години непрекинато. Овие функционери можат да 
останат на тие функции најмногу уште четири го-
дини ако тоа го бараат оправдани причини. Ре-
публичкиот собор, по предлог од претседателот на 
Извршниот совет претходно одлучува со мнозинство 
гласови за оправданоста на изложените причини 
за отстапувањето од начелото на ограничувањето 
на повторно именување. 

Член 203 
Републичките секретари и функционери што 

раководат со други републички органи на управата 
лично се одговорни за работата на тој орган и за 
извршувањето на задачите и работата од неговата 
надлежност. 

Републичките секретари и функционерите што 
раководат со други републички органи ,на управата 
адсжат да донесуваат правилници, наредби и упат-
ства за извршување на законите и прописите на 
Извршниот совет, кога за тоа се овластени со за-
конот односно прописот на Извршниот совет. 

Член 204 
Републичките секретари и функционерите што 

раководат со други републички органи на упра-
вата се должни да го известуваат Собранието и 
Извршниот совет за состојбата во соодветната об-

ласт на управата и за работата на органот на уп-
равата со кој раководат. 

Републичките секретари и функционерите што 
раководат со други републички органи на упра-
вата се должни по барање од собор, одбор и ко-
мисија на Собранието да им даваат известувања 
и објаснувања по прашањата од делокругот на 
органот што го раководат, како и да даваат одго-
вори на прашањата на пратениците. 

Глава IX 

П Р А В О С У Д С Т В О 

Член 205 
Во Социјалистичка Република Македонија како 

судови од општа надлежност судската функција ја 
вршат општински судови, окружни судови и Вр-
ховниот суд на Македонија. 

За судење на стопански спорови и за одлу-
чување по други правни предмети од интерес за 
стопанството постојат стопански судови. 

Член 206 
Под условите определени на основа на сојузен 

закон судска функција можат да вршат избрани 
судови односно арбитражи. 

На основа на закон можат да се основаат ми-
ровни совети и други установи за расправање на 
меѓусебните спорови на граѓаните или организа-
циите. 

Член 207 
Судовите одлучуваат за основните лични, имот-

ни, работни и други права на граѓаните и за нив-
ните обврски, за имотните и другите права и об-
врски на организациите и општествено-политич-
ките заедници, изрекуваат казни и други мерки 
спрема сторителите на кривични дела и стопански 
престапи, одлучуваат во управен спор за закони-
тоста на поединечните акти на државните органи и 
на организациите што вршат јавни овластувања и 
решаваат за други односи кога тоа е предвидено 
со закон. 

Судовите ги следат и ги проучуваат општестве-
ните односи и појави од интерес за остварувањето 
на своите функции и даваат предлози за спречу-
вање на општествено опасните и штетните појави 
и за зацврстување на законитоста. 

Судовите, во рамките на својот делокруг, имаат 
право и должност да го известуваат собранието на 
соодветната општествено-политичка заедница за 
примената на законите и за проблемите на работата 
на судовите. 

Член 208 
Судовите во вршењето на судската функција 

се независни и судат на основа на уставот и зако-
ните. 

Член 209 
Судовите ги основа Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија со закон. 
Општинските судови се основаат за една или 

повеќе општини. 
Окружни судови се основаат за една или по-

веќе околии или за одделни делови на околии. 
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Член 210 
Постапката пред судовите се води на македон-

ски јазик. 
Лицата што не го знаат македонскиот јазик 

имаат право пред судовите да се служат со својот 
јазик. 

Член 211 
Врховниот суд на Македонија: 
1) утврдува начелни ставови и начелни правни 

сфаќања по прашања од значење на единството во 
примената на републичките закони' од страна на 
судовите од општа надлежност; 

2) одлучува по редовните правни средства про-
тив одлуките на окружните судови; 

3) одлучува по вонредните правни средства 
против правосилните одлуки на општинските и ок-
ружните судови во случаите предвидени со закон; 

4) одлучува по управните спорови во случаите 
предвидени со закон; 

5) ги решава споровите за надлежност помеѓу 
судовите од територијата на Републиката; 

6) врши други работи определени со закон. 
Организацијата и работата на Врховниот суд 

се утврдува со закон. 

Член 212 
Јавното обвинителство е самостоен орган кој 

врши кривично гонење и презема определени со за-
кон мерки и правни средства заради единствена 
примена на законите и заштитата на законитоста. 

Глава X 

УСТАВНОСТ И ЗАКОНИТОСТ 

Член 213 
Заради остварување на утврдените со уставот и 

законот општествено-економски и политички од-
носи и на единството на правниот поредок, како 
и заради заштитата на слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, правата на самоуправување 
и другите права на организациите и на опште-
ствено-политичките заедници, се обезбедува за-
штита на уставноста и законитоста. 

Член 214 
Грижата за уставноста и законитоста е долж-

ност на судовите и другите државни органи, орга-
ните на општественото самоуправување и на секој 
што врши јавни или други општествени функции 

Уставниот суд на Македонија како носител на 
заштитата на уставноста обезбедува и законитост 
во согласност со Уставот. 

Член 215 
Сите прописи и други општи акти мора да би-

дат во согласност со Уставот. 

Член 216 
Законите мора да бидат во согласност со уста-

вот. Другите прописи и општи акти на Собранието 
мора да бидат во согласност со уставот и со зако-
ните. 

Прописите и другите општи акти на Извршниот 
совет мора да бидат во согласност со уставот, со 
законите и со другите прописи и општи акти на 
Собранието. 

Прописите и другите општи акти на републич-
ките органи на управата мора да бидат во соглас-
ност со уставот, со законите, со другите прописи 
и општи акти на Собранието, како и со прописите 
и другите општи акти на Извршниот совет. 

Член 217 
Статутите на општините и околиите мора да 

бидат во согласност со уставот и со законите. 
Прописите и другите општи акти на општин-

ските и околиските собранија и нивните органи мо-
ра да бидат во согласност со уставот, со законите 
и со другите прописи на републичките органи до-
несени на основа на закон. 

Член 218 
Статутите и другите општи акти на оаботните 

и другите самоуправни организации мораат да 
бидат во согласност со уставот и со законите. 

Член 219 
Општинското односно око ли ското собрание може 

да поништи или укине противуставен или неза-
конит пропис или друг општ акт на свој совет или 
орган на управата. Советот на општинско односно 
околиско собрание може да поништи или укине про-
тивуставен или незаконит пропис или друг општ 
акт на општински односно околиски орган на упра-
вата. 

Член 220 
Совет на околиско собрание може да го запре 

извршувањето на противуставните и незаконитите 
прописи и други општи акти на советите на општин-
ските собранија, а околиските органи на управата 
да го запрат извршувањето на противу ставките и 
^законитите прописи и други општи акти на оп-
штинските органи на управата. Советот односно ор-
ганот на управата се должни истовремено да поба-
раат од општинското собрание да го поништи или 
укине прописот или актот на својот совет односно 
орган на управата во рок од триесет дена. 

Ако општинското собрание во определениот рок 
не го поништи односно укине прописот односно ак-
тот на својот совет или орган на управата, околис-
ксто собрание може да поведе постапка за оцену-
вање на нивната уставност односно законитост. 

Член 221 
Извршниот совет има право, до одлуката на 

Уставниот суд на Македонија, да го запре извр-
тувањето на статутот на околијата и на пропис 
или на друг општ акт на око диското собрание ако 
се во спротивност со уставот или со законите. 

Републичките секретаријати имаат право да го 
запрат извршувањето На противуставни^ и ^ з а -
конитите прописи и други општи акти на советите 
и органите на управата на околиските собранија и 
се должни да побараат истовремено од околиското 
собрание да го поништи или укине прописот однос-
но актот во рок од триесет дена. Ако околиското 
собрание во определениот рок не го поништи или 
укине прописот односно актот, републичкиот се-
кретар ќе го извести Извршниот совет. 

ОКОЛИСКОТО собрание има право, до одлуката 
на Уставниот суд на Македонија, да го запре извр-
шувањето на статутот на општината и на пропис 
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или друг општ акт на општинското собрание ако 
се во спротивност со уставот или со законите. 

Член 222 
Ако околиското собрание не го запре извршу-

вањето на статутот на општината и на пропис или 
друг општ акт на општинско собрание што е во 
противност со уставот или со законите во рок, од 
триесет дена од денот на нивното објавување, за-
пирањето ќе го изврши Извршниот совет. 

Ако советот или орган на управата на ОКОЛИСКО 

собрание не го запре извршувањето на противу-
ставен или незаконит пропис или друг општ акт 
на совет или орган На управата на општинското 
собрание во рок од петнаесет дена од нивното об-
јавување, запирањето ќе го изврши соодветниот 
републички секретаријат. 

Член 223 
Општинското собрание има право, до одлуката 

на Уставниот суд на Македонија, да го запре из-
вршувањето на статутите и општите акти на ра-
ботна или друга самоуправна организација ако се 
во спротивност со уставот или со законите. 

Со закон може да се предвиди извршувањето 
на општите акти на определени работни и други 
самоуправни организации, под исти услови, да го 
запира друг орган на општината, околијата или 
Републиката. 

Член 224 
Кога судот смета дека законот што треба да се 

џримени не е во согласност со Уставот ќе му пред-
ложи на Врховниот суд на Македонија да поведе 
постапка за оценување На неговата согласност со 
Уставот. 

/ 4 л е н 225 
Законите и другите прописи и општи акти се 

објавуваат пред да влезат во сила. 
Законите и другите прописи и општи акти вле-

гуваат во сила најрано осмиот ден од денот на 
објавувањето. 

Само од особено оправдани причини може да 
се определи законот и друг пропис или општ 
акт да влезат во сила во рок покус од осум дена 
од денот на објавувањето. 

, ^Член226 
^ Законите и другите прописи на републичките 
органи се објавуваат на македонски јазик во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македоциаа". 

Статутите и прописите на општините и околи-
ите се објавуваат во службеното гласило што ќе 
го определи статутот на општината односно око-
лната. 

^Член 227 
Прописите и другите општи акти не можат да 

имаат повратно дејство. 
Само со закон може да се определи одделни 

негови одредби и прописи донесени на основа на 
такви одредби да имаат повратно дејство. 

Кривични дела, стопански престапи и прекр-
шоци се утврдуваат и казните за овие Дела се 
применуваат според законот што важел во времето 
кога е извршено делото, освен ако новиот закон е 
поблаг за сторителот. 

Член 228 
Сите акти и мерки на органите на управата и 

на другите државни органи што вршат политичко -
извршни и управни работи, како и актите што ги 
донесуваат организациите во вршењето на јавни 
овластувања, мораат да се засноваат на закон или 
на друг законито донесен пропис. 

Член 229 
Државните органи и организациите што вршат 

јавни овластувања можат да решаваат во поеди-
нечни предмети; за правата и обврските или на ос-
нова на закон да применуваат мерки на присилба 
или ограничување, само според пропишана со за-
кон постапка во која секому му е дадена можност 
д,а ги брани своите права и интереси и против до-
несениот акт да употреби жалба или друго со за-
кон предвидено правно средство. 

Органите на управата можат да им Налагаат 
обврски на одделни организации во поглед на нив-
ната работа, само ако со закон се изречно овласте-
ни и во постапка пропишана со закон. 

Член 230 
Против решенијата И други поединечни акти 

на судските, управните и другите државни органи, 
како и против таквите акти на организациите што 
вршат јавни овластувања, донесени во прв степен, 
може да се изјави жалба до надлежниот орган. 

Со закон може, по исклучок, во определени 
случаи да се исклучи жалбата, доколку на друг 
начин е обезбедена заштитата на правата и зако-
нитоста. 

Член: 231 
За законитоста на конечните поединечни акти 

со кои државните органи или организациите што 
вршат јавни овластувања, решаваат за правата 
или обврските, решава судот во управен спор, до-
колку за определена работа со закон не е пред-
видена друга судска заштита.^ 

Членѓ 232 
Општествената заедин^, создава услови за ука-

жување правна помош преку адвокатурата како 
самостојна општествена служба, како и преку дру-
ги видови на правна помош. 

Државните органи и установите и организаци-
ите пред кои се води постапката се должни на 
странките да им укажуваат помош во остварува-
њето на нивните права. 

Член 233 
Уставниот суд на Македонија: 
1) одлучува за согласноста на републичките за-

кони со Уставот; 
2) одлучува за согласноста на прописите и 

другите општи акти на Извршниот совет со Уста-
вот и со републичките закони; 

3) одлучува за согласноста на прописите на 
републичките органи на управата со Уставот, со 
републичките закони, со другите прописи и општи 
акти на Собранието, како и со прописите и другите 
општи акти на Извршниот совет; 

4) одлучува за согласноста на статутите на 
општините и околиите и прописите на општинските 
и околиските собранија и Нивните органи со Уста-
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вот, со републичките закони и со другите" Прописи 
на републичките органи донесени на основа на" 
закон; 

5) 'одлучува за согласноста на статутите' и на 
другите акти на работните и другите самоуправни ' 
организации со Уставот, со републичните" законит и ' 
со другите,прописи донесени на основа ,на. закон; 

6) решава по споровите за правата и должнос-
тите помеѓу Републиката и општините и околиите, 
помеѓу две или повеќе општини односно околии 
и помеѓу општина и околија, како и помеѓу' ^нив 
и работните и другите самоуправни организации,'^ 
ако за решавањето на овие спорови не е "опре-"^ 
деДеНа Надлежност на друг суд; 

7) решава по споровите за надлежност помеѓу 
садовите и републичките/ околиските и општин-
ските органи; 

8) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со уставот и законите, во согласност' 
со правата и должностите на Републиката. 

Уставниот суд на Македонија одлучува и за 
заштитата на правото на самоуправување и на дру-
гите основни слободи и права утврдени со Уставот 
на Југославија кога тие права и слободи ги повре-
диле со поединечен акт или дејство општинските, 
околиските или републичките органи и во други 
случаи определени со закон, а за кои не е обезбе-
дена ,друга судска заштита. 

Член 234 
Уставниот суд на Македонија ги следи појави-

те од интерес за остварување на уставноста и са-
кснитоста и на основа на тоа му дава на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
мислења и предлози' за донесување на закони и за 
преземање на други мерки за обезбедување" на 
уставноста и законитоста и за заштита на правото 
на самоуправување и другите слободи и права на 
граѓаните и организациите. 

Член 235 
Постапка за оценување уставноста и закони-

тоста пред Уставниот суд на Македонија можат да 
поведат: 

1) Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

2) Извршниот совет, освен за оценување на 
уставноста на законите; 

3) Врховниот суд на Македонија, ако праша-
њето за уставноста и законитоста се појави во по-
стапка пред судовите; 

4) републичкиот јавен обвинител, ако праша-
њето на уставноста и законитоста се појави во вр-
ска со работата на јавното обвинителство; 

5) општинско или околиско собрание или работ-
на и друга самоуправна организација ако е повре-
дено некое нивно право утврдено со Уставот; 

6) општинско собрание ако е во прашање со-
гласност на статут, правилник или друг општ- акт 
на работна и друга самоуправна Организација со 
Уставот и законите. 

Постапка за оцена на уставноста и ' законитоста 
поведува Уставниот суд на Македонија и по 'соп-
ствена иницијатива. 

Со закон може да се определи под кои услови 
д р у г и т е д р ^ а В ^ Органи, организациите и граѓа-
ните мандат пред Уставниот суд"на Македонија'да 
поведат постапка односно' да даваат -'Иницијатива 
за поведување на постапкава ^оценување.на-устав-
носта и законитоста. ^ ^ - . 

Член 236 
Ако Уставниот суд на Македонија утврди дека 

републичкиот закон не е во согласност со Уставот, 
Собранието е должно во рок од шест месеци од де-
нот на објавувањето на одлуката на ,У,ставниот, руд 
да ,голусогласи законот со Устд^от. ,.,. -с, / 

Ако Собранието ,не го̂  изврши усогласувањето^, 
во овој рок, законот односно одредбите што не се 
во согласност со Уставот престануваат да важат, 
што Уставниот'^суд на Македонија го-утврдува со 
своја одлука. - - - -- . . , 

Кога во случај на несогласност помеѓу одлуки 
на општинско или околиско собрание и републичка 
закон, Уставниот суд на Македонија утврди дека 
републичкиот" закон не е% во согласност со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија ќе од-
лучи, до донесувањето на конечна одлука, да не се 
применуваат одредбите на републичкиот закон што' 
не се во согласност - со Уставот. 

Член 237 
Ако! Уставниот суд на Македонија утврди дека 

некој пропис, освен закон, или некој друг општ акт 
не се во согласност со Уставот или со републич-
киот закон, ќе го поништи или ќе го. укине таквиот 
пропис или акт односно одредбите што не се во 
согласност со Уставот или со законот. . 

Член 238 
Кога Уставниот суд на Македонија во "постап-

ката за оценување на уставноста и законитоста 
установи дека закбн или друг пропис не е спро-
тивен на Уставот или на републички закон, може 
по повод примената на овој пропис да ја утврди со 
одлука неговата смисла што одговара на Уставот 
или законот. . ' 

Член 239 
Уставниот суд на Македониј,а хо сочинуваат mi шии I 

ђ^етседател ц ,шест судан. 
Претседателот и судиите на Уставниот суд се 

избираат за време од осум години неможат ,да бидат 
повторно Јизб^ани само уште за следниот период 
од осум години. Половината од судиите на Устав-
ниот суд се избира секоја четврта година. 

Претседателот и судиите, на Уставниот суд не 
можат истовремено да бидат сојузни и републички 
пратеници, ^членови на Извршниот совет ниту фун-
кционери' илк службеници на органите на држава 
ната управа или на друг суд. 

Претседателот и судиите на Уставниот суд мо-
жат да бидат разрешени од должност пред исте-
кот на времето за кое се избрани, согласно со за-
кон, 'само ако сами побараат да бидат разрешени'/ 
ако бидат осудени за кривично дело на казна' ЈШ^ 
шување од слобода, ако изгубат деловна способност 
или ако станат трајно физички неспособни за вр-
шење'на својата функција. -

Претседателот и судиите на Уставниот суд ужи^ 
ваат имунитет како и пратениците на Собранието. 
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Член 240 
Со закон поблиску се определува надлежноста, 

постапката на Уставниот суд на Македонија и 
правното дејство на неговите одлуки. 

Уставниот суд самостојно ја уредува својата 
организација и работа. 

Глава 'XI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 241 
За спроведувањето на овој Устав и за обез-

бедувањето на преминот на неговото применување 
ќе се донесе посебен уставен закон. 

Член 242 
Овој Устав го прогласува Народното собрание 

на Народна Република Македонија. 

8 1 " 

Ц ,основа член 41 точка 5 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на Републичкиот 
соборци Соборот на производителите, одржана на 
12 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, усвоен од Републичкиот собор на седни-
цата одржана на 12 април 1963 година и од Соборот 
на производителите на седницата одржана на 
12 април 1963 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 169 
12 април 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, с. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА УСТАВОТ 

Член 1 
Уставот на Социјалистичка Република Македо-

нија' влегува во сила и се применува кога ќе го 
прогласи Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија, доколку со овој закон не е пои-
наку определено. 

Одредбите на Уставот со кои поинаку се регу-
лираат прашањата утврдени со одредбите на по-
стојните републички закони, кои во смисла на од-

редбите на овој закон остануваат во сила, до нив-
ното усогласување со Уставот се применуваат со 
денот на влегувањето во сила на законот со кој 
постојниот закон се доведува во согласност со Уста-
вот односно со истекот на рокот за усогласување 
определен со овој закон. 

II. ПРИМЕНА НА УСТАВНИТЕ ОДРЕДБИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

Член 2 
Одредбите на Уставот што се однесуваат на 

организацијата и составот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија (Собрание) се 
применуваат од денот на првиот состанок на ново-
избраното Собрание, а одредбите што се однесуваат 
на другите органи на Републиката се применуваат 
од денот на изборите на тие органи односно од 
денот на именувањето на функционерите во ре-
публичките органи на управата од Собранието. 

Член 3 
До првиот состанок на Собранието избрано 

според Уставот, претседателот, потпретседателот и 
секретарот на Народното собрание остануваат на 
своите должности и своите функции ги вршат спо-
ред досегашните прописи. 

Административниот одбор и Комисијата за тол-
кување на законите продолжуваат со работа до 
првиот состанок на Собранието и ги вршат своите 
права и должности според досегашните пропис;!. 

Административниот одбор по работите од сво-
јот делокруг одлучува во согласност со претседа-
телот на Народното собрание. 

Задолжителните толкувања на Комисијата за 
толкување на законите ќе се поднесат на потврда 
на надлежните собори на Собранието. 

Член 4 
До изборот на Изрршен совет според Уставот, 

Извршниот совет продолжува со pa6bfa според Ус-
тавниот закон за основите на општественото и по-
литичкото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија од 1953 година и дру-
гите постојни прописи, доколку со овој закон не е 

наку определена 

Член 5 
До конституирањето на Собранието, Извршниот 

совет може да презема привремени мерки што се 
неодложни заради обезбедување стабилност во сто-
панството или заради извршување на Републич-
киот општествен план и Републичкиот буџет, како 
и да располага со општествените средства во рам-
ките на правата и должностите на Републиката. 

Прописите за мерките од претходниот став ос-
тануваат во^силб најмногу еден месец од денот на 
првиот состанок на Собранието. 

Член 6 
Се овластува Извршниот совет, до именувањето 

на соодветните функционери од новоизбраното Со-
брание. да може да разрешува од должност одделни 
републички секретари и други функционери на ре-
публичката управа и да именува, според Уставот, 
републички секретари и други функционери во 
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Извршниот совет и р е п у б л и ч к а органи на упра-
вата; во. согласност со одредбите на овој закон. 

Член 7 
Законот за Уставниот' суд на Македонија ќе се 

донесе најдоцна шест месеци од денот на конститу-
ирањето на Собранието. 

Денот на почетокот со работа на Уставниот суд 
на Македонија ќе го определи Собранието. 

1. Собрание на Социјалистичка Република 
Македонија 

Член а 
Собранието се избира според Законот за избор 

на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија што се донесува на основа 
Уставот? с З " ' 

Со "гребен закон за изборните единици Народ-
ното собрание ќе ги определи изборните единици 
за избор на пратеници на Собранието. 

. Член 9 
Новоизбраното Собрание ќе се состане најдоцна 

во рок од триесет дена од денот на изборот на Ре-
публичкиот собор. 

Новоизбраното Собрание го свикува претседа-
телот на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија. 

Член 10 
Новоизбраното Собрание веднаш по своето кон-

ституирање ќе изврши избор на определениот број 
на републички пратеници во Соборот на народите 
на Сојузната скупштина; избор на претседател и 
членови на Извршниот совет и именување на ре-
публики секретари и секретар на Извршниот 
совет". г 

2. Републички органи на управата 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

постојните државни секретаријати, секретаријати 
на Извршниот совет и други републички органи на 
управата продолжуваат со работа под следните 
називи: 

1) Републички секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

2) Републички секретаријат за- правосудство; 
3) Републички секретаријат за законодавство и 

организација; 
4) Републички секретаријат за буџет и органи-

зација на управата; 
5) Републички секретаријат за информации; 
6) Републички секретаријат за народна одбрана; 
7) Републички секретаријат за финансии; 
8) Републички секретаријат за индустрија; 
9) Републички секретаријат за земјоделство и 

шумарство; 
10) Републички секретаријат за трговија и ту-

ризам; 
11) Републички секретаријат, за сообраќај и 

врски; i . 
Републички секретаријат за. труд;, 

13) Републички секретаријат за општи стопан-
ски работи; . -

14) Републички завод за стопанско планирање. 
Сите останати постојни републички органи на 

управата и други органи што Ершат работи од над-
лежноста на Републиката, продолжуваат со работа 
според досегашните прописи, доколку со овој за-
кон не е поинаку определено. 

Член 12 
Органите од претходниот член ќе продолжат со 

работа според одредбите на Уставниот закон за ос-
новите на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република Маке-
донија од 1953 година и другите постојни прописи 
што се однесуваат на организацијата и одговорноста 
на републичките органи на управата, до нивното 
усогласување со Уставот односно до донесувањево 
на посебен закон. 

3) Републички совети 

Член 13 
Советот за народно здравје, Советот за соци-

јална политика и комунални работи, Советот за 
просвета и Советот за култура продолжуваат со 
работа според досегашните прописи до конституи-
рањето На Собранието. 

Со денот на конституирањето на Собранието со-
ветите од претходниот став престануваат со работа. 
Извршните работи во врска со извршувањето на за-
коните и другите акти на Сојузната народна скуп-
штина и Народното собрание, прописите на Сојуз-
ниот извршен совет и на Извршниот совет, спрове-
дувањето на политиката на извршувањето на ре-
публичките прописи, како и -управните работи од 
надлежноста на укинатите ,совет се пренесуваат на 
нивните секретаријати кои продолжуваат со работа 
како републички секретаријати под следните нази-
ви: Секретаријат за народно здравје; Секретаријат 
за социјална политика и комунални работи; Секре-
таријат за просвета и Секретаријат за култура. 

Член 14 , .. 
Во одделни републички секретаријати и во Ре-

публичкиот завод за стопанско планирање може да 
се именува заменик на секретарот' Односнб на ди-
ректорот, кој со сите овластувања го заменува во 
случај на негова отсутност односно спреченост и so 
застапува во определени работи. Заменикот го име-
нува и разрешува од должност Собранието по1 пред-
лог од претседателот на Извршниот совет, што тој 
го поднесува од името на Советот. 

III. ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА УСТАВОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И 

ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА 

Член 15 
Одредбите на Уставот што се однесуваат на ор-

ганизацијата на општинските и околиските собра-
нија се применуваат од денот на нивниот прв соста-
нок, доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 16 
По влегувањето во сила на овој закон општин-

ските и околиските народни одбори ќе го утврдат 
со одлука бројот на одборниците на општинскиот 
односно околискиот собор и бројот на одборници^ 
на соборот на работните заедници. 
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Со посебна одлука општинските народни одбори 
ќе 1"и утврдат изборните единици за избор на од-
борници. 

Член 17 
Општинските и околиските народни одбори со 

свои одлуки ќе ја утврдат организацијата и дело-
кругот на општинските и околиските собранија и 
нивните органи. 

Со посебна одлука општинските и околиските 
собранија, во согласност со одредбите на Уставот, 
ќе утврдат кои работи од делокругот На собранието 
според досегашните републички прописи ќе ги вр-
ши собранието на седница, а кои од нив ќе в р т и 
соодветен совет односно орган на управата. 

Член 18 
Одлуките од претходните членови општински-

те и околиските народни одбори ќе ги донесат на 
заедничка седница на цбата собора по постапката 
за донесување на статутите на општините и око-
лиите предвидена со Уставот. 

Член 19 
Општинските и околиските собранија, до до-

несувањето на статутите, можат со свои одлуки 
донесени на начинот предвиден во претходниот 
член да уредуваат одделни прашања кои според 
Уставот се регулираат со статутот на општината 
односно околната. ^ ^ ^ ^ 

Член 20 
Конституирањето на општинските собранија ќе 

се изврши во рок од десет дена од изборот на со-
борот на работните заедници, а на околиските со-
бранија во рок од седум дена од конституирањето 
на општинските собранија. 

Новоизбраните општински и околиски собра-
нија ги свикува претседателот на народниот одбор 
на општината односно око ли јата. 

Член 21 
До 'првиот состанок на општинските и околи-

ските собранија народните одбори и нивните орга-
ни ќе продолжат со работа според досегашните 
прописи, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

IV ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА УСТАВОТ НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ 

НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 22 
Одредбите на Уставот што се однесуваат на 

организацијата на Градското собрание на град 
Скопје се применуваат од денот на неговиот прв 
состанок. 

Член 23 
Подрачјето на град Скопје го сочинува подрач-

јето. на сегашната Скопска околија во која вле-
гуваат општините Идадија, Кале, Кисела Вода, 
Саат Кула, Ѓорче Петров, Драчево и Петровец. 

Член 24 
" Бројот на одборниците на Градскиот собор и 

на соборот на работните заедници на Градското 
собрание, како и бројот на одборниците што ги 
избираат во овие собори собранијата на општините 

од подрачјето на град Скопје, ќе го утврди, со од-
лука Народниот одбор на Скопска околија. 

Член 25 
Со свои одлуки Градското собрание ќе ја ут-

врди организацијата и делокругот на собранието 
и неговите органи. 

Со посебна одлука, во согласност со Уставот, 
Градското собрание утврдува кои работи од, дело-
кругот на Градскиот совет на град Скопје и на 
околискиот народен одбор според досегашните ре-
публички прописи ќе ги врши Собранието на сед-
ница, а кои од нив ќе врши соодветен совет односно 
орган на управата. 

Член 26 
До донесувањето на законот со кој ќе се опре-

дели надлежноста на Градското собрание и на ста-
тутот на град Скопје, општинските собранија мо-
жат со свои усогласени одлуки да утврдуваат ра-
боти од заеднички интерес за градот како целина 
што ќе ги врши Градското собрание. 

Со одлуките од претходниот став општинските 
собранија ќе ги утврдат и средствата нужни за из-
вршување на тие работи. 

Член 27 
Одлуките од член 24—26 се донесуваат според 

одредбите на чл. 18 од овој закон, 

Член 28 
Конституирањето на Градското собрание ќе се 

изврши во рок од седум дена од денот на консти-
туирањето на собранијата на општините од подрач-
јето на град Скопје. 

Градското собрание го свикува претседателот 
на Народниот одбор на Скопска околија. 

Член 29 
До првиот состанок на Градското собрание ќе 

продолжи со работа Градскиот совет на град Скопје 
според досегашните прописи. 

Член 30 
Со денот на првиот состанок на Градското со-

брание престанува со работа Градскиот совет на 
град Скопје, а работите од неговата надлежност се 
пренесуваат на Градското собрание и неговите ор-
гани. 

Член 21 
Правата и должностите на око ли јата на подрач-

јето на град Скопје ги врши Градското собрание 
ед денот на неговиот прв состанок. 

/V\\ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ СО 
W УСТАВОТ 

Член 32 
Републичките закони и другите прописи што не 

се укинуваат со овој закон остануваат во сила, а 
нивните одредби кои не се во согласност со Уставот 
ќе се усогласат со него во рок од две години, од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 33 
При усогласувањето со Уставот на постојните 

републички закони од определена област, со за-
конот ќе се доведат во согласност и оние одредби 
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од другите републички прописи од таа област што 
се однесуваат на односи кои според Уставот можат 
да се уредуваат, само со закон. 

Ако со законот од претходниот став не се усо-
гласени прописите донесени на основа законот од 
соодветната област, републичкиот орган кој со за-
конот е овластен да донесува прописи за извршу-
вање на законот, е должен тие прописи да ги усо-
гласи со Уставот и законот најдоцна во рок од три 
месеци од денот на донесувањето на законот за 
усогласување. 

Член 34 
Сојузните општи закони во областите за кои 

не се донесени републички закони ќе се примену-
ваат непосредно до донесувањето на тие закони. 

^ Ч л е н з Г ѕ 
Одредбите на републичкиве прописи кои се од-

несуваат на органите на управување во работните 
организации и на нивниот делокруг, а што се спро-
тивни На Уставот престануваат да важат. Наместо 
нив ќе се применуваат соодветните одредби од Ус-
тавот ако за Нивната непосредна примена не е 
предвидено донесување на закон. 

Работните организации од претходниот став, до 
донесувањето^ на̂  статути според одредбите на Уста-
вот, ќе ги усогласа т ̂  пос тојните^ ,̂ с таху ти.. односно 
п^авшга-..зад своегоработење^ во делот за управува-
њето со Уставот во ЈРРКЈрд шест месецу по влегу-
вањето во сила на оводЈзакон. 

До донесувањето на прописи за^избор на дирек-
тор из работките организации остануваат во сила 
одредбите на постојните републички прописи со 
кои се уредува постапката "за назначување на ди-
ректори во работните организации. 

Член 36 
Самостојните прописи што народните одбори ги 

донеле на основа овластувањата од Законот за на-
родните одбори на општините односно Законот за 
народните одбори на околиите општинските одно-
сно околиските собранија ќе ги усогласат со наче-
лата од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Уставот на Социјалистичка Федератив-
на '^публика Југославија во рок од една година 
од денот на своето конституирање. 

Останатите прописи на народните одбори ќе се 
усогласат на начинот и во ро-ковите што ќе се 
определат со посебни з^цши. 

1лен 37 
Со денот на конЉиђЈзѕир^к,ето на општинските 

и околиските собранија престануваат.да важат: 
— Законот за народните одбори1 на општините 

Службен весник на НРМ" бр. 22/52 и 29/53); 
— Законот за народните одбори на околиите 

(,,Службен весник на НРМ" бр. 22/52 и 29/53); 
— Законот за спроведување уредувањето на 

општините и околиите („Службен весник на HPMU  

бр. 20/55). 
По исклучок, до почнувањето со работа на 

Уставниот суд на Македонија остануваат во сила 
одредбите на законите од претходниот став со кои 
е предвидено право и должност на републичките и 
околиските органи да задржуваат од извршување, 
да поништуваат и укинуваат прописи на органите 

на општината односно око ли јата што се спротивни 
"на Уставот и законите. 

Член 38 
Решавањето на одделни управни работи кое, 

според досегашните републички прописи, е ставено 
во првостепена надлежност на околиските народни 
одбори и нивните органи се пренесува во надл,еж-
ност на соодветните општински органи, освен ин-
спекциските работи за кои со посебен републички 
пропис е определена првостепена надлежност за 
околиски орган. 

Околиските органи за внатрепши работи ја за-
држуваат својата надлежност според досегашните 
републички прописи до донесувањето на соодветни 
републички прописи со кои ќе се одреди кои од 
тие работи и натаму остануваат во надлежност на 
околиските органи. Тие прописи ќе се донесат нај-
доцна во рок од шест месеци од влегувањето во 
сила на! овој закон. 

Член 39 
Сегашните сојузни прописи за јавните служ-

беници и републичките прописи донесени на основа 
на нив ќе се применуваат на службениците и ра-
ботниците на државните органи во Републиката 
(републички, околиски и општински органи) до до-
несувањето на посебни прописи. 

Член 40 
Собранието по своето' "конституирање ќе обра-

бува посебна комисија која ќе се грижи за подгот-
вување и поднесување на предлози за усогласување 
на сегашните републички закони и други репуб-
лички прописи со Уставот. 

Комисијата од претходниот став се образува 
"од редот на членовите на Републичкиот собор, на 
Извршниот совет и на функционерите и стручните 

, службеници на републичките органи на управата. 
Комисијата ќе утврди план за работата на усо-

гласувањето на републичките закони и другите 
републички прописи со Уставот, водејќи сметка за 
итноста на усогласувањето со Уставот на односите 
во одделни области. 

Предлозите на законите за усогласување што 
му се поднесуваат на Собранието ги утврдува Ко-
мисијата. 

До образувањето на Комисијата од став 1 од 
овој член, Извршниот совет ќе образува посебна 
комисија што ќе приготви материјали нужни за 
усогласување на републичките прописи со Уставот. 

VI. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Народното собрание, по донесувањето на овој 
закон, ќе донесе: Закон за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Закон за изборните единици за избор на 
пратеници На Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Закон за избор на одборници 
на општинските и околиските собранија и Закон за 
организацијата и работењето на Извршниот совет. 

Член 42 
Првите избори за одборници на општинските 

и околиските собранија односно на Градското со-
брание на град Скопје и за пратениците на Собра-
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нието ќе се одржат во рок од три месеци од денот 
на нивното распишување. 

Одлуката за распишувањето на изборите ед 
претходниот став ја донесува Народното собрание 
со рамноправно учество на соборите. 

Републичкиот собор ќе ги именува членовите на 
републичките изборни комисии за спроведувањето 
на овие избори. 

Член 43 
По распишувањето на изборите Народното со-

брание ќе донесе одлука за своето распуштање. 
Член 44 

На половината одборници односно пратеници 
избрани на првите избори по влегувањето во сила 
на Уставот мандатот им трае две години. Со од-
луките односно со законот со кој се утврдуваат из-
борните единици согласно овој закон ќе се опре-
делат -изборните единици во кои на одборчиците 
на општинските собранија односно пратениците из-
брани на првите избори мандатот им трае две го-
дини. 

Околиските собранија односно Градското со-
брание на град Скопје, во согласност со општини 
ските собранија, ќе утврдат на кои околиски од-
борници односно одборници на Градското собра-
ние избрани на првите избори мандатот им трае 
две години. 

Член 45 
Изборот на одборници^ на општинските и око-

лиските собранија и на Градското собрание на град 
Скопје на местото на оние чии мандат трае д^е 
години ќе се изврши во април 1965 година, а на 
местото на оние чии мандат трае четири години во 
април 1967 година. На одборниците на кои им исте-
чува мандатот, функцијата им престанува на 15 
април во годината во која се вршат изборите. 

Изборот на пратениците на Собранието на ме-
стото на оние чии мандат трае две години ќе се 
изврши во мај 1965 година, а на местото на оние 
чии мандатот трае четири години во мај 1967 го-
дина. На пратениците на кои и!м истечува мандатот, 
функцијата им престанува на 15 мај во годината 
во која се вршат изборите. 

Член 46 
Ограничувањето на повторниот избор на пра-

тениците, членовите на Извршниот совет и на од-
борниццтена општинските и околиските собранија 
и Градското собрание На град Скопје, како и огра-
ничувањето на повторното именување на репуб-
личките секретари, секретарот на Извршниот совет 
и другите републички функционери ќе се примену-
ва од денот на нивниот избор односно именување 
според Уставот. ^ 

На пратениците и на одборници те на^ општин-
ските и околиските собранија и Градското собра-
ние на град Скопје, избрани на првите избори по 
влегувањето во сила Ца Уставот, на кои мандатот 
им трае две. години, не се применуваат за наред-
ниот изборен период одредбите ̂  на Уставот за огра-
ничување на повторниот избор. 

ЈЃлеН 47 ^ 
Статутите на општгшите, околиите и град Скоп -

је,4 fie се донесат според Уставот во рбк од^ј^ша 
година ,од влегувањето во сила на okoj закбн. 4 

. ^ Млен 48 
Врховниот суд на Народна Република Македо-

нија продолжува со работа како Врховен суд на 
Македонија. ^ ^ 

( Ч л ш 19s 

Државните органи ќе ги изменат печатите, 
штембилите и жиговите најдоцна во 'рок од една 
година од влегувањето во сила на Уставот. 

\ W ^ f p 6 на Социјалистичка Република Македонија 
можат да имаат само државни органи, а од ра-
ботните и другите организации само оние за кои 
тоа ќе се определи на основа закон. 

/Член 50 
Покрај законите v^gijgeflo одделните нивни од-

редби чии престанок се утврдува со овој закон, со 
неговото влегување во сила се укинуваат: 

1. Уставот на Народна Република Македонија 
од 1946 година во делот што беше во важност до 
денот на влегувањето во сила на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија; 4 

2. Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство и органите на вла-
ста на Народна Република Македонија од 2-II-1953 
година („Службен весник на Народна Република 
Македонија" бр. 3/53, 29/53 и 10/54) доколку оддел-
ни негови одредби^ не се привремена задржани во 
сила на основа овој закон; 

3. Законот за спроведување на Уставниот k закон 
за основите на општественото и политичкото ус-? 
тројство и органите на власта на НРМ од 2-Ц-1953 
година („Службен весник на Народна Република 
Македонија" бр.13/53). 

Член 51 
Одредбите на овој закон по прашањата што 

според Уставот се уредуваат со закон, можат да 
се менуваат односно укинуваат со закон. 

Член 52 ^ f - - " 
Овој закон влегува во сила коѓа ќе го прогласи 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија. 

88. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

' На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите" на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за 
организацијата и работењето на Извршниот совет, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1.963 година. 

^ У бр. 13 - -. ; . г .. 
12 јаприл 1963 година 

^ Скопје . , . -, , 
Претседател -Претседател' 

на ' Народното (ѓббран^е, на Извршниот совет, 
Љушко Арсов, с. р. Александар Грлиадов, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Уводни одредби 

Член 1 
Заради остварување на утврдените со Уставот 

права и должности и одговорност на Извршниот 
совет како политичко-извршен орган на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
со овој закон се утврдуваат основите на организа-
цијата и работењето на Советот. 

Извршниот совет самостојно ја уредува својата 
внатрешна организација и начин на работа, како и 
организацијата и делокругот на органите и служ-
бите кои вршат работи за потребите на Советот. 

2. Состав и избор 

Член 2 
Извршниот совет го сочинуваат претседател и 

најмалку десет членови што ги избира Републич-
киот собор од редот на пратениците на Собранието. 

Член 3 
Предлог за претседател на' Извршниот совет 

поднесува Комисијата за прашањата на изборите 
и именувањата, а можат да поднесат и најмалку 
дваесет членов^ на Републичкиот собор. 

Републичкиот собор го избира Извршниот совет 
по предлог од пратеникот предложен за претседа-
тел на Извршниот совет и на основа на мислење 
од Комисијата за прашањата на изборите и име-
нувањата. 

Со одлуката за изборот на Извршниот совет, 
Републичкиот собор го утврдува и бројот на, члено-
вите на Советот, по предлог од пратеникот ило е 
предложен за претседател на Извршниот совет. 

Републичкиот собор може, по предлог ОЈЈ прет 
седателот на Извршниот совет, да го зголеми или 
намали бројот на членовите на Советот со тоа што 
тој не може да биде помал од десет. 

Член 4 
Претседателот и членовите на Извршниот со-

вет се избираат за време од четири години. 
Републичка^ собор Може да го разреши Из-

вршниот совет во целина или одделен негов член 
и пред истекот на овој рок. 

Републичкиот собор на местото На членовите на 
Извршниот совет на кои им престанал мандатот на 
пратеник избира нови. 

3. Претседател и членови ва^оветот 

Член 5 
Претседателот на Извршниот совет го претста-

вува Советот, се грижи за остварувањето на поли-
тиката и извршувањето на заклучоците на Со-
ветот. 

Претседателот на Советот ги свикува седни-
ците на Советот, раководи со нив и го утврдува 
предлогот на дневниот ред, се грижи за органи-
зирање на работите во врска со работењето на 
Извршниот совет и ја усогласува работата во Со-
ветот. , , 

Претседателот на Советот ја координира ра-
ботата на републичките органи на управата заради 
спроведување на општата политика на Советот. 

Претседателот на Советот ги потпишува пропи-
сите и другите акти на Советот. 

Член 6 
Извршниот совет може да има потпретседател, 

што го избира од редот на своите членови. 
Потпретседателот го заменува претседателот на 

Советот во случај на отсутност или спреченост и 
врши работи што ќе му ги довери претседателот 
од својот делокруг односно што ќе ги определи 
Советот. 

АКО Извршниот совет не избере потпретседа-
тел претседателот го заменува еден од претседате-
лите на одборите на Извршниот совет што ќе го оп-
редели Советот. 

Член 7 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да присуствуваат на седниците на Советот, да ,уче-
ствуваат во претресувањето и одлучувањето и да 
предлагаат донесување на прописи и други акта од 
надлежноста на Советот. 

Член 8 
Извршниот совет има секретар. 
Секретарот му помага на претседателот на Со-

ветот во организирањето на работите во врска со 
работата на Советот и со спроведувањето на заклу-
чоците на Советот, раководи со работата на струч-
ните и другите служби на Советот и врши други 
работи што ќе му ги определи Советот или што ќе 
му ги довери претседателот на Советот, 

4. Работа на Советот 

Член 9 
Извршниот совет одлучува за работите од сво-

јата надлежност на седници. 
За координирање на работата на републичките 

органи на управата и за претресување на прашања 
од заеднички интерес за повеќе органи на упра-
вата се образуваат одбори и комисии на Советот. 

Советот може, во согласност со овој закон, на 
одделни комисии да им довери да одлучуваат за 
определени прашања од неговата надлежност. 

Член 10 
Седниците на Советот ги Свикува претседателот 

на Советот по своја иницијатива или по барање 
од најмалку пет членови на Советот. 

Член 11 
На седниците на Извршниот совет со права на 

член на Советот учествуваат републичките секре-
тари и1 секретарот на Извршниот совет кога се ут-
врдуваат предлозите на Републичкиот општествен 
план и на Републичкиот буџет како и општи на-
чела за внатрешната организација на републичките 
органи на управата, Со овие права републичките 
секретари 'учествуваат и кога се претресуваат и 
други прашања од делокругот на секретаријатот 
со кој раководат. 

Правата на републичките секретари од прет-
ходниот став ги има и директорот на Републичкиот 
завод за стопанско планирање. 
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,Член 12 
- - Извршниот совет одлучува со мнозинство^гла-

сови^ на- присутните членови. 

Член 13 
Извршниот совет донесува уредби, одлуки, упат-

ства и решенија. 
Советот може да донесува и заклучоци. 

Член 14 
Извршниот совет и неговите одбори и комисии 

во подготвувањето нацрти на прописи и други акти 
и во вршењето работи од надлежноста на Советот 
соработуваат со соодветните органи на општините 
и околиите, како и со самоуправните и другите 
организации. 

5. Одбори и комисии 

а) О д б о р и 

Член 15 
Одбори се образуваат за координирање работата 

на републичките органи на управата во 'спроведу-
вањето на политиката'изразена во законите и дру-
гите акти на Собранието и на Извршниот' совет' "за 
претресување прашања ед надлежноста на Советот 
и предлагање на донесување на акти и ,преземање 
на мерки, по тие, прашања, како и за. претресување 
на -нацртите на законите -и другите акти кои на 
Советот му ги предлагаат републичките органи ,на 
управата и давање мислења по тие нацрти. . 

Одборите-можат во рамките на својот делокруг 
да бараат од републичкргте органи на управата да 
подготват на-црти на одделни прописи и други ,ма-
теријали потребни за нивната f работа. 

Член 16/ 
ч Извршниот совет образува одбори во областа 

на внатрешната политика, стопанството, општестве-
ното ч планирање, општествено-политичката изград-
ба, суштествените, служби и други област^. 

Одборите се основаат и нивниот делокруг се 
утврдува со одлука на Извршниот совет. 

Член 17 
Членовите на одборите ги именува Извршниот 

совет од редот на членовите на Советот, републич-
ките секретари и другите функционери во репуб-
личките органи.. Претседателите на од,борите Сове-
тов ги именува од редот на своите членови. 

За членови на одделни одбори можат да се име-
нуваат и функционери на околиските собранија, 
претставници на Републичката стопанска комора, 
најработните' и другите самоуправни организации 
што ги основаат републичките органи, како и на 
општествени организации'. 

Составот и бројот на "членовите на одборите го 
определува Советот со одлуката за именувањето на 
членовите. 

Член 18 
Одборите работат на седници. 
Одборот донесува заклучоци со. мнозинство гла-

сови на присутните ,членови, а полноважно одлу-
чува ако на седниците присуствува мнозинството од . 
неговите членови 

Поблиски одредби за работата на одборите се 
пропишуваат со Деловникот на Џзвршниогг совет. 

б) К о м и с и и 

Член 19 
Извршниот совет има Административна комиси-

ја, Комисија за помилувања, Комисија зач кадров-
ски прашања. 

Советот може со своја одлука да образува и 
други комисии за подготвување одделни предлози 
и за давање мислења по поедини прашања. 

Член 20 
Административната комисија донесува решенија 

по управната постапка и други поединечни реше-
нија во работите од надлежноста на Извршнирт со-
вет, што Советот ги^ определува' со своја одлук-а. 

Комисијата за помилувања ги проучува и под-
готвува предлозите за помилувања. 

Решението за поединечно помилување е доне-
сено ако предлогот на Комисијата го усвои претсе-
дателот на Советот. 

- - Комисијата-за-кадровски прашања ги п р е н е -
сува прашањата во врска со именувањата и назна-
чувањата за кои е надлежен Извршниот совет и 
му дава на Советот мислења. -

Член 21 
Претседателот и членовите на Административ-

ната комисија , и на Комисијата за помилувања ги 
именува Советот од редот на своите членови. 
- -Претседателот и членовите на другите комисии 
Советот ги именува од редот на своите членови како 
и од редот на републичките секретари и други ре-
публички' функционери и општествените работници. 

6. Стручни совети 

Член 22 
Извршниот совет како советодавни тела може 

да образува стручни совету во одделни области. 
Стручните совети се должни, по барање од Из-

вршниот совет и неговите одбори и комисии како и 
одборите и комисиите на Собранието, да даваат ми-
слења и предлози по одделни прашања од нивниот 
делокруг. 

Претседателите и членовите на стручните со-
вети ги именува Извршниот совет. 

Делокругот и начинот на работата на стручните 
совети се утврдува со актот за нивното основање. 

7. Односи помеѓу Извршниот совет и Собранието 

Член 23 
Извршниот со,вет го претставува во Собранието 

претседателот на Советот, член на Советот што ќе 
го определи Советот или друг републички функцио-
нер што ќе го определи Советот. 

. . Член 24. 
Извршниот совет има право и должност да се 

грижи за подготвувањето на нацртите на законите 
и другите акти за спроведувањето на политиката 
што ја утврдило Собранието. 

Извршниот совет обезбедува републички орга-
ни на управата и, другите републичхш органи за по-
требите на Собранието, Неговите собори, одбора и 
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комисии да подготвуваат нацрти на одделни про-
писи и други акти и да вршат стручни работи. 

Член 25 
Републичкиот секретар кој на Извршниот со-

вет му поднел нацрт на закон, или неговиот заме-
ник, учествува како претставник на Советот во 
работата на одборите и соборите на Собранието. 

Советот може да определи свој член, републич-
ки секретар или негсш заменик или друг републички 
функционер како претставник на Советот да уче-
ствува во работата на одборите и соборите на Со-
бранието. 

Советот може да определи одделни членови на 
Советот, републички секретари или републички 
функционери за свои постојани претставници во од -
делни одбори на Собранието или за определени пра-
шања. 

Член 26 
Претставникот на Извршниот совет присуству-

ва на седниците на соборите и одборите на Собра-
нието, го изнесува ставот на Советот по одделни 
прашања, има право во името на Советот да пред-
лага амандмани на предлозите на законите и дру-
гите акти за кои одлучува Собранието и да се из-
јаснува за другите амандмани по предлозите на за-
коните и другите акти што ги утврдил Советот. 

Претставникот на Извршниот совет може да му 
предложи на соборот или одбор на Собранието да 
го одложи решавањето на одделно прашање за да 
може Извршниот совет да заземе став по него. 

Член 27 
Извршниот совет упатува свои повереници на 

седниците на соборите на Собранието и неговите 
одбори на кои се претресува предлог на закон или 
друг акт што го поднел Советот. 

Извршниот совет ќе упати повереници и кога 
тоа го бара собор, одбор или претседателот на Со-
бранието, или кога Советот смета дека е тоа по-
требно. 

Поверениците се определуваат од редот па 
функционерите и службениците во републичките 
органи на управата, или од редот на другите струч-
њаци. 

Повереникот дава известувања и објаснувања 
за предлозите на законите и другите акти и за дру-
гите прашања што соборот или одборот ги претре-
сува. 

Член 28 
Одговори на прашањата од пратениците упатени 

до Извршниот совет што се однесуваат на општата 
политика на Советот дава претседателот на Советот 
или членот на Советот кога ќе го определи Советот. 

Одговори на прашањата од пратениците по ра-
боти од надлежноста на Извршниот совет што се 
однесуваат на областите од делокругот на репуб-
личките секретаријати даваат републичките секре-
тари, ако Советот не определи поинаку. 
8. Односи меѓу Советот и републичките органи на 

управата 

Член 29 
Извршниот совет и неговите одбори можат па 

бараат од републичките органи на управата во рам-
ките на својот делокруг да подготват нацрт на за-

кон или друг акт, како и да изготват елаборати, 
документација и други материјали потребни за ра-
ботата на Советот. 

Член 30 
Извршниот совет може да бара од републич-

ките органи на управата извештаи за состојбата во 
одделни области1 од нивниот делокруг или за из-
вршувањето на определени задачи од надлежноста 
на овие органи. 

Советот може да му наложи на републички ор-
гани на управата да ја испита состојбата во опре-
делена област, да проучи определено прашање или 
во определен рок да изврши работа од својот дело-
круг и да му поднесе извештај за тоа. 

Советот може да ја претресе состојбата во од-
делни републички органи1 на управата и на основа 
претресот да определи мерки и задачи кои тие се 
должни да ги преземаат заради извршување на 
работите што со закон и Други прописи се ставени 
во нивен делокруг. 

Член 31 
Републичките секретаријати по своја иниција-

тива или по барање од Советот му поднесуваат на 
Советот нацрти на закони и други акти од надлеж-
носта на Собранието, заради утврдување предлози 
на закони, како и нацрти На прописи и други акти 
што ги донесува Советот. 

Член 32 
Републичките органи на управата се должни со 

нацртот на законот и предлогот на друг пропис 
или друг акт да му ги достават на Извршниот совет 
и сите начелни и други поважни забелешки на 
другите органи, установи и организации кои не ги 
усвоиле и да го образложат своето мислење за тие 
забелешки. 

Член 33 
Ако републички орган на управа е овластен да 

донесе пропис во согласност со друг орган на упра-
вата, а помеѓу овие два органа не можела да биде 
постигната согласност, Извршниот совет за решава-
ње на спорните прашања ќе им определи смерници 
кон кои тие се должни да се придржуваат. 

На ист начин ќе се постапи и ако помеѓу ре-
публичките органи на управата настане спор околу 
надлежноста или се појават други спорни прашања 
во вршењето работите од нивната надлежност. 

9. Стручни и други служби на Извршниот совет 

Член 34 
За вршење на стручни, административни и тех-

нички работи во врска со работењето на Извршниот 
совет се организираат стручни и други служби по-
требни за работа на Советот. 

За вршење на работите во врска со кадровските 
прашања од надлежноста на Советот, постои Уп-
рава за персонални прашања, 

За вршење на работите во врска со испитува-
њето на претставките и поплаките упатени до Со-
бранието и Извршниот совет, постои Биро за прет-
ставки и поплаки. 

Член 35 
За вршење на определени работи од делокругот 

на Извршниот совет можат во Советот да се име-
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нуваат републички секретари, советници на Сове-
тот и други функционери. 

Член 36 
За вршење стручни и други работи од надлеж-

носта на Извршниот совет, како и за потребите на 
претседателот и одделни членови на Советот по-
стојат кабинети и други организациони единици. 

10. Завршни одредби 

Член 37 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за организација и работа 
на Извршниот совет („,Службен весник на НРМ' 
бр 21/58, 20/59, 38/60 и 24/62 - пречистен текст -
26/62) како и другите прописи што се" во спротив-
ност со одредбите на овој закон. 

Член 38 
Овој закон влегува во сила со денот на кон-

ституирањето на новоизбраното Собрание на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

89. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, што Народното со-
брание на Народна Република Македонија го усвои 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
12 април 1963 година и на седницата на Соборот 
на производителите, одржана на 12 април 1963 
година. 

У бр. 10 
12 април 1963 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, 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 на пратениците на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија (Собрание) се вршат според одредбите на 
овој закон. 

Член 2 
Пратениците на Републичкиот собор на Со-

бранието ги избираат општинските собранија и 
граѓаните непосредно. 

Пратениците на Стопанскиот, Просветно-кул-
турниот, Социјално"здравствениот и Организационо-
политичкиот собор на Собранието (собори на ра-
ботните заедници) ги избира општинското собра-
ние односно две или повеќе општински собранија. 

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 Собра-
нието. 

Изборите за пратеници на Собранието се одр-
жуваат во месец мај. 

Почетокот на траењето на мандатот се смета 
од денот на верификацијата на мандатот. Манда-
тот на поранешните пратеници им престанува на 
15 мај во годината во која се вршат изборите, кога 
се верифицираат мандатите на новоизбраните! 
пратеници. 

Член 4 
Право да избира пратеник на Републичкиот 

собор и да биде избиран за пратеник на тој со-
бор 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 б 
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 работ-
на организација што се занимава со научни ис-
питувања 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; земјо-
делец — член на земјоделска задруга и земјодел-
ците — членови на други работни организации; 
занаетчија — член на комора; земјоделски и за-
наетчиски работници што работат вон работна 
организација; функционер на синдикатот во кој 
се зачленети работните луѓе од областа на сто-
панството. 

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 органи-
зации во областа на просветата, науката, уметнос-
та и другите области на културата и физичката 
култура, како и функционер на синдикатот во кој 
се зачленети работните луѓе во тие области. 
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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 организа-
ции во областа на здравството, социјалните служ-
би, како и функционер на синдикатот во кој се 
зачленети 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 управу-
вање на здружение на работни организации, како 
и функционер На општествено-политичка органи-
зација или здружение чија дејност се однесува на 
прашања од областа на општествено-политичкиот 
систем. 

Член 10 
За член на секој собор на работните заедница 

може да биде избиран и работен човек што ра-
боти во државен орган и функционер на огтште--
ствено-политичка организација или здружение, кој 
се занимава јавно со прашања од соодветната 
област. 

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

Член 11 
Избори за пратеници распишува претседателот 

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

жат најдоцна еден месец пред истекот на избор-
ниот 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 распуштањето 
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 ре-
публички 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 ферификацијата 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 оп-
штина во единствено подрачје на кое се образува 
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 прате-

ник 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 избира-
чите, како и со овој закон определен број На из-
бирачи. 

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 другл 
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 кандидирање^, орга-
низациите на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ можат, со учество на претставници 
на општествено-политичките и другите организа-
ции, 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 . со-
бор од избирачите се вршат во недела и тоа во 
ист ден на целата територија на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Со одлуката за распишување на изборите се 
определува и денот на одржувањето на изборите. 
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Член 19 
Ако изборите за републички пратеници во 

општинското собрание се вршат во истиот ден 
кога и изборите за сојузни пратеници, сите из-
борни дејства се вршат одделно за Собранието, 
а одделно 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 дејства можат да се вршат на исти 
избирачки места, но со спроведувањето на избо-
рите раководат посебни избирачки одбори и сите 
изборни дејства се вршат одделно за секој собор. 

Ако кандидирањето на републички пратеници 
се врши во истиот ден кога и кандидирањето на 
пратеници за Сојузната скупштина, кандидирање^) 
може да се врши на истите собири на избира -
чите 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 определело 
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 нај-
доцна петнаесет дена од денот на одржаните из-
бори. 

Член 22 
На пратеник му престанува мандатот пред ис-

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

твор 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 прате-
никот 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 со-
брание односно две третини од сите одборници на 
секое од општинските собранија во кои е избран 

Член 25 
На пратеникот што е отповикан му престанува 

пратеничката функција од денот кога Собранието 
ќе утврди дека мандатот му престанал со отпо-
викување. 

Член 26 
Гласањето на изборите и гласањето за отпо-

викувањето е тајно и се врши со гласачки лив-
чиња. 

Избирачите гласаат 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 запишам 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 каже 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 из-
борни 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, околиски изборни комисии и општински 
изборни комисии. 

Член 31 
Републичката изборна комисија ја сочинуваат 

претседател, секретар и пет членови. 
Околиските и општинските изборни комисии 

ги сочинуваат претседател, секретар и еден член. 
На претседателот, секретарот и членовите на 

изборните комисии им се определуваат заменици. 

Член 32 
Членовите на Републичката изборна комисија 

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

Претседателот на Републичката изборна ко-
мисија и неговиот заменик се именуваат од редот 
на судиите на Врховниот суд на Македонија, а 
претседателите на околиските изборни комисии и 
нивните заменици од редот на судиите. Претсе-
дателите на општинските изборни комисии и нив-
ните заменици се именуваат од редот 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 раОотат 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 грижи 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 избо-
рите; 

4) ги објавува резултатите на изборите за 
пратеници на Собранието, како и резултатите на 
гласањето 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 
обрасци за извршувањето на овој закон. 

Материјални средства за спроведување на из-
борите обезбедува Собранието 

Член 34 
Околиските изборни комисии: 
1) Ја усогласуваат работата и им даваат упат-

ства на општинските изборни комисии за спрове-
дување на изборите; 

2) обезбедуваат извршување на технички под-
готовки за изборите на подрачјето на околијата; 

3) вршат и други задачи според одредбите на 
овој закон. ѕ 

Член 35 
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 изби-

рачките одбори и вршат надзор над нивната ра-
бота; 

6) издаваат соопштенија за резултатите на из-
борите на своето подрачје; 

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

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

Член 36 
Со гласањето за избор и отповикување на пра-

тениците на Републичкиот собор раководат изби-
рачки одбори. 

Избирачки одбори се образуваат за секое мес-
то во кое се врши гласање (избирачко место). Из-
бирачките места ги определува општинската из-
борна комисија. 

Избирачките одбори обезбедуваат правилност 
и тајност на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседател 
и два члена. 

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

Член 37 
Со изборот на пратеници во општинското со-

брание раководи претседателот на општинското 
собрание со помош на два одборника на општин-
ското собрание што ќе ги определи собранието. 

Член 38 
Член на изборна комисија или на избирачки 

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 органи. 

За член на изборна комисија или избирачки 
одбор, како и за нивни заменик, не може да биде 
noci г.вен пратеник за чие отповикување се гласа. 

Член 39 
Органите за спроведување на изборите и гласа-

њето за отповикување одлучуваат со мнозинство на 
гласови на своите членови. 

Око л иска та и општинската изборна комисија и 
избирачкиот одбор можат да одлучуваат само во 
полн состав. 

Член 40 
Општинското собрание и другите органи се 

должни да им даваат помош на изборните комисии 
и на избирачките одбори во извршувањето на нив-
ните задачи, 
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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 41 
Собири на избирачите за предлагање кандидати 

за пратеници на Републичкиот собор се одржуваат 
за оние подрачја за кои се одржуваат собири на 
избирачите за предлагање на кандидати за одбор-
ници на општинскиот собор. 

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

Член 42 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

л о т 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 определениот 
рок, во натамошен рок од пет дена собирот ќе го 
свика општинската изборна комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачите се обја-
вува на вообичаен начин најдоцна три дена пред 
неговото одржување со означување на дневниот ред 
на собирот. 

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

Член 43 
Собирот на избирачите свикан за предлагање 

На кандидати може да се одржи ако присуствува 
најмалку една десетина од вкупниот број на изби-
рачи од 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 изби-
рачите определен со претходниот став, тој може да 
се одржи по истекот на еден час од времето опре-
делено за почетокот на собирот со присутниот број 
На избирачи или одржувањето на собирот може да 
се одложи односно да се свика нов собир на изби-
рачите. 

Член 44 
Право на одлучување на собирот на избирачите 

имаат само лицата што имаат избирачко право и 
имаат пребивалипгге односно боравиште на подрач-
јето за кое се одржува собирот, а се запишани во 
избирачкиот список. 

Член 45 
' Претседателот на општинското собрание или од-

борникот на општинското собрание што тој ќе ги 
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 отвора и со не-
говата работа до изборот на претседателство на со-
бирот раководи лицето што ќе го определи општин-
ската изборна комисија. 

Член 46 
Со работата на собирот на избирачите раководи 

претседателство на собирот што го избираат изби-
рачите на собирот од својата средина. Претседател-
ството 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, запис-
ничарот и заверувачите на записникот. 

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

Член 47 
По изборот на претседателството на собирот на 

избирачите претседавачот ја објаснува целта на 
свикувањето на собирот и Начинот на неговата ра-
бота и ги чита одредбите на член 44 и 45—50 од 
овој закон. 

Потоа претседавачот на собирот предлага дне-
вен ред: 

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

Член 48 
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 кандидат 
влегува во листата на кандидати за која собирот 
гласа 

Предлозите се поднесуваат усно. 

Член 49 
По свршеното предлагање на кандидати се при-

стапува 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 ба-
раат да се изврши пребројување На гласовите. 

Член 50 
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 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 изби-
рачите. 



12^ април 1963 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 - Стр. 263 

Член 51 
Кандидат на собирите на избирачите во избор-

ната единица станува секој кандидат чија канди-
датура е прифатена на собирите на избирачите што 
опфаќаат најмалку една петтана од вкупниот број 
од избирачите запишани во избирачките списоци 
за подрачјето на изборната единица 

Член 52 
Записникот на собирот на избирачите содржи 

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 отворил 
собирот; фамилијарно, татково и родено име на 
членовите на претседателството на собирот, на за-
писничарот и на заверувачите на записникот; вку-
пен број на избирачи запишани во избирачкиот спи-
сок за подрачјето за кое се одржува собирот; број 
на присутните избирачи; дневниот ред на собирот' 
кои кандидати биле предложени; кои кандидати се 
прифатени и со колкав број гласови; на кој начин 
е утврден резултатот на гласањето; други окол-
ности од значење за работата на собирот 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 и 
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 из-
бирачите го потпишува претседавачот на собирот 
на избирачите. Покрај потписот мора да се означи 
и неговото фамилијарно, татково и родено име, за-
нимање и место на живеење. Неговиот потпис мора 
да биде заверен од органот надлежен за заверу-
вање. 

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 пот-
врдата од претходниот став ако се веќе приложени 
кон предлогот на кандидатурата на некој друг со-
бир на избирачите на истата изборна единица. 

б) Од група избирачи 

Член 54 
Кандидат за пратеник на Републичкиот собор 

може да предложи и група од сто избирачи од 

подрачјето на изборната единица, што се запишани 
во избирачкиот список. 

Ако изборната единица ја сочинуваат ховеќе 
општини, предлагачите на кандидатурата м аат да 
бидат најмалку од половината општини од подрач-
јето на изборната единица, со тоа што од секоја од 
тие општини мора да има најмалку по десет пред-
лагачи. 

Член 55 
Предлогот на кандидатура на група избирачи 

содржи: 
1) означување дека предлогот се поднесува за 

избор на пратеник на Републичкиот собор, како и 
означување на изборната единица и денот на из-
борите ; 

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

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

Член 56 
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, а пред-
лагачите во избирачкиот список на подрачјето на 
изборната единица. Потврдата може да се даде и 
на предлогот на кандидатурата. 

Член 57 
Едно лице може да биде предлагач само на ед-

на кандидатура на група избирачи. Ако исто лице 
како предлагач потпише два или повеќе предлози 
на кандидатури, ќе се смета за предлагач само на 
онаа кандидатура што прва е поднесена на пот-
врдување. 

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

Член 58 
Предлагање на кандидати за пратеници на секој 

собор на работните заедници се врши на собирите 
на работните луте. 

Собирите на работните луѓе според овој закон 
се одржуваат во работните организации (стопанска 
организација, земјоделска задруга, установа) и ра-
ботните заедници во државен орган, општествено-
полптичка 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 со-
брание. 

Член 59 
Предлагање на кандидати за пратеници на Сто-

панскиот собор се врши на собири на работните лу-
ѓе во работните организации во областа на произ-
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водството, сообраќајот и врските, трговијата, уго-
стителството, туризмот, занаетчиството, комунални-
те дејности, банкарството, издавачката, новинската 
или друга стопанска дејност. 

На собирот на работните луѓе учествуваат сите 
работни луте што работат во работната организа-
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 статутот на задругата односно на другата ра-
ботна организација се сметаат за нејзини членови, 
земјоделските работници што работат вол работна 
организација, занаетчиите — членови на комора и 
занаетчиските работници што работат вон работна 
организација. 

Член 60 
Предлагање на кандидати за пратеници на Пр)-

светно-културниот собор се Брши на собирите на 
работните луѓе во работните организации и други 
работни заедници во областа на просветата, нау-
ката, уметноста и другите области на културата и 
физичката култура (основни, средни, виши и ви-
соки школи, факултети, научни установи, музеи, 
библиотеки, театри, радио-станици, телевизиски 
станици, издавачки и новински установи, установи 
во областа на информативната служба и др). 

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

Член 61 
Предлагање на кандидати за пратеници на Со-

циј ално-здравствениот собор се врши на собирите 
на работните луѓе во работните организации одно-
сно работните заедници во областа на здравството 
и социјалните служби (здравствени станици, ди-
спанзер^ центри за здравствена заштита на мајки 
и деца, здравствени домови, станици за брза по-
мош, 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 орга-
низација односно во работна заедница учествуваат 
сите работни луѓе што работат во таа организација 
односно заедница. 

Член 62 
Предлагање на кандидати за пратеници на Ор-

ганизационо-политичкиот собор се врши на собири 
на работните луѓе во сите работни организации, 
како и во работните заедници во државните органи, 
општествено-политичките организации и здружени-
јата. 

На собирот на работните луѓе во работната орга-
низација и во работната заедница во државен ор-
ган. општествено-политичка организација односно 

здружение учествуваат сите работни луѓе што ра-
ботат во таа организација односно заедница. 

Член 63 
Општинската изборна комисија најдоцна три 

дена од денот на распишувањето на изборите со 
оглас објавува за која работна организација, погон-
ска или деловна единица односно работна заед-
ница во државен орган, општествено-политичка ор-
ганизација или здружение се одржува посебен со-
бир, како и за кои од тие организации, односно 
работни заедници се одржуваат заеднички собири 
заради предлагање на кандидати за пратеници, ка-
ко и местото на нивното одржување. 

Член 64 
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 упра-
вување; во погоните или другите деловни единици 
што немаат органи на управување собирот го сви-
кува раководителот на работната единица за која 
се одржува посебен собир, а во работната заедница 
— функционерот кој раководи со работата на орга-
нот, организацијата односно службата (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 односно заедницата во 
која се одржува собирот односно функционерот кој 
раководи со работата на органот, организацијава 
односно службата. 

Член 65 
Право да предлагаат кандидати и да одлучуваат 

на собирот на работните луѓе во работна органи-
зација или во работна заедница имаат само ра-
ботните луѓе што работат во работната организа-
ција, односно работната заедница за која собирот 
се одржува односно другите работни луѓе кои имаат 
право да учествуваат на собирот и имаат изби-
рачко право. 

Член 66 
Собирот на работните луѓе во работната орга-

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

Член 67 
За кандидат на собирите на работните луѓе 

во работните организации односно во работните за-
едници на подрачјето на изборната единица се сме-
та кандидатот чија кандидатура е прифатена на 
собирите што опфаќаат најмалку една петтина од 
сите работни луѓе во работните организации од-
носно работните заедници. 

Член 68 
Доколку со одредбите на чл. 58—67 од овој за-

кон не е поинаку определено, на работата на со-
бирите на работните луѓе сходно се применуваат 
одредбите на чл. 41'—52 од овој закон. 
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Глава IV 

ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Член 69 
Предлогот на кандидатурата на собирот на из-

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

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 70 
Општинската изборна комисија веднаш по при-

емот 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 кан-
дидатот 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 ис -
текот 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 71 
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 53 односно член 67 од 
овој закон, па ако установи дека и тој услов е ис-
полнет ќе ја потврди поднесената кандидатура. 

Член 72 
Ако општинската изборна комисија утврди дека 

во поглед на одделни или за сите кандидати не е 
исполнет условот од член 53 односно член 67 од 
овој закон, тоа ќе го утврди со образложено ре-
шение и решението ќе им го достави на подноси-
телите на предлогот на кандидатурата. 

Ако општинската изборна комисија утврди дека 
одделен кандидат што ги исполнува условите од чл 
53 и 67 од овој закон, не може според законот да 
биде избиран за пратеник, со решение ќе го одбие 
предлогот на кандидатурата и за тоа, со доставу-
вање на решението, ќе ги извести подносителите на 
предлогот на кандидатурата. 

Ако исто лице е предложено за кандидат во 
повеќе од една изборна единица или за кандидат 
за пратеник на повеќе собори, општинската изборна 
комисија ќе го одбие предлогот на кандида "турата 
што е поднесен подоцна и за тоа ќе ги извести под-

носителите на предлогот на кандидатурата со до-
ставување на решение. 

Член 73 
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 истекот 
на рокот определен за отстранување на недоста-
тоците. 

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

Редот на кандидатурите што ги предложиле 
собирите на избирачите односно собирите на работ-
ните 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 канди-
датурата, опфаќа два или повеќе кандидати што се 
опфатени и во претходните предлози, редот на нив-
ните кандидатури се определува според редот по 
кој имињата на тие кандидати се наведени во по-
следниот предлог. 

Член 74 
Ако во предлогот на кандидатурата нема недо-

статоци 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 примена и која е 
таа по ред. За потврдување на предлогот на кан-
дидатурата комисијата ги известува подносителите 
со решение што го објавува на огласната табла во 
службените простории. Оваа објава го заменува 
доставувањето на решението. 

Член 75 
Ако предлогот на кандидатурата им бил вратен 

на подносителите заради отстранување на формал-
ни недостатоци, а подносителите постапат според 
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 76 
Општинската изборна комисија ќе објави во 

своите службени простории за секој потврден пред-
лог на кандидатура, веднаш, по неговото потврду-
вање, дека предлогот на кандидатурата е потврден. 
Ова објавување го заменува доставувањето на ре-
шението за потврдување на предлогот на канди-
датурата. 

Решението за потврдување на кандидатурите 
со утврдената листа на кандидати за секој собор 
на Собранието општинската изборна комисија го до-
ставува на општинските собранија од подрачјето 
на изборната единица, а решението за потврдува-
њето на кандидатурите на пратениците за соборите 
на работните заедници на Собранието го доставува 
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до Републичката изборна комисија преку надлеж-
ната околиска изборна комисија. 

Член 77 
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 мо-
же, На собирите на избирачите односно на собирите 
на работните луѓе, дополнително а најдоцна десет 
дена пред денот на изборите во општинските со-
бранија, да се предлагаат нови кандидати. 

Најмалку дваесет избирачи од подрачјето за 
кое се предлага свикување на собирот односно нај-
малку дваесет работни луѓе што работат во работна 
организација односно работна заедница имаат пра-
во 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 свикување 
на собирот, собирот можат да го свикаат предла-
гачите сами, за што ја известуваат веднаш оп-
штинската изборна комисија. Во овој случај со-
бирот го отвора и со неговата работа, до изборот 
на претседателство на собирот, раководи лице што 
ќе го определи општинската изборна комисија. 

Во поглед свикувањето и работата на овие со-
бири сходно се применуваат одредбите на чл. 41—52 
и чл. 58—68 од овој закон. 

Член 78 
Во случај на смрт на кандидат чија канди-

датура е потврдена, собирот односно групата што 
ја предложила кандидатурата може наместо ум-
рениот 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 77 став 2—4 од овој закон. 

Предлогот на новата кандидатура што го пред-
лага група на избирачи мора да биде потпишан 
од определен број на избирачи (член 54) од кои 
најмалку педесет мораат да бидат од редот на 
предлагачите што го потпишале предлогот на кан-
дидатурата за умрениот кандидат. 

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 ус-
ловите за кандидат за пратеник. 

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

Член 79 
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 кандидатура можат најдоцна 
десет дена пред денот на изборите во општинските 
собранија да и поднесат на општинската изборна 
комисија кандидатура за друг кандидат. 

Член 80 
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 81 
Во случаите од чл. 78—80 од овој закон во по-

глед на утврдувањето на нови кандидати на со-
бирите на избирачите односно собирите на работ-
ните луѓе и во поглед на кандидатурите на тие 
кандидати важат одредбите ед чл. 46—53 односно 
чл. 64—68 од овој закон. 

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

Член 82 
Општинската изборна комисија најдоцна десет 

дена пред денот определен за избори на прате-
ници во општинските собранија ќе ја објави лис-
тата на сите потврдени кандидатури со назначу-
вање на изборните единици и соборите за кои се 
одделни кандидати кандидирани и тоа во сите ме-
ста 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 83 
Изборот на пратениците на сите собори на Со-

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

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

Член 84 
Заедничка седница на соборите на општинското 

собрание за избор на пратеници свикува претсе-
дателот на општинското собрание најдоцна пет дена 
пред денот определен за избор на пратеници во 
општинското собрание. 
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Ако претседателот не го свика општинското 
собрание во рокот од претходниот став, седницата 
ќе ја свика општинската изборна комисија. 

Член 85 
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 одборниците 
од претходниот став ќе се одржи нова седница 
најдоцна во рок од седум дена од денот определен 
за одржување на неодржаната седница. 

Член 86 
Откако ќе утврди дека општинското собрание 

може полноважно да решава, претседателот ја 
соопштува целта на свикувањето на седницата и 
го објавува почетокот на изборите. 

Член 87 
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 луѓе чии пред-
лози на кандидатури ги потврдила надлежната из-
борна комисија. 

Член 88 
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 
соборите 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 фамилијарно^, татковото и роденото име 
на секој кандидат од потврдените предлози на кан-
дидатурите. 

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 кандидату-
рите и тоа според овој ред: Стопански собор, Про-
светно-културен собор, Социјално-здравствен собор 
и Организационо-политички собор. 

На гласачките ливчиња прво се наведуваат ими-
њата 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 потврдените 
предлози на кандидатурите што се предложени 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 89 
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 истакнат 
огласи за потврдувањето на секој предлог на кан-
дидатура за секој собор на Собранието. 

Член 90 
Претседателот на општинското собрание ќе му 

даде на секој одборник гласачко ливче одделно за 
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 кан-
дидат за секој собор на Собранието во една из-
борна единица. 

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

Член 91 
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 прво се утврдува, според списокот на 
одборници^ 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 општин-
ското собрание и бројот на предадените гласачки 
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 92 
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 се-
кој одделен кандидат и колку имало неважни 
гласачки ливчиња; текот на гласањето и други 
околности од значење за гласањето, како и евен-
туални приговори на одборници!^ во поглед пра-
вилноста на гласањето; час на свршувањето на 
гласањето. 
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Записникот го потпишува претседателот на оп-
штинското собрание и двата одборника (член 37). 

Член 93 
Претседателот на општинското собрание најит-

но и доставува на општинската изборна комисија 
посебен омот со изборните акти кој содржи: запис-
ник од седницата на општинското собрание; список 
на одборниците на општинското собрание на осно-
ва кој се гласало и сите гласачки ливчиња. 

2) Утврдување на резултатите на гласањето во 
изборната единица 

Член 94 
Резултатите на гласањето во изборната единица 

ги утврдува надлежната општинска изборна коми-
сија на основа на изборните акти и тоа за секој 
собор на Собранието одделно. 

Член 95 
Општинската изборна комисија претходно утвр-

дува колку одборници има секое општинско собра-
ние и колку вкупно одборници гласале, колку гла-
сови добил одделен кандидат во одделно општин-
ско собрание, а колку во целата изборна единица, 
како и колку имало неважни гласачки ливчиња и 
на основа на тоа ги утврдува резултатите на гла-
сањето. 

Член 96 
Во општинското собрание е избран кандидатот 

за пратеник во Републичкиот собор што добил 
мнозинство на гласови на сите одборници на оп-
штинското собрание. 

Ако во општинското собрание ниту еден кан-
дидат не добие мнозинство на гласови на сите одбор-
ници на општинското собрание, граѓаните избираат 
пратеник за Републичкиот собор меѓу оние двајца 
кандидати што во општинското собрание добиле 
најголем број гласови. 

Ако изборната единица ја сочинуваат две или 
повеќе општини, во општинските собранија е из-
бран кандидатот за пратеник на Републичкиот со-
бор што добил мнозинство на гласови на сите чле-
нови во секое општинско собрание од подрачјето 
на изборната единица. Ако ниту еден од кандида-
тите не го добие потребното мнозинство, граѓаните 
избираат пратеник на Републичкиот собор меѓу 
оние кандидати што во кое било општинско со-
брание од подрачјето на изборната единица добиле 
најголем број на гласови. 

Ако во општинското собрание односно општин-
ските собранија два или повеќе кандидати со нај-
голем број на гласови добиле еднаков број на гла-
сови, граѓаните избираат пратеник на Републич-
киот собор меѓу сите тие кандидати. 

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 одборници 
на општинското собрание. 

Ако ниту еден од кандидатите не добие во оп-
штинското собрание мнозинство на гласови од прет-
ходниот став, изборот се повторува и на повтор-

ниот 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 Организационо-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 чо 
секое општинско собрание, изборот се повторува 
по втор пат и на повторниот избор е избран кан-
дидатот што добил најголем број на гласови во со-
бранието на една или повеќе општини од подрач-
јето на изборната единица на чија територија ра-
боти повеќе од половината од вкупниот број ра-
ботни луѓе од соодветната област на трудот. Ако 
ниту на вториот повторен избор не се постигне по-
требно мнозинство целата изборна постапка се пов-
торува. 

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 единица 
чии предлози на кандидатури ги потврдила оп-
штинската 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; 

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. С^кој 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 се-
кој кандидат што е избран за пратеник и за кој 
собор на Собранието. 

Член 100 
Општинската изборна комисија им издава на 

избраните пратеници на Стопанскиот, Про свети о -
културниот, Социјално-здравствениот и Организа-
ционо-политичкиот собор уверение дека се избра-



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 - Стр. 269 

ни за пратеници и е должна за резултатот на из-
борот во изборната единица за овие собори веднаш 
да ја извести Републичката изборна комисија и 
да и го достави изборниот материјал преку над-
лежната околиска изборна комисија. 

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 Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Член 101 
Општинската изборна комисија е должна за 

резултатите на изборот на кандидатите за прате-
ници на Републичкиот собор во општинското со-
брание односно општинските собранија веднаш да 
ја извести Републичката изборна комисија, и да и 
го достави изборниот материјал греку надлежната 
околиска изборна комисија. 

3) Објавуваше и огласување на кандидатите 
избрани во општинското собрание за пратеници на 

Републичкиот собор 

Член 102 
Републичката изборна комисија е должна нај-

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" имињата 
на кандидатите избрани во општинското собрание 
односно општинските собранија како и изборните 
единици во кои тие кандидати се избрани. 

Во случаите од член 77 и 80 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 77 и 80 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 
f 

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 предлог 
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 назначу-
вање кои избирачи на кое избирачко место ќе 
гласаат. 

Член 106 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 
петстотини избирачи. Во болниците, санаториумите, 
породилиштата, инвалидските домови и слични ус-
танови во кои има повеќе од дваесет и пет изби-
рачи се определува посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна про-
сторија. 

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

Член 107 
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 
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 избирач-
ко право. 

Претседателот на општинската изборна коми-
сија ќе му издаде најдоцна 48 часа пред денот на 
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 коми-
сија. 

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 гла-
сачки 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 па Републичкиот собор. 

Член НО 
Ако во општинското собрание односно општин-

ските собранија се избрани два или повеќе канди-
дати за пратеници на Републичкиот собор, на гла-
сачкото ливче се испишуваат прво имињата на оние 
кандидати што се предложени од собирите на из-
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бирачите и тоа по редот по кој предлозите на кан-
дидатурите се поднесени на општинската изборна 
комисија, а потоа се испишуваат имињата на кан-
дидатите што се предложени од група на избирачи, 
ако такви има и тоа по редот по кој 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 потребниот 
материјал за гласање (гласачки кутии, гласачки 
ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, 
оглас на изборната комисија), а избирачкиот од-
бор е должен истиот ден да утврди дали сите под-
готовки потребни за гласањето се правилно извр-
шени 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 запис-
ник, што го потпишуваат сите членови на изби-
рачкиот одбор и присутните претставници на кан-
дидатите. 

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 изби-
рачкото место тоа ќе се внесе во записникот, но 
гласањето продолжува без него. 

Член 114 . 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош на останатите членови на одборот, за 
одржување на редот и мирот, за време на гласа-
њето. Во случај на потреба претседателот ќе поба-
ра помош од припадниците на Народната милиција, 
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 случајот 
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 потпол-
ност 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 зао-
кружување 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 поради 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 одлука 
и ќе ја забележи во записникот. 

Член 118 
Избирачот е должен откако ќе гласа да го на-

пушти 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 забележи, тоа ќе се внесе во запис-
никот. 

Ако некој избирач се јави да гласа, а на него-
во име некој веќе гласал, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди фамилијарно^, 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 и тоа на основа на 
потврда од надлежниот орган дека е внесен во 
избирачкиот список. Тој избирач гласа за канди-
датите чии предлози на кандидатури се потврдени 
за изборната единица на чие подрачје се наоѓа на 
денот на изборите. 

Потврди од претходниот став можат да се из-
даваат од денот на распишувањето на изборите до 
три дена пред изборите. При издавањето на вакви 
потврди ќе се назначи во избирачкиот список дека 
на соодветното лице му е издадена потврда. 

Во записникот за гласањето ќе се внесе фами-
лијарното, таковото и роденото име на секој изби-
рач што гласал на основа на потврда, а не е внесеа 
во избирачкиот список за тоа избирачко место. 
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Член 121 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

во случај на нереди избирачкиот одбор може да го 
прекине гласањето додека редот не се воспостави. 
Времето за кое гласањето морало да биде преки-
нато и причините за прекинувањето на гласањето 
се внесуваат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа 
никој не смее да се пушти во него, но на избира-
чите 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 преки-
нот 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 претставниците 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 мислење или да стави забе-
лешки на записникот. 

3) Утврдување на резултатите на гласањето на 
избирачките места 

Член 123 
По свршеното гласање избирачкиот одбор нај-

напред ќе ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и ќе ги стави во посебен омот, што ќе го 
затвори и запечати. 

Потоа избирачкиот одбор го утврдува, според 
изводот од избирачкиот список и на основа потвр-
дите, вкупниот број на избирачи што гласале. 
Потоа, избирачкиот одбор ја отвора гласачката 
кутија и ги пребројува гласовите. Пребројувањето 
на гласовите се врши на следниот начин: претсе-
дателот на избирачкиот одбор вади од гласачката 
кутија едно по едно гласачко ливче и од секое лив-
че го чита името на кандидатот за кој избирачот 
гласал и ги одделува оние ливчиња што се прогла-
сени за неважни; еден од членовите на избирач-
киот одбор бележи за секој кандидат посебно колку 
гласови добил, како и колку имало ливчиња про-
гласени за неважни; секое прочитано ливче прет-
седателот го предава на другиот член на изби-
рачкиот одбор. 

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

К^ко неважно се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на 
повеќе од еден кандидат како и ливчето на кое се 
вне"сени и заокружени нови имиња, непополнетото 
ливче како и ливчето што е пополното така што 
да не може со сигурност да се утврди за кој кан-
дидат избирачот гласал. 

Ако се јави разлика меѓу бројот на гласовите 
според изводот од избирачкиот список, односно 
меѓу збирот на тој број и бројот на избирачите 
што гласале на основа на потврда и бројот на гла-
совите според гласачките ливчиња, важи резулта-
тот на гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 124 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди ре-

зултатот на гласањето, во записникот за гласањето 
ќе внесе особено: колку избирачи имало според 
изводот од избирачкиот список на тоа избирачко 
место; колку избирачи гласале според изводот од 
избирачкиот список; колку на основа на потврда 
и колку вкупно; колку гласови добил секој одде-
лен кандидат и колку имало неважни гласачки 
ливчиња. 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 претставник 
на кандидатот може да стави забелешки на за-
писникот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се 
издаде по нивно барање потврда за резултатот на 
гласањето. Претседателот на избирачкиот одбор 
ќе го објави јавно резултатот на гласањето пред 
зградата во која се гласало. 

Член 125 
По свршеното пребројување на гласовите изби-

рачкиот одбор ќе ги стави во одделен омот запис-
никот со изводот од избирачкиот список, потврдите 
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. 

Избирачкиот одбор потоа најитно и по најкус 
пат омотот со изборните акти го доставува на 
надлежната општинска комисија на начинот што 
ќе го определи Републичката изборна комисија. 

Член 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 гла-
сало мнозинството од сите избирачи што се запи-
шани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица. 

Ако не е постигнато мнозинството од претход-
ниот став се вршат повторни избори. 
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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 едини-
ца, колку гласови добил секој кандидат во целата из-
борна единица, како и тоа колку неважни гласачки 
ливчиња имало и на основа тоа утврдува Кој кан-
дидат во смисла на член 128 од овој закон е избран 
за пратеник. 

Ако изборната комисија утврди дека кандида-
тот што сам учествува во изборот не го добил по-
требното мнозинство (член 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 Републичката изборна комисија, преку око-
лината изборна комисија 

Ако изборната комисија утврди неправилности 
при спроведувањето на изборите на одделни изби-
рачки места или на целата изборна единица што 
битно влијаеле или можеле да влијаат на резул-
татот на изборите, ќе го поништи гласањето на 
избирачките 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 едини-

ца како и фамилијарно^, 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 
изборната комисија. Секој член на изборната коми-
сија 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 
пратеник како и бројот на неважните гласачки 
ливчиња. Општинската изборна комисија ќе им 
достави на сите општински собранија на подрач-
јето на изборната единица извештај за тоа, за да 
го објават на вообичаен начин. 

Општинската изборна комисија му издава на 
избраниот кандидат уверение дека е избран за 

пратеник на Републичкиот собор. 
Општинската изборна комисија најитно и по 

најкус пат го доставува до околиската изборна ко-
мисија записникот со сите изборни акти, а околи-
лиската изборна комисија овој материјал го доста-
вува најитно и по најкус пат до Републичката 
изборна комисија. 

Член 132 
Републичката изборна комисија се состанува 

штом ќе ги добие изборните акти. Републичката 
изборна комисија, на основа на изборните акти, 
ќе му поднесе извештај на Републичкиот собор за 
резултатите на изборите за пратеници во Републич-
киот собор по изборни единици, а заедно со извеш-
тајот ќе ги достави и сите изборни акти. 

Извештајот на Републичката изборна комнен ја 
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 канди-
дат 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 потреб-
но мнозинство (член 97 ст. 4). 

Повторни избори за пратеници се вршат и во 
случај кога во постапката за верификација на 
мандатите во соодветниот собор на Собранието се 
поништи изборот на пратеникот поради неправил-
ности 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 ч 
На повторните избори за пратеници што се 

вршат од причините наведени во член 133 став 1 
точ. 1 и 2 од овој закон гласањето во општинското 
собрание се врши според постојните, како и според 
дополнително потврдените предлози на кандида-
тури. 

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

Во случаите од член 133 став 1 точ. 3 од овој 
закон, повторен избор се врши само меѓу кандида-
тите што добиле еднаков број на гласови. 
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Член 136 
Повторните избори за пратеници ги распишу-

ва 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 вен 
кој ќе се одржат изборите. 

Повторните избори за пратеници на Републич-
киот собор од граѓаните се вршат во втората на-
редна 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 нај-
доцна пет дена пред денот определен за тие избори. 
Комисијата 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 манда-
тот на пратеникот! 

Дополнителните избори се распишуваат само 
ако до редовниот истек на мандатот на пратеникот 
преостануваат повеќе од шест месеци. 

Член 140 
Дополнителните избори се одржуваат во рок 

од три месеци од денот кога соодветното прате-
ничко место останало упразнето. 

Одлуката за дополнителните избори се објавува 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" најдоцна шест недели пред денот оп-
ределен за избори. е 

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 III, IV, V и VI од овој закон. 

Глава VIII 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

1) Предлагање на отповикувањето 
а) Од 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 

од с о б и р и т е на р а б о т н и т е л у ѓ е 

Член 142 
Постапката за отповикување на пратеник на 

Републичкиот собор се покренува по предлог од 
собирите на избирачите ако за покренувањето 
на постапката се изјасни мнозинство на избирачите 
на собирите што опфаќаат најмалку една третина 
од сите избирачи -на изборната единица во која 
е избран.пратеникот чие отповикување се предлага, 
или по предлог од најмалку една третина од вкуп-

ниот број на 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 58—62) во соодветната област 
на трудот и други работни луѓе што имаат право 
да предлагаат кандидати за избор на пратеници 
на соодветниот собор на Собранието, и ако за по-
кренување на постапката се изјасни мнозинството 
на работните луѓе на собирите на кои учествувале 
најмалку една третина од сите работни луѓе од 
подрачјето на изборната единица во која е избран 
пратеникот чие- отповикување се предлага. 

Член 144 
Предлог за свикување на собирите на изби-

рачите за покренување на постапка за отповику-
вање на пратеник на Републичкиот собор, можат 
да поднесат најмалку педесет избирачи, а предлог 
за свикување на собир на работните луѓе за отпо-
викување на пратеник во некој од соборите на 
работните заедници на Собранието — најмалку 
педесет работни луѓе што имаат право да предла-
гаат кандидати за избор на пратеници на соодвет-
ниот собор. 

Предлог за свикување на собири на избира-
чите односно собирите на работните луѓе за покре-
нување на постапка за отповикување на пратеник 
може да поднесе и мнозинството на одборници на 
општинското собрание на чие подрачје е избран 
пратеникот чие отповикување се предлага. 

Предлогот за свикување на собирот за покре-
нување на постапка за отповикување се поднесува 
писмено. 

Член 145 
Предлогот на избирачите за свикување на со-

бири на избирачите за покренување на постапка 
за отповикување на пратеници на Републичкиот 
собор му се поднесува на претседателот на надлеж-
ното општинско собрание, а за тоа истовремено 
се известува и надлежната општинска изборна 
комисија. 

Предлогот за свикување на собири на работ-
ните луѓе во работна организација односно во ра-
ботна заедница за покренување на постапка за 
отповикување на пратеник на еден од соборите 
на работните заедници на Собранието се доставува 
на претседателот на работничкиот совет или нему 
соодветниот орган на управување на работната ор-
ганизација односно на функционерот на работна 
заедница во државен орган, општествено-политичка 
организација или здружение (свикувач на собирот), 
а за тоа истовремено се известува и надлежната 
општинска изборна комисија. 

Член 146 
Собирот на избирачите за покренување на по-

стапка за отповикување на пратеник го свикува 
претседателот на општинското собрание, а собирот 
на работните луѓе — свикувачот на собирот на кој 
му е упатен предлогот за свикување на собирот, 
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Ако претседателот на општинското собрание 
односно свикуваат на собиров не свика собир на 
избирачите односно собир на работните луѓе нај-
доцна петнаесет дена од денот на поднесувањето., 
на предлогот, собирот во натамошен рок од пет 
дена ќе го свика општинската изборна комисија. 

Член 147 
По извршениот избор на претседателство, 

претседавачот ја објавува целта на свикувањето 
на собирот и начинот на неговата работа, го чита 
текстот на предлогот за свикување на собирот и 
го повикува претставникот на предлагачот да го 
образложи предлогот за покренување на постапка 
за отповикување на пратеникот. 

Собирот го претресува предлогот и по заврше-
ниот претрес пристапува кон гласање за или против 
предлогот за покренување на постапка за отпо-
викување. 

Гласањето се врши јавно со кревање рака. 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 покре-
нување на постапка за отповикување, предлог за 
свикување на нов собир за покренување на постап-
ка за отповикување на пратеникот од истите при-
чини не може да се поднесе повторно пред истекот 
на една година од денот на одржувањето на соби-
рот 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 за-
верувачите на записникот. 

Записникот содржи особено: место на одржу-
вање на собирот, означување на општината, денот 
и часот на почнувањето и свршувањето на собирот: 
означување на подрачјето на собирот на избирачите, 
односно собирот на работните луѓе за кои собирот 
е одржан; кој го свикал и отворил собирот; фами-
лијарно и родено име на членовите на претседа-
телството на собирот, записничарот и заверувачите 
на записникот; вкупниот број на избирачите од-
носно работни луѓе што имаат право да учествуваат 
на собирот; број на присутните лица и дневниот 
ред на собирот; фамилијарно, татково и родено име 
и место на живеење на пратеникот чие отповику-
вање се предлага со означувале на соборот на 
Собранието чиј е член; резултатот на гласањево 
за предлогот за покренување на постапка за отпо-
викување и причините за покренување на таа 
постапка, ако предлогот е усвоен; на кој начин 
е утврден резултатот на гласањето; други окол-
ности од значења за работата' на собирот. 

Член 150 
Ако собирот го усвои предлогот за покрену-

вање на постапка - за отповикување на пратеник, 
се составува предлог за отповикување. 

Предлогот за отповикување го составува прет-
седателството на собирот, но собирот а4оже Да 
определи тоа да го сторат други тројца граѓани 
присутни на собирот. Предлогот го потпишуваат 
членовите на претседателството односно другите 
тројца граѓани што ги определил' собирот. Нивните 
потписи мора да бидат заверени од органот надле-
жен за заверување. 

б) О д г р у п а и з б и р а ч и 

Член 151 
Предлогот за отповикување на пратеник на 

Републичкиот собор што го поднесува група на 
избирачи мора да биде потпишан од најмалку една 
третина од вкупниот број на избирачи што се за-
пишани во избирачкиот список на подрачјето на 
изборната единица. 

Потписите на предлагачите м^ра 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 
работите на општа управа за тоа дека потписни-
ците на предлогот се запишани во избирачкиот 
список, како и потврда на општинската изборна 
комисија за вкупниот број на избирани запишани 
во избирачкиот список на подрачјето на општината. 

Потврдите од претходниот став можат да се 
дадат на самиот предлог. 

2) Содржина на предлогот за отповикување 

Член 152 
Предлогот за отповикување мора да содржи: 
1) фамилијарно, татково и родено име и место 

на живеење на пратеникот чие о т п о в и к у в а ј 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 родено име, занимање и 
место на живеење. 

Кон предлогот на собирот на избирачите од-
носно собирот на работните луѓе мора да биде 
приложен и записникот за работата на Собирот 
на кој е усвоен предлогот за отповикување. 

Член 153 
Предлогот за отповикување се поднесува пис-

мено. 
Предлогот за отповикување На пратеник на 

Републичкиот собор, како и предлогот за отпови-
кување на пратеник избран во еден од соборивте ца 
работните заедници на Собранието се поднесува до 
Републичката изборна комисија преку надлежната 
општинска изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должина без 
одлагање да го достави до Републичката изборна 
комисија поднесениот предлог за отповикување н^ 
пратеникот. 
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3) Испитување на предлогот ? и распишување на 
гласање за отповикување 

Член 154 
Републичката изборна комисија испитува дада 

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

АКО предлогот содржи само формални недоста-
тоци, Републичката изборна комисија предлогот 
ќе им го врати на подносителите за да ги отстранат 
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 отстраниле формалните 
недостатоци. Комисијата ги известува за тоа под-
носителите на предлогот со доставување 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 денот на потврдувањето на предлогот за отпо-
викување. ^ 

Решението за распишување на гласање за от-
повикувале содржи: фамилијарно, татково и ро-
дено име на пратеникот за чие отповикување се 
гласа, означување на соборот на Собранието ЧИЈ 
чл^н е пратеникот чие отповикување се предлага, 
означуваше на изборната единица во која ќе се 
врши гласањето и денот определен за гласање. 

и За отповикување на пратеник на Републичкиот 
собф се гласа само во недела. 

Член 156. 
Републичката изборна комисија е должна за 

распишување на гласањето за отповикување да го 
извести соборат на Собранието чиј е член прате-
никот чие отповикување се предлага, самиот пра-
теник и надлежната општинска изборна комисија. 

Решението на Републичката изборна комисија 
за распишување на гласање за отповикување на 
пратеник се објавува во „Службен весник на Со-
цијалистичка 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 

Републичкиот собор' ќе се врши на избирачките 
места на подрачјето на изборната единица во која 
пратеникот е избран. 

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

Член 158 
Општинската изборна комисија е должна да 

издаде оглас за определување на гласање за от-
повикување. 

Овој оглас мора да содржи: фамилијарно, тат-
ково и родено име на пратеникот за чие отпови-
кување се гласа, означување на соборот на Собра-
нието чиј е член пратеникот за чие отповикување 
се гласа, како и означување на изборната единица 
во која се врши гласањето за отповикување п 
денот на гласањето. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди 
огласот за определување на гласањето за отпови-
кување на пратеникот да биде објавен најдоцна 
седум дена пред денот определен за гласање за 
отповикување во сите места на подрачјето на из-
борната единица во која се врши гласањето за 
отповикување. 

Член 159 
Најдоцна три дена , пред денот определен за 

гласање за отповикување на пратеникот за чие 
отповикување се гласа подносителите на предлогот 
за отповикување можат да и пријават на општин-
ската изборна комисија по еден свој претставник 
и еден негов заменик за секое избирачко место. 
За претставник на пратеникот односно на подно-
сителот на предлогот за отповикување и за негов 
заменик можат да бидат предложени само лица 
што имаат избирачко право. Претседателот на оп-
штинската изборна комисија најдоцна 48 часа по 
приемот на пријавата за секој претставник и заме-
ник ќе издаде уверение на основа кое тие ќе можат 
да учествуваат 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 . во општинската изборна комисија. 

Член 160 
На секое избирачко место ќе се постави гла-

сачка кутија за гласање за отповикувањето на која 
ќе се истакне оглас за определување гласањето за 
отповикување. 

Член 161 
Претседателот на избирачкиот одбор на секој 

избирач му предава гласачко ливче. 
Гласачкото ливче го содржи фамилии арното. 

татково и родено лме 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 отпови-
кување". 

Ако избирачот гласа за отповикувањето на 
пратеникот, ги з а о к р у ж е а зборовите „за отпови-
кување", а ако гласа против неговото отповикување 
r t̂ ,заокружува зборовите „против отповикување" 

Гласачките ливчиња на кои ,не се заокружени 
зборовите „за отповикување", ни зборовите „против 
отповикување" како и гласачките ливчиња попол-
нети така што да не може, со сигурност да се 
утврди дали избирачот гласал за или против ОЗДФ^ 
втасувањето се-сметаат за неважни. -
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Член 162 
По свршеното гласање се врши пребројување 

на гласачките ливчиња и се утврдува бројот на 
ливчињата на кои е гласано за отповикувањето,. 
бројот на ливчињата на кои е гласано против от-
повикување 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 
изводот од избирачкиот список, колку избирачи 
гласале според изводот од избирачкиот список, бро-
јот на гласачките ливчиња на кои е гласано за 
отповикувањето, бројот на ливчињата на кои е 
гласано против отповикувањето и бројот на неваж-
ните ливчиња. 

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

Избирачкиот одбор најитно и по најкус пат ќе 
к го достави записникот за гласањето со гласач-
ките ливчиња и сите останати изборни материјали 
на надлежната општинска изборна комисија, на 
начинот што ќе го определи Републичката изборна 
комисија. 

Член 163 
На основа на материјалот примен од избирач-

ките одбори, општинската изборна комисија ќе 
утврди колку избирачи вкупно гласале во избор-
ната единица, колку вкупно гласале за отповику-
вањето, а ,колку против отповикувањето, бројот на 
неважните ливчиња, како и вкупниот број на 
избирачите запишани во избирачкиот список на 
целата изборна единица и на основа тоа ќе уста-
нови дали пратеникот е отповикан. Овие податоци, 
комисијата ќе ги внесе во записникот за својата 
работа. 

За резултатите од гласањето комисијата пис-
мено ќе ја извести Републичката изборна коми-
сија и пратеникот за чие отповикување се гласало. 

Член 164 
Откако општинската изборна комисија ќе го 

утврди резултатот од гласањето за отповикување, 
ќе го објави на огласната табла на општинското 
собрание на подрачјето на изборната единица и без 
одлагање 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 вр-
ши на седница на општинското собрание. 

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

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

Член 166 
Одборниците на општинското собрание гласаат 

за отповикувањето на тој начин што ги заокру-

жуваат 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 за 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 коми-
сија, ќе му достави на надлежниот собор на Собра-
нието извештај за својата работа со сите акти што 
се однесуваат на постапката за гласање за отпо-
викување. 

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

кон не е поинаку определено за постапката за 
гласање за отповикување на пратеник на Репуб-
личкиот собор и за утврдување на резултатот на 
гласањето, сходно се применуваат одредбите од 
главите КГ, IV, V и VI од овој закон, а за постап-
ката за гласањето за отповикување на пратеници 
на соборите на работните заедници и за утврду-
вањето на резултатот на гласањето за отповику-
вање на тие пратеници сходно се применуваат 
и одредбите на член 157—164 од овој закон. 

Глава IX 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1) Приговори и жалби 

Член 169 
Заради неправилности во работата на собирите 

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 кан-
дидат односно пратеник чие отповикување се пред-
лага, како и секој избирач, имаат право да подне-
сат приговор до надлежната општинска изборна 
комисија. 

Заради неправилности во работата на собирите 
на работните луѓе во работните организации и во 
работните заедници во кои е извршено кандиди-
рање за избор на пратеник за соборите на работ-
ните заедници на Собранието или на кои е пре-
тресуван предлогот за покренување на постапка 
за отповикување на пратеник во еден од тие со-
бори, имаат право да поднесат приговор до над-
лежната општинска изборна комисија пратеникот 
чие отповикување 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 
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на собирот што битно влијаеле или можеле да 
влијаат на утврдувањето на кандидатурата на со-
бирите, ќе ја поништи работата на собирот на кој 
имало неправилности 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 за-
едници на Собранието не ги исполнува условите да 
биде избран во соодветниот собор, можат да под-
несат приговор до надлежната општинска изборна 
комисија, која по приговорот одлучува при реша-
вањето за потврдувањето на кандидатурата. 

Член 170 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидату-
рата, како и против решението на таа комисија 
со кое се утврдува дека не се исполнети условите 
за потврдување на кандидатурата, подносителите 
на соодветниот предлог на кандидатура можат да 
изјават жалба до Врховниот суд на Македонија 
во рок од 48 часа од приемот на решението. Врхов-
ниот 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 работ-
ни луѓе што поднеле приговор во смисла на член 
169 став 4 од овој закон може да изјави жалба до 
Врховниот суд на Македонија ако смета дека 
кандидатот ^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 изборна комисија донесено во врска со избо-
рот 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 из-
бирачкиот одбор или во работата на собирите на 
избирачите односно собирите на работните луѓе во 
поглед предлагањето на кандидати. 

Пратеник за чие отповикување се гласало и 
секој избирач односно секој одборник на општин-
ското собрание што одлучувало за отповикувањето 
на пратеникот можат против решението на оп-
штинската изборна комисија донесено во врска 
со спроведувањето на одлуката за отповикување 
на пратеник да изјават жалба до надлежниот со-
бор на Собранието. 

Жалбата изјавена до денот на изборите односно 
до денот на гласањето за отповикување се под-
несува преку Републичката изборна комисија, а 
жалбата изјавена по тој ден направо до надлеж-
ниот собор на Собранието. 

Жалбата до соборот на Собранието се подне-
сува најдоцна до денот на состанокот на верифи-
кациониот одбор а жалбата што се однесува на 
дополнителните избори или на гласањето за от-

повикување на пратеник — во рок од 15 ,дена од 
денот на изборите односно гласањето за отпови-
кувањето. 

Член 172 
Против решението на Републичката изборна 

комисија за одбивање на предлогот за отповику-
вање на пратеник, подносителите можат да изјават 
жалба до Врховниот суд на Македонија. Жалбата 
се поднесува во рок од три дена од денот на при-
емот на решението. 

2) Казнени одредби 

Член 173 
Со парична казна или казна затвор до една го-

дина 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, од-
носно за или против отповикувањето на пратеник 
или воопшто да не гласа, или да потпише предлог 
на кандидатура 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 
наместо друг под негово име; 

4) кој спротивно на одредбите на член 114 став 
2 од овој закон дојде на избира л иште 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 
некоја исправа за изборите или за гласањето за 
отповикување, 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 го 
напушти избиралиштето; 

3) кој им пречи во работата на избирачкиот 
одбор или на изборната комисија; 

4) членот на избирачкиот одбор или на избор-
ната комисија, како и секое друго лице кое на 
било кој друг начин ја повреди тајноста на гла-
сањето. 

Член 175 
За кривично дело фалсификат, повреда на сло-

бодата на определувањето на избирачот, спречу-
вање на службеното лице во вршењето на служ-
бената должност, навреда или клевета на член на 
претседателство на собир на избирачите или член 
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на избирачки одбор или изборна комисија при вр-
шењето на нивната службена должност, како и 
за било кое друго кривично дело предвидено во 
Кривичниот законик сторено во врска со изборот 
или ,отповикувањето на пратеници, сторителот ќе 
се казни според одредбите на Кривичниот законик. 

Член 176 
Сите дејства што се казнуваат според овој закон 

или според Кривичниот законик сторени на изби-
ралиштето, избирачкиот одбор ќе ги внесе во сво-
јот ,записник со означување на името, занимањето 
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 дејства, ако 
имало такви, и овие изводи ќе му ги достави на 
јавниот 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 дејства и акти на државните органи, како 

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

Член 179 
Во работните заедници во државните органи, 

општествено-политичките организации и здруже-
нијата во кои не постојат органи на управување 
на тие заедници, за пратеници на Организационо-
политичкиот собор на првите избори што ќе се 
одржат според одредбите на овој закон можат да 
бидат избирани членови на извршните одбори на 
синдикалните организации во тие органи, опште-
сТвено-политички организации односно здруженија. 

^ Член 180 
На првите избори што ќе се одржат според 

одредбите на овој закон, право да учествуваат на 
собирите на работните луѓе на кои се предлагаат 
кандидати за пратеници за Стопанскиот собор 
имаат, покрај земјоделците — членови на задруга 
и земјоделците — членови на други работни орга-
низации и членовите на нивните домаќинства кои 
се занимаваат со земјоделство. 

Член 1^1 
Прописи за извршување на овој закон доне-

сува, по потреба, Извршниот совет. 
Член 182 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
станува да важи Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание („Службен весник на НРМ" 
бр. 35/57). , 

. , ч Член 183 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". ѓ 

90. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ И 

ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Законот за избор 
на одборници на општинските и околиските со-
бранија, што Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија го усвои на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 12 април 1963 година 
и на седницата на Соборот на произеодителите, 
одржана на 12 април 1963 година. 

У бр. 11 
12 април 19Q3 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот, совет, 
Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, ,с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ 

И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборот и отповикувањето на одборниците на 

општинското и околиското собрание се вршат спо-
ред одредбите на овој закон. 

Член 2 
Одборници^ на општинскиот собор на општин-

ското собрание ги избираат граѓаните што се за-
пишани 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 гра-
ѓанин што има избирачко право. . . . 

Член 3 
Одборниците на соборот на работните заедници 

на општинското собрание ги избираат работните 
луѓе што на подрачјето на општината работат' во 
работните организации, државните органи, опште-
ствено-политичките, организации и здруженијата, 
земјоделците — членови на земјоделска задруга, 
земјоделците — членови на други работни органи-
зации, членовите н^ нивните домаќинства што спо-
ред статутот на задругата односно на работната 
организација се сметаат, ,за нејзини членови, за-
наетчиите — членови на комора, земјоделските и 
занаетчиските работници што работат вон работна 
организација. 

За одборник на соборот на работните заедници 
на општинското собрание може да биде избиран се-
кој работен човек што има право да избира одбор-
ници на ОЕОЈ собор, како и член на орган на упра-
вување во работна организација односно работна 
заедница во државен орган, општествено-политич-
ка организација и здружение, член на управување 
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на здружение на работни организации, како и фун-
кционер на синдикатите или на олштествено-поли-
тичка организација во општината. 

Член 4 
Одборниците ча околиското собрание ги изби-

раат општинските собранија од подрачјето на око-
лната од редот па своите членови, сразмерно со 
бројот на жителите на општината. 

' Член 5 
Бројот на одборшадите на општинското односно 

англиското собрание се утврдува со статутот на 
општината односно околијата со оглед бројот на 
жителите во следните граници: 

1) општина што има до 20,000 жители — до 30 
одборници на секој собор на општинското собрание; 

2) општина што има над 20.000 жители — до 50 
одборници на секој собор на општинското собрание; 

3) околија што има до 150 ООО жители — до 50 
одборници на секој собор на околиското собрание: 

4) околија што има над 150.000 жители — до 70 
одборници на секој собор на околиското собрание. 

Член 6 
1 Избори ча одборници на општинското собрание 

распишува општинското собрание. 
Избори за одборници на околиското собрание 

распишува околиските собрание. 
Изборите за нови одборници мора да се одржат 

најдоцна еден месец пред истекот на изборниот 
период на одборниците на кои им престанува ман-
датот. 

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 околи-

ското собрание им е продолжен мандатот, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
е должно да распише избори најдоцна во рок од 
седум дена по престанокот на причините заради 
кои мандатот бил продолжен. 

Член 8 
Изборите за одборници на општинското собра-

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

Изборите за одборници на општинскиот собор и 
на соборот на работни те 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 п е ф т о од осум дена. 

ИзбоЈНаГе за одборници на општинскиот собор 
се вријат во недела. Изборите за одборници на со-
борат 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 одбор-

ници на општинското собрание се објавува во 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Актот за распишување на дополнителни избори 
за избор на одборници на општинското собрание 
се објавува со оглас што се истакнува на сите места 
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 од-
борник на општинско собрание. 

Именуван функционер и службеник што му 
одговара на околиското собрание и судија на окруж-
ниот суд не може истовремено да биде одборник на 
околиско собрание 

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

Член 11 
Изборот на одборници на општинското собрание 

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 лштели односно работни 
луѓе да се избира еден одборник на општинскиот 
собор односно на соборот на работните заедници. 

ЧЈтТкГ^ 
Во изборната единица се избира, по правило, 

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

изборна единица. 

Ч л е н Ј З ^ 
Никој не може истовремено да биде кандидат 

за одборник на обато собора на општинското со-
брание. 

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 околиско собрание може да биде кан-
дидиран за одборник на истиот собор на општин-
ското собрание уште во наредниот мандатен пе-
риод, но во тој период не може да биде избиран за 
одборник на околиското собрание. 

(Член 14 ^ 
Одборниците на општинското односно околи-

ското собрание се избираат за време од четири 
години^ 

Секои две години се врши избор на половината 
одборници на-секој собор на општинското и око-
лиското собрание. """ """" """ 

Член 15 
Изборите за одборници на општинските собра-

нија се одржуваат во јлесец април. 
Почетокот на траењето на мандатот се смета од 

денот на верификацијата на мандатот. Мандатот 
на поранешните одборници им престанува н а 1 5 
април во годината во која се вршат изборите, кога 
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се верифицираат мандатите на новоизбраните од-
борници. 

Секој собор на општинското и околиското' со-
б р а л е врши верификација на мандатите на своите 
членови. 

Член 16 
Кандидати за одборници на општинскиот собор 

предлагаат граѓаните на собирите на избирачите, 
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 ор-
ганизации и др^ги работни заедници во рамките 
на својата група, а под условите од овој закон и 
други работни луѓе 

' Кандидати за одборници на околиското собра-
ние има право да предлага секој одборник на оп-
штинското собрание што учествува во изборот на 
одборници на околиското собрание чии пре,длог ќе 
го подржат уште четири други одборници. 

Член 17 
Заради што пошироко учество на граѓаните и 

што попотиолно остварување на начелото на јав-
носта во постапката на кандидирање^, организа-
циите на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род можат со учество на претставници на општес-
твено-политичките и другите организации, јавно да 
ги претресуваат прашањата во врска со предлага-
њето 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 нај-
голем број гласови. 

За одборник на околиското 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 празо; 
2) со правосилна судска пресуда на казна зат-

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

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

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

ничката функција со друга функција или служ-
ба; и 

6) со смрт на одборникот. 

Член 20 
На одборник на околиското 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 отповикувале од страна на општинското 
собрание што го избрало во оќолиското собрание; 

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

4) ако настапи случај на неспоивост на одбор-
ничката функција со друга функција или служба; 

5) со смрт на одборникот. 
\ 

Член 21 
Избирачите можат да го отповикаат одборникот 

на општинското собрание што го избрале. 
Одборникот на околиското собрание може да 

го отповика општинското собрание што го избрало. 

Член 22 
Одборникот на општинското собрание е отпови-

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

Одборникот на околиското собрание е отповик 
кан, ако за отповикувањето гласало мнозинството 
од сите одборници на општинското собрание. 

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

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

Член 22 
На одборник на општинското односно околи-

ското собрание што е отповикан му престанува 
одборничката функција од денот кога соодветното 
собрание ќе утврди дека мандатот му престана со 
отповикување. 

Член 24 
Гласањето на изборите и гласањето за отпови-

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

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 
3 а гарантирана е слободата на определувањето 

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

не може да го повикува избирачот на одговорност 
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 избирачките одбори. 

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

Изборните комисии се образуваат за време од 
четири години. 
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Член 23 
Ако изборите за општинско собрание се вршат 

кога и изборите за Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија односно за Сојузната скуп-
штина, кандидирање^ за општинско собрание мо-
же да се врши на исти собири на избирачите од-
носно собири на работните луѓе на кои се врши 
кандидирање на републички и сојузни пратеници, 
но сите изборни дејства за избор на одборници на 
општинското собрание се вршат одделно. 

Според одредбите од претходниот став ќе се 
постапи и ЕО случај кога во општинското собрание 
се вршат во ист ден избори за -околиско собрание 
и за Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија односно за Сојузната скупштина. 

Член 29 
Средства за спроведување на изборите и за ра-

ботата на општинските изборни комисии обезбеду-
ваат општините. 

Глава II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 30 
Изборни комисии се: Републичка изборна ко-

мисија, околиски изборни комисии и општински 
изборни комисии. 

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

Член 31 
Републичката изборна комисија за 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 
Социј с листичка 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 Македонија1'. 

Член 32 
Околиската и општинската изборна комисија 

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

изборната комисија им се определуваат заменици. 

Член 33 
Околиските изборни комисии ги именуваат око-

лиските собранија, а општинските изборни комисии 
ги именуваат општинските собранија. 

Претседателите на околиските изборни комисии 
и нивните заменици се именуваат од редот на су-
диите. Претседателите на општинските изборни ко-
мисии и нивните заменици се именуваат од редот 
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 работат 
на правни работи. 

Составот и измените во составот на околиските 
и општинските изборни комисии се објавуваат во 
службеното гласило на околиското односно општин-
ското собрание. 

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

борите; 
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 по-
стапка; 

4) врши други задачи според одредбите на овој 
закон. 

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

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

борите; 
2) ја усогласува работата и им дава упатства 

на општинските изборни комисии по сите прашања 
за спроведувањето на изборите; 

3) раководи со спроведувањето на изборите за 
одборници на околиското собрание и ги објавува 
резултатите на изборите за одборници на околис-
кото собрание; 

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

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

борите; 
2) врши технички подготовки за изборите; 
3) ги определува избирачките места и поставува 

избирачки одбори; 
4) ги потврдува и објавува кандидатурите; 
5) се грижи за правилна работа на избирачките 

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

борите за општинските собранија; 
7) им издава уверенија за изборот на избраните 

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

овој закон. 
Член 37 

Избирачки одбори се образуваат за секое месото 
во кое се врши гласање (избирачко место). 

Избирачките одбори раководат на избирачките 
места со гласањето за избор на одборници на оп-
штинското собрание. 

Избирачкиот одбор обезбедува правилност и тај-
ност 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-
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бор на избирачките места на кои се гласа за избор 
на одборници на соборот на работните заедници 
се именуваат од редот на работните луѓе во работ-
ните организации за кои е образувано избирачкото 
место. 

Општинската изборна комисија на претседате-
лот и на членовите на избирачкиот одбор, како и 
на нивните заменици им врачува решение за поста-
вување во' избирачкиот одбор. 

Член 38 
Членови на изборните комисии и на избирач-

ките одбори како и нивни заменици можат да 
бидат 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 со-
брание, а ако се согласат да се кандидираат им 
престанува должноста на член односно заменик 
во тие органи. 

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

Член 39 
Општинските и околиските изборни комисии и 

избирачките одбори можат полноважно да одлу-
чуваат само во полн состав, а одлуките ги доне-
суваат со мнозинство на гласови на своите членови. 

Член 40 
Општинското собрание и другите органи се 

должни да им укажуваат помош на изборните ор-
гани во вршењето на нивната должност. 

Глава III 

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 пра-
вило секое населено место (село, населба) да сочи-
нува 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 со-
единуваат 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 правило 
еден одборник на општинскиот собор, а по исклу-
чок 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 од-
делна изборна единица се определува според бројот 
на жителите на подрачјето на изборната единица 

така што секој одборник да се избира на при-
ближно еднаков број жители. 

Одлуката за определување на изборните еди-
ници и бројот на одборниците што во нив се избира 
се објавува најдоцна три дена по распишување на 
изборите. Ова објавување се врши со оглас што 
се истакнува на огласната табла на општинското 
собрание или на друг вообичаен начин на под-
рачјето 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) Предлагање на кандидати 

а) Од 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 собири 
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 претседа-

телот на општинското собрание и тоа најдоцна три 
дена по објавувањето на подрачјата на собирите 
на избирачите. 

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

Свикувањето на собирот на избирачите се об-
јавува на вообичаен начин најдоцна три дена пред 
неговото одржување со означување на дневниот 
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 3d предлагање 

па 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 може 
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. 
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Член 47 
Право на одлучување на собирот на избира-

чите имаат само лицата што имаат избирачко 
право и живеат на подрачјето за кое собирот на из-
бирачите е свикан, а се запишани во избирачкиот 
СШ1СОК. 

Член 48 
Претседателот на општинското собрание или 

одборникот на општинското собрание што тој ќе 
го определи го отвора собирот на избирачите и 
раководи со неговата работа до изборот на прет-
седателство на собирот. 

Ако собирот на избирачите го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвора и со 
неговата работа до из.борот на претседателството 
раководи лицето ш то ќе го определи општинската 
изборна комисија. 

Со работата на собирот на избирачите раководи 
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 заверувачите 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 избирачите, претседавачот ја објаснува целта 
за свикување на собирот и начинот на неговата 
работа и ги чита одредбите на членовите 47 и 49—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 рака. 
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 претходниот 
став, се врши повторно предлагање и утврдување 
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 
најмалку една третина од сите собири на избира-
чите во таа изборна единица или што ги прифа-
тиле собирите на избирачите на чие подрачје жи-
вее најмалку една третина 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 из-
бирачите; кој го свикал и отворил собирот на 
избирачите; фамилијарно, татково и родено име 
на членовите на претседателството на собирот, за-
писничарот и заверувачите на записникот; вкуп-
ниот број на избирачи запишани во избирачкиот 
список за подрачјето за кое се одржува собирот; 
бројот на присутните избирачи; прифатениот дне-
вен ред; кои кандидати биле предложени; кои 
кандидати се прифатени и со колкав број на гла-
сови; на кој начин е утврден резултатот на гласа-
њето; други 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 собо-
рот 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 собирот 
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. Покрај потписот мора да 
се означи и неговото фамилијарно, татково и ро-
дено име, занимање и место на живеење. Неговиот 
потпис мора да биде заверен од страна на органот 
надлежен за заверување. 

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

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

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

Кон предлогот на кандидатурата на собирот па 
избирачите не мораат да се приложат прилозите 
под 1 и 2 од претходниот став ако се веќе прило-
жени кон предлогот на кандидатурата на некој 
друг собир на избирачите на истата изборна еди-
ница 

б) Од г р у п а и з б и р а ч и 

Член 66 
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. По-
крај потписот на предлагачите мора да се означи 
и нивното фамилијарно, татково и родено 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 мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава на секој кандидат дека е 

согласен да биде к а н д и д и р а н , 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 кандида-
турата 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 изби-
рачи. Ако исто лице потпише како предлагач два 
или повеќе предлози на кандидатури, се смета за 
предлагач само на онаа кандидатура што прва е 
поднесена на потврдување. 

3) Потврдување на кандидатурите 

Член 60 
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 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 при-

емот на предлогот на кандидатурата утврдува дали 
предлогот е поднесен во определениот рок и соста-
вен 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 по 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 став, ќе 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. 

Член 62 
АКО предлогот на кандидатурата бил вратен 

на подносителите заради отстранување на формални 
недостатоци и подносителите во определениот рок 
постапат според забелешките на општинската из-
борна комисија, ќе се смета дека предлогот е 
поднесен во времето кога прв пат it 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, комиси-
јата ќе утврди дали за предложените кандидати 
е исполнет условот од член 52 односно од овој 
закон. Ако установи дека тој услов е исполнет 
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 решението 
ќе им го достави на подносителите на предлогот 
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 избиран за одборник, со решение ќе го одбие 
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предлогот на кандидатурата и за тоа со доставува-
ње на решението ќе ги извести подносителите. 

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 изборна ко-
мисија ќе го одбие предлогот на кандидатурата 
што е поднесен подоцна и за тоа ќе ги извести 
подносителите на предлогот на кандидатурата со 
доставување на решение. 

Член 66 
Ако до истекот на рокот за поднесување на 

предлозите на кандидатурите не е поднесена на по-
тврда ниту една кандидатура или ако сите подне-
сени предлози на кандидатури се одбиени, собирите 
на избирачите можат дополнително, а најдоцна де-
сет дена пред денот на изборите, да предлагаат 
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 можат 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 недоста-

тоци или ако тие бидат отстранети, општинската 
изборна комисија најдоцна во рок од 48 часа ќе 
ја потврди кандидатурата и во решението за потвр-
дување ќе го означи времето кога предлогот е при-
мен и кој е по ред. За потврдата на предлогот на 
кандидатурата комисијата ги известува подносите-
телите со решение, што го објавува на огласната 
табла во своите службени простории. Оваа објава 
го заменува доставувањето на решението. 

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 со-

бирите на избирачите се определува според времето 
кога е примен последниот предлог на кандидату-
рата за определен кандидат. Ако последниот пред-
лог на одделен собир на избирачите потребен за 

потврдување на кандидатурата опфаќа два или по-
веќе кандидата што се опфатени и во претходните 
предлози, редот на нивните кандидатури се опре-
делува според редот по кој имињата на тие канди-
дати се наведени во последниот предлог. 

Член 70 
Во случај на смрт на кандидат чија кандида-

тура е потврдена, избирачите можат на собирите 
на избирачите од подрачјето на изборната единица 
наместо умрениот кандидат да и предложат на 
општинската изборна комисија на потврдување нов 
кандидат. Кандидатурата на новиот 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 кандидатура 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 
најмалку половината мора да бедат избирачи што 
го потпишале предлогот на кандидатурата на ум-
рениот 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 прет-
ходните ставови и се поднесува на изборната ко-
мисија најдоцна десет дена пред денот на изборите. 

Член 71 
Две третини од собирите на избирачите од-

носно две третини од предлагачите на група изби-
рачи што ја предложиле потврдената кандидатура 
можат да ја повлечат и на општинската изборна 
комисија да и предложат на потврдување канди-
датура за други кандидати најдоцна десет дена 
пред денот на изборите. 

Во поглед свикувањето и работата на собирите 
на избирачите како и во поглед кандидатурата на 
група избирачи во случајот од претходниот став, 
се применуваат одредбите од овој закон што се 
однесуваат на предлагање на кандидатура од соби-
ри на избирачите односно на предлагање кандида-
тури од група избирачи. 

Член 72 
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 на избирачите односно 
групата избирачи што ја предложила неговата кан-
дидатура можат, најдоцна десет дена пред денот 
на изборите, да и поднесат на општинската изборна 
комисија на потврдување предлог на кандидатура 
за друг кандидат. 
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Член 73 
Ако предлогот на кандидатурата биде пони-

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

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

Предлогот на новата кандидатура, во случаите 
од претходниот став, се поднесува најдоцна десет 
дена пред дополнително определениот ден за из-
бори. 

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 смисла 
на одредбите од овој закон. 

4) Огласување на кандидатурите 

Член 75 
Веднаш по свршувањето на постапката за по-

тврдување на предлозите на кандидатурите, а нај-
доцна десет дена пред денот на изборите, општин-
ската изборна комисија ќе ги огласи сите потвр-
дени кандидатури. 

Огласот за потврдата на кандидатурата содржи: 
1) назив на општинското собрание и соборот 

за кој изборот ќе се врши и денот на изборите; 
2) фамилијарно, татково и родено име и место 

па живеење на сите кандидати и тоа прво од 
потврдените кандидатури на собирите на избирачи, 
а потоа од потврдените кандидатури од група из-
бирачи по оној ред по кој кандидатурите за соод-
ветната изборна единица се потврдени а кандида-
тите од истата кандидатура по оној ред по кој во 
неа се наведени; назив на изборната комисија што 
го извршила потврдувањето на кандидатурата 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 која кандидату-
рите се поднесуваат, и тоа најдоцна пет дена пред 
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 петна-
есет дена пред денот на изборите. 

Член 77 
На секое избирачко место на подрачјето на оп-

штината му се определува реден број. 
Најдоцна пет дена пред 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 гласаат. 

Член 78 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 
500 избирачи. 

Во болниците, санаториумите, родилните домо-
ви, инвалидските домови и сличните установи во 
кои има повеќе од 25 избирачи се определува 
посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна про-
сторија. 

Во просторијата каде што се врши гласањето 
ќе се уреди барем еден, а по можност и повеќе 
простори, така оградени што никој од останатиот 
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 избирачи 
може да и пријави на општинската изборна коми-
сија 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 изби-
рачко 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 учество во работата 
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 ливчиња 
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 колку 

одборници за соборот во неа се избираат; 
3) фамилијарно, Татково и родено име на с;гге 

кандидати од ' потврдените кандидатури за избор-
ната единица. 

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

Пред името на секој кандидат се става редеа 
број. 

Општинската изборна комисија ќе го овери 
секое гласачко ливче 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, гласачки 
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 извршени 
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 
записник што го потпишуваат сите членови на из-
бирачкиот одбор и присутните претставници на кан-
дидатите. 

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 продолжи 
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 објас-
нат начинот на гласањето а особено ќе внимаваат 
на избирачот никој да не му пречи при пополну-
вањето на гласачките ливчиња и во потполност 
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 кои сака да гласа'. 

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

Допишувањето на нови кандидати нема важ-
ност. 

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

Член 88 
Избирач, кој поради некоја телесна мана или 

поради тоа што е неписмен не може да гласа на 
начинот определен во претходниот член, има право 
со себе да доведе пред избирачкиот одбор лице 
кое наместо него ќе го пополни гласачкото ливче 
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. 

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 да забележи за одделни 
избирачи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се јави да гласа, а на не-
гово име веќе некој гласал, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди да се внесе во записникот 
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 морало да биде преки-
нато и причините за прекинувањето на гласањето 
се внесуваат во записникот за гласање. 

Во 19 часот свршува гласањето, се затвора 
избиралиштето и потоа никој не се пушта внатре, 
но ќе им се дозволи да гласаат на избирачите што 
се нашле во избиралиштето. Ако гласањето поради 
неред било 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 прет-
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ставниците 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-
к о л у тие не го потпишат,, записникот е полно-
важен и без нивните потписи. 

Секој член на избирачкиот одбор односно 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 
одборници, оние на кои се внесени и заокружени 
нови имиња, непотполнетите ливчиња, како и оние 
кои; се пополнети така што да не може со сигур-
ност 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 редните 
броеви. 

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласо-
вите според изводот од избирачкиот список односно 
помеѓу збирот од тој број и бројот на избирачите 
што гласале на основа на потврда и бројот на гла-
совите според гласачките ливчиња важи резултатот 
на гласањето според гласачките ливчиња. 

- Член 94 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резул-

татот на гласањето во записникот за гласање ќе 
внесе особено: колку избирачи има на тоа изби-
рачко место според изводот од избирачкиот список; 
колку избирачи гласале според изводот од избирач-
киот список; колку на основа на потврда, колку 

вкупно, колку гласови добил секој кандидат поод-
делно и колку гласачки ливчиња се прогласени 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 претставник 
на кандидатот може да стави забелешка на запис-
никот. 

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

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го об-
јави јавно резултатот на гласањето пред зградата 
во која се гласало. 

Член 95 
По свршеното пребројување на гласовите изби-

рачкиот одбор ќе ги стави во одделен омот запис-
никот со изводот од избирачкиот список, потврдите 
на основа на кои гласале избирачите што не се 
запишани во избирачкиот список за соодветните 
избирачки места, употребените гласачки ливчиња, 
како и неупотребените гласачки ливчиња поод-
делно. 

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

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 единица 
одделно. 

Изборната комисија претходно утврдува колку 
избирачи вкупно биле запишани во избирачкиот 
список и колку избирачи вкупно гласале во избор-
ната единица, колку гласови добил секој кандидат 
во целата изборна единица, како и тоа колку не-
важни 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, 
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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 имало 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 два 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 6PITHO влијаеле или 
можеле да влијаат на резултатот на изборите, ќе 
го поништи гласањето на избирачките места на кои 
имало неправилности и ќе определи повторно гла-
сање. 

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 кан-
дидат; 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 име 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 ва-' 
жи и ако не го потпишат претставниците на кан-
дидатите. 

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. 

По еден примерок од извештајот ќе им достави 
на околиската изборна комисија 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 дејност; 
занаетчиите — членови на комора и занаетчис-
ките работници што работат вон работна орга-
низација. 

б) подгрупа земјоделство, кеја ги опфаќа зем-
јоделците — чле,нови на земјоделските задруги, 
земјоделците — членови на други работни органи-
зации, членовите на нивните домаќинства што спо-
ред статутот на задругата одргссно на работната 
организација се сметаат за нејзини членови; ра-
ботните луѓе што работат во земјоделските стопан-
ства и другите земјоделски организации и во зем-
јоделските задруги, како и земјоделските работ-
ници што работат вон работна организација; 

2) група просвета и култура, која ги опфаќа 
работните луѓе што работат во работните органи-
зации во областа на просветата, науката, уметноста 
и другите области на културата, физичката култура 
(основни, средни, виши и високи школи, факултети, 
научни установи, музеи, библиотеки, театри, радио-
станици, телевизиски станици, издавачки и новин-
ски установи, установи во областа на информа-
тивната служба и др.); 

3) социјално-здравстЕсна група, која ги опфаќа 
работните луѓе што работат во работните органи-
зации во областа на здравството и социјалните 
служби (здравствени станици, диспанзери, центри 
за здравствена заштита на мајки и деца, здрав-
ствени домови, станици за брза помош, болници, 
заводи за здравствена заштита, служби за транс-
фузија на крв, заводи и станици за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, медицински заводи, 
медицински институти, природни лекувалишта, 
опоравилишта, аптеки, здравствени центри за ре-
хабилитација, центри за социјална работа, домови 
за деца и возрасни, установи за дневен престој на 
деца, заводи за социјални прашања, заводи за 
социјално осигурување и др.); 

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

Член 105 
Во соборот на работните заедници на општин-

ското собрание можат да бидат избирани во со-
одветната група: 

1) работните луѓе што работат односно се за-
членети во организациите од соодветните подрачја 
од член 104 од овој закон; 
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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 
избирани работните луѓе од член 104 и 105 од овој 
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 поод-

делна група го определува со своја одлука општин-
ското собрание во рамките на вкупниот број на 
одборниците на соборот на работните заедници 
утврден со статутот на општината. 

Бројот на одборниците што се избира во секоја 
група се утврдува сразмерно со бројот на работните 
луѓе, со тоа што на групата на просветата и кул-
турата, социјално-здравствената група и групата 
на јавните служби заедно да им припадне најмалку 
една четвртина од вкупниот број на одборниците 
на соборот на работните заедници без оглед на бро-
јот 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 одборниците 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 утвр-
дува со оглед на бројот на работните луте, важ-
носта 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 поодделна група од претходните ставови 
има помалку од дваесет работни луѓе таквата група 
се спојува со друга од тие групи со кота заедно 
има повеќе од 20 работни луѓе, а бројот на одбор -
ниците што се избира во припоената група 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 и 
други работни луѓе што имаат избирачко право за 
избор на одборници на соборот на работните за-
едници, 

Секоја изборна единица опфаќа број на изби-
рачи што е сразмерен на бројот на одборниците 
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 од-
борниците 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 обра-
зување на изборна единица според став 3 од прет-
ходниот член можат да се образуваат две или 
повеќе изборни единици. 

Работни организации од иста група во кои 
според бројот на работните луѓе во нив, не мож^ 
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. 

Член 111 
Изборните единици и бројот на одборници^ 

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 изборите. Ова објавување се врши со оглас 
што се истакнува на огласната табла на општин-
ското собрание и се доставува на сите работни 
организации 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 бро-

јот на работните луѓе запишани во избирачките 
списоци на работните организации односно ра-
ботните 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, оппггествено-политичка органи-
зација односно здружение (работна заедница), а мо-
жат да се одржуваат и за две или повеќе работни 
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-
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носно на работна заедница се одржува одделен со-
бир, кои од тие организации односно заедници 
одржуваат заеднички собири за предлагање на 
кандидати за одборници, како и местото на нивното 
одржување, водејќи сметка за тоа овие собири да 
се одржуваат по правило за секоја работна орга-
низација односно работна заедница а само сродни 
организации односно работни заедници со помал 
број членови да се соединуваат за одржување на 
заеднички собир за предлагање на кандидати за 
одборници. 

Одлуката од претходниот став општинското 
собрание веднаш им ја доставува на работните 
организации односно работните заедници од под-
рачјето 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 можат 
да се одржуваат по одделни погонски или деловни 
единици. Ако во работната организација се запо-
слени 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 
образува заеднички собир на работните луѓе од 
таа организација со работните луѓе од други орга-
низации од истата изборна единица. 

Член 116 
На собирот на работните луѓе во работната 

организација односно во работната заедница уче-
ствуваат сите работни луѓе што работат во таа 
организација односно заедница и имаат избирачко 
право. 

Член 117 
Собирот на работните луѓе во работната орга-

низација го свикува претседателот на работничкиот 
совет, претседателот на задружниот совет односно 
на нив соодветен функционер во органот на упра-
вувањето; 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 што раководи со работата 
на органот, организацијата односно службата (сви-
кувач 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. 

Свикувачог на собирот е должен да свика собир 
на работните луте најдоцна три дена по одредува-
њето на работните организации во кои ќе се одр-
жуваат 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 ко-
мисија. 

Свикувањето на собирот на работните луѓе се 
објавува во сите погони, работилници односно одде-
ленија или деловни единици на работните органи-
зации од изборната единица најдоцна три дена пред 
неговото одржување со означување на дневниот ред, 
местото и времето за одржување на собирот. 

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 113 
Собирот на работните луѓе свикан за предлага-

ње на кандидати за одборници може да се одржи 
ако присуствува најмалку една десетина од вкуп-
ниот број на работни луѓе што имаат избирачко 
право а се запослени во работните организации од-
носно работните заедници за кои се одржува со-
бирот, со тоа што овој број не може да биде помал 
од триесет. 

Ако вкупниот број на работните луѓе на собирот 
кој се одржува за една или повеќе работни орга-
низации односно работни заедници е помал од сто, 
собирот може да се одржи само ако присуствува 
најмалку една третина од вкупниот број на работ-
ни луѓе што имаат избирачко право. 

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 работ-
ните луѓе определен со претходниот став, тој може 
по истекот на еден час од времето определено за 
почеток на собирот да се одржи со присутниот број 
на работни луѓе или одржувањето на собирот може 
да се одложи односно да се свика нов собир на 
избирачите. 

Член 119 
Собирот на работните луѓз го отвора и со него 

раководи до изборот на претседателство на собирот 
свикувачот на собирот. Ако собирот го свикала оп-
штинската 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 третина 
од сите работни луѓе во работните организации од-
носно работни заедници на подрачјето на изборната 
единица. 

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

наку определено, на работата на собирите на ра-
ботните луѓе сходно ќе се применуваат одредбите 
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 дека пред денот определен за одржување на 
изборите. 
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Потписниците на предлогот на кандидатура на 
собирот на работните луѓе се сметаат како под-
носители на предлогот на кандидатурата. 

Член 123 
На основа На примените предлози на кандида-

турите, а откако ќе установи дека во нив нема не-
достатоци или дека утврдените недостатоци во опре-
делен рок се отстранети, општинската изборна ко-
мисија најдоцна во рок од 48 часа ќе ја потврди 
кандидатурата и во решението за потврдување ќе 
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 огласната 
табла во своите службени простории. Оваа објава 
го заменува доставувањето на решението. 

Член 124 
Во поглед на потврдувањето и огласувањето на 

кандидатурите сходно се применуваат одредбите на 
член 59—73 од овој закон. 

5) Избирачки места и изборен материјал 

Член 125 
Гласањето се врши на посебни избирачки места 

образувани во работните организации односно ра-
ботните заедници што ги определува општинската 
изборна комисија по нивни предлог. Комисијата ги 
определува избирачките места најдоцна петнаесет 
дена пред изборите, 

Член 126 
На секое избирачко место во групите се опре-

делува реден број 
Најмалку пет дена пред денот на изборите оп-

штинската изборна комисија во сите изборни еди-
ници ќе објави кои избирачки места се определени 
со означување кои избирачи на кое избирачко 
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 работна 
заедница во која работат односно се зачленети нај-
малку дваесет работни луѓе се определува посебно 
избирачко место. 

За две или повеќе работни организации односно 
работни заедници во кои работат односно се зачле-
нети 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 изби-
рачки места, ќе се направи за секое избирачко ме-
сто извод од избирачкиот список на соодветната ра-
ботна организација односно работна заедница. За 
работните организации односно работните заедници 
од иста изборна единица во кои работат помалку од 
дваесет работни луѓе, а поради поголема одда-
леченост не може да се образува заедничко изби-
рачко место, општинската изборна комисија, по ис-
клучок, може да образува посебни избирачки места. 

Во случај кога во целата група бројот на работ-
ните луѓе е помал од дваесет, општинската изборна 

комисија може да определи овие работни луѓе да 
гласаат во најблиското избирачко место за избор на 
одборници на соборот на работните заедници во дру-
га група. Во таков случај изборната комисија ќе му 
достави за овие работни луѓе извод од избирачкиот 
список како и потребен број гласачки ливчиња на 
избирачкиот одбор на она избирачко место на кое 
тие ќе гласаат. На избирачкото место таквиот из-
бирач добива гласачко ливче во кое се испишани 
имињата на сите кандидати во таа изборна единица 
и омот адресиран до општинската изборна коми-
сија. Откако ќе гласа, избирачот го става гласач-
кото ливче во омотот, го затвора и го предава на 
претседателот на избирачкиот одбор. 

Избирачките одбори во местата во кои се гласа 
во смисла на одред,бите од претходниот став, за ова 
гласање водат посебен записник, кој по свршеното 
гласање заедно со изводот од избирачкиот список 
и затворените гласачки ливчиња ги доставуваат 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. 

6) Г л а с а њ е 

Член 129 
Времето за гласање на избирачкото место го 

определува избирачкиот одбор во согласност со оп-
штинската изборна комисија, така што на сите ра-
ботни луѓе што гласаат на тоа избирачко место да 
им се овозможи гласањето. 

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

7) Примена на одредбите од глава Ш 
Член 130 

Доколку со одредбите на оваа глава не е поина-
ку определено, во поглед изборот на одборници во 
соборот на работните заедници сходно ќе се приме-
нуваат одредбите на глава III од овој закон. 

Глава V 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОКОЛИСКО 

СОБРАНИЕ 

Член 131 
Собранијата на општините од подрачјето на око-

лната го избираат ЕО околиското собрание оној 
број на одборници што одговара на односот помеѓу 
бројот на жителите на општината и на околната. 

Секое општинско собрание избира најмалку два 
одборника на околиското собрание без оглед на бро-
јот на жителите на општината. 

Член 132 
Одборниците на околиското собрание општин-

ските собранија ги избираат за секој собор на око-
лиското собрание од редот на членовите на своите 
собори и тоа во еднаков број од секој собор, 
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Член 133 
Изборите на одборници на околиското собрание 

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

Член 134 
Со изборот на одборниците на околиското со-

брание на седницата на општинското собрание ра-
ководи 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 
кандидиран за одборник на околиското собрание со 
изборот раководи одборник што ќе го определи со-
бранието. 

Член 135 
Откако ќе утврди дека општинското собрание 

може полноважно да одлучува претседавачот го из-
вестува 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 избираат за околиското собра-
ние. 

Член 137 
По свршеното предлагање на кандидатите прет-

седавачот ги објавува имињата на сите предложени 
кандидати. 

Имињата на предложените кандидати се внесу-
ваат во гласачките ливчиња по редот по кој се 
предложени. 

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

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

изборот; 
3) назначување колку одборници на околиското 

собрание се избираат од редот на одборници те на 
секој собор; 

4) фамилијарно, та1Ково и родено име на пред-
ложените кандидати 

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

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Член: 139 
Секој одборник на општинското собрание доби-

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

даваат по список. 

Член 140 
Секој одборник гласа за онолку кандидати кол-

ку што избира општинското собрание одборници 
на околиските 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 
со напишани во гласачкото ливче. 

Член 141 
По свршеното гласање се пристапува кон утвр-

дување на резултатите на гласањето сходно од-
редбите за утврдување на резултатите на гласа-
њето за избор на одборници на општинското со-
брание. 

Член 142 
За одборници на околиското собрание се избра-

ни 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 не го 
добиле мнозинството од претходниот став. Пред 
повторното гласање предлагачите можат да ги по-
влечат премолчените кандидати и да предложат 
нови, а одделни1 кандидати можат да се откажат 
од кандидатурата. 

Повторниот избор се врши на истата седница 
на собранието се додека не се избере определениот 
број 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 околиското собра-
ние се води записник, во кол се внесува особено: 
вкупен број на одборниците и број на присутните 
одборници од секој собор на општинското собрание; 
број на одборниците на околиекото собрание што 
ги избира општинското собрание; фамилијарно, тат-
ково и родено име на кандидатите и на избраните 
одборници и колку гласови добил секој од канди-
датите; податоци за неважните гласачки ливчиња,. 

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 дена го 

доставува во посебен омот сиот изборен материјал 
(гласачките ливчиња, списокот на одборници!^, ове-
рен препис од записникот од седницата) на околис-
ката изборна комисија. 

Член 146 
Околиската изборна комисија на основа избор-

ните акти утврдува дали изборот на одборниците 
на околиското собрание е извршен според одред-
бите на овој закон. 

Ако изборната комисија утврди неправилности 
во спропедувањето на изборите што влијаеле или 
можеле да влијаат на резултатот 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 околиската изборна комисија 

води записник, во кој за секое општинско собрание 
внесува особено: колку кандидати имало во општин-
ското собрание за секој собор на околиското собра-
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ние како и фамилијарно, татково и родено име на 
секој кандидат; вкупен број на одборниците на' се-
кој собор на општинското собрание како и број на 
одборкиците што присуствувале на седницата на 
која е извршен изборот; вкупен број на предадени 
гласачки ливчиња, како и број на гласовите што 
ги добиле одделни кандидати и број на неважните 
гласачки ливчиња; фамилијарно, татково и родено 
име на кандидатите избрани за одборници: на око-
лиското собрание. 

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

Записникот го потпишуваат сите членови на ко-
мисијата. Секој член на комисијата има право да 
издвои мислење и да стави забелешки. 

Член 148 
Околиската изборна комисија на основа на из-

борните акти на околиското собрание му поднесува 
извештај за резултатот од изборите во секое оп-
штинско собрание со целиот изборен материјал. 

Околиската изборна комисија го објавува из-
вештајот за резултатот од изборите за око л иско со-
брание во службеното гласило на околната. 

Член 149 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на-

изборот и отповикувањето на одборниците на око-
лиското собрание сходно се применуваат и на одбор-
ниците на Градското собрание на град Скопје. 

Глава VI 

ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1) Повторни избори 

Член 150 
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 најголем 
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 151 
Во случаите од точка 1 и 4 од претходниот член 

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 152 
Гласањето на повторните избори се врши спо-

ред постојните кандидатури, како и според допол-
нително поднесените, ако такви има. 

Предлозите на кандидатурите за нови канди-
дати за општински одборници се поднесуваат нај-
доцна десет дена пред денот определен за спрове-
дувањето на изборите, а предлозите за нови кан-

дидати за околиски одборници се поднесуваат на 
седницата на која се врши повторниот избор. 

При повторните избори според точка 9 од член 
150 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 кандида-
тите можат да се откажат од кандидатурата. 

Член 153 
Повторните избори во случајот од точка 1, 2 и 

3 на член 150 од овој закон ги распишува општин-
ската изборна комисија, а во случајот од точка 4 
на член 150 од овој закон надлежниот собор од-
носно собранието кое го поништило изборот. 

Член 154 
Повторните избори на општинските одборници 

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

Член 155 
Денот во кој ќе се одржат повторните избори 

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

2) Дополнителни избори 

Член 156 
Дополнителни избори се вршат кога на одбор-

ник на општинско собрание односно на одборник на 
околиско собрание му престане мандатот пред ис-
течувањето на времето за кое бил избран. 

Член 157 
Дополнителни избори за одборник на општин-

ско собрание распишува соборот на општинското 
собрание чиј член е одборникот најдоцна петнаесет 
дена од денот на престанувањето нг! мандатот 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 ме-
сеца од денот кога е упразнето местото на одбор-
никот. 

Дополнителните избори за одборник на општин-
ското собрание се распишуваат само ако до исте-
чувањето на мандатот преостануваат повеќе од 
шест месеци. 

Член 158 
Во случај на престанување мандатот на одбор-

ник на околиско собрание, соодветниот собор на оп-
штинското собрание ќе изврши избор на нов од-
борник на седницата на која е констатираа пре-
станок на мандатот на одборникот на околиските 
собрание. 

Член 159 
Мандатот на одборникот избран на дополнител-

ните избори трае до истекувањето на времето за 
кое бил избран поранешниот одборник. 
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Член 160 
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 VII 

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 н а о т п о в и к у в а њ е 

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: 161 
Постапката за отповикување 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 КОЈ а е из-
бран одборникот чие отповикување се предлага, 
односно од најмалку една третина од вкупниот број 
на избирачите на изборната единица во која е из-
бран одборникот чие отповикување се предлага. 

Член 162 
Постапката за отповикувањето на одборник на 

соборот на работните заедници се покренува по 
предлог од собирите на работните луѓе во работните 
организации односно работните заедници во соод-
ветната група, ако за покренувањето на постапката 
се изЈасни мнозинството на работните луѓе на со-
бирите во работните организации односно заедници 
на соодветната група, кои опфаќаат наj малку една 
третина од сите работни луѓе во тие организации 
односно заедници на подрачјето на изборната еди-
ница во која е избран одборникот чие отповикување 
се предлага. 

Член 163 
Свикување на собирот на избирачите заради 

решавање да се покрене постапка за отповикување 
на одборник на општински собор може да предло-
жат најмалку педесет избирачи што живеат на 
подрачјето 'за кое се одржува собирот на избира-
чите. 

Предлогот за свикување на собирот писмено се 
поднесува до претседателот на општинското собра-
ние, а истовремено за тоа се известува и надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

Собирот на избирачите го свикува претседа-
телот на општинското собрание на чие подрачје 
собирот се одржува. 

' Ако претседателот на општинското собрание не 
го свика собирот на избирачите најдоцна петнаесет 
дена од денот на поднесувањето на предлогот, со-
бирот ќе го свика во натамошен рок од пет дена 
надлежната општинска изборна комисија. 

Член 164 
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 луте, свикувањето на собир може 
да го предложи најмалку една третина од работ-
ните луѓе што имаат право да предлагаат канди-
дати за избор на одборник. 

Предло,г за свикување на собир на работните 
луѓе во работната организација односно работна за-
едница му се поднесува писмено на претставникот 
на работната организација односно заедница, кој 
според одредбите на став 1 од член 117 на овој за-
кон е овластен да свика собир, а истовремено за 
тоа се известува и надлежната општинска изборна 
комисија. 

Собирот на работните луѓе го свикува претстав-
никот на работната организација односно заедница 
на кого му е поднесен предлогот за свикување на 
собирот. 

Ако претставникот на работната организација 
односно заедница на кого му е поднесен предлогот 
не свика собир на работните луѓе во рок од цет-
наесет дена од денот на поднесувањето на предлогот, 
собирот во натамошен рок од пет дена ќе го свика 
надлелшата општинска изборна комисија. 

Член 165 
Претседателот на општинското собрание кој го 

свикал собирот на избирачите или одборникот 
на општинското собрание што тој ќе го определи, 
односно претставникот кој го свикал собирот на ра-
ботните луѓе во работната организација односно ра-
ботна заедница, го отвора собирот и раководи со 
неговата работа до изборот на претседателството. 

Ако собирот на избирачите односно собирот на 
работните луѓе го свикала општинската изборна ко-
мисија, собирот го отвора и со неговата работа ра-
ководи до изборот на претседателство лицето што 
ќе го определи комисијата. 

Член 166 
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 об-
разложи предлогот за покренување на постапката 
за отповикувањето на одборникот. 

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

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

Предлогот за покренување на постапката за 
отповикување е усвоен на собирот ако за него гла-
са мнозинството од присутните избирачи односно 
работни луѓе. 

Член 167 
Ако собирот не го усвои предлогот за покрену-

вање на постапката за отповикување, Не може од 
истите причини повторно да се поднесе предлог за 
свикување на нов собир заради покренување на 
постапка за отповикување на истиот одборник пред 
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истекот на една година од денот на одржувањето 
на собирот на кој е решено таквиот предлог да не 
се усвои. 

Член 168 
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 или работни заедници се 
одржува собирот; кој го предложил, свикал и от-
ворил собирот; фамилијарно и родено име на чле-
новите на претседателството на собирот, на запас-
ничарот и на заверувачите на записникот; вкупен 
број на избирачите запишани во избирачкиот спи-
сок на подрачјето за кое се одржува собирот, од-
носно вкупен број на работните луѓе што имаат 
право да учествуваат на собирот; број на присут-
ните лица и дневен ред на собирот; фамилијарно, 
татково и родено име на одборникот на општинското 
собрание чие отповикување се предлага со озна-
чување на соборот на општинското собрание чиј е 
член; резултатот од гласањето по предлогот за по-
кренување на постапката за отповикување и при-
чините за покренување на постапката, ако предло-
гот е усвоен; на КОЈ . начин е утврден резултатот 
на гласањето и друш околности што се од значење 
за работата па собирот', како и час на завршувањето 
на собирот. 

Член 169 
Ако собирот на избирачите односно собирот на 

работните луѓе го усвоил предлогот за покренување 
на постапка за отповикување на одборник на оп-
штинското собрание, се составува предлог за отпо-
викување. 

Предлогот за отповикување го составува прет-
седателството на собирот, но собирот може да оп-
редели тоа да го сторат тројца други избирачи од-
носно работни луѓе 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 а и з б и р а ч и 

Член 170 
Предлогот за отповикување на одборник на 

општинско собрание што го поднесува група на из-
бирачи мора да биде потпишан од најмалку една 
третина од вкупниот број на избирачите што се 
запишани ЕО избирачкиот список на подрачјето на 
изборната единица во која е избран одборникот 
чие отповикување се предлага. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат 
заверени од органот надлежен за заверување. 

Кон предлогот за отповикувањето мора да се 
приложи и потврда на општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите На општа управа, 
дека потписниците на предлогот се запишани вл 
избирачкиот список, како и потврда на општин-
ската изборна комисија за вкупниот број на из-
бирачи запишани во избирачкиот список за из-
борната единица го кеја е избран одборникот чие 

отповикување се предлага. Потврдите можат да ^е 
дадат и на самиот предлог. 

ф 

в) О д о п ш т и н с к о т о с о б р а н и е 

Член 171 
Секој одборник на собор На општинското со-

брание има право да бара на дневен ред на сед-
ницата да се стави расправањето за покренување 
на постапка за отповикување на одборник на со-
борот. 

За поднесување на предлог за отповикување 
на свој одборник соборот решава на седница со 
мнозинство на гласови на сите одборници на со-
борот. 

Постапката за отповикување на одборник на 
општинско собрание се покренува и по предлог од 
соборот ако одборникот неоправдано отсуствува нај-
малку шест месеца непрекинато од седниците на 
соборот чиј е член. 

Предлогот за отповикувањето што го усвоил 
соодветниот собор го потпишува претседателот на 
општинското собрание. 

2) Содржина на предлогот за отповикување 

Член 172 
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) причини поради кои се предлага отповику-
вањето 

Покрај потписот од секој потписник на пред-
логот за отповикување, мора да се означи и него-
вото фамилијарно, татково и родено име, занимање 
и место на живеење. 

Кон предлогот за отповикувањето на собирот 
на избирачите односно на собирот на работните лу-
ѓе се приложува и записник за работата на собирот 
на кој предлогот е усвоев. 

Со предлогот за отповикување што го усвоил 
соодветниот собор на општинското собрание се при-
ложува и заверен извод од записникот од седни-
цата на соборот кој се однесува на работата на 
соборот во врска со предлогот за отповикување. 

Член 173 
Предлогот за отповикување на одборник на 

општинско собрание се поднесува писмено до над-
лежната општинска изборна комисија. 

3) Испитување на предлогот и распишување на 
гласање за отповикување 

Член 174 
Општинската изборна комисија испитува ^али 

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

Ако предлогот содржи само формални Недо-
статоци, комисијата ќе им го врати на подноси-
телите за да ги отстранат недостатоците, опреде-
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лувајќи истовремено и рок во кој тоа мора да биде 
извршено. 

Комисијата ќе го одбие предлогот што не е 
составен според одредбите на овој закон и за тоа 
ќе ги извести подносителите на предлогот со до-
ставување на решение. На ист начин ќе се постапи 
ако предлагачот во определениот рок не ги от-
страни формалните недостатоци1. 

Како подносители на предлогот на собирот на 
избирачи односно на работни луѓе се сметаат пот-
писниците на предлогот, а ако предлогот го под-
несува група на избирачи трите први по ред пот-
писници на предлогот 

Член 175 
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 из-
борната единица во која одборникот е избран нај-
доцна триесет дена од денот' на потврдувањето на 
предлогот за отповикување. 

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 општил-
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 рас-
пишување 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 со-
борот на работните заедници и во работни денови. 

Член 176 
За распишувањето на гласање за отповикување 

општинската изборна комисија го известува со-
борот на општинското собрание чиј е член одбор-
никот 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 денот определен за гласање. 

4) Гласање за отповикување и утврдување 
резултатите од гласањето 

Член 177 
Гласањето за отповикување на одборници на 

општинските собранија се врши на избирачките 
места на подрачјето на изборната единица во која 
одборникот е избран. 

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

Член 178 
Општинската изборна комисија е должна да 

издаде оглас за распишување на гласање за от-
повикување. 

Овој оглас мора да содржи: фамилијарно, тат-
ково и родено име на одборникот за чие отпови-
кување се гласа, називот На соборот на кој му при-
паѓа одборникот, како и да се означи изборната 
единица во која се врши гласањето за отпови-
кување и денот на гласањето. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди ог-
ласот 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 179 
Најдоцна три дена пред денот определен за 

гласање за отповикување одборникот за чие отпо-
викување се гласа, подносителите на предлогот ча 
отповикување можат да и пријават на општин-
ската изборна комисија по еден свој претставник 
и еден негов заменик за секое избирачко место. За 
претставник на одборникот за чие отповикување 
се гласа, односно на подносителите на предлогот 
за отповикување и за негов заменик можат да 
бидат предложени само лица што имаат избирачко 
право. Претседателот на општинската изборна ко-
мисија најдоцна 48 часа по примањето на прија-
вата за секој претставник и заменик ќе издаде 
уверение на основа на кое тие ќе можат да уче-
ствуваат во работата на избирачкиот одбор, но без 
право на одлучување. 

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

Член 180 
На секое избирачко место ќе се постави гла-

сачка кутија за гласање за отповикување на која 
ќе се истакне огласот за распишувањето на гласа-
ње за отповикување. 

Член 181 
Претседателот на избирачкиот одбор на секој 

избирач му предава гласачко ливче. 
Гласачкото ливче содржи: 1) означување на 

општинското собрание и неговиот собор, како и на 
изборната единица во која е избран одборникот за 
чие отповикување се гласа; 2) фамилијарно, татко-
во и родено име на одборникот за чие отповику-
вање се гласа. 

Под името на одборникот отпечатени се еден 
по друг зборовите „за отповикување" и „против 
отповикување". 

Ако гласачот гласа за отповикување на од-
борникот ги1 заокружува зборовите „за отповику-
вање", а ако гласа против неговото отповикување 
ги заокружува зборовите „против отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување" ни зборовите „против 
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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 182 
По свршеното гласање се врши пребројување на 

гласачките ливчиња и се утврдува бројот на лив-
чињата на кои е гласано за отповикувањето, бро-
јот на ливчињата на кои е гласано против отпо-
викувањето, 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 из-
бирачкиот список, имало избирачи на тоа изби-
рачко место, колку избирачи гласале според из-
водот од избирачкиот список, бројот на гласачките 
ливчиња на кои е гласано за отповикувањето, бро-
јот на гласачките ливчиња на кои е гласано против 
отповикувањето 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 сите 
останати изборни материјали. 

Член 183 
На основа на примениот материјал од изби-

рачкиот одбор, општинската изборна комисија ќе 
утврди: колку вкупно избирачи гласале во избор-
ната единица, колку вкупно гласале за отповикува-
њето, а колку против отповикувањето, бројот на не-
важните ливчиња како и вкупниот број на избира-
чите запишани во избирачкиот список на целата 
изборна единица и на основа на тоа ќе установи' 
дали одборникот на општинското собрание е отпо-
викан. 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 оп-
штинското собрание и и ј е член одборникот за чие 
отповикување се гласало извештај за својата ра-
бота со сите акти што се однесуваат на постапката 
на гласањето. 

За резултатот од гласањето за отповикувањето 
комисијата писмено ќе го извести' одборникот на 
општинското собрание за чие отповикување се 
гласало како и надлежната околиска изборна ко-
мисија. 

Б) Отповикување на одборници на околиските 
собрание 

Член 184 
Постапка за отповикување на одборник на око-

лиско собрание се покренува по предлог од нај-
малку една третина од одборниците на општин-
ското собрание или по иницијатива на околиското 
собрание ако одборникот неоправдано отсуствува 
најмалку шест месеци непрекинато од седниците 
на околиското собрание односно на соборот чиј е 
член. 

Член 185 
По предлог за покренување постапка за отпо-

викување на одборник на околиското собрание од-
.лучува општинското собрание што го избрало од-
борникот во околиското собрание. 

Општинското собрание претходно одлучува да-
ли; 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 седум дена од донесу-
вањето на одлуката да се пристапи кон гласање 
за отповикување. 

В) Примена на одредбите од глава III, IV и V 

Член 186 
Доколку со одредбите на оваа глава не е пои-

наку определено^ во поглед на спроведувањето на 
постапката за отповикување ќе се применуваат 
одредбите од глава III, IV и V од овој закон. 

Глава VIII 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1) Приговори и жалби 

Член 187 
Заради неправилности во работата на собири ге 

на избирачите односно собирите на работните луѓе 
на кои е извршено кандидирање за избор на од-
борници на општинските собранија или е предло-
жено отповикување на одборник на општинско со-
брание, како и заради неправилности во работата 
на избирачкиот одбор при изборите односно гласа-
њето за отповикување, секој кандидат односно од-
борник 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 оп-
штинска изборна 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 ра-
ботните луѓе што битно влијаеле или можеле да 
влијаат врз утврдувањето на кандидатурата на со-
бирите на избирачите или собирите на работните 
луѓе односно на резултатот од гласањето, ќе ја 
поништи работата на собирот на избирачите однос-
но собирот на работните луѓе на кои имало не-
правилности 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 
општинска изборна комисија да поднесе приговор, 
која што за приговорот одлучува при решавањето 
за потврдување на кандидатурата. 

Член 188 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на предлогот на кандидатурата, 
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како и против решението на таа комисија со кое 
се утврдува дека не се исполнети условите за пот-
врдување 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 општинската изборна ко-
мисија со кое е потврдена кандидатурата за од-
борник на собор на работните заедници, групата 
работни луѓе што поднела приговор во смисла на 
претходниот член може да изјави жалба до Вр-
ховниот суд на Македонија, ако смета дека канди-
дидатот не ги исполнува условите да биде избран 
во тој собор. 

Против решението на општинската изборна ко-
мисија за одбивање на предлогот за отповикување 
на одборник, подносителите имаат право на жалба 
до Врховниот суд на Македонија. Жалбата се под-
несува во рок од три дена по приемот на реше-
нието. 

Член 189 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија, освен решенијата од претходниот член, 
секој кандидат и секој избирач односно работен 
човек има право ча жалба до око ниската изборна 
комисија и до соодветниот собор на општинското 
собрание. Тие можат да му укажат на надлежниот 
собор на општинското собрание и на неправилности 
во работата на избирачкиот одбор или во рабо-
тата на собирот на избирачите односно собирот на 
работните луѓе во поглед предлагањето на кан-
дидати. 

Одборникот за чие што отповикување се гласа 
и секој избирач односно работен човек против ре-
шението на општинската изборна комисија доне-
сено во врска со спроведувањето на одлуката за 
отповикување на одборник имаат право на жалба 
до околиската изборна комисија односно до над-
лежниот собор на општинското собрание. 

Жалбата изјавена до денот на изборите однос-
но до денот на гласањето за отповикување се пре-
дава На околиската изборна комисија, а жалбата 
изјавена по тој ден се предава на соодветниот 
собор на општинското собрание. 

Жалбата му се поднесува на соборот на оп-
штинското собрание најдоцна до денот на соста-
нокот на верификационата комисија, а жалбата 
што се однесува на дополнителен избор или на 
гласање за отповикување на одборник - во рок од 
15 дена од денот на изборите односно гласањето 
8а отповикување. 

Член 190 
Одредбите на чл. 187—189 сходно се примену-

ваат и во врска со неправилностите во изборите и 
отповикувањето на одборници за околиските со-
бранија. 

2) Казнени одредби 

Член 191 
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 од-
носно 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 односно за околиско собрание или 
при гласање за отповикување; 

3) избирач кај 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 избира л иште 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 
некоја исправа за изборите односно гласањето за 
отповикување или некој предмет што служи за 
изборот односно за гласањето за отповикување; 

6) службеното лице кое ќе повика избирач на 
одговорност поради гласањето или од него ќе по-
бара да каже за кого гласал или зашто не гласал 
односно дали гласал за или против отповикува-
њето. 

Член 192 
Со парична казна до 50.000 динари или со каз-

на затвор до дра месеца ќе се казни за кривично 
дело: 

1) кој при гласањето се однесува непристојно; 
2) кој, откако гласал односно откако ќе се 

утврди дека не е воведен во изводот од избирач-
киот список, по опомена од претседателот на из-
бирачкиот одбор да го напушти биралиштето 
истото не го напушти; 

3) кој им пречи во работата на избирачкиот 
одбор или на изборната комисија; 

4) член на избирачки одбор или изборна ко-
мисија како и секое друго лице што на кој и да 
било начин ќе ја повреди тајноста на гласањето. 

Член 193 
За кривично дело фалсификат, повреда на сло-

бодата на определувањето на избирачот, спречу-
вање на службено лице во вршење на службено 
дејство, навреда или клевета на член на претсе-
дателството на собир на избирачите или член на 
избирачки одбор или изборна комисија при врше-
ње на нивната службена должност, како и за кое 
и да било друго кривично дело предвидено во 
Кривичниот законик што е сторено во врска со 
изборот или отповикувањето на одборник, стори-
телот ќе се казни според одредбите на Кривичниот 
законик. 

Член 194 
Сите дејствија што се казнуваат според овој 

закон или Кривичниот законик што се сторени на 
избиралиштето, избирачкиот одбор ќе ги внесе во 
својот записник со означување на фамилијарно^, 
татковото и роденото име, занимање и местото на 
живеењето на сторителот. 

Откако изборната комисија ќе ја зазрши сво-
јата работа, ќе состави извод од примените за-
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писници за сите казниви дејствија, ако имало 
такви, и овие изводи ќе му ги достави н-а јавниот 
обвинител заради започнување на кривична по-
стапка. 

Глава IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 195 
Во работните заедници во државните органи 

општествено-политичките организации и здруже-
нијата во кои не постојат органи на управување 
на тие заедници, за одборници во групата на јавни 
служби на соборот на работните заедници на опш-
тинските собранија, на првите избори што ќе се 
одржат според одредбите на овој закон можат да 
бидат избирани и членови на извршните одбори 
на синдикалните организации во тие органи, оп-
штествено-политичките организации односно здру-
женија. 

Член 196 
На првите избори што ќе се одржат според 

одредбите на овој закон право да учествуваат на 
собирите на работните луѓе на кои се предлагаат 
кандидати за одборници за подгрупата земјодел-
ство на групата стопанство на соборот на работ-
ните заедници на општинските собранија имаат, 
покрај земјоделците — членови на задруги и зем-
јоделците — членови на други работни организа-
ции и членовите на нивните домаќинства кои се 
занимаваат со земјоделство. 

Член 197 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и други списи во врска со 
спроведувањето на изборите односно отповикува-
њето за одборници те на општинските и околиските 
собранија се ослободени од плаќање на такса. 

v Член 198 
Прописи за извршување на овој закон доне-

сува по потреба, Извршниот совет. 

Член 199 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за изборите и отповикува-
њето на одборниците на народните одбори (,.Служ-
бен весник на НРМ" бр. 20/57). 

Член 200 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

зувањето во „Службен весник на Социјалистичке 
Република Македонија". 

91. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР-
НИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Законот за из-
борни единици за избор на пратеници на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 април 1963 година и на 
седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 12 април 1963 година. 

У бр. 12 
12 април 1963 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Пратениците на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија се избираат во изборните 
единици утврдени со овој закон. 

Член 2 
Изборните единици за избор на пратеници на 

Републичкиот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија се: 

1. Изборна единица Битола I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Битола помеѓу 
улиците: Западно од улицата' Преспанска, Керим 
Абдул Паша и д-р Трифун Пановски; Јужно 
од улицата 1 мај од број 20 до 48 како и селата 
Лавци, Брусник и подрачјето на општината Ди-
хово; 

2. Изборна единица Битола II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Битола помеѓу 
улиците: Источно од улиците Преспанска, Керим 
Абдул Паша и д-р Трифун Пановски; Западно 
од улиците Маршал Тито, Маркс, Енгелс, Јосиф 
Христовски, Никола Тесла, Рајко Жинзифов, 
Ордан Николов-Џинот и Иван Милутиновиќ од 
број 90 до мостот, кај плоштадот; северно од ули-
цата Партизанска и јужно од улицата 1 мај од 
број 50 до 276 како и селата Буково, Крстоар и 
Орехово; 

3. Изборна единица Битола III која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Битола помеѓу 
улиците: источно од улиците Иво Лола Рибар до 
Буковскиот мост, Маршал Тито, Маркс и Енгелс, 
Јосиф Христовски, Никола Тесла и Прилепска до 
монополот; јужно од улицата Булевар 1 Мај од 
број 278 до местото на улицата 4 Ноември како 
и селото Поешево; 

1. Изборната единица Битола IV која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Битола 
помеѓу улиците: северозападно од улицата При-
лепска, северно од улицата 1 Мај до мостот, ули-
ца 4 Ноември до број 278, Рајко Жинзифов, Ор-
дан Николов-Џинот и Иван Милутиновиќ од број 
90 до мостот на Плоштадот како и селата: Горно 
Оризари, Долно Оризари и Раштани; 

5. Изборна единица Бистрица која го опфа-
ќа подрачјето на Општината Бистрица: 
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6. Изборна единица Демир Хисар која го 
опфаќа подрачјето на Општината Демир Хисар; 

7. Изборна единица Долнени која го опфаќа 
подрачјето на Општината Долнени; 

8. Изборна единица Кривогаштани која го 
опфаќа подрачјето на Општината Кривогаштани; 

9. Изборна единица Крушево која го опфаќа 
подрачјето на Општината Крушево; 

10. Изборна единица Кукуречани која го оп-
фаќа подрачјето на Општината Кукуречани; 

11. Изборна единица Мориово која го опфа-
ќа подрачјето на Општината Мориово; 

12. Изборна единица Новаци која го опфаќа 
подрачјето на Општината Новаци; 

13. Изборна единица Прилеп I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Прилеп помеѓу 
улиците: Илка Присаѓанка, Нада Ламевска, Адем 
Адемовски, Трајко Сандански, Круме Волнаровски, 
Јоска Ордановски, Кеј 1 мај, Браќа Ламески, 
Димо Димовски, Враќа Шемковски, дел од Пи-
ринска, Никола Карев, дел од Мице Козар, Кру-
шевска, Дабнички Завој како и подрачја на се-
лата Варош, Дабница, Мажучиште и Присат; 

14. Изборна единица Прилеп II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општина Прилеп помеѓу 
улиците: Ленин, Кузман Јосифовски, Ристе Се-
кирчанец, Ладо Лапецот7 Марксова, Егејска, Кру-
ме Јаскоски, Стеван Стефановски, дел од Кру-
ме Волнаровски, Митко Цветановски, Кукушка, 
Пане Талевски, Партизанска, Раде Ивановски, 
Белградска, и Тризла како и подрачјата на се-
лата Мало Коњари, Големо Коњари, Кадино село 
и Боротино; 

15. Изборна единица Прилеп III која го опфа-
ќа делот од подрачјето на општината Прилеп по-
меѓу улиците: Рампо Лефката, Гуро Ѓаковиќ, Сте-
ван ДИМОВСКИ, Илија Василевски, Борка Левата, 
Орде Тутевски, дел од Кејот 1 мај, Сотка Геор-
гиевски, дел од Републиканска, Блаже Цаневски-
Че лото, Андон Слабејко, Сотка Џиџижик, Орде 
Кабецот, населба Бончеица, Моша Пијаде, Кире 
Косевски, Менде Бошковски, Ристе Ристевски, 
Орде Чопела, Иво Лола Рибар, Кире Гавриловски, 
Савка Маневска, Божо Јанковски, Добре Ива-
новски, Цане Конаред и Благоја Крстевски како 
и подрачјата на селата Старо Лагово, Ново Ла-
гово, Беровци, Галичани, Мало Рувци, Штавица, 
Чумово, Прилепец, Волково, и Селце; 

16. Изборна единица Прилеп IV која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Прилеп 
помеѓу улиците: Борка Талевски, Круме Спирко-
ски, Пенка Котевска, Мара Јосифовска, Вера Ци-
ривири, Мирче Ацев, Трајко Тарцан, Димитар 
Влахов, Гице Гавриловски, Стеван Базерков, дел 
од Моша Пијаде, дел од Кеј 9 септември, Пере 
Тошев, Горѓе Петров, 11 Октомври, Цане Илиев-
ски, Браќа Талевски, Спасе Темелковски, Страшо 
Пинџур, како и подрачјата на селата Плетвар, 
Летните, Оревоец, Крстец, Беловодица, Тројаци, 
Топлица, Ракле, Никодин, Голем Радобил, Мал 
Радобил, Дрен, Смолани и Царевиќ; 

17. Изборна единица Тополчани која го опфа-
ќа подрачјето на општината Тополчани; 

18. Изборна единица Кратово која го опфаќа 
подрачјето на општината Кратово; 

19. Изборна единица Крива Паланка I која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Крива 
Паланка и тоа: Жидилово, Кркља, Трново, Узем, 
Костур, Добровница, Луке, Подржи Коњ, Голема 
Црцориа, Мала Црцориа, Крстов Дол, Градец, 
Осиче, Габар, Огут, Медежево, Крива Паланка, 
Дурачка Река, Мартиница, Дренак, Станци, Бас, 
Кошари, Варовиште, Дрење, Лозаново и Киселица; 

20. Изборна единица Крива Паланка II која 
го опфаќа делот од подрачјето на општината 
Крива Паланка и тоа: Конопница, Длабочица, 
Мождивјак, Псача, Борово, Баштево, Тлминце, 
Петралица, Криви Камен, Баратлија, Милутинце, 
Гиновци, Ранковци, Опило, Одрено, Радибуш, Љу-
бинци, Ветуница, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, 
Станча, Герман, Паклиште и Нерав; 

21. Изборна единица Куманово I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Кума-
ново помеѓу улиците: источно од улиците Народна 
Револуција преку плоштадот Маршал Тито и 
јужно од улицата Иво Рибар Лола како и под-
рачјата на селата Проевци, Доброшане и Биља-
новце; 

22. Изборна единица Куманово II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Куманово 
помеѓу улиците: северно од улицата Иво Рибар 
Лола, плоштадот Нова Југославија, 11 Октомври, 
западно од улицата Братство-единство како и 
подрачјата на селата Тромеѓе и Младо Нагори-
чане; 

23. Изборна единица Куманово III која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Кума-
ново помеѓу улиците: западно од улицата Гоце 
Делчев, јужно од плоштадот Нова Југославија и 
11 Октомври, излегува на железничката станица 
Куманово како и подрачјата на селата Режанов-
це, Речица, Долно Коњаре, Горно Коњаре, Сопот, 
Табановце, Лопате, Опае и Бедиње; 

24. Изборна единица Куманово IV која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Куманово 
помеѓу улиците: западно од улицата Народна 
Револуција, преку плоштадот Маршал Тито и 
улицата Петра, источно од улицата Гоце Делчев 
до улицата Христијан Карпош како и подрачјата 
на селата Романовце, Агино село, Брзак, Умин 
Дол, Ново Село, Љубодраг и Черкези; 

25. Изборна единица Липково која го опфаќа 
подрачјето на општината Липково; 

26. Изборна единица Орашец која го опфаќа 
подрачјето на општината Орашец; 

27. Изборна единица Старо Нагоричане која 
го опфаќа подрачјето на општината Старо Наго-
ричане; 

28. Изборна единица Белчишта која го опфаќа 
подрачјето на општината Белчишта; 

29. Изборна единица Брод која го опфаќа под-
рачјето на општината Брод; 

30. Изборна единица Дебар која го опфаќа 
подрачјето на општината Дебар; 

31. Изборна единица Кичево I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кичево и тоа: 
Градот Кичево, Кнежино, Раштани, Осој, Србјани, 
Бигор, Доленци и Другово; 
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32. Изборна ед,иница Кичево И која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општина Кичево и тоа: 
Ехлоец, Иванчишта, Попоец, Малкоец, Извор, 
Кленоец, Душегубица, Лавчани, Добресец, Под-
вис, Пополжани, Видрани, Бржадани, Јудово, Сви-
ништа, Козица, Белица, Прострање, Велмевци, Ма-
ло Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Карбу-
ница, Староец. Вранештица, Атишта, Бигор До-
ленци, Челопеци, Лисичани, Орланци, Миокази, 
Речани, Крушица, Светораче, Рабетино, Козичино, 
Патец, Дупјани, Манастир Доленци и Јаворец; 

33. Изборна единица Кичево III која го опфа-
ќа делот од подрачјето на општината Кичево и 
тоа: Длапкин Дол, Трапчин Дол, Грешница, Леш-
ница, Речани, Бачишта, Зајас, Мидинци, Колари, 
Тајмишта, Колибари, Букојчани, Горно Страго-
виште, Долно Страговиште, Арангел, Гарани, Жу-
брино, Јагол, Јагол Доленци, Лазаровци, Маму-
довци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Попов-
јани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвивци, 
Шутово и Бериково; 

34. Изборна единица Косел која го опфаќа под-
рачјето на општината Косел; 

35. Изборна единица Охрид I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Охрид и тоа: 
новата населба Горна Влашка маала и подрачјата 
на селата Лескоец, Велгошти, Рамне, Велестово, 
Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, Шипокно и 
Љубаништа; 

36. Изборна единица Охрид II која го опфа-
ќа делот од подрачјето на општината Охрид и 
тоа: градот Охрид без горна Влашка маала и 
новата населба; 

37. Изборна единица Ресен I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Ресен и тоа: 
градот Ресен со улиците: 29 Ноември од број 1 
до 99 од левата страна и од број 2 до 136 од 
десната страна, 11 Октомври, Мите Трповски, 
Јосиф Јосифовски, Мите Трајчевски, Бигла, б 
Ноември, плоштадот Маршал Тито, како и под-
рачјата на селата: Арвати, Асамати, Брајчино, 
Горна Бела Црква, Грнчари, Долна Бела Црква, 
Долно Дупени, Езерени, Козјак, Курбиново, Кра-
ни, Љубојно, Наколец, Подмочани, Претор, Рајца, 
Сливница, и Штрбово; 

38. Изборна единица Ресен II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Ресен и тоа: 
градот Ресен со улиците: Гоце Делчев, Мите Бо-
гоевски, Милан Думов, Наум Божиновски, Таше 
Милошевски, Илинденска, Крсте Трајчевски, Бо-
рис Кидрич, Иво Рибар Лола, Христо Герасовски, 
Охридска, Кочо Рацин, Стив Наумов, Преспан-
ска, 29 Ноември од број 101 до 197 од левата 
страна и од број 138 до 194 од десната страна 
како и подрачјата на селата: Болно, Волкодери, 
Горно Дупени, Дрмени, Елва, Златари, Избишта, 
Илино, Јанковец, Коњско, Кривени, Крушје, Лав-
ци, Лева Река, Лескоец, Отешево, Петрино, Перово, 
Покрвеник, Презубје, Сопотско, Стипона, Стење, 
Царев Двор и Шурленци; 

39. Изборна единица Струга I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Струга и тоа: 
Струга, Калишта, Долна Белица, Мислешево, 

Враништа, Радожда, Франгово, Мали Влај, Ра-
долишта, Вишни, Заграчани и Шум; 

40. Изборна единица Струга II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Струга и тоа: 
Драслајца, Биџево, Мороишта, Ливада, Ложани, 
Ново Село, Делогожда, Мешеишта, Климештани, 
Орошишта, Чепин, Мислодежда, Поум, Брчево, 
Богојци, Требеништа, Горенци, Оровник, Подмо-
ље, Волино, Збажди, Аржаново, Локов, Присов-
јани, Велешта, Добовјани, Ташморуништа, Горно 
Татеши, Долно Татеши и Тоска; 

41. Изборна единица Струга III која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Струга 
и тоа: Вевчани, Октиси, Горна Белица, Лабуни-
шта, Подгорци, Боровец, Луково, Селци, Буринец, 
Дренок, Модрич, Глобочица, Нерези, Безево, 
Пискупштина, Јабланица и Лакајца; 

42. Изборна единица Драчево која го опфаќа 
подрачјето на општината Драчево; 

43. Изборна единица Горче Петров I која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Горче 
Петров и тоа: Горче Петров, Крушопек, Грчец, 
Оризари Сарај, Љубин, Шишево, Глумово, Матка, 
Арнакија, Семениште, Чајлане, Буковиќ, Пани-
чари, Раовиќ, Ласкарци, Влае, и Злокуќани; 

44. Изборна единица Горче Петров II која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Горче 
Петров и тоа: Бојане, Копаница, Рашче, Горно 
Свиларе, Грачани, Дворце, Кондово, Кучково, 
Никиштане, Ново Село, Орман, Село Радуша, 
Рудник Радуша, Бардовци, и Вучидол; 

45. Изборна единица Петровец која го опфаќа 
подрачјето на општината Петровец; 

46. Изборна единица Идадија I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Идадија и тоа: 
улиците: 235, 336, 218, ја сече улицата 216 и про-
должува по неа, ја сече улицата 232 и продол-
жува по истата, излегува на плоштадот Маршал 
Тито, оди по улицата 339 и кај Градскиот стадион 
се соединува со улица 235; 

47. Изборна единица Идадија II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Идадија и тоа: 
започнува од плоштадот Маршал Тито оди по ули-
цата Маршал Тито, ја сече улицата 1 и оди по 
не ја минува низ подвожњакот, оди по улиците 
356 и 250 ја сече улицата 252 и оди по неа, про-
должува по улиците 437, 433, 431, 430, 426 и 550, се 
спушта на раскрсниците помеѓу улицата 280 и 332 
и оди по улица 332 се до плоштадот Маршал 
Тито; 

48. Изборна единица Идадија III која го оп-
фаќа делот на подрачјето на општината Идадија 
и тоа: започнува од катастарските граници по-
меѓу Идадија и Горче Петров опфаќајќи ги на-
селбите Жданец, Горно и Долно Нерезе, оди по 
улица 332, ја сече улицата 216 продолжува по 
неа ја сече улицата 218 и оди по неа продолжува 
по улиците 236 и 229а се до катастарските гра-
ници помеѓу Идадија и Горче Петров; 

49. Изборна единица Идадија IV која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Идадија 
и тоа: започнува од Градскиот стадион, оди по 
улиците 235, 336, 218, 236 и 229, оди по западните 
катастарски граници помеѓу Идадија и Горче 
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Петров оди по реката Вардар и ка ј Градскиот 
стадион се соединува со улица 235; 

50. Изборна единица Кале I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кале и тоа: 
почнувајќи од Фестивалската сала преку Калето 
по улицата Маршал Тито на југ до пресекот на 
улицата 125 по таа улица, улицата 124 до улицата 
Цветан Димов по таа улица и улицата Борис 
Кидрич до Кејот Димитар Влахов и по Кејот 
Димитар Влахов на север до Фестивалската сала; 

51. Изборна единица Кале II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кале и тоа: 
почнувајќи од улицата 124 на југ по улицата Цве-
тан Димов до Дезинфекциониот завод, потоа по 
улиците 140, Коста Абрашевиќ и Булеварот Брат-
ство и Единство, улица 200 и 125 до пресекот со 
улицата 124; 

52. Изборна единица Кале III која го опфаќа 
делот на подрајчето на општината Кале и тоа: 
почнувајќи од Фестивалската сала до улицата 
Маршал Тито преку Калето на југ, до улица 125 
оди по не ја до улица 200, по Булевар Братство 
и Единство и улица Коста Абрашевиќ до гра-
ниците со Горче Петров на запад; 

53. Изборна единица Кале IV која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кале и тоа: 
Бутел, Радишане, Љуботен, Љубанци, Брест, Бро-
дец, Танушевци, Блаце, Чучер, Горњане, Бања, 
не Кучевиште, Побожје, Мирковце, Глуво, Бразда 
и Оризаре; 

54. Изборна единица Кисела Вода I која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Кисела 
Вода и тоа: се граничи со населеното место Ли-
сиче оди по брегот на реката Вардар се до ста-
риот бетонски мост потоа од левата страна на ули-
цата Моша Пијаде во правец на југоисток по ле-
вата страна на улицата 12 ударна бригада и ле-
вата страна m улицта 715; 

55. Изборна единица Кисела Вода П која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Кисела 
Вода и тоа: од стариот бетонски мост по кејот на 
реката Вардар до плоштадот Маршал Тито потоа 
по левата страна на Маршал Тито до железнич-
ката станица, од железничката станица по ле-
вата страна на улицата железничка, подвожња-
кот, по железничката пруга потоа по улицата 464, 
од левата страна на улицата 468 во правец кон 
камено л омот, вклучувајќи ги тука сите згради до 
населеното место Усје. Потоа свртува во пра-
вецот кон населеното место Лисиче по левата 
страна на улицата 715, од левата страна на улица 
12 Ударна бригада по левата страна на ули-
цата Моша Пијаде до бетонскиот мост; 

56. Изборна единица Кисела Вода Ш која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Кисе-
ла Вода и тоа: од подвожњакот оди по желез-
ничката пруга во правец на исток се до преминот 
на железничката пруга, потоа свртува во правец 
на југоисток по десната страна на улица 461, по 
десната страна на улица 468 во правец на каме-
ноломот се до десната страна од границата на 
бившата општина Ракотинци а од западната стра-
на до границата на општина Идадија; 

57. Изборна единица Кисела Вода IV која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Ки-
села Вода и тоа: Барово, Говрлево, Горно Лиси-
че, Горно Солње, Добридол, Долно Солње, Држи-
лово, Елово, Јаболци, Малчиште, Маркова Су-
шица, Нова Брезница Осинчани, Патишка Река, 
Ракотинци, Света Петка, Сопиште, Умово, Усје, 
Цветово, Црни Врв и Чифлик; 

58. Изборна единица Саат Кула I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Саат 
Кула и тоа: почнувајќи од новиот мост на ре-
ката Вардар (порано железен мост) по кејот Ди-
митар Влахов и реката Вардар до железничкиот 
мост потоа по железничката линија Скопје— 
Куманово до преминот на железничката пруга 
на улица 163 па по оваа улица до улица 403, по 
истата улица до пресекот на улица Христијан 
Карпуш и Индустриска, по улица Христијан 
Карпуш и Борис Кидрич до новиот мост на ре-
ката Вардар; 

59. Изборна единица Саат Кула II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Саат 
Кула и тоа: почнувајќи од границата на општи-
ната Саат Кула до општината Кале кај село Бу-
тел, на југ по улицата Цветан Димов до пресекот 
со улицата Христијан Карпуш, по таа улица до 
пресекот на улица Индустриска, а потоа по би-
лото на „Гази Баба" до границата на општината 
Саат Кула со општина Кале кај пресекот на патот 
за Стајковци; 

60. Изборна единица Саат Кула III која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Саат 
Кула и тоа. од пресекот на улица Индустриска и 
Христијан Карпуш оди на север по бил ото на 
„Гази Баба" до границата на општината Саат Ку-
ла со општината Кале, кај пресекот со патот 
за Стајковци опфаќајќи ги подрачјата на селата 
Синџелич, Стајковци, Булачани, Црешево, Раш-
так, Страчинци, Брњарци, Мојанци, Орланци, Ара-
чиново и избива на реката Вардар кај село Тру-
барево одд по реката Вардар опфаќајќи ги под-
рачјата на селата Маџари, Инџиково и населбата 
Аутокоманда до железничкиот мост а потоа по 
железничката линија до пресекот на ул. 163 по 
истата ул. до ул. 403 и по таа улица до пресекот 
на ул. Индустриска и Христијан Карпуш; 

61. Изборна единица Гостивар I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Гости-
вар и тоа: Гостивар, Горња Бањица, Долна Бањи-
ца, Сушица, Здуње и Лешница; 

62. Изборна единица Гостивар II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Гостивар 
и тоа: Врапчиште, Добридол, Топлица, Калиште, 
Пожаране, Галате, Зубовце, Дебреше, Врановци, 
Ново Село, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Равен, 
Печково, Вруток Речане, Орќуше и Ново Село; 

63. Изборна единица Гостивар Ш која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Гостивар 
и тоа: Чегране, Форино, Корито, Тумчевиште, 
Чајле, Балин Дол, Беловиште, Лакавица, Срби-
ново, Трново, Страјане, Куново, Железна река, 
Падалиште, Ќафа, Симница, Сретково, Церово, 
Долна Гоновица, Горна Гоновица и Митрој Крсти; 

64. Изборна единица Жеровјане П која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Жеров-
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јане и тоа: Блаце, Челопек, Милетино, Теново, 
Стенча, Волковија, Радиовце, Жеровјане, Горно 
Седларце, Долно Палчиште, Новаќе, Јеловјане 
и Урвич; 

65. Изборна единица Жеровјане II која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Же-
ровјане и тоа: Ломница, Ѓурѓевиште, Горјане, 
Неготино, Сенокос, Градец, Пирок, Боговино, Сел-
це Кеч, Ново Село II, Синиѓане и Камењане; 

66. Изборна единица Маврово која го опфаќа 
подрачјето на општината Маврово; 

67. Изборна единица Сараќино која го опфа-
ќа подрачјето на општината Сараќино; 

68. Изборна единица Тетово I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Тетово и тоа: 
улиците: Караорман, Иво Рибар Лола, Тодор Ци-
повски Мерџан, Гоце Делчев, и сите улици северно 
од улиците: Иво Рибар Лола и Гоце Делчев како 
и подрачјата на селата Лавце, Селце, Вејце, Пород, 
Џепчиште, Гермо л, Једоарце, Требош и Бродец; 

69. Изборна единица Тетово II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Тетово и тоа: 
улиците: Цветан Димов, Горна Чаршија, Ленин, 
Охридска, Браќа Миладинови, Ново Село и сите 
улици кои се наоѓаат десно од коритото на река 
Пена како и подрачјата на селата: Гајре, Лисец, 
Шипковица, Вешала, Бозовце, Голема Речица, Мала 
Речица и Горно Палчиште; 

70. Изборна единица Тетово III која го опфаќа 
делот од подрачјето на општина Тетово и тоа: 
улиците Орце Николов, Страшо Пинџур, Белград-
ска, Гоце Стојчевски, Кузман Јосифовски Питу, 
Мирче Ацев, Илинденска од плоштадот до мостот 
на река Пена, Борис Кидрич, Маршал Тито и сите 

други улици помеѓу овие улици и јужно и северно 
од нив се наоѓаат на левата страна на реката Пена 
како и подрачјата на селата: Долно Седларце, 
Брвеница и Фалише; 

71. Изборна единица Теарце I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Теарце и тоа: 
Беловиште, Јанчиште, Нераште, Одри, Орашје, Прв-
це, Рогачево, Старо Село, Вратница, Жилче, Шем-
шево, Сиричино, Туденце, Прељубиште, Подбреѓе, 
Озормиште, Копанце, Јегуновце, Јажинце и Ро-
тинце; 

72. Изборна единица Теарце И која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Теарце и тоа' 
Теарце, Отушиште, Пришовце, Глоѓи, Јелошник, 
Доброште, Слатино, Брезно, Лешок, Непроштено, 
Отуње, Ратае, Сетоле и Варвара; 

73. Изборна единица Богданци која го опфаќа 
подрачјето на општината Богданци; 

74. Изборна единица Валандово која го опфаќа 
подрачјето на општината Валандово; 

75. Изборна единица Гевгелија која го опфаќа 
подрачјето на општината Гевгелија; 

76. Изборна единица Градско која го опфаќа 
подрачјето на општината Градско; 

77. Изборна единица Кавадарци I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на'општината Кавадарци 
и тоа: Кавадарци, Ваташа, и Глишиќ; 

78. Изборна единица Кавадарци И која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Ка-
вадарци и тоа: Марена, Сопот, Манастирец, Трсте-
ник:, Рибарци, Возарци, Шивец, Брушани, Бегни-

ште, Ресава, Дабниште, Кошани, Драгожел, Гар-
никово, Клиново, Шешково, Добротино, Праведник, 
Дреново, Драдња, Грбовец, Дебриште, Раец, Ке-
сендре, Фариш, Галиште и Бунарче како и под-
рачјето на општината Конопиште; 

79. Изборна единица Неготино која го опфаќа 
подрачјето на општината Неготино; 

80. Изборна единица Титов Велес I која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Титов 
Велес и тоа: западно од улиците Маршал Тито, 
ДИМКО Најдов и д-р Стојан Јаникиевиќ; јужно од 
улицата Алексо Демниев и Железничката линија 
Титов Велес — Прилеп, како и населбите, Порцу-
ланова, Свилара, Превалец и селата: Раштани, 
Горно Оризари, Долно Оризари, Клуковец, Бузал-
ково, Белештевица, С лп, Кара буниште, Црквино 
и Бабуна; 

81. Изборна единица Титов Велес II која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Титоа 
Велес и тоа: источно од улицте Маршал Тито, 
Димко Најдов, и д-р Стојан Јаникиевиќ; северно 
од улицата Алекса Демниев и железничката ли-
нија Титов Велес — Прилеп па се до реката Вар-
дар; источниот дел на градот Титов Велес — источ-
но од реката Вардар како и селата: Ново Село, 
Горно Караслари, Долно Караслари, Чолошевог 
Башино Село, Иванковци, Крушје, Џидимирци, Ото-
вица, Ветерско, Кумарино, Мамутчево, Новачани, 
Рудник, Сујаклари и Сопот; 

82. Изборна единица Чашка која ги опфаќа 
подрачјата на општините Чашка и Богомила; 

83. Изборна единица Берово која ги опфаќа 
подрачјата на општините Берово и Пехчево; 

84. Изборна единица Василево која го опфаќа 
подрачјето на општината Василево; 

85. Изборна единица Виница која го опфаќа 
подрачјето на општината Виница; 

86. Изборна единица Делчево која го опфаќа 
подрачјето на општината Делчево; 

87. Изборна единица Кочани I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кочани и тоа. 
Кочани, Долно Градче и Црвена Нива; 

88. Изборна единица Кочани И која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кочани и тоа: 
Безиково, Цера, Главовица, Горно Градче, Костин 
Дол, Небојани, Ново Село, Полаки, Пресека, При-
пор, Речани, Браници, Оризари, При^ачево, Гр-
довци, Мојанци, Долни Подлог, Горни Подлог, Зр-
новци, Видовиште и Мородвис; 

89. Изборна единица Кочани Ш која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Кочани и тоа: 
Бели, Лешки, Нивичани, Пантелеј, Пашачаџиково, 
Рајчани, Бања, Лепопелци, Ново Селани, Соко-
ларци, Спанчево, Уларци, Врбица, Жиганци, Чиф-
лик, Облешево, Чешиново, Бурилчево, Кучичина, 
Теранци, Тркање и Јастребник; 

90. Изборна единица Ново Село која го опфаќа 
подрачјето на општината Ново Село; 

91. Изборна единица Пробиштип која го опфаќа 
подрачјето на општината Пробиштип; 

92. Изборна единица Радовиш I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Радовиш и тоа. 
Радовиш, Козбунар, Шипковица, Калаузлија, Др-
жанци, Алилова си, Чешме Маале, Штурово, Кара-
џалар, Каралобаси, Ораовица, Подареш, Коселија, 
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Дурутлија, Сариѓол, Худаверлија, Јаргулица, По-
крајчево, Смиланци, Шаин Таш, Раклеш, Ново 
Село и Стопанството 1 мај; 

93. Изборна единица Радовиш II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Радовиш и тоа: 
Долно Липовиќ, Габревци, Долни Радеш, Гарван, 
Загорци, Горно Липовиќ, Папавница, Конче, Луб-
ница, Негреновци, Ракитец, Скоруша, Коџалија, 
Прналија, Супурге, Аликоч, Тополница, Бучин, 
Дамјан, Долна Враштица, Погулево, Ињево, Де-
дино, Воиславци, Сулдулци, Калуѓерица, Горна 
Враштица и Злеово; 

94. Изборна единица Свети Николе I која го 
опфаќа делот на општината Свети Николе и тоа: 
Свети Николе, Горобинци, Сопот, Преот, Трстеник, 
Крушица, Стањевци, Павлешенци, Ѓуземелци, Ми-
лино, Кнежје, Нова Мездра, Стара Мездра, Долно 
Ѓуѓанце, Горно Ѓуѓанце, Стројменце и Орел; 

95. Изборна единица Свети Николе И која го 
опфаќа делот од подрачјето на општината Свети 
Николе и тоа: Немањица, Рамченци, Макреж, Па-
тетино, Мечкуевци, Арбасанци, Стануловци, Му-
стафино, Ерџелија, Кадрифаково, Буриловци, Ам-
забегово, Пеширово, Долно Црнилиште, Горно Цр-
нилиште, Делисинци, Богословец, Аџибегово, Са-
рамзалино, Хаџиматово, Џумај лија, Дорфулија, 
Каратманово, Кишино, Ќоселари и Бекирлија; 

96. Изборна единица Струмица I која го опфа-
ќа делот од подрачјето на општината Струмица и 
тоа: почнувајќи од влезот на касарната, оди по 
левата страна на улица 22 декември продолжува 
по улица Сандо Масев, продолжува по левата 
страна на улица Маршал Тито и завршува на 
патот за Миравци како и подрачјата на селата' 
Банско, Босилово, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, 
Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Са-
чево и Свидовица; 

97. Изборна единица Струмица II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на општината Струмица 
и тоа: почнувајќц од влезот на касарната оди по 
десната страна на улицата 22 декември, продол-
жува по десната страна на улица Сандо Масев, 
продолжува по десната страна на улица Маршал 
Тито и завршува до кантонот, како и подрачјата 
на селата: Баница, Белотино, Чепели, Дорломбос, 
Градско, Балдовци, Костурино, Куклиш, Мемешли, 
Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Три Води и Во-
доча; 

98. Изборна единица Штип I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Штип и тоа: 
десниот брег на реката Отиња како и подрачјата 
на селата: Три чешми, Кривидол, Царчиево, Врс-
ково, Судиќ, Доброшани, Тестемелци; 

99. Изборна единица Штип II која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Штип и тоа: 
левиот брег на реката Отиња како и подрачјата на 
селата: Балталија, Брест, Горачино, Дољааи, Дра-
гоево, Евеклерци, Јамуларци, Лакавица, Леско-
вица, Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Пенуш, 
Пиперово, Пухче, Селце, Скандалци, Софилари, 
Степанци, Сувогрло, Танатарци, Топлиќ, Хаџи-
Реџепли, Хаџиамзали, Хаџиеејдели, Црешка, Чиф-
лик и Шопур; 

100. Изборна единица Штип III која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Штип и тоа: 

Аргулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунуз-
лија, Калаузлија, Кал петровци, Карбинци, Кепек-
челија, Кошево, Козјак, Курфалија, Кучилат, Мал 
Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караор-
ман, Оџалија, Почивало, Прналија, Припечани, Ра-
дање, Руљак, Стар Караорман, Таринци, Црвулево, 
Шашвар лија, Крупиште, Горни Балван, Долни 
Балван, Горно Трогерци, Долно Трогерци, Батање 
и Чардакли. 

Член 3 
Изборни единици за избор на пратеници на 

Стопанскиот, Просветно-културниот, Социјално-
здравствениот и Организационо политичкиот собор 
се: 

1. Изборна единица Битола I која го опфаќа 
делот од подрачјето на општината Битола и тоа: 
западно од улицата Иво Рибар Лола од Буковски 
мост до улица Маршал Тито, 14 Ноември, од 
улица ѓорѓи ѓорѓиев до мостот на реката Драгор; 
јужно од улицата Булевар 1 мај од број 2 до 276; 
северно долж улица Партизанска до пресекот со 
улица Иво Рибар Лола како и подрачјата на се-
лата: Лавци, Брусник, Буково, Крстоар и Орехово; 

2. Изборна единица Битола И, која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Битола и тоа: 
Северно од булевар 1 Мај од број 1 до мостот на 
улица 4 Ноември, од плоштадот Маршал Тито до 
улица Иван Милутиновиќ бр. 90, улица Ордан 
Константинав-Џинот и Рајко Жинзифо(в; источ-
но од улица 4 ноември, булевар 1 Мај од бр. 278 
до крајот како и подрачјето на селата Горно Ори-
зари, Долно Оризари, Раштани и Поашево; 

3. Изборна единица Бистрица која ги опфаќа 
подрачјата на општините Бистрица и Новаци; 

4. Изборна единица Демир Хисар која го оп-
фаќа подрачјето на Општината Демир Хисар; 

5. Изборна единица Дихово, која го опфаќа 
подрачјето на општините Дихово и Кукуречани;, 

6. Изборна единица Долнени која го опфаќа 
подрачјето на Општината Долнени; 

7. Изборна единица Крушево која ги опфаќа 
подрачјата на општината Крушево и Кривогаш-
тани; 

8. Изборна единица Прилеп I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Прилеп и тоа: 
десната страна од улиците: Јоска Орданоски, бу-
левар Маршал Тито, железничката станица и си-
лосот како и подрачјата на селата: Варош, Мажу-
чиште, Дабница, Присат, Оревоец и Крстец. 

9. Изборна единица Прилеп II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Прилеп и тоа: 
левата страна од улиците Јоска Орданоски, буле-
вар Маршал Тито, железничката станица и сило-
сот како и подрачјата на селата: Мало Коњари, 
Големо Коњари, Кадино Село, Боротино, Галичани, 
Беровци, Мало Рувци, Старо Лагово, Ново Лагово, 
Штавица, Чумово, Прилепец, Волково, Селце, Ле-
нтите, Плетвар, Беловодица, Тројаци, Топлица, 
Ракле, Никодин, Голем Радобил, Мал Радобил, 
Дрен, Смолани и Царевиќ; 

10. Изборна единица Тополчани која ги опфаќа 
подрачјата на општините Тополчани и Мориово; 

11. Изборна единица Кратово која ги опфаќа 
подрачјата на општините Кратово и Орашац; 
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12. Изборна единица Крива Паланка која го 
опфаќа подрачјето на општината Крива Паланка; 

13. Изборна единица Куманово I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Куманово! 
и тоа: почнувајќи од железничката станица Кума-
ново, северно од улицата 11 Октомври, преку плош-
тадот Маршал Тито, по улицата Иво Рибар — Лола 
како и подрачјата на селата: Бедиње, Лопате, Опа-
је, Режановце, Речица, Долно Коњаре, Горно Ко-
њаре, Сопот, Табановце и Младо Нагоричане; 

14. Изборна единица Куманово II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Куманово 
и тоа: почнувајќи од улицата 11 Октомври, преку 
плоштадот Маршал Тито, по улицата ИБО Рибар -
Лола како и подрачјата на селата: Тромеѓе, Про-
евце, Доброшане, Биљановце, Романовце, Агино Се-
ло, Брзак, Черкези, Ново Село, Умин Дол и Љу-
бодраг; 

15. Изборна единица Липково која го опфаќа 
подрачјето на Општината Липково; 

16. Изборна единица Старо Нагоричане која го 
опфаќа подрачјето на Општината Старо Нагори-
чане; 

17. Изборна единица Белчишта која ги опфаќа 
подрачјата на општините: Белчишта и Косел; 

18. Изборна единица Брод која го опфаќа по-
драчјето на Општината Брод; 

19. Изборна единица Дебар која го опфаќа по-
драчјето на Општината Дебар; 

20. Изборна единица Кичево I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Кичево и тоа: 
Кичево, Осој, Кнежино, Раштани, Длапкин Дол, 
Трапчин Дол, Грешница, Лешница, Речани, Зајас, 
Колари, Колибари, Мамудовци, Тајмишта, Букој-
чани:, Бачиште, Горно Страгомишта и Долно Стра-
гомишта; 

21. Изборна единица Кичево II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Кичево и тоа: 
Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол 
Доленци, Лазаровци1, Ново Село, Осломеј, Папра-
д н и к , Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, 
Црвивци, Шутово, Србјани, Бигор Доленци, Друго-
во, Ехлоец, Иванчишта, Попоец, Малкоец, Извор, 
Кленоец, Душегубица, Лавчани, Добреноец, Подвис, 
Поџилжани, Видрани, Брждани, Јудово, Свиљишта, 
Козица, Белица, Прострање, Велмевци, Мало Цр-% 

еко, Големо Црско, Цер, Кладник, Карбуница, Ста-
роец, Вранештица, Атишта, Белопеци, Лисичани, 
Орланци, Миокази, Речани, Крушица, Светораче, 
Рабетино, Козичино, Патец, Дупјани, Манастирско 
Доленци, и Јаворец. 

22. Изборна единица Охрид, која го опфаќа по-
драчјето на Општината Охрид; 

23. Изборна единица Ресен која го опфаќа по-
драчјето на Општината Ресен; 

24. Изборна единица Струга I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Струга и тоа: 
Струга, Долна Белица, Калишта, Радолишта, Виш-
ни, Мали Влај, Радожда, Франгово, Заградчани, 
Шум, Вевчани, Октиси, Горна Белица, Лабуништа, 
Подгорци, Боровец, Јабланица и Лакајца. 

25. Изборна единица Струга II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Струга и тоа: Ми-
слешево, Враништа, Драе лајца, Биџево, Ново Село, 

Ливада, Ложани, Мороишта, Делогожда, Требениш-
та, Белило, Горенци, Оровник, Подмоље, Мешеиш-
та, Тримештани, Корешта, Џепин, Велешта, До-
бовјани, Ташморуништа, Горно Татеши, Долно Та-
теши, Тоска, Мислодежда, Поум, Брчево, Богојци, 
Буринец, Длобочица, Селци, Збажди, Аржаново, 
Локов, Присовјани, Луково, Дренок, Модрич, Не-
рези, Безово и Пискупштина. 

26. Изборна единица Горче Петров која го оп-
фаќа подрачјето на Општината Горче Петров; 

27. Изборна единица Драчево која го опфаќа 
подрачјето на Општината Драчево; 

28. Изборна единица Петровец која го опфаќа 
подрачјето на Општината Петровец; 

29. Изборна единица Идадија I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Идадија помеѓу 
улиците 235, 236 и 218, се сече со улицата 216 и 
продолжува по истата, се сече со улица 332 и про-
должува по неа, ја сече железничката пруга и 
продолжува по улиците 275, 250, 424, 430, 431 и 433, 
ја сече улицата 437 и продолжува по неа оди по' 
улица 252, ја сече улицата 250 и продолжува по! 
веа минува низ подвожњакот и излегува на улица 
1, продолжува по неа, ја сече улицата 100 и про-
должува по неа до камениот мост, ја сече улицата 
339, оди по неа до градскиот стадион и се состанува 
со улица 235; 

30. Изборна единица Идадија II го опфаќа де-
лот од подрачјето на Општината Идадија помеѓу 
улиците 235, 336, 218, 216 и 332,, ги опфаќа насел-
бите Жданец, Горно и Долно Нерези, продолжува 
по западните граници на катастарските парцели1 

помеѓу Општина Идадија и Горче Петров-, оди по 
текот на реката Вардар и кај градскиот стадион 
се состанува со улицата 235; 

31. Изборна единица Кале I која го опфаќа де-
лот од подрачјето на Општината Кале и тоа: поч-
нувајќи од фестивалската сала по улицата Кеј Ди-
митар Влахов, до улица Борис Кидрич оди по иста-
та до улицата Цветан Димов, дел од таа улица до 
улицата 124, оди по истата улица до агалот на ули-
ците 118 и 125, оди по улицата 118 до агалот 
на улиците 125 и Маршал Тито, преко улицата 
Маршал Тито и Калето до фестивалската сала; 

32. Изборна единица Кале II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Кале и тоа: 
северно од агалот на улиците Цветан Димов и 124, 
до агалот на улиците 125 и 118 оди по улицата 118 
до агалот на улицата 125 и Маршал Тито, преку 
улицата Маршал Тито и Калето до фестивалската! 
сала, западно до границата со Општината Горче 
Петров вклучувајќи: ги селата: Бразда, Оризари 
Глувово, Бањане, Горњане, Чучер, Блаце, Тану-
шевци, Мирковци, Кучевиште, Побожје, Љубанци, 
Љуботен, Бродец, Радишани и Бутел до Дезинфек-
циониот завод, од Дезинфекциониот завод до ули-
цата Цветан Димов, оди по истата до агалот на 
улиците Цветан Димов и 124'; 

33. Изборна единица Кисела Вода I која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Кисела 
Вода и тоа: од железничката станица во правец 
кон реката Вардар по десната страна на улицата 
Маршал Тито до плоштадот Маршал Тито, по тоа 
во правец на улицата 11 Октомври, Левата страна 
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преку преминот на Железничката пруга, nb левата 
Странћ на улицата 461, потоа по десната страна на 
улицата 468 во правец на патот л а Драчево заклуч-
но со границата на Општината Драчево како и на-
селените места: Барово, Говрлево, Горно Лисиче, 
Горно Солње, Добри Дол, Долно Солње, Држилово, 
Елово, Јаболци, Малчиште, Маркова Сушица, Нова! 
Брезница, Осинчани, Патишка Река, Ракотинци, 
Цвета Петка, Сопиште, Умово, Усје, Цветово, Црни 
Врв и Чифлик; 

34. Изборна единица Кисела Вода II која го 
опфаќа делот од подрачјето на Општината Кисела 
Вода и тоа: од границите на Општината Драчево 
во правец на градот по левата страна на патот, 
левата страна на улицата 468 во правец кон цента-
рот на градот, на улицата 461, левата страна на 
преминот преку железничката пруга од левата 
страна на улицата 11 Октомври до плоштадот 
Маршал Ttao, по десната страна на плоштадот 
Маршал Тито до реката Вардар, потоа по кејот на 
десната страна на реката Вардар заклучно со гра-
ницата на Општината Драчево; 

35. Изборна единица Саат Кула I која го опфа-
ќа делот од подрачјето на Општината Саат Кула 
и тоа: од новиот мост на реката Вардар (порано 
железен мост), по улиците Борис Кидрич и Цветан 
Димов до пресекот со патот за село Сајковци, оди 
на југ по бил ото на Гази Баба до улица Индустри-
ска, продолжува по улицата 403, од оваа улица оди 
по улицата 163 до железничката линија Скопје — 
Куманово, оди по истата до железничкиот мост на 
река Вардар, оттаму узводно по реката Вардар до 
новиот мост на улицата Борис Кидрич; 

36. Изборна единица Саат Кула II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Саат Кула 
и тоа: од пресекот на ул. Цветан Димов со патот 
за село Сајковци, оди по границата Саат Кула до 
Општината Кале, опфаќајќи ги подрачјата на се-
лата: Сингелич, Стајковци, Булачани, Црешево, 
Раштак, Страчинци, Брњарци, Мојанци, Орланци, 
Арачиново, оди по границата на Општината Саат 
Кула со Општината Петровец и избива на реката 
Вардар северно од село Трубарево оди по реката 
Вардар до железничкиот мост, потоа оди по желез-
ничката линија до пресекот на улицата 163, про-
должува по истата улица до пг^секот со улица 
403 и по истата улица преку пресекот на улицата 
Индустриска и Христјан Карпуш, оди по билото 
Гази Баба до пресекот на ул. Цветан Димов со па-
тот за село Стајковци; 

37. Изборна единица Гостивар I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Гостивар и тоа: 
Гостивар, Мало Турчане, Балин Дол, Беловиште, 
Лакавица, Србиново, Куново, Трново, ТраЈане, Же-
лезна Река, Падалиште, Ќафа, Сушица, Горно Ба-
њица, Долно Бањица и Здуње; 

38. Изборна единица Гостивар II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Гостивар и тоа: 
Врапчиште, Добри Дол, Топлица, Калиште, Пожа-
ране, Галате, Зубовце, Врановци, Дебреше, Ново 
Село, Горно Еловце, Долно Еловце, Форино, Чег-
ране, Тумчевиште, Корито и Чајле; 

39. Изборна единица Гостивар III која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Гостивар и тоа: 

Симница, Церово, Сретково, Горна Гоновица, Долна 
Гоновица, Митрои Крсти, Ново Сило II, Орќуше, 
Речане, Вруток, Печково, Равен како и подрачјето 
на Општината Маврово; 

40. Изборна единица Жеровјане која го опфаќа 
подрачјето на Општината Жеровјане; 

41. Изборна единица Тетово I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Тетово и тоа: 
подрачјето на град Тетово од десната страна на 
река Пена; 

42. Изборна единица Тетово II која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Тетово и тоа: 
подрачјето на градот Тетово од левата страна на 
река Пена како и подрачјето на Општината Са-
раќино; 

43. Изборна единица Теарце која го опфаќа 
подрачјето на Општината Теарце; 

44. Изборна единица Гевгелија која ги опфаќа 
подрачјата на општините: Гевгелија, Богданци и 
Валандово; 

45. Изборна единица Кавадарци која го опфаќа 
подрачјето на Општината Кавадарци; 

46. Изборна единица Неготино која ги опфаќа 
подрачјата на општините Неготино и Конопиште; 

47. Изборна единица Титов Велес I која го 
опфаќа делот од подрачјето на Општината Титов 
Велес и тоа: западно од улиците Маршал Тито, 
Димко Најдов, и Д-р Стојан Јаникиевик; јужно 
од улицата Алексо Демниев и железничката лини-
ја Титов Велес — Прилеп како и населбите порце-
ланова, Свилара, Превалец и селата: Раштани, 
Горно Оризари, Долно Оризари, Луковец, Белеш-
тевица, Слп, Карбуниште, Црквино и Бабуна; 

48. Изборна единица Титов Велес II која го 
опфаќа делот од подрачјето на Општината Титов 
Велес и тоа: источно од улиците Маршал Тито, 
ДИМКО Најдов и Д-р Стојан Јаникиевиќ; северно 
од улицата Алексо Демниев и железничка линија 
Титов Bejjec — Прилеп па се до реката Вардар; 
источниот дел на градот Титов Велес источно од 
реката Вардар како и подрачјата на селата: Ново 
Село, Горно Караслари, Долно Караслари, Чало-
шево, Башино Село, Иванковци, Крушје, Џиди-
мирци, Отовица, Ветерско, Кумарино, Мамудчево, 
Новачани, Рудник, Сујаклари и Сопот; 

49. Изборна единица Чашка која ги опфаќа 
подрачјата на општините: Чашка, Богомила и 
Градско; 

50. Изборна единица Берово која ги опфаќа 
подрачјата на општините Берово и Пехчево; 

51. Изборна единица Делчево која го опфаќа 
подрачјето на Општината Делчево; 

52. Изборна единица Кочани I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Кочани и тоа: 
Кочани, Бели, Нивичани, Пантелеј, Пашачаџиково, 
Рај чани, Јастребник, Лешки, Црвена Нива, Лепо-
пелци, Новоселани, Жиганци, Уларци, Чешиново, 
Чифлик, Врбица, Соколарци, Спанчево, Бања, Об-
лешево, Тркаље, Бурилчево, Кучичино, Теранци, 
Видовиште, Мородвис, Зрновци, Оризари, Грдовци, 
Прибачево, Припор, Горно Градче, Долно Градче, 
Мојанци, Горни Подлог, Долни Подлог; 

53. Изборна единица Кочани И која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Кочани и тоа: 



Стр. 308 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 април 196?! 

Безиково, Пресека, Цера, Главовица, Ново Село, 
Небојани, Костин Дол, Речани, Полаки, како и 
подрачјето на Општината Виница; 

54. Изборна единица Ново Село која го опфаќа 
подрачјето на Општината Ново Село; 

55. Изборна единица Пробиштип која го опфаќа 
подрачјето на Општината Пробиштип; 

56. Изборна единица Радовиш која го опфаќа 
подрачјето на Општината Радовиш; 

57. Изборна единица Свети Николе која го оп-
фаќа подрачјето на Општината Свети Николе; 

58. Изборна единица Струмица I која го опфаќа 
делот од подрачјето на Општината Струмица и тоа: 
од влезот на касарната, оди по левата страна на 
улица 22 Декември, продолжува по улицата Сандо 
Масев, продолжува по левата страна на улица 
Маршал Тито и завршува на патот за Миравци, 
како и подрачјето на селата: Банско, Босилово, Да-
биља, Еднокуќево, Хамзали ја, Моноспитово, Мур-
тино, Петралинци, Робово, Сачево, Свидовица како 
и подрачјето на Општината Василево; 

59. Изборна единица Струмица II која го оп-
фаќа делот од подрачјето на Општината Струмица 
и тоа: од влезот на касарната, оди по десната 
страна на улица 22 декември, продолжува по дес-
ната страна на улиците Сандо Масев, Маршал Тито 
и завршува до кантонот како и подрачјата на се-
лата: Баница, Белотино, Чепели, Дорломбос, Град-
ско Балдовци, Костурино, Куклиш, Мемешли, Ор-
манли, Попчево, Раборци, Рич, Три Води и Водоча; 

60. Изборна единица Штип која го опфаќа 
подрачјето на Општината Штип. 

9 Член 4 
Пратеничкиот мандат трае две години на оние 

пратеници на Републичкиот собор што се избрани 
на првите избори по влегувањето во сила на овој 
закон во следните изборни единици: 

Битолска околија 
1. Битола II 
2. Битола IV 
3. Прилеп I 
4. Прилеп IV 
5. Кривогаштани 
6. Крушево 
7. Новаци 
8. Кукуречани 
9. Демир Хисар 
Охридска околија: 
1. Белчишта 
2. Дебар 
3. Кичево I 
4. Охрид II 
5. Ресен II 
6. Струга I 
7. Струга Ш 
Кумановска околија: 
1. Кратово 
2. Крива Паланка I 
3. Куманово II 
4. Куманово Ш 
5. Куманово IV 
Скопска околија: 
1, Горче Петров И , 

2. Драчево 
3. Петровец 
4. Кале I 
5. Кале III 
6. Кисела Вода I 
7. Кисела Вода И 
8. Кисела Вода IV 
9. Саат Кула III 
Тетовска околија: 
1. Гостивар II 
2. Жеровјане II 
3. Сараќино 
4. Тетово И 
5. Теарце I 
6. Теарце II 
Титоввелешка околија: 
1. Валандово 
2. Гевгелија 
3. Градско 
4. Кавадарци I 
5. Неготино 
Штипска околија: 

1. Берово — Пехчево 
2. Василево 
3. Виница 
4. Кочани I 
5. Кочани II 
6. Свети Николе П 
7. Радовиш I 
8. Струмица П 
9. Штип III 

Член 5 
Пратеничкиот мандат трае две години на оние 

пратеници на Стопанскиот, Просветно-културниот, 
Социјално-здравствениот и Организационо-поли-
тичкиот собор што се избрани на првите избори по 
влегувањето во сила на овој закон во следните 
изборни единици: 

Битолска околија: 
1. Битола II 
2. Дихово 
3. Демир Хисар 
4. Крушево 
5. Прилеп I 
Кумановска околија: 
1. Кратово 
2. Крива Паланка 
3. Куманово I 
Охридска околија: 
1. Дебар 
2. Кичево I 
3. Охрид 
4. Струга I 
Скопска околија: 
1. Горче Петров 
2. Петровец 
3. Идадија II 
4. Кале It 
5. Кисела Вода И 
6. Саат Кула И 
Тетовска околија: , 
1. Гостивар I t ! 
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2. Тетово I 
3. Теарце 
Титоввелешка околија: 
1. Гевгелија 
2. Кавадарци 
3. Титов Велес I 
Штипска околија: 
1. Берово 
2. Кочани I 
3. Пробиштип 
4. Радовиш 
5. Свети Николе 
6. Струмица I 

Член 6 
Овој закон; влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Слудсбен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

92. 
На основа член 42 став 2 од Уставниот закон 

за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 12 април 1963 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 12 април 
1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат избори за сите собори на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

II 
Изборите за пратеници на Републичкиот собор, 

Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор, 
Социјално-здравствениот собор и Организационо-
политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ќе се одржат во 
општинските собранија на целата територија на 
Социјалистичка Република Македонија на 3 јуни 
1963 година. 

III 
Изборите за пратеници на Републичкиот собор 

од страна на избирачите ќе се одржат на целата 
територија на Социјалистичка Република Македо-
нија в недела на 16 јуни 1963' година. 

IV 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање на одделни изборни дејства се смета 
денот на донесувањето на оваа одлука. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 170 
12 април 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател на Претседател 
Соборот на производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

93. 
На основа член 42 став 2 од Уставниот закон 

за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1963 година и на седницата 
на Соборот на производителите, одржана на 12 
април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 
СОБРАНИЈА 

I 
Се распишуваат избори за одборници на опш-

тинските и околиските собранија на сите општини 
и околии, како и избори за одборници на Градското 
собрание на град Скопје. 

II 
1. Изборите за одборници на општинските со-

бори на општинските собранија ќе се одржат на 26 
мај 1963 година. 

2. Изборите за одборници на соборите на работ-
ните заедници на општинските собранија ќе се одр-
жат на 28 мај 1963 година. 

III 
1. Изборите за одборници на околиските собори 

на околиските собранија и на Градското собрание 
на град Скопје ќе се одржат на 3 јуни 1963 година. 

2. Изборите за одборници на соборите на ра-
ботните заедници на околиските собранија и на 
Градското собрание на град Скопје ќе се одржат 
на 3 јуни 1963 година. 

IV 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите за 

преземање на одделни изборни дејства се смета де-
нот на донесувањето на оваа одлука. 
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V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 171 
12 април 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател на Претседател 
Соборот на производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

94. 
На основа член 42 став 3 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СО-

БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За раководење со спроведувањето на изборите 

за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија се образува Ре-
публичка изборна комисија. 

II 
Во Комисијата се именуваат: 
1. За претседател - АСЕН ГРУПЧЕ, претсе-

дател на Врховниот суд на НРМ 
за заменик - ЈОВАН ДУКОВСКИ, судија на 

Врховниот суд на НРМ 
2. За секретар — ГОРЃИ ЦАЦА, секретар на 

Секретаријатот за законодавство и организација 
на Извршниот совет 

за заменик — ТОШО ИВАНОВСКИ, началник 
на Администрацијата на Народното собрание 

3. За член - АНГЕЛЕ МИХАЈЛОВСКИ, член 
на Главниот одбор на ССРНМ 

за заменик - Д-р СТЕВАН ГАБЕР, вонреден 
професор на Правниот факултет во Скопје 

4. За член - ЉУПЧО ЕФРЕМОВ, судија на 
Врховниот суд на НРМ 

за заменик - НОВАК МАРКОВСКИ, начал-
ник во Секретаријатот за републички буџет и оп-
шта управа на Извршниот совет 

5. За член - ПРЕДРАГ ЃОРЃЕВИЌ, член на 
Републичкиот совет на СОЈ за Македонија 

за заменик - МИШКО БОЖИНОВСКИ, по-
мошник секретар во Секретаријатот за општи сто-
пански работи на Извршниот совет 

6. За член - АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, 
секретар на Секретаријатот за републички буџет 
и општа управа на Извршниот совет 

за заменик — ПЕРО ЛЕШТАР, претседател на 
Вишиот стопански суд на НРМ 

7. За член — КРСТЕ ЧАЛОВСКИ, секретар 
на Централниот комитет на Сојузот на младината 
на Македонија 

за заменик - ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, државен 
потсекретар во Извршниот совет 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 173 
12 април 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател на Претседател 
Соборот на производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, с.р. Киро Георгиевски, с.р. 

95. 
На основа член 42 став 3 од Уставниот за-

кон за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА 

I 
За раководење со спроведувањето на изборите 

за избор на одборници на општинските и околис-
ките собранија, како и за избор на одборници на 
Градското собрание на град Скопје се образува 
Републичка изборна комисија. 

И 
Во Комисијата се именуваат: 
1. За претседател - АСЕН ГРУПЧЕ, претсе-

дател на Врховниот суд на НРМ 
за заменик - ЈОВАН ДУКОВСКИ, судија На 

Врховниот суд на НРМ 
2. За секретар — ЃОРЃИ ЦАЦА, секретар На 

Секретаријатот за законодавство и организација 
на Извршниот совет 

за заменик - ВЛАДО ЦРВЕНКОВСКИ, начал-
ник во Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Извршниот совет 

3. За член - АНГЕЛЕ МИХАЈЛОВСКИ, член 
на Главниот одбор на ССРНМ 

за заменик — Д-р СТЕВАН ГАБЕР, вонреден 
професор на Правниот факултет 

4. За член: - ЉУПЧО ЕФРЕМОВ, судија на 
Врховниот суд на НРМ 
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за заменик - НОВАК МАРКОВСКИ, началник! 
во Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа на Извршниот совет 

5. За член - ПРЕДРАГ ЃОРЃЕВИЌ, член на 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија 

за заменик - МИШКО БОЖИНОВСКИ, по-
мошник секретар во Секретаријатот за општи сто-
пански работи на Извршниот совет 

6. За член - АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, се-
кретар на Секретаријатот за републички буџет и 
општа управа на Извршниот совет 

за заменик — ПЕРО ЛЕШТАР, претседател на 
Вишиот стопански суд на НРМ 

7. За член — КРСТЕ ПАЛОВСКИ, секретар на 
Централниот комитет на Сојузот на младината на 
Македонија 

за заменик - ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, државен пот-
секретар во Извршниот совет 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 174 
12 април 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател на Претседател 
Соборот на производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

96. 
На основа Одлуката за продолжувањето ман-

датот на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија од 12 април 1962 година, а по 
усвојувањето на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 12 април 1963 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 12 април 
1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПУШТАЊЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 

ЧЕТВРТОТО СВИКУВАЊЕ 

I 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија од Четвртото свикување, избрано на из-
борите одржани на 23 и 27 март 1958 година, чиј-
што мандат е продолжен со Одлуката на Собра-
нието од 12 април 1962 година, се распушта на 12 
април 1963 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување. 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 172 

12 април 1963 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с. р. 
Претседател на Претседател 

Соборот на производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

КОНКУРСИ 
Комисијата за распишување на лицитацијата 

формирана со решение бр. 3021 од 4. IV. 1963 год. од 
страна на Работничкиот совет црн Тутуновиот ком-
бинат — Прилеп 

РАСПИШУВА I ОФЕРТАЛНА 
ЛИЦИТАЦИЈА 

за изградба на земјана брана на Хидросистемот 
„Прилепско Поле" во Прилеп со сите свои објекти 
а со вкупна претсметковна вредност од 564,441.000 
динари. 

Објектите на браната се следни: 
1. Тело на браната, 
2. Зафатна градежна и прекидна комора, 
3. Прелив, собирен канал и брзотек, 
4. Мост на брзотекот, 
5. Темелен испуст. 
Лицитантите имаат право на денот на , лицита-

цијата да истапат и со свој проект како контра 
предлог т. е. своја варијанта. 

Лицитацијата ќ е се одржи на 15 дена по обја-
вувањето во ,,Сл. весник на СРМ", во 11 саатот во 
просториите на Тутуновиот комбинат во Прилеп. 

Елаборатот, проектите и сите останати услови 
стојат на увид секој ден во просториите на Туту-
новиот комбинат во Прилеп, од 8—12 саатот. (384) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Кустос во античкото одделение, 
2. Кустос во средновековието одделение со тоа 

да врши и педагошка дејност. 
УСЛОВИ: Под 1) Филозофски факултет, група 

археологија, класична филологија, положен стру-
чен испит и работа во музеи од 3—5 години. 

Под 2) Филозофски факултет, група археоло-
гија, историја на уметноста, положен стручен ис-
пит и работа во музеи од 3—5 години како и зна-
ење на еден странски јазик. 

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка 
и документите по член 31 од ЗЈС се доставуваат 
во Секретаријатот на Археолошкиот музеј во 
Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (367) 
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Комисијата за службенички прашања на На-
родниот одбор на општина Кратово — Кумановска 
околија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работно место 
1. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО КРАТОВО. 
УСЛОВИ: Завршен правен факултет, виша 

управна школа или средна школа со 5 години стаж 
на раководни места. 

Молбите со кратка биографија, како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се достават до Народниот одбор на опш-
тина Кратово — Комисија за службенички пра-
шања. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на плата по Одлуката за положај нито 
плати на Заводот. 

Кандидатите што се наоѓаат на друга работа 
треба да достават, покрај останатите документи и 
потврда од органот каде што се на работа дека 
имаат право да конкурираат на ова работно место. 

Овој конкурс трае до пополнување на работ-
ното место. (363) 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за управник на Здравствената станица на Универ-
зитетот во Скопје 

Услови: лекар од општа практика и 3 години 
работен стаж во струката. Личен доход според 
Правилникот за личните доходи. 

Молбите, со куса биографија, се поднесуваат 
до Ректоратот на Универзитетот во Скопје, кеј „13 
ноември" бр. 10. Конкурсот е отворен до пополну-
вање на работното место. (363) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВАТА 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАТИВНИОТ СИ-
СТЕМ „БРЕГАЛНИЦА" - КОЧАНИ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден градежен инженер и 
2. Еден правник. 
Работните места под 1 и 2 се за работа во инве-

стиционата група за деталната каналска мрежа. 
У С Л О В И : 

Под точка 1 — Технички факултет - граде-
жен смер. 

Под точка 2 — Правен! факултет, 
Предимство ќе имаат кандидатите со практика 

во струката. 
Молбите таксирани со 50 динари такса, со 

кратка биографија, како и документите по чл. 31 

април 1063 

од Законот за јавните службеници да се доставу-
ваат до Конкурсната комисија при Управата за 
изведување на мелиоративниот систем ,,Брегал-
ница" — Кочани. 

Кандидатите кои се во работен однос, покрај 
документите од претходниот став, да достават со-
гласност од органот со кој се во службен однос 
дека можат да конкурираат за пополнување на 
горе наведените работни места. 

Стан обезбеден. 
Плата по Правилникот за плати на службени-

ците и работниците на Дирекцијата за изградба на 
мелиоративните системи во СРМ. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, а најмалку 15 дена од денот на објавува-
њето. (364) 

СОДРЖИНА 
Страна 

86. Одлука за прогласување на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија 217 
Устав на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 218 

87. Одлука за прогласување на Уставниот за-
кон за спроведување на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија — 250 
Уставен закон за спроведување на Уста-
вот на Социјалистичка Република Маке-
донија - - - - - - - - - 250 

88. Указ за прогласување на Законот за ор-
ганизацијата и работењето на Извршниот 
совет — — — — — — — — — — 254 
Закон за организацијата и работењето на 
Извршниот совет — — — — — — — 255 

89. Указ за прогласување на Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 258 
Закон за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — - — — 258 

90. Указ за прогласување на Законот за из-
бор на одборници на општинските и око-
лиските собранија — — — — — — 278 
Закон за избор на одборници на општин-
ските и околиските собранија — - — 278 

91. Указ за прогласување на Законот за из-
борни единици за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 300 
Закон за изборните единици за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 300 

92. Одлука за распишување на избори за пра-
теници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија — - — — — 309 

93. Одлука за распишување на избори за од-
борници на општинските и околиските 
собранија — — — — — — — — — 309 

М ) Одлука за именување членови на Репуб-
личка изборна комисија за спроведување 
на изборите за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 310 

95. Одлука за именување членови на Репуб-
личка изборна комисија за спроведување 
на изборите за избор на одборници на оп-
штинските и околиските собранија — — 310 

96. Одлука за распуштање на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
од Четвртото свикување — — — — — 311 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. Ј.0. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (2606) — Скопје 


