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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРА-
ВАТА и ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБОРОТ И ОТПОВИ-
КУВАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание, што 
го усвои Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на седницата на Републичкиот 
собор на 16 декември 1957 година и на седницата 
на Соборот на производителите на 16 декември 
1957 година. 

У бр. 22 
16 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Зћ 'А К О Н 
ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБО-
РОТ И ОТПОВИКУВАЊЕТО НА НАРОД-

НИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ 

Глава прва 
ПРАВА) И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ 

ПРАТЕНИЦИ 

Член 1 
Народните пратеници избрани во Народно-

то собрание се политички претставници на 
работниот народ од Народна Република Ма-
кедонија и на работниот народ од околиите и 
општините во кои се избрани односно прет-
ставници на; производителите од Народна Ре-
публика Македонија и на стопанските орга-
низации во кои се организирани производи-
телите. 

Член 2 
Во Народното собрание и во народниот од-

бор на околијата и "општините како и во око-
лијата и општините на подрачјето на избор-
ната околија т КОИ се избрани, народните 

пратеници имаат права и должности утврдев 
ни со Уставот и со овој закон. 

Во поглед имунитетските права на прате-
ниците и нивните права ,на накнада во врска 
со вршењето на пратеничка,та должност, ва-
жат одредбите на Уставниот закон и Правил-
никот за работата на Народ,ното собрание и 
домот чии се членови. 

а) Во Народното собрание 

Член 3 
Народниот пратеник има право: 
на домот чиј е член и на Народното соб-

рание да му пред,ложува претресување и до-
несување на закони и други акти и одлуки 
од нивната надлежност; 

на домот чиј е член и на Народното собра-
ние да му предложува отворање на анкета; 

да пред,ложува органиве што ги избира 
Народното! собрание да му поднесат извештај 
на д,омот чиј е член или на Народното собра-
ние како и да го покренува прашањето за раз 
решување на органите, поедините членови 
на колегијалните тела и функционерите што 
ги избира Народното собрание или домот чиј 
е член; 

на Извршниот совет да му упатува праша-
ње; на домот чиј е член и на Народното собра-
ние да му предложи отворање (На дискусија 
по прашања што ги поставил; 

во одборите и во комисиите на домот ЧИЈ 
е член како и во одборите и комисиите на На-
родното собрание да покренува пра,шања о,д 
нивната надлежност и да предложува доне-
сување на заклучоци; и I резолуции, но без 
право на одлучување ако не е член на одбо-
рот или комисијата; 

преку домот чиј е член дд, бара обавесту-
вање од државните секретари и другите ра-
ководители на републичките органи на упра-
вата. 

За остварување на своите права во Народ-
ното собрание народниот пратеник има право 
од сите државни органи да бара обавестува-
ња за спроведувањето на сојузните и репуб-
личките закони како и за спроведување на 
другите одлуки и мерки на Сојузната народна 
скупштина и сојузните органи, и на Народно-
то собрание и неговите органи. 

Начинот на вршењето на правата од прет-
ходните старови се о,дредува, до правилниците 
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за работата на домовите и Народното собра-
ние. 

Член 4 
Ако член на Републичкиот собор, покрај 

пратеничките должности врши и некоја друга 
постојана ј а ш а служба изовои Народното со-
брание, Републичкиот собор може, согласно 
со одредбите на Правилникот за работата на 
Народното собрание и домот чиј е член да одт 
реди пратеникот да ја врши само пратенич-
ката должност. 

б) Во народните одбори на околијата и 
општините 

Член 5 
Народниот пратеник што е избран во Ре-

публичкиот собор стекнува право' на одбор-
ник во околискиот собор на народниот одбор 
на околијата во!која е избран: и во општин-
скиот собор на народниот одбор на општината 
од подрачј ето на изборната околија. 

Народниот пратеник кој е избран во Со-
борот на производителите стекнува право на 
одборник во соборот на производителите на 
народниот одбор на околијата во која е из-
бран и во соборот на производителите на на-
родниот одбор на општината односно во собо-
рите на производителите на народните одбо-
ри на сите општини од подрачјето на избор-
ната околија. 

Член 6 
Народниот пратеник кој не е избран за 

одборник на народен одбор на околијата од-
носно општината не може да врши никаква 
постојана функција во народниот одбор, не -
говите собори или неговите органи. 

Член 7 
Секој народен пратеник има право на со-

борот во кој има права на одборник да му 
поднесува извештај за својата пратеничка 
работа, за работата на домот на кој му при-
паѓа и за работата на Народното собрание. 
Пратеников е должен да поднесе извештај 
кога тоа од него побара соборот на народниот 
одбор во кој има права на одборник. 

Соборот на народен одбор е должен по 
предлог од народниот пратеник да го стави 
(На дневен: р е д неговиот и з в е ш т а ј . 

Народниот пратеник има право на седни-
цата на соборот или народниот одбор да пред-
ложува донесување на одлуки и заклучоци 
со кои се остваруваат правата и обврските на 
народниот одбор кои за народниот одбор про-
излегуваат од закон и други: одлуки на Со-
јузната народна скупштина и Народното со-
брание. Предлогот на пратеник задолжител-
но се внесува во дневниот ред. 

Член 8 
Народниот пратеник е должен: на соборот? 

во кој има право на одборник, кога тоа го по-
бара соборот, да му д,ава обештетувања џо пра 

итањата што ги претресува или проучува 
домот чиј е член односно Народното собрание. 

Соборот на народниот одбор може на дне-
вен ред да го стави претресувањето на поеди-
ните прашања коси се во врска со законите и 
одлуките на домот односно Народното собра-
ние и кои се подготвуваат или се веќе 'до-
несени. 

На основа овој претрес соборот на народ-
ниот одбор може да одлучи на соодветниот 
дом или на Народното собрание да му поднесе 
соодветен предлог или да му достави мисле-
ње ч 

Народниот пратеник е должен предлогот 
или мислењето на соборот односно народниот 
одбор да му го изложи на Домот односно на 
Народното собрание и во случај ако тој лично 
со нив не се сложува. Претседателот на На-
родното собрание ќе му предложи на домот 
односно на Народното собрание да се стави 
на дневен ред таков пре,,длог односно мис-
лење. 

Народниот пратеник го известува соборот 
'(односно народниот одбор за одлуката или 
мислењето на д,омот односно Народното соб-
рание по прашањето што го изложил. 

Член 9 
По барање од собор на народен одбор од-

носно по барање од народен одбор народниот 
пратеник е должен Да присуствува на одре-
дена седница на соборот или народниот одбор 
ако не е спречен со работата на Народното 
собрание или со други пратенички должно-
сти. 

Член 10 
Секој член на Соборот на производители-

те на Народното собрание може да го свика 
изборното тело кое го избрало за да му под-
несе извештај за својата пратеничка работа, 
за работата на Соборот на производителите 
и за работата на Народното собрание. 

Една четвртина од членовите на изборно-
то тело можат од членот на Соборот на про-
изводителите да бараат на изборното тело да 
му поднесе извештај за својата пратеничка 
работа, за работата на Соборот на производи-
телите и за работата на Народното собрание 
и во таа цел можат да го свикаат изборното 
тело. 

Секој член на Соборот на производители-
те е должен на Соборот на производителите 
односно на Народното собрание д,а му изло-
жи предлог и мислење кое изборното тело го 
поднесува односно доставува во врска со за-
коните и другите одлуки што' ги подготвуваат 
или веќе ги донел Соборот на производите-
лите односно Народното собрание. Тој е дол-
жен тоа да го стори и во случај ако' лично не 
се сложува со таков предлог или мислење. 

Трошоците причинети со состанок на из-
борното тедо свикаш спрема, став 1 и 2 на 
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овој член, паѓаат на сметка на околијата од-
носно општината на чиј народен одбор му 
припаѓаат членовите на изборното тело. 

в) Во изборната околија 

Член, 11 
Народните пратеници имаат право и дол-

жност во изборна,та околија да го следат ос-
тварувањето на самоуправувањето1 ита работ-
ниот народ и слободата и правата на граѓа-
ните, спроведувањето на сојузните и репуб-
личките закони и други одлуки и мерки на 
сојузните и републичките органи на власта, 
почитувањето на законите и законитоста, оп-
штата политичка состојба, и: да ги, следат и 
другите прашања ш\го се од значење за сто-
панскиот, културниот и со-цијалниот разви-
ток на околијата и општините на подрачјето 
на изборната околија. 

Пратениците од Соборот на производите-
лите имаат право и должност да го следат во) 
изборната околија особено остварувањето на 
самоуправувањето на производителите и нив-
ните социјално-економски права, извршува-
њето на обврските на стопанските органи-
зации спрема општествената заедница, како 
и да ја следат работата на самоуправните 
установи во областа на стопанството и соци-
јалното осигурување. 

Член 12 
Во вршењето на своите1 права и должнос-

ти во изборната околија, народните пратени-
ци се должни за своите запалувања да го оба-
вестуваат домот чии се членови односно На-
родното собрание, нивните одбори и комисии 
и соодветниот собор на народниот одбор На 
околијата односно општините на подрачјето 
на изборната околија и имаат право да им 
поднесуваат предлози за донесување на од-
луки и преземање на мерки за кои се над-
лежни овие претставнички тела. 

Член 13 
Народните пратеници се должни на изби-

рачите од подрачјето на изборната околија да 
им поднесуваат повремено извештај за сво-
јата пратеничка работа, за работата на домот 
чии се членови и за работата на Народното 
собрание. 

Претседателот на народниот одбор на оп-
т и к а т а односно органот овластен за свику-
вање собргр (Ца избирачите во стопанските ор-
ганизации е должен по предлог од народниот 
пратеник да свика собир на избирачите на 
кој пратеникот ќе поднесе извештај. 

Една третина од избирачите настанете на 
подрачјето за кое се одржува собир на изби-
рачите може од членот на Републичкиот со-
бор да бара да присуствува на собирот на из-
бирачите и д,а поднесе извештај за својата! 
пратеничка работа, за работата на Републич-
киот собор и Народното собрание, како и да 
ислуша предлози и мислења на собирот, ' 

Секои 100 избирачи во стопанските орга-
низации на производители ата група во која е 
избран пратеникот можат од членот на Со-
борот на производителите да бараат да при-
суствува на собирот 'на избирачите во стопан-
ската.1 организација и да поднесе извештај за 
својата пратеничка работа, за работата на 
Соборот на производителите и Народното со-
брание, како и да ги ислуша предлозите и 
мислењата на собирот. 

Народниот платеник е должен да се одзо-
ве на позивот од избисачите ако не е спречен 
со работата на Народното собрание или со 
други пратенички должности. 

Член 14 
Секој пратеник е должен во изборната 

околија да одреда едно постојано место на 
кое избирачите во одредено време ќе можат 
да му ги поднесуваат своите предлози и ми-
слења. 

Член 15 
Од сите државни органи на околијата и 

општината во која се избрани, како и од сите 
установи и стопански организации на подрач-
јето на таа околија и општина, пратениците 
од Републичкиот собор се овластени да бараат 
пода,топи за нивната работа и послување, 
освен оние податоци за чие чување и сооп-
штување важат посебни! прописи, 

Пратениците од Републичкиот собор мо-
жат да! присуствуваат на седнипите на со-
ветите и другите тела на народните одбори 
и на органите на самоуправните установи. 
Тие имаат право на овие состаноци да изне-
суваат свое мислење по прашањата кои се на 
дневниот ред, но немаат пра^о да учествуваат 
во одлучувањето. 

Со цел да се добијат податоци и утврди 
состојбата во државните органи, установите 
и стопанските организации, народните прате-
ници од Републичкиот собор можат на око-
лискиот или општинскиот собор или на на-
родниот одбор на околијата од,носно општи-
ните од подрачјето на изборната околија во 
која се избрани да му предложат отворање на 
анкета' и сами да земат учество во таква 
анкета. 

Член 16 
Спрема државните органи од подрачјето На 

изборната околија кои се бават со работите 
на стопанството, како и спрема стопанските 
установи, установите на социјалното осигу-
рување и стопанските организации на подра-
чјето на изборната околија пратениците од 
Соборот на производителите ги имаат истите 
права и должности што ги имаат и пратени-
ците од Републичкиот собор спрема државни-
те органи, установи и стопански организации. 

Пратениците од Соборот на производите-
лите можат да присуствуваат на состаноците 
на работните колективи, на седниците на ра-
на рафоттате т т ш т њ ^ ад седшодигге на ра-
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ботаничките совети; на стопанските организа-
ции:, на собранијата на земјоделските задруги 
ина седниците на управните тела на устано-
вите за социјално осигурување, а имаат и 
право на тие седници да изнесуваат свое ми-
слење по прашањата од дневниот ред но не-
маат право да учествуваат во одлучувањето. 

Член 17 
Своите права и должности во изборната 

околија народните пратеници ги вршат во, 
склад со одредбите на Уставот и законите. 

Народните пратеници не можат да вршат 
никакви акти на власт нити: да издаваат било 
какви наредби. Своите предлози и примедби 
што се одн-есуваат до работата на државните 
органи, установите и стопанските организа-
ции тие ги изнесуваат на седниците на соод-
ветните претставнички тела и нивните одбо-
ри и комисии. 

Ако пратеникот ги пречекорува правата 
одредени со овој закон, заинтересираниот ор-
ган, установата и организацијата моз^е про-
тив таквата работа на пратеникот 'да му дол-
етани свој приговор на домот на кој му при-
паѓа пратеникот. 

Глава втора 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗБОРОТ И 
ОТПОВИКУВАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ 

ПРАТЕНИЦИ 
1) И з б о р 

Член 18 
Општи избори за народни пратеници во 

Народното собрание, како и општи избори за 
народни пратеници во поедините негови до-
мови распишува Извршниот совет, 

Изборите за народни пратеници во Народ-
ното собрание мораат да бидат распишани 
пред да истече последниот ден од периодот 
за кој е избрано Народното собрание. Ако 
Народното собрание или некој негов дом биде 
распуштено пред да истекло времето за кое 
е избрано Народното собрание, Извршниот 
совет ќе распише избори најдоцна седмиот 
ден од денот кога е донесена од,луката за ра-
спушташе на Народното собрание или него-
виот дом. 

Од денот на распуштањето на Народното 
собрание односно еден негов дом до денот на 
изборите^ не може да протече повеќе од три 
ни помалку од два месеца. 

Член 19 
Новоизбраното Народно собрание се соста-

нува најдоцна триесеттиот ден по одржаните 
избори за народни пратеници. 

Првиот состанок на новоизбраното Народ-
но собрание го свикува и отвора Претседате-
лот на последното Народно собрание. 

Ако претседателот во одредениот рок не 
го свика новоизбраното Народно собрание, 

најмалку 20 народни пратеници можат сами 
да го свикаат Народното собрание. 

Член 20 
Изборите за народни пратеници во Репуб-

личкиот собор се вршат во еден ист ден во 
целата Република и тоа во недела, 

Изборите за народни пратеници во Собо-
рот на производителите можат да се вршат 
во разни денови по производителните групи. 

Помеѓу денот на изборите за!едниот и за 
другиот дом не смее да поминат повеќе од 
седум дена. 

Член 21 
Републичкиот собор и 1 Соборот на произ-

водителите се избираат за период од четири 
години. 

Почетокот на овој период се смета од де-
нот кога е одржан првиот состанок на Народ-
ното собрание. 

\ Член 22 
Народните пратеници во Републичкиот со-

бор ги избираат граѓаните на основа општо, 
еднакво и непосредно избирачко право. Еден 
пратеник на Републичкиот собор се избира 
на 12.000 жители. 

Член 23 
Право да избираат пратеници во Репуб-

личкиот собор имаат државјаните на, Феде-
ративна Народна Република Југославија кои 
ита,ат избирачко право по одредбите на За-
конот за избирачките списоци и се запишани 
во избирачкиот список на некое место! на! 
територијата на Републиката. 

За народен пратеник кого го избираат гра-
ѓаните во Републичкиот собор може да биде 
избран секој југословенски државјанин кој 
има избирачко право. 

Член 24 
Народните пратеници во Соборот на про-

изводителите како претставници на произво-
дителите што се запослени во производство-
то, транспортот и трговијата ги избираат из-
борни тела кои се образуваат по одредбите 
на овој закон. 

Изборот на пратениците во Соборот на 
производителите се врши по производителни 
групи. 

Производителните групи се: 
1) групата на индустријата, трговијата и 

занаетчиството, која ги опфаќа работниците 
и службениците запослени во индустријата, 
рударството, шумарството, градежништвото', 
транспортот, поштенско-телеграфскО'-теле-
фонската служба, трговијата, угостителство-
то', комуналната делатност и занаетчиството, 
како и занаетчиите; 

2) групата на селското стопанство, која ги 
опфаќа земјоделците што се членови на зем-
јоделските задруги и членовите на нивните 
домаќинства кои се бават со земјоделство, 
работниците и службениците на ѕелско-сто-
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ланските добра, работниците и службениците 
на земјоделските задруги и другите селско-
стопански работници. 

Член 25 
Од вкупниот број членови на Соборот на 

производителите се избира во секоја произ-
водители група оној број пратеници кој е 
сразмерен на учеството на групата во про-
сечниот вкупен општествен производ на На-
родна Република Македонија за последните 
три години утврден на основа статистичките 
податоци за извршуваше на републичкиот^ 
општествен план во тие години. 

Во секоја производителот група еден пра-
теник се избира на еднаков број производи-
т е л и население. 

За пратеник во Соборот ,на производите-
лите може да биде избран секој производи-
тел кој и' припаѓа на онаа производители^, 
група во која се врши избор и кој има изби-
рачко право по одредбите на Законот за из-
бирачките списоци. За пратеник може да би-
де избран и функционер на синдикална или 
задружна организација кој за функционер е 
избран од производителите. 

Вкупниот број пратеници кој се избира во 
Соборот на производителите се одредува со-
гласно нормата): еден пратеник на 15.000 про-
изводително население. 

Производителното население го сочинува-
ат производителите заедно со оние членови 
на нивните домаќинства, кои што ги тие из-
држуваат. 

Член 26 
Изборните тела за избор на народен пра-

теник во Соборот на производителите ги со-
чинуваат одборниците на соборите на произ-
водителите на народните одбори на општи-
ните од подрачјето на Изборната околија кои 
се избрани во соодветната производителна 
група во која се избира наро,ден пратеник. 

Секој член на изборното тело гласа со тол-
кав број гласови колку во општината на него 
сразмерно доаѓаат производители од онаа про-
изводителна група во која е избран за член 
на соборот на производителите. 

Член 27 
Бројот на населението се утврдува според 

податоците од последниот попис на населе-
нието при што' се зема предвид и промените 
во населението кои настапиле во меѓувреме-
то, а спрема службените статистички по-
датоци:. 

Бројот на производителното население се 
утврдува според последните службени статив 
етички податоци. 

Член 28 
Изборите за народни пратеници во Ре-

публичкиот собор и изборите за народни пра-
вници! во Соборот на прризводителите се 
вршат по изборни околии. 

Во секоја изборна околија се избира еден 
пратеник. 

Ако во општината по исклучок се избира-
ат два или повеќе пратеници во Соборот на 
производителите, а нема можност да се обра-
зуваат толку изборни околии колку пратени-
ци се избираат, може на подрачјето на таква 
општина да се образува изборна околија во 
која се избираат два или повеќе пратеници. 

АКО ВО едра општина! се избира во Собо-
рот на производителите повеќе од еден пра-
теник, за сите изборни околии од подрачјето 
на таква општина се образува само едно из-
борно тело и тоа вршји избор на сите прате-
ници кои се избираат во соодветната произ-
Еодителна група во таа општина. 

Член 29 
Право да, предлагаат кандидати за народни 

пратеници кои се избираат во републичкиот 
собор имаат соборите на избирачите, како и 
со овој закон одреден број избирачи. 

Право' да предлагаат кандидати за народ-
ни пратеници кои се избираат во Соборот на 
производителите имаат собирите на избира-
чите по стопанските организации, како и со 
овој закон одреден број производители. 

Член 30 
Исто лице не може да биде кандидат за 

народен пратеник во Републичкиот собор и 
во Соборот на производителите. 

Исто лице може да, биде кандидат само во 
една изборна околија. 

Член 31 
За утвр,дување н,а кандидатите кои ќе им 

бидат предложени на собирите на избирачите 
се образува кандидациона конференција за 
подрачјето на целата изборна околија. 

Кандидационата конференција ја сочину-
ваат делегати што ги избираат собирите на 
избирачите од подрачјето на изборната око-
лија. 

Член'з 2 
За народен пратеник е избран оној канди-

дат кој го добил: мнозинството од гласовите 
пре,двидено во членовите 133 и 174 на овој 
закон. 

Член 33 
Службеникот во државната управа или 

судијата кој би бил избран за народен пра-
теник престанува да биде државен службе-
ник односно судија кога ќе му беде верифи-
куван мандатот. 

2) О т п о в и к у в а њ е 

Член 34 
Избирачите имаат право да го отповикаат 

народниот пратеник ако веќе не ја ужива 
нивната доверба. 

Член 35 
Народниот пратеник кој е избран во Ре-

публичкиот собор можат да го отповикаат из-
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Свирачите од изборната околија во која е 
избран. 

Народниот пратеник од Соборот на про-
изводителите може да го отповика изборното 
тело кое го избрало. 

Член 36 
Право да поведат постапка за отповикува-

ше на народен /пратеник кој е избран во Ре-
публичкиот собор имаат собирите на избира-
чите и групи избирачи, 

Право да поведат постапка за отповикува-
ше на народен пратеник кој е избран во Со-
борот на производителите имаат собирите на 
избирачите во стопанските организации и 
група производители. 

Право на иницијатива за свикување со-
бири на избирачите за покренување н,а пос-
тапка за отповикување на народен пратеник 
имаат околискиот собор на народниот одбор 
на околијата и општинските собори на народ-
ниот одбор на, општината на чие подрачје) е 
избран пратеникот односно една третина од 
членовите на изборното тело кое го избрало 
пратеникот. 

Член 37 
Народниот пратеник избран во Републич-

киот собор е отповикан ако за отповикува-
њето гласало мнозинство од сите избирачи од 
изборната околија. 

Народниот пратеник избран во Соборот на 
производителите е отповикан ако членовите 
на изборното тело, со мнозинство од гласо-
вите од став 2 на член 26 на овој. закон гла-
сале за неговото отповикување. 

Член 38 
Народниот пратеник престанува да биде 

член на Народното собрание од денот кога е 
извршено отповикувањето. 

За пополнување на пратеничко^ место 
упразнето со отповикување на народен пра-
теник, се врши дополнителен избор да. нов 
пратеник. Отповиканиот пратеник не може 
да биде кандидуван на овој избор. 

3) Заеднички одредби за изборот и 
отповикувањето 

Член 39 
Избирачите гласаат лично. 
Никој не може да гласа преку полно-

мошник. 
Член 40 

Ниеден граѓанин кој по законот има из-
бирачко прајво не може да биде лишен од 
правото да гласа за избор или за отповику-
вање нити спречен да гласа. 

Во времето од пет дена пред па до три 
дена по изборите државните органи и служ-
бените лица не можат да ги повикуваат из-
бирачите, освен ако е /очевидно дека одзива-
њето на позивот не го спречува избирачот да 
го исползува своето избирачко право. 

Член 41 
Гласањето е тајно и се врши со гласачки 

ливчиња. 

Член 42 . 
Се обезбедува слободата на определување 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
Ниеден државен орган или службено лице 

не може во никој случај да го повика изби-
рачот на одговорност поради гласањето нити 
од него да бара да каже за кого гласал или 
зашто не гласал односно дали гласал за или 
против отповикувањето. 

Член 43 
Со спроведувањето на изборите за народ-

ни пратеници раководат изборни комисии и 
избирачки одбори. 

Истите органи го раководат спроведува-
њето на гласање за отповикување на народен 
пратеник. 

Во својата работа органите за спроведу-
вање на избори односно органите за спрове-
дување на гласање за отповикување се не-
зависни од сите други државни органи и ра-
ботат по законот и другите прописи донесени 
на основа законот. 

Глава трета 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ИЗБОРИТЕ 
Член 44 

Изборните комисии се: 
1) Републичка' изборна комисија со седи-

ште во Скопје, 
2) околиски изборни комисии со седиште 

во седиштето на народниот одбор на околи-
јата, и 

3) општински изборни комисии со седиш-
те во народниот одбор на општината. 

Член 45 
Републичката изборна комисија ја сочину-

ваат претседател, секретар и пет члена. 
Околиските и општинските изборни ко-

мисии ги сочинуваат претседател, секретар и 
три члена. 

На претседателот, секретарот и на члено-
вите на изборните комисии им се одредуваат 
заменици. 

Член 46 
Републичката изборна комисија ја имену-

ва Извршниот совет и тоа најдоцна три дена 
по објавувањето на одлуката за распишување 
на избори за народни пратеници. 

Претседателот и заменикот на претседате-
лот на Републичката изборна комисија се 
именуваат од редот на судиите на Врховниот 
суд на НР Македонија. 

Околиските и општинските изборни коми-
сии ги именува Републичката изборна коми-
сија и тоа во рок од три дена од нејзиното 
именување. 
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Претседателите и замениците на претсе-
дателите на околиските и општинските избор-
ни комисии се именуваат од редот на судиите. 
Само во општинските изборни комисии ако 
нема судии може за претседател и за заме-
ник на претседател да биде именувано лице 
на кое му е призната правна стручна спрема 
или кое врши работи за кои се бара правна 
стручна спрема. 

Составот и измените во составот на из-
борните комисии се објавуваат во „Службен 
весник на НРМ". 

Член 47 
Републичката изборна комисија е над-

лежна: 
1) да ги обезбедува техничките подготовки 

на изборите а особено на изборниот матери-
јал (гласачките кутии, гласачките ливчиња 
и др,) за сите органи што спроведуваат из-
бори и да го обезбедува извршувањето на 
тие подготовки; 

2) на околиските и општинските изборни 
комисии да им дава упатства по сите праша-
ња во врска со спроведувањето на изборите; 

3) да врши надзор над работата на сите 
околиски и општински изборни комисии; 

4) да го објавува резултатот од изборите 
за пратеници на Народното собрание, како и 
резултатот од гласањето за отповикување; 

5) да врши други работи по одредбите на 
овој закон. 

Член 48 
Околиските (изборна комисии 'се над-

лежни: 
1) да ги вршат техничките подготовки на 

изборите и на гласањето за отповикување; 
2) да вршат надзор над работата на оп-

штинските изборни комисии; 
3) да ги објавуваат резултатите од избо-

рите за пратеници; 
4) да вушат други работи по одредбите на 

овој закон. 
За секоја административна околија се об-

разува една околиска изборна комисија. 
Член 49 

Општинските изборни комисии се над-
лежни: , 

1) да ги вршат техничките подготовки на 
изборите и на гласањето за отповикување на 
народни пратеници; 

2) да ги одредуваат избирачките места и 
именуваат избирачките одбори за раководе-
ње со изборите и гласањето за отповикување; 

3) да вршат надзор над работата на изби-
рачките одбори; 

4) да ги потврдуваат кандидатурите за из-
бор на народни пратеници; 

5) да ги утврдуваат и прогласуваат ре-
зултатите од изборите и кој кандидат е из-
бран за народен пратеник во изборната око-
лија како и 'на избраните кандидати да им 
издаваат уверенија дека се избрани за народ-
ни пратеници; 

6) да вршат и други работи по одредбите 
на овој закон. 

За секоја општина се образува една оп-
штинска изборна комисија без обзир на тоа 
колку изборни околии има на подрачјето на. 
таа општина. 

Член 50 
Изборните комисии се постојани. 

Член 51 
Со гласањето при избори односно отпови-

кување раководат избирачки одбори. Изби-
рачки одбори се образуваат за секое место 
во кое се врш(и гласање (избирачко место) и 
во секое изборно тело за избор на пратеници 
во Соборот на произ.водителите. 

Избирачките одбори обезбедуваат правил-
ност и тајност на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од прет-
седател и два члена. На претседателот и на 
членовите на избирачки одбор им се одреду-
ваат заменици. 

Два члена на избирачките одбори што се 
образуваат по избирачките места, како и нив-
ните1 заменици мораат да бидат од подрач-
јето на општината на кое се наоѓа избирач-
кото место. Претседателот и членовите на из-
бирачки одбор што се образува во изборното 
тело, како и нивните заменици се именуваат 
од редот на членовите на тоа тело. 

Надлежната изборна комисија ќе му из-
даде на претседателот на избирачкиот одбор 
акт за поставување на избирачкиот одбор. 

Член 52 
Член на изборна комисија или избирачки 

одбор, како и негов заменик може да биде гра-
ѓанин кој има избирачко право1. 

Членовите на изборна комисија и изби-
рачки одбор, како и нивните заменици не мо-
жат да бидат кандидати за, народни прате-
ници. Во случај да бидат кандиДувани ним им 
престанува должноста член односно заменик 
во тие органи. 

За член на изборна комисија односно из-
бирачки одбор како и за нивни заменик не 
може да биде именуван пратеникот за чие 
отповикување се гласа. 

Член 53 
Органите за спроведување на избори и 

гласање за отповикување о!длучуваат со мно-
зинство од гласовите на сите свои членови. 

Околиските изборни комисии, општин-
ските изборни комисии и избирачките одбори 
можат да одлучуваат само во полн состав. 

Член 54 
Народните одбори и другите државни ор-

гани се должни да им даваат помош на из-
борните комисии и избирачките одбори во из-
вршувањето на нивните задачи. 

По барање од изборните комисии држав-
ните органи, стопанските и општествените 
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организации се д,олжни да им ги даваат сите 
податоци што им се потребни за нивната ра-
бота. 

Глава четврта 

ИЗБОР ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР I 

1) Изборни околии 

Член 55 
Извршниот совет го утврдува вкупниот 

број народни пратеници кој се избира во Ре-
публичкиот собор и тој број пратеници го 
распоредува помеѓу поедините општини. 

Поделба на територијата на Републиката 
во1 изборни околии за избор на народни прате-
ници на Републичкиот собор1 врши Изврш-
ниот совет. Одлука за тоа Извршниот совет 
донесува најдоцна пет дена по распишува-
њето на изборите. 

Член 56 
Изборните околии за избор на народни 

пратеници во Републичкиот собор се образу-
ваат согласно нормата да по правило на секои 
12.000 жители се избира еден пратеник. 

Секоја општина избира најмалку еден 
пратеник без обзир на бројот на своето на-
селение. 

Општината која според бројот на жите-
лите избира два или повеќе пратеници се 
дели на толку изборни околии колку прате-
ници избира. 

2) Предлагање на кандидатите 
а) од страна на собирите на избирачи 

Член 57 
Собирите на избирачи се свикуваат за из -

бор на делегати за кандидационата конфе-
ренција, како и за одлучување за кандида-
тите кои ги предложила кандидационата кон -
ференција. 

Собирите на избирачи во смисла на 
овој закон се одржуваат за подрачјата за 
кои се одржуваат собирите на избирачите за 
избор на одборници во општинскиот собор. 

Околиската изборна комисија, најдоцна 
пет дена по објавувањето на одлуката за по-
делбата на територијата на Републиката во 
изборни околии., со оглас ќе ги објави сите 
подрачја за кои на подрачјето на изборната 
околија се одржуваат собирите на избирачи 
предвидени со овој закон. Огласот за тоа ќе 
се об ј ави во седиштето на сите општински на-
родни одбори на подрачјето на изборната 
околија. 

Член 58 
Соб-ирите на избирачи ги свикува прет-

седателот на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се одржува собирот. 

Свикувањето на собирите на избирачите 
се објавува на вообичаениот начин најдоцна 

три дена пред денот1 на неговото одржување 
и со наведување на дневниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржувањето на со-
бир на избирачите се одредува така што да се 
овозможи присуството на што поголем број 
избирачи. 

Член 59 
Право на одлучување на собирот на изби-

рачи имаат само оние лица што имаат изби-
рачко право и се настанати: на подрачјето за 
кое се одржува собирот. 

Член: 60 
Претседателот на народниот одбор на оп-

штина, или одборникот кого го о,дреди прет-
седателот, го отвора собирот на избирачи и 
раководи со неговата работа до.изборот на 
претседателство на собирот. 

Со работата на собирот на избирачи ра-
ководи претседателството на собирот кое из-
бирачите го избираат на собирот од својата 
средина. Претседателството на собирот се со-
стои од претседавач и два члена. 

Собирот на избирачи избира од својата 
средина и два оверачи на записникот. 

За работата на собирот ,на избирачите се 
води записник кој го потпишуваат претседа-
вачот, записничарот и- оверачите на записни-
кот. 

Претседателот на народниот одбор на оп-
штината е должен на собирот на избирачите 
да му обезбеди записничар, но собирот може 
за записничар да избере друго лице. 

Член 61 
Собир на избирачите за избор на делегати 

за кандидационата конференција претседате-
лот на народниот одбор на општината е дол-
жен да свика најдоцна до дваесет и петтиот 
ден од распишувањето на изборите. 

Ако претседателот на народниот одбор на 
општината не свика собир на избирачите во 
одредениот рок, собир ќе свика во натамошен 
рок од пет дена надлежната општинска из-
борна комисија. Во тој случај собирот го от-
вора и со неговата работа до изборот на прет-
седателство раководи одборникот на народ-
ниот одбор на општината кого го одреди оп-
штинската изборна комисија. 

Член 62 
На собирот на избирачите кој е свикан за 

избирање на делегати за кандидационата кон-
ференција претседавачот, по извршениот из-
бор на претседателство', објавува зошто е сви-
кан собирот на избирачите и начинот на ра-
бота на собирот и во таа цел ќе ги прочита 
одредбите на, членовите 63 и 64 на овој закон. 

Потоа, по предлог од претседавачот ќе се 
утврди дневниот ред кој го опфаќа изборот 
на делегати за кандидационата конференција 
за изборната околија. 
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Член 63 
Секој собир на избирачи избира од редот 

на избирачите од своето подрачја ,делегати 
за кандидационата конференција. 

Ако на подрачјето за кое се одржува со-
бир на избирачи бројот на избирачите запи-
шани во избирачкиот список изнесува до 600 
собирот на избирачите избира два делегата, 
а ако тој број изнесува до 900 избирачи со-
бирот избира три делегати, а ако изнесува 
над 900 избирачи собирот избира четири де-
легати. ^ 

Околиската изборна комисија го одредува 
бројот на делегатите што ги избираат пое-
дините собири на избирачи и тоа го објавува 
во огласот од став 3 на член 57 на овој закон. 

Член 64 
Делегати за кандидационата конференци-

ја предлагаат најмалку пет избирачи. Овие 
избирачи можат да предложат толку канди-
дати за делегати колку делегати се избираат1 

на собирот на избирачите. 
Откако се заврши предлагањето се при-

стапува кон гласање за избор на делегати за 
кандидационата конференција. Собирот гласа 
посебно за секој кандидат по оној ред по кој 
се предложени. Гласањето се врши јавно и 
тоа со дигање рака. 

Во случај на потреба се врши преброј у-
вање на гласовите. Секои пет избирачи имаат 
право да бараат да, се изврши пребројување 
на гласовите. 

За делегати за кандидационата конферен-
ција се избрани оние избирачи кои добиле 
најголем број од гласовите на присутните 
избирачи. 

При избирањето на делегати за кандида-
ционата конференција избирачите можат да 
изнесуваат и мислења за кандид,атите за на-
родни пратеници за кои треба да расправува 
кандидационата конференциј а. 

На секој избран делегат му се издава пол-
номоштво за изборот за делегат. Полномош-
тието го потпишува претседавачот на собирот 
на избирачите, а се заверува со печатот на 
народниот одбор на општината. 

Член 65 
Записникот за работата на с о б и р о т ка из-

бирачите за избор на делегати за кандидаци-
оната конференција содржи податоци особено 
за: денот и часот на почетокот и местото на 
одржувањето на собирот; за кое подрачје се 
одржува собирот; кој го свикал и отворил со-
бирот; презимето, татковото и роденото и:у:е 
на членовите на претседателството на соби-
рот; записничарот и оверачите на записни-
кот; вкупниот број избирачи запишани во из-
бирачкиот список за подрачјето за кое се 
одржува собирот; бројот на присутните изби-
рачи; дневниот ред на собирот; кои кандидати 
биле на собирот предложени за делегати; кои 
кандидати за делегати се прифатени и со кол-
кав број гласови; на кој начин е утврден ре-

зултатот од гласањето; другите околности од 
значење за работата на собирот, и часот на 
свршетокот на собирот. 

Член 66 
Општинската изборна комисија свикува 

состанок на кандидационата конференција 
веднага по истечување на рокот за одржува-
ње на собирите на избирачи а најдоцна до 
крајот на петтата недела од денот на распи-
шувањето на изборите. 

Претседателот на општинската изборна 
комисија ја отвора кандидационата конферен-
ција, ја објавува нејзината задача и начинот 
на работа и во таа цел ги чита одредбите на 
член 67—68 на овој закон. 

Општинската изборна комисија и' обезбе-
дува записничар на кандидационата конфе-
ренција. 

Член 67 
Кандидационата конференција избира ве-

рификационен одбор од пет члена за испиту-
вање полн омошти јата на делегатите. 

По извршената верификација делегатите 
на собирите на избирачи чии полномоштија 
се верификувани избираат од својата среди-
на претседателство на кандидационата кон-
ференција кое се состои од претседавач и два 
члена. 

Кандидационата конференција избира од 
својата средина и два оверача на записникот. 

Во натамошната работа на кандидационата 
конференција учествуваат само делегатите 
чии полномоштија се верификуваат. 

Член 68 
Претседавачот соопштува Дека како едина 

точка на дневниот ред; се утврдува претресот 
и утврдувањето на предлогот на кандидати 
за избор на народен пратеник во изборната 
околија. 

Секои пет делегати можат да предложат 
еден кандидат за избор на народен пратеник:. 
Другите делегати можат да го изнесат свое-
то мислење за ставените пред лози. „ 

По претресот се пристапува кон утврдува-
ње на предлогот на кандидати. 

Кандидационата конференција гласа по-
себно за секој предложен кандидат и тоа па 
оној ре,д по кој се предложени кандидатите 

Од кандидатите кои се предложени е при-
фатен секој оној кандидат за кој гласале нај-
малку 40% од вкупниот број делегати на кан-
дидационата конференција кои се избрани од 
сите собири на избирачите од подрачјето на 
изборната околија и чии полномоштија се 
верификувани. 

Гласањето се врши јавно и со дигање рака. 
За секој кандидат, со пребројување на гла-

совите се утврдува колку гласови добил. 
По утврдувањето на резултатот од гласа-

њето претседавачот и' ги објавува на конфе-
ренцијата имињата на сите кандидати кои 
кандидационата конференција им ги предлага 
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на собирите на избирачите и колку гласови 
добил секој од нив. 

Член 69 
За работата на кандидационата конферен-

ција се води записник што го потпишуваат1 

претседавачот, записничарот и оверачите на 
записникот. 

Записникот за работата на кандидациона-
та конференција содржи особено податоци 
за: денот и часот на почетокот и за местото! 
во работата на кандидационата конференција: 
за која изборна околија се одржува конфе-
ренцијата; кој ја свикал и отворил конферен-
цијата; презимето, татковото и роденото име 
на членовите на претседателството, записни-
чарот и оверачите на записникот, вкупниот 
број присутни делегати на собирите на изби-
рачите; дали на сите делегати на собирите 
на избирачи им се верификувани полномош-
тијата односно на кои од нив не им се вери-
фикувани и од кои разлози; дневниот ред 
на конференцијата; кои лица се предложени 
за кандидати за народен пратеник од страна 
на делегатите; кои кандидати се прифатени 
и бројот на гласовите кој го добил секој од 
нив на кој начин е утврден резултатот од 
гласањето; другите околности од значење за 
работата на конференцијата, и часот на свр-
шетокот на конференцијата. 

Член 70 
На основа заклучокот на кандидационата 

конференција се составува предлог на канди-
дативе кој го содржи презимето, татковото и 
роденото име на сите кандидати кои канди-
дационата конференција им ги предложува 
на собирите на избирачи и образложение за 
секој поедин кандидат. Кај секој кандидат 
ќе се означи колку члена на кандидационата 
конференција гласале за него. Кандидатите 
ќе бидат запишани по ред според бројот на 
добиените гласови. Овој предлог го потпишу-
ва претседавачот на кандидационата конфе-
ренција. ^ 

По завршувањето на работата кандидаци-
оната конференција својот предлог на канди-
дати за народен пратеник и' го доставува на, 
општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна 
на претседателов на народниот одбор на оп-
штината на подрачјето на изборната околија 
веднаш дд му достави толку заверени при-
мерци од предлогот на кандидати ко-лку има 
собири на избирачи на подрачјето на општи-
ната. 

Член 71 
Претседателот на народниот одбор на оп-

штината е должен најдоцна во рок од седум 
дена по завршувањето на работата на кан-
дидационата ,конференција да свика у:оби(р 
на избирачите за утврдување на кандидатот 
за народен пра,теник. Ако претседателот на 
народниот одбор на општината не свика со-

бир на избирачите во одредениот рок собир 
ќе свика во натамошен рок од пет дена оп-
штинската изборна комисија. 

Собирот на избирачи кој е свикан за ут-
врдување на кандидати за народни пратени-
ци може да се одржи ако е присутна најмал-
ку е'дна десетина од вкупниот број избирачи 
од подрачјето за кое се одржува собирот, но 
тој број не може да биде помал од педесет. 
Ако вкупниот број избирачи на подрачјето за 
кое се одржува собирот е помал од 120, со-
бирот може да се одржи ако^е присутна нај-
малку една третина од вкупниот број изби-
рачи од тоа подрачје. 

Ако собирот на избирачи не може да се 
одржи поради тоа што не е присутен потреб-
ниот број на избирачи, органот н,адлежен за 
свикување н,а собир ќе свика нов собир на из-
бирачите. 

Член 72 
По извршениот избор на претседателство 

н,а собирот на избирачите, претседавачот ја 
објавува сврхата на свикувањето на собирот 
и начинот на неговата работа и во таа цел 
ги чита одредбите на член 29, 30, 73 до 77 од 
овој закон. 

Потоа, претседателот на народниот одбор 
на општината или одборникот кого' го одреди 
он е должен на претседателството на соби-
рот на избирачите да му го преда,де завере-
ниот примерок од предлогот на кандидати 
што го прифатила кандидационата конферен-
ција. 

По тоа по п р е с о т од претседавачот се ут-
врдува дневниот ред кој го опстанува: 

1) соопштувањето и претресувањето на 
предлогот на кандидати што го прифатила 
кандидационата конференција; и 

2) утврдувањето на кандидати. 

Член 73 
Претседавачот му го соопштува на соби-

рот на избирачите предлогот на кандидати 
што го прифатила кандидационата конферен-
ција заедно со образложението за секој пред-
ложен кандидат. 

Потоа собирот на избирачи го претресува 
предлогот на кандидати што го прифатила 
кандидационата конференција. Прво се пре-
тресува предлогот за кандидатот кој добил: 
најголем број гласови во кандидационата кон 
ференција, и така редум. 

Собирот на изби,рачите посебно гласа за 
секој од овие кандидати. Гласањето се врши 
по ред,от по кој се предложени кандидатите. 

Од предложените кандидати е прифатен 
секој оној кандидат за кого гласало мнозин-
ството од присутните избирачи. 

Гласањето се врши со дигање рака. 
Ако е потребно се врши пребројување на 

гласовите. По барање од секои пет избирачи 
задолжително се врши пребројување на гла-
совите. 
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Член 74 
Ако собирот на избирачите не прифати ни 

еден од кандидатите кои ги предложила кан-
дидационата конференција, собирот сам ќе 
ги утврди кандидатите. 

Во таков случај, собирот на избирачите 
избира од својата средина кандидациона ко-
мисија, чија задача е на основа предлозите 
од избирачите да му поднесе на собирот на 
избирачите предлози за кандидати. 

Кандидациона комисија имаат право да 
предложат најмалку десет избирачи. 

Кандидационата комисија се состои од 7 
до 15 члена. 

По завршеното предлагање се пристапува 
кон гласање за избор на кандидациона коми-
сија. Гласањето се врши за предложените ли-
сти во целина, и тоа јавно. 

Избрана е онаа кандидациона комисија 
која добила најголем број гласови. 

Кандидационата комисија избира свој 
претседател од редот на своите членови. 

Член 75 
Секој избирач има право на кандидацио-

ната комисија да и' предложи по еден канди-
дат за народен пратеник. Предлогот се под-
несува усмено. 

Откако биде завршено предлагањето на 
кандидати кандидационата комисија се повле-
кува, ги испитува предлозите поднесени од 
страна на избира,чите и составува предлог за 
кандидатите кој предлог може да ги опфане 
само кандидатите што ги предложиле изби-
рачите. 

На членот на кандидационата комисија 
кој од страна на избирачите биде предложен 
за кандидат и се согласи да биде кандидат му 
престанува членството во емисијата. А.ко 
поради тоа бројот на членовите на. комисија-
та се смали под седум, наместо членовите 
на кои им престанало членството ќе се из-
берат нови членови на кандидационата ко-
мисија. 

Член 76 
Кога кандидационата комисија ќе ја за-

врши работата, претседателот или еден од 
членовите на комисијата му го соопштува на 
собирот на избирачите предлогот за кандида-
ти кој предлог го прифатила комисијата, со' 
образложение за секој предложен кандидат. 

Потоа собирот на избирачите го претресу-
ва предлогот на кандидационата комисија. 
Ако во текот на претресот бидат изнесени 
разлози против кандидатите што ги предло^ 
'ЖИлаЈ кандидационата комисија или, бодат 
предложени други кандидати, кандидациона-
та комисија задолжително ќе ги оцени ис-
такнатите разлози и предлози и на собирот 
на избирачите ќе му поднесе свој конечен 
предлог. И овој предлог може да ги опфане 
само кандидатите што ги предложиле изби-
рачите. 

За начинот на гласањето за кандидатите 
што ги предложила кандидационата комисија 

и за утврдувањето на резултатите од гласа-
њето важат одредбите на став 3—6 од член 
74 на овој закон. 1 

Член 77 
Ако собирот на избирачите не го усвои во 

целина предлогот од кандидационата коми-
сија, на истиот собир се избира нова кандида-
циона комисија. ! 

За работата на новоизбраната кандидацио-
на комисија и за постапката за утврдување на 
кандидатите на собирот на избирачите важат 
претходните одредби. 

Член 78 
Записникот за работата на собирот на из-

бирачите содржи особено податоци: за денот 
и часот на почетокот и за местото на одржу-
вањето на собирот; за кое подрачје се одржу-
ва собирот; кој го свикал и отворил собирот; 
презимето, татковото и роденото име на чле-
новите на претседателството на собирот, за-
писничарот и оверачите на записникот; вкуп-
ниот број на избирачите запишани во изби-
рачкиот список за подрачјето за кое се одр-
жува собирот; бројот на присутните избира-
чи; дневниот ред на собирот; кои кандидати 
биле предложени од страна на кандидациона-
та конференција; кои кандидати се прифате-
ни и со колкав број гласови; на КОЈ начин е 
утврден резултатот од гласањето; другите 
околности од значење за работата на собирот, 
и часот на свршувањето на собирот. 

Ако собирот на избирачите одлучил сам 
да ги утврди кандидатите (член 74) во запис-
никот ќе се внесе и составот на избраната 
кандидациона комисија; кои кандидати се 
предложени од страна на избирачите; пред-
логот на кандидационата комисија за утврду-
вање на кандидатите; кои кандидати се при-
фатени од страна на собирот на избирачите 
и со колкав број гласови; на кој начин е утвр-
ден резултатот од гласањето и другите окол-
ности од значење!за работата на собирот. 

Член 79 
На основа заклучокот на собирот на изби-

рачите се составува предлог за кандид,атура-
та. Предлогот на кандидатурата содржи: 

1) означување дека предлогот се подне-
сува за избор на пратеник во Републичкиов 
собор, како и означување на изборната око-
лија и денот на изборите; 

2) означување дека предлогот е утврден 
на собир на избирачите и наведување на по-
датоците за тоа во кое место, кога и за кое 
подрачје е одржан собирот на избирачите; 

3) презимето, татковото и роденото име и 
местото на живеење.на сите кандидати за на-
родни пратеници утврдени од' собирот на из-
бирачи. 

Предлогот на кандидатура на собирот на; 
избирачите го потпишува претседавачот на 
собирот на избирачите. Покрај неговиот пот-
пис се означува неговото презиме, татково и 
родено име, занимање и место на живеење. 
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Потписот мора да биде заверен од страна'на 
орган надлежен за заверување или од страна 
на органот (на управата надлежен за заверу-
вање на народниот одбор на општината на 
чие подрачје е одржан собирот на избирачите. 

Кон предлогот на кандидатура од собир 
на избирачите мора да се приложи записни-
кот за работата на собирот на избирачите. 

Член 80 
Кандидат на собир' на избирачите стану-

ва секој кандидат кого го предложила најмал-
ку една четвртина од вкупниот број собири 
на избирачите од изборната околија или кого 
го предложиле собирите на избирачи кои оп-
фа,ќаат најмалку една четвртина од сите из-
бирачи кои се запишани во избирачките спи-
соци на подрачјето на изборната околија. 

б) од страна на група граѓани 
Член 81 

Предлогот на кандидатура кој го поднесу-
ва група граѓани мора да биде потпишан од 
најмалку 100 избирачи запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на изборната 
околија. 

Предлагачите на кандидатура мораат да 
бидат најмалку од половината собири на из-
бирачите од подрачјето ,на изборната околија. 
Од секој од овие собири мора да бидат нај-
малку пет избирачи. 

Член 82 
Предлогот на кандидатура што го подне-

сува група граѓани мора да содржи: 
1) означување дека предлогот се поднесу-

ва за избор на пратеници во Републичкиот 
собор, како и означување на изборнаталоко-
лија и денот на изборите; 

2) презимето, татковото и роденото име и 
местото на живеење на кандидатот. 

Предлогот го потпишуваат сите ' предлага-
чи. Покрај потписот на секој предлагач мора 
да биде означено неговото презиме, татково и 
родено име, занимање и место на живеење. 
Потписите на предлагачите мораат да бидат 
(оверени од орган надлежен за заверување 
или органот на управата на народниот одбор 
на општината надлежен за заверување. 

Член 83 
Кон предлогот на кандидатура мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава од секој кандидат дека 

пристанува да биде каНдидуван, заверена од 
орган надлежен за заверување; 

2) потврда од надлежниот народен одбор 
на општината за секој кандидат и за секој 
потписник дека е воведен во избирачкиот спи-
сок. Оваа потврда може да се стави и на са-
миот предлог на кандидатура. 

3) Потврдување на кандидатура 
Член 84 

Предлогот на кандидатура од собири на 
избирачите и предлогот на кандидатура од 

група граѓани и' се поднесува на општинската 
изборна комисија најдоцна на дваесет и еден 
ден пред денот одреден за одржување на из-
борите. 

Потписникот на предлог на кандидатура 
од собир на избирачи, како и првите три пот-
писници на предлог на кандидатура од група 
граѓани се сметаат за подносители на пред-
логот. 

Член 85 
Едно исто лице може да биде кандидувано 

во една изборна околија. 
Ако за едно исто лице е поднесена канди-

датура за, две или повеќе изборни околии или 
ако за едно исто лице биде поднесена канди-
датура за пратеник во Републичкиот собор и 
за пратеник во Соборот на производителите, 
Републичката изборна комисија ќе го повика 
кандидатот да се изјасни во рок од 24 часа 
која од овие кандидатури сака да ја задржи, 
па другата односно сите други кандидатури 
ќе ги поништи и за тоа преку општинската 
изборна комисија ќе ги обавести подносите-
лите најдоцна 24 часа од поништувањето на 
кандидатурата. Во случај ако кандидатот во 
одредениот рок не се изјасни која кандида-
тура ја задржува, Републичката изборна ко-
мисија ќе ја поништи втората и секоја подоц-
нешна кандидатура и за тоа ќе ги обавести 
подносителите на истиот начин и во истиот 
рок. Предлагачите на поништена кандидату-
ра можат најдоцна на десет дена пред денот 
на изборите да и' предложат на општинската 
изборна комисија друг кандидат. 

Член 86 
Исти избирач може да биде предлагач са-

мо на една кандидатура што ја поднесува 
група граѓани. Ако исто лице потпише како 
предлагач два или повеќе такви пре,длози на 
кандидатура ќе се смета за предлагач сама 
на онаа кандидатура која е порано поднесена 
на потврдување. 

Член 87 
Веднаш по приемот на предлогот на кан-

дидатура од собир на избирачите односно по 
приемот на предлогот на кандидатура од гру-
па граѓани, општинската изборна комисија ќе 
утврди дали предлогот е поднесен во одре-
дениот рок и составен по одредбите на овој 
закон. 

Ако во предлогот најде само формални не-
достатоци општинската изборна комисија, 
најдоцна во рок од 24 часа по приемот на 
предлогот, ќе ги повика подносителите да ги 
отклонат недостатоците во рок од три дена. 

Ако установи дека предлогот на кандида-
тура од поедин собир на избирачи или пред-
логот на кандидатура од група граѓани е под-
несен по дотепувањето на рокот за подне-
сување предлози на кандидатура за потврду-
вање, или ако подносителите на предлогот не 
постапат по нејзината покана од претходниот 
став општинската изборна комисија со реше-
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ние ќе го одбие предлогот на кандидатурата. 
За одбивањето на предлогот на кандидатура 
општинската изборна комисија ќе ги обавести 
подносителите со доставување на решението 
најдоцна 48 часа по примањето на предлогот 
на кандидатурата односно по истекот на ро-
кот за отклонување на недостатоците. 

Член 88 
На оснива примените предлози на канди-

датури од собири на избирачите, а откако ус-
танови! дека во нив нема недостатоци или де-
ка утврдените недостатоци се отклонети во 
одредениот рок, општинската изборна коми-
сија ќе утврди дали во поглед на предложе-
ните кандидати е исполнет условот од член 
80 на овој закон за утврдување на кандида-
тура. 

Кога ќе утврди дека кандидатот предло-
жен од собири на избирачите ги исполнува 
условите од член 80 на овој закон, општин-
ската изборна комисија ќе го повика канди-
датот да поднесе во рок од 48 часа писмена 
изјава за својот пристанок за кандидување 
заверена од орган надлежен за заверување, 
како и потврда од народниот одбор на општи-
ната дека е воведен во избирачкиот список, 
ако оваа изјава и потврда не и' се веќе под-
несени на комисијата. 

Откако ќе биде постапено по претходниот1 

став општинската изборна комисија ќе ја пот-
врди кандидатурата на оние кандидати што 
го исполнуваат условот од член 80 на овој 
закон. 

Член 89 
Ако утврди дека за поедини или сите кан-

дидати не е исполнет условот од член 80 на 
овој закон, општинската изборна комисија со 
решение ќе утврди дека не се исполнети за-
конските услови за потврдување на соодвет-
ната кандидатура наведувајќи ги утврдените 
недостатоци и за тоа со доставување на ре-
шението ќе ги обавести подносителите на си-
те соодветни предлози на кандидатури од со-
бири на избирачите. 

Ако утврди дека некој кандидат не може 
по законот да биде избран за народен прате-
ник или ако кандидатот не постапил по неј-
зин позив во смисла на член 88 став 2, оп-
штинската изборна комисија со решение ќе 
ја одбие кандидатурата и за тоа со доставува-
ње на решението ќе ги обавести подносите-
лите на сите соодветни предлози на кандида-
тури од собири на избирачите. 

Член 90 
Решение за потврдување на кандидатура 

или за одбивање предлог на кандидатура што 
ги предложиле собири на избирачите односно 
решение со кое се утврдува Дека не се испол-
нети условите за потврдување на кандидату-
ра од собирите на избирачи, општинската из-
борна комисија ќе донесе најдоцна 48 часа 
по истечување^ на рокот за поднесување 

предлози на кандидатури за потврдување од-
носно по истечувањето на рокот што им бил 
(Одреден на подносителите за отклонување на 
недостатоците. 

Во решението за потврдување на кандида-
тура ќе сеј означи денот и часот кога за соод-
ветниот кандидат е примен последниот пред-
лог на кандидатура што е во смисла на член 
80 од овој закон потребен, за утврдување на 
кандидатура од собири на избирачите и која 
е по ред кандидатурата од собири на избира-
чите. 

Редот на кандидатурите од собирите на 
избирачите се одредува по времето кога за 
одреден кандидат е примен последниот пред-
лог на кандидатура што е во смисла на член 
80 од, овој закон потребен за утврдување кан-
дидатура од собирите на избирачи. Ако по-
следниот предлог на некој собир на избирачи 
што е потребен за утврдување на кандида-
тура опфаќа два или повеќе исти кандидати 
што се опфатени и со претходните предлози, 
редот на нивните канд,идатури се одредува 
према редот на кој имињата на тие кандидати 
се наведени во предлогот. 

Член 91 
Ако во предлогот на кандидатура што го 

поднесува група граѓани нема недостатоци 
или ако недостатоците бидат отклонети во 
одредениот рок, општинската изборна ко-
мисија ќе ја потврд,и кандидатурата во рок 
од 48 часа по приемот на предлогот на кан-
дидатурата и ќе го означи денот и часот кога 
е примена кандидатурата и која е таа по ред. 

Ако изборната комисија утврди дека пред-
ложениот кандидат не може по законот да 
биде избран за народен пратеник, таа нај-
доцна 48 часа по приемот ќе го одбие предло-
гот на кандидатура и за тоа ќе ги обавести 
подносителите на предлогот со доставување 
на решението. 

Член 92 
АКО предлогот на кандидатура од собири 

на избирачите или предлогот на кандидатура 
од група граѓани им бил на подносителите 
вратен за отклонување на формални недоста-
тоци а подносителите во одредениот рок пос-
тапиле по примедбите на изборната комисија, 
ќе се смета дека предлогот е поднесен во 
времето кога прв пат и' е поднесен на избор-
ната комисија. 

Член 93 
Општинската изборна комисија ќе објави 

во своите службени простории за секоја пот-
врдена кандидатура, веднаш по нејзиното 
потврдување, дека кандидатурата е потврде-
на. Ова објавување го заменува доставување-
то на решение за потврдува,ње на кандида-
тура. 

За потврдувањето на кандидатура оп-
штинската изборна комисија со решение ќе 
ја обавести Републичката изборна комисија. 
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Член 94 
Ако до наточувањето на рокот за поднесу-

вање на предлогот на кандидатура за потвр-
дување (член 88) ни еден кандидат не станал, 
кандидат во смисла на член 80 од овој закон, 
најмалку 20 избирачи настанете на подрач-
јето за кое се одржува собирот на избирачите 
можат од претседателот на народниот одбор 
на општината да бараат да свика нов собир 
на избирачите за предлагање на нови канди-
дати. Претседателот на народниот одбор е 
должен по вакво барање да свика собир на 
избирачите најдоцна 24 часа по приемот на, 
предлогот. Од денот на приемот на предлогот 
до денот одреден за одржување на собирот1 

не смее да поминат повеќе од три дена. Ако 
претседателот во одредениот рок не свика со-
бир на избирачите, собир можат да свикаат) 
самите предлагачи, за кое се должни писмено 
да ја обавестат општинската изборна комиси-
ја. Во тој случај собирот на избирачите го1 
отвора и, до изборот на претседателство, со 
неговата работа раководи еден од предлага-
чите. 

Предлогот на кандидатура од собир на из-
бирачите за нови кандидати се поднесува нај-
доцна на десет дена'пред денот на изборите. 

За работата на собирот на избирачи сви-
кан по став 1 од овој член важат одредбите 
на член 59, 60, 71, 72 и 74 до 78 на овој закон. 

Член 95 
Во случај смрт на кандидат од потврдена 

кандидатура собирите на избирачи односно 
групата граѓани кои ја предложиле кандида-
турата, можат наместо умрениот кандидат да 
и' предложат на општинската изборна коми-
сија за потврдување нов кандидат. Кандида-
турата на новиот кандидат го задржува редот 
што го имала кандидатурата на умрениот 
кандидат. 

Во поглед свикувањето на собирите на из-
бирачи за предлагање на нов кандидат и за 
работата на тие собири важат одредбите на 
став 1 и 3 од член 94 на овој закон. 

Предлогот на нова кандидатура што ја 
предлага група граѓани мора да биде потпи-
шана од Одредениот број избирачи (член 81) 
од кои најмалку 50 мораат да бедат избирачи 
што ја предложиле кандидатурата на умре-
ниот кандидат. 

Предлогот на кандидатура во случај од 
претходните ставови и се поднесува на оп-
штинската изборна комисија најдоцна на де-
сет дена пред денот на изборите. 

Член 96 
Собирите на избирачи односно' групата гра-

ѓани што ја предложиле потврдената канди-
датура можат кандидатурата да ја повлечат. 

Потврдена кандидатура можат да ја под-
влечат нај!малку 2/3 од собирите на избира-
чите односно од предлагачите кои ја предло-
жиле кандидатурата. 

Собирите на избирачи односно групите 
граѓани можат најдоцна на десет дена пред 
денот на изборите наместо кандидатот чија 
кандидатура е повлечена на општинската из-
борна комисија да И предложат за потврду-
вање кандидатура на друг кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите на 
избирачи за одлучување да се повлече по-
тврдена кандидатура односно за предлагање 
на нов кандидат и во поглед на работата на 
тие собири важат одредбите на став 1 и 3 
од член 94 на овој закон. 

Член 97 
Секој кандидат може да одустане од по-

тврдената кандидатура. Одустанокот од кан-
дидатурата и се поднесува писмено на оп-
штинската изборна комисија. 

Во случај одустанок од кандидатура соби-
рите на избирачите односно групата граѓани 
кои што ја предложиле кандидатурата на 
кандидатот што одустанал можат, и тоа нај-
доцна на десет дена пред денот на изборот, 
да и предложат на општинската изборна ко-
мисија кандидатура на друг кандидат. 

В О' поглед свикувањето на собирите на 
избирачите за предлагање на нов кандидат и 
за работата на тие собири сходно важат од-
редбите на став 1 и 3 на член 94 од овој 
закон. 

Член 98 
Ако кандидатурата биде поништена или 

повлечена или кандида,тот одустане од по-
тврдената кандидатура или умре, па нова 
кандидатура не биде поднесена најдоцна до 
десет денја пред изборите, изборите ќе се 
спроведат на одредениот ден на основа пре-
останатите потврдени кандидатури. 

Ако еден од кандидатите од потврдена 
кандидатура умре во времето од десет дена 
пред денот на изборите или ако во случаите 
од претходниот став нема ниедна потврдена 
кандидатура, изборите не ќе се спроведат на 
одредениот ден но четвртата наредна недела. 

Во случаите од претходниот став предло-
зите на нови кандидатури се поднесуваат нај-
,доцна на десет дена пред денот накнадно 
одреден за избори за таа изборна околија. 

Ако во случаите од став 2 на овој член 
кандидатот го предложиле собирите на изби-
рачите, општинската изборна комисија ќе ја 
свика порано избраната кандидациона конфе-
ренција најдоцна пет дена, а собириве на 
избирачите за утврдување на новиот канди-
дат најдоцна десет дена од денот првобитно 
одреден за избори. 

Член 99 
Во случаите од член 95 до 98 во поглед 

утврдувањето на нови кандидати на собирите 
на избирачите и во поглед на кандидатурата 
на тие кандидати важат одредбите од член 
71 до 77 на овој закон. 
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Општинската изборна комисија ќе поста-
пи најбрзо со такви предлози на кандидатури 
во смисла на одредбите од , овој закон за по-
тврдување на кандидатури. 

4) Објавување и огласување на кандидатурите 
Член 100 

Републичката изборна комисија е должна, 
најдоцна десет дена пред денот на изборите, 
во „Службен весник на НРМ" да објави спи-
сок: на сите потврдени кандидатури. 

Во случаите од член 85 и член 94 до 98 
на овој закон Републичката изборна комисија 
ќе ги објави на истиот начин и накнадно 
потврдените кандидатури најдоцна на пет де-
на пред денот на изборите. 

Член 101 
Општинската изборна комисија е должна 

да ја огласи секоја потврдена кандидатура 
веднаш по нејзиното потврдување, а најдоцна 
15 дена пред денот на изборите. 

Во случаите од член 85 и член 94 до 98 
на овој закон, изборната комисија ќе ги огла-
си потврдените кандидатури нај,доцна на пет 
дена пред денот на изборите. 

Огласот го содржи називот на изборната 
околија, презимето, татковото и роденото име 
и местото на живеење на кандидатот. 

Огласот 'на една кандидатура мора по бо-
јата да се разликува од огласот на другите 
кандидатури. Бојата на огласите ја одредува 
општинската изборна комисија. 

Член 102 
Општинската изборна комисија ќе обез-

беди огласите на кан,дидатурите да бидат из-
ложени во сите места на изборната околија 
најдоцна пет дена пред денот на изборите. На 
народниот одбор на општината изборната ко-
мисија ќе оугу достави за секое избирачко 
место најмалку по еден примерок од огласот 
на секоја потврдена кандидатура најдоцна 
пет дена пред денот на изборите. 

5) Избирачки места и изборен материјал 
Член 103 

При избори за, народни пратеници во Ре-
публичкиот собор гласањето се врши на из-
бирачки места што ги одредува општинската 
изборна комисија по предлог од народниот од-
бор на општината. Изборната комисија ги од-
редува избирачките места најдоцна 15 дена 
пред денот на изборите. 

На секое избирачко^ место во подрачјето 
на една општина му се одредува реден број. 

Најмалку пет дена пред денот на избо-
рите општинската изборна комисија ќе об-
јави во сите места на подрачјето на избор-
ната околија кои избирачки места се устано-
вени и кои избирачи ќе гласаат на кое из-
бирачко место. 

Член 104 
Избирачките места се одредуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближ-

но 500 избирачи. Во болниците, санаториу-
мите, породилиштата, инвалидските домови 
и сличните установи во кои има повеќе од 
25 избирачи ќе се установи посебно изби-
рачко место. 

За избирачко место ќе се одреди посебна 
просторија. 

Во просторијата во која се врши гласа-
њето ќе се уреди барем еден а по можност 
и повеќе делови од просторијата да бидат 
така заградени што никој од друг дел на 
просторијата да не може да види како изби-
рачот го пополнува гласачкото ливче. 

Член 105 
Најдоцна три дена пред денот на избо-

рите, кандидатот може на општинската из-
борна комисија да и пријави по еден свој 
преставник и негов заменик за секое изби-
рачко место, како и еден сво-ј претставник и 
негов заменик во изборната комисија. За 
преставник на кандидатите и нивни заменик 
може да биде предложено само лице кое има 
избирачко право. 

Најдоцна 48 часа по пријавувањето прет-
седателот на општинската изборна комисија 
ќе издаде за секој пријавен претставник и 
заменик посебно уверение, кое на претстав-
никот односно неговиот заменик ќе му служи 
како легитимација за учествување во рабо-
тата на избирачкиот одбор односно избор-
ната комисија. 

Претставниците на кандидатите имаат 
право да учествуваат во работата на изби-
рачкиот одбор односно изборната комисија, 
но немаат право на одлучување. 

Член 106 
Народниот одбор на општината е должен 

заедно со поедините избирачки одбори да 
одреди во близината на избиралиштата згод-
но место на кое ќе може јавно да се изложат 
изводите од огласите за потврдените канди-
датури за односната изборна околија и из-
борните пароли. На претставниците на кан-
дидатурите тоа место ќе им биде ставено на 
расположение најдоцна 48 часа пред денот 
на изборите. 

Член 107 
Во соработка со народниот одбор на оп-

штината, општинската изборна комисија бла-
говремено ќе подготви за секоја околија по-
требен број гласачки кутии и наплатени 
гласачки ливчиња со кои ќе се гласа на из-
борите, како и друг изборен материјал. 

Член 108 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) означување на изборната околија за 

која се избира пратеник во Републичкиот со-
бор; 

2) презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на секој 
кандидат од потврдените кандидатури. 
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На гласачкото ливче се наведуваат најна-
пред имињата на кандидатите од потврдените 
кандидатури кои се предложени од страна на 
собирите на избирачи, а потоа имињата на 
кандидатите од потврдените кандидатури кои 
се предложени од страна на група граѓани. 

Ако има две или повеќе потврдени канди-
датури кои се предложени од страна на со-
бири на избирачите имињата на кандидатите 
од тие кандидатури ќе се наведат по редот 
на соодветните кандидатури од собирите на 
избирачи, а ако има два или повеќе канди-
дати ед потврдени кандидатури кои се пред-
ложени од страна на група граѓани имињата 
на овие кандидати ќе се наведат по ре,дот на 
соодветната кандидатура на група граѓани. 

Пред името на секој кандидат се стара 
реден број. 

Општинската изборна комисија ќе го за-
вери секое гласачко ливче со својот печат, а 
ако таа нема свој печат со печатот на народ-
ниот одбор на општината на чие подрачја се 
наоѓа седиштето на комисијата. 

Член 109 
Спроти денот на изборите, во 15 часот, 

претседателот и членовите на избирачкиот 
одбор и нивните заменици ќе се состанат во 
просторијата во која ќе се гласа и таму од 
народниот одбор на општината ќе примаат 
на потврда гласачка кутија, соодветен број 
гласачки! ливчиња, оверен извод од постоја-
ниот избирачки список во кој се воведени 
сите избирачи од подрачјето на тоа изби-
рачко место, оверени огласи за потврдените 
кандидатури и се друго што е потребно. Чле-
новите на одборот се должни да ја прегле-
даат гласачката кутија и да ги пребројат гла-
сачките ливчиња. Потоа избирачкиот одбор 
ќе ја постави гласачката кутија на местото 
на кое утредента ќе се гласа, а пред кути-
јата ќе ги истакне на виден начин огласите 
на изборната комисија за потврдените канди-
датури. 

Член 110 
Штом ќе подготви се што е потребно за 

гласање, избирачкиот одбор ќе состави за-
писник за тоа. 1 

Овој записник го потпишуваат сите чле-
нови на избирачкиот одбор и нивните заме-
ници, како и присутните претставници на 
кандидатите. Потоа избирачкиот одбор ќе ги 
затвори прозорците, ќе ја заклучи простори-
јата и запечати вратата, а клучот ќе го земе 
при себе претседателот на избирачкиот од-
бор. Потоа избирачкиот одбор ќе одреди стра-
жа кој.'а непрекинато ќе ја чува зградата од -
носно просторијата одредена за ^гласање. До 
7 часот на денот на изборите, поставената 
стража не ќе пуш/га во просторијата за гла-
сање никого и под никаков изговор. 

6) Г л а с а њ е 

Член 111 
На денот на изборите, во 7 часот избирач-

киот одбор ќе се состане пред вратата на 
просторијата што е одредена за гласање, ќе 
ја провери исправноста на печатите на вра-
тата, ќе ја отвори просторијата и ќе влезе во 
неа. Откако ќе се увери дека гласачката ку-
тија е празна и дека се друго е во ред, изби-
рачкиот одбор ќе состави записник во кој ќе 
ја изложи најдената состојба. Тој записник 
го потпишуваат сите членови на избирач-
киот одбор и присутните претставници на 
кандидатите. Претседателот на избирачкиот 
одбор веднаш потоа објавува дека се приста-
пува кон гласањето. 

Член 112 
За сето време на гласањето мораат да би-

дат присутни сите членови на избирачкиот 
одбор односно нивните заменици. Ако некој 
претставник на кандидат го напушти нзби-
ралиштето, тоа ќе се забележи во записни-
кот, но гласањето ќе продолжи и без него. 

Член: 113 ^ 
Претседателот на избирачкиот одбор, со 

помошта на членовите на одборот, се грижи 
за одржување на редот и мирот за време до-
дека! Ќе врши Гласањето. Ако е потребно^ 
претседателот ќе бара помош од Народната 
милиција која откако ќе дојде на избирали-
штето стои под неговото раководство. 

Член 114 
На избиралиштето никој не може да стапи 

под оружје или со опасно орудие, освен во 
случајот предвиден во претходниот член. 

Член 115 
Во просторијата во која се гласа избира-

чите влегуваат редум еден по друг, но така^ 
што во просторијата за гласање да не бидат 
во исто време повеќе од десет избирачи. 

Член 116 
Кога ќе влезе во просторијата во која се 

гласа, секој избирач пријдува до масата на 
избирачкиот одбор и по позив од претседа-
телот мора гласно, така што да го чујат сите 
други членови на избирачкиот одбор да го 
(каже своетјо (презиме, татковото и родено 
име и занимање, а во местата во кои има по-
веќе избирачки места и улицата и бројот на 
својот стан. Ако треба претседателот ќе го 
легитимира избирачот или на друг начин ќе 
ја утврди неговата истоветност. 

Потоа претседателот утврдува дали тоа 
лице е воведено во избирачкиот список. Ако 
најде дека е воведено, претседателот ќе го 
заокружи редниот број пред името на тоа 
лице во изводот од избирачкиот список како 
знак дека пристапило да гласа. 
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По тоа претседателот му го објаснува 
на избирачот начинот на гласањето и му 
предава гласачко ливче. 

Член 117 
Членовите на избирачкиот одбор се дол-

жни на избирачот кога побара, поново да му 
го објаснат начинот на гласањето, а особено 
да пазат никој да не го смеќава избирачот во 
пополнувањето на гласачкото ливче и во пот-
полност да биде обезбедена тајноста на гла-
сањето. 

Секое агитирање за поедини кандидати на 
избирачкото место е забрането. 

Член 113 
Кога ќе го прими гласачкото ливче, изби-

рачот влегува во заградениот простор што е 
одреден за пополнување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за оние 
кандидати што се воведени во гласачкото 
ливче. 

Гласачкото ливче се пополнува на тој на-
чин што избирачот го заокружува редниот 
број пред името на оној кандидат за наро-
ден пратеник за кој сака да гласа. 

Избирачот може да гласа само за еден 
кандидат. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, 
избирачот го свиткува преку половината така 
што имињата на кандидатите да останат на 
внатрешната страна на свитканото ливче, по-
тоа пријдува до масата на избирачкиот од-
бор, покажува ,дека во раката има само едно 
ливче и свитканото ливче го пушта во гла-
сачката кутија. 

Член 119 
Избирачот кој поради некој телесен не-

достаток или за тоа што е неписмен не може 
да гласа на начинот одреден во претходниот 
член, има право со себе да доведе пред из-
бирачкиот одбор лице кое место него ќе го 
пополни односно кое во гласачката ќутиј а 
ќе го пушти гласачкото ливче. За ова изби-
рачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе ја за-
бележи во записникот. 

Член 120 
Откако ќе гласа, избирачот е должен да го 

напушти избиралиштето. За избиралиште 
се смета зградата и нејзиниот двор. 

Член 121 
Избирачкиот одбор не може да му ускра-

ти гласање на лице кое е запишано во посто-
јаниот избирачки список, како ни на лице 
кое по законот е овластено да гласа на ос-
нова потврда дека е запишано! во избирач-
киот список. Ако некој член на избирачкиот 
одбор или претставник на кандидат има за 
некој избирач да забележи нешто, тоа ќе се 
внесе во записникот. 

Ако се јави да гласа'некој избирач а под 
негово име веќе гласал некој друг, претсе-
дателот на избирачкиот одбор ќе нареди пре-
зимето, татковото и роденото име и занимање 

и местото на живеење на тоа лице да се внесе 
во записникот за гласање, но не ќе му доз-
воли да гласа. 

Член 122 
Членовите на избирачкиот одбор имаат 

право да гласаат на избирачкото место на кое 
на денот на изборите вршат должност, и ако 
не се воведени во избирачкиот список за тоа 
избирачко место. 

Избир р.чите кои по распишувањето на из-
борите го промениле своето пребивалиште 
(место на постојано живеење), како и оние из-
бирачи кои од оправдани разлози во врска со 
запослувањето (возното особје на железни-
ците, работниците и службениците на служ-
бено патување и сл.), школувањето или по 
службена работа во врска со изборните акти 
(членовите на изборните комисии и избирач-
ките одбори претставниците на кандидатите 
и слично) на денот на изборите не се наоѓаат 
во местото' во1 кое се запишани во избирач-
киот список, можат да гласаат во местото во 
кое се наоѓаат на денот на изборите на основа 
потврда од надлежниот народен одбор на 
општината д,ека се воведени во избирачкиот 
список. Исто така кандидатите кои на денот 
на изборите не се наоѓаат во местото во кое 
се запишани, во избирачкиот список можат 
на основа ваква потврда да гласаат на било 
кое избирачко место во изборната околија во 
која се кандидувани. Вакви потврди: можат 
да се издаваат од денот на распишувањето на 
изборите па До на три дена пред изборите. 
При издавањето на вакви потврди ќе се за-
бележи во избирачкиот список дека на од-
носното лице му е издадена потврда, 

Во записникот за гласањето ќе се забе-
лежи презимето, татковото и роденото име на 
секој член на избирачкиот одбор што гласал 
а не е воведен во избирачкиот список за тоа 
место, при кое точно ќе се наведе решението 
со кое е поставен за член на избирачкиот 
одбор1 односно заменик. 

За членовите на избирачкиот одбор, како 
и за другите избирачи што гласаат на основа 
потврда а не се воведени во избирачкиот 
список за тоа место, ќе се забележи дека гла-
сале на основа потврда. 

Член 123 
Избирачите што гласаат на основа потвр-

да дека се воведени во избирачкиот список, 
гласаат за кандидатите од потврдените кан-
дидатури во изборната околија на чие под-
рачје се наоѓа избирачкото место во кое гла-
саат. 

Член 124 
Гласањето трае непрекидно до 19 часот. 

Само во случај' на неред избирачкиот одбор 
може да го прекрати гласањето додека да се 
воспостави редот. Времето за кое гласањето 
морало да биде прекратено и разлогот на 
прекратувањето се забележува во записникот? 
за гласањето. 
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Во 19 часот се затвора избиралишггето и 
никој не ќе се пушта внатре но на избира-
чите што се затекле во зградата односно дво-
рот ќе им се допушти да гласаат. Ако поради 
неред гласањето било прекинато за подолго 
време од еден час, тоа ќе се продолжи за 
толку време /колку прекратувањето траело 
подолго од еден час. 

Член 125 
Во текот на гласањето се води записник 

за гласањето. Во записникот се бележат сите 
чињеници н^то се важни за гласањето. Чле-
новите на избирачкиот одбор и претставни-
ците на кандидатите можат да бараат во за-
писникот да се внесат поедини чињеници. 

Записникот мораат да го потпишат сите 
членови на избирачкиот Одбор. Записникот го 
потпишуваат и претставниците на кандида-
тите, но ако тие не го потпишат, записникот 
вреди и без нивниот потпис. 

Секој член на избирачкиот одбор и секој 
претставник на кандидат може во записникот 
да го внесе своето одвоено мислење или свои-
те примедби на записникот. 

7) Утврдуваше на резултатите од гласањето 
по избирачките места 

Член 126 
По завршеното гласање, избирачкиот од-

бор прво ќе ги преброи неупотребените гла-
сачки ливчиња и ќе ги стави во посебен 
омот, што ќе ги затвори и запечати. 

Потоа избирачкиот одбор, според изводот 
од избирачкиот список (член 116 став 2) и на 
основа потврдите со кои гласале избирачите 
што не се воведени во избирачкиот список за 
односното избирачко место го утврдува вкуп-
ниот број избирачи што гласале. Потоа изби-
рачкиот одбор ќе ја отвори гласачката кутија 
и ќе ги преброи гласовите. Пребројувањето 
на гласовите се врши на следниот начин: 
претседателот на избирачкиот одбор вади од 
гласачката кутија едно по едно гласачко 
ливче и од секое ливче го чита името на 
кандидатот за пратеник за кој гласал изби-
рачот и ги одделува оние гласачки ливчиња? 
што се прогласени за неважни; друг член на 
избирачкиот одбор запишува посебно за се-
кој кандидат колку гласови добил, како и 
к!олку гласачки ливчиња се прогласени за 
неважни; секое прочитано гласачко ,ливче 
претседателот му го предава на вториот член: 
на избирачкиот одбор. 

Секое Гласачко ливче претседателот ќе 
му го покаже на увид и на претставникот на 
кандидатот кој ќе го побара тоа. 

Како неважни се сметаат оние гласачки 
ливчиња на кои е заокружен редниот број 
пред имињата на повеќе од еден кандидат, 
непополнетите и измачкани гласачки ливчи-
ња, како и оние кои се така пополнети што 
да не може со сигурност да се утврди за кој 
кандидат гласал избирачот. 

Ако при ова се појави разлика помеѓу бро-
јот на гласовите по изводот од избирачкиот 
список односно разлика помеѓу збирот од тој 
број и бројот на избирачите кои гласале на 
основа потврда, од една страна и бројот на 
гласовите по гласачките ливчиња од друга 
страна, важи резултатот од гласањето по гла-
сачките ливчиња. 

Член 127 
Откако го утврди резултатот од гласа-

њето, избирачкиот одбор ќе состави за тоа 
посебен записник во кој̂  особено ќе забележи: 
колку вкупно избирачи имало по избирачкиот 
список на тоа избирачко место, колку изби-
рачи гласале по изводрт од избирачкиот спи-
сок, колку избирачи гласале на основа по-
тврда (член 122 став 2) и колку вкупно, колку 
гласови добил секој поодил кандидат и колку 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
Во записникот ќе се внесат и одвоените ми-
слења на членовите на избирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
на одборот и присутните претставници на 
кандидатите. 

Секој член на избирачкиот одбор и прет-
ставник на кандидат може да стави примедби 
на записникот. 

По (нивно барање, на претставниците на 
кандидатите ќе им се издаде потврда за ре-
зултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето претседателот на 
избирачкиот одбор ќе го објави јав-но пред 
зградата во која се гласало. 

Член 128 
Откако ќе се заврши пребројувањето на 

гласовите, записниците со изводот од изби-
рачкиот список, потврдите на основа кои гла-
сале избирачите што не се воведени во изби-
рачкиот список за односното избирачко место 
и сите употребени гласачки ливчиња ќе се 
стават во посебен омот, кој ќе се запечати и 
адресира до надлежната општинска изборна 
комисија. Во овој омот ќе се стават наполно 
одвоени и неупотребените гласачки ливчиња. 

Потоа избирачкиот одбор најитно и по 
најкраток пат ќе И го достави на надлежната 
општинска изборна комисија омотот со из-
борните акти на начинот што ќе го одреди 
Републичката изборна комисија. 

Член 129 
По завршеното утврдување на резултатот 

од гласањето а најдоцна'утредента, избирач-
киот одбор е должен изборниот материјал да 
му го врати на народниот одбор од кого го 
примил, за кое народниот одбор ќе му издаде 
потврда. 

8) Гласање на воените лида 
Член 130 

На изборите за народни пратеници во Ре-
публичкиот собор лицата кои се наоѓаат на 
отслужување на воениот рок или на воена 
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вежба гласаат преку поштата за кандида-
тите од потврдените кандидатури за онаа из-
борна околија на чие подрачје се наоѓа мес-
тото во кое тие лица се запишани во изби-
рачкиот список. 

Другите војни лица гласаат на избирач-
ките места. 

Член 131 
Народните одбори на општините од под^-

рачј1ето на секоја изборна околија се должни 
најдоцна на еден месец пред денот на изборот 
да и Достават на надлежната општинска из-
борна комисија список на лицата кои се запи-
шани во избирачкиот список на подрачјето на 
таа општина а кои се наоѓаат на отслужува-
ње на воениот рок или на воена вежба, со 
означување на војната пошта и местото' во 
кое се наоѓаат. 

Општинската изборна комисија е должна 
најдоцна на 15 дена пред денот на изборот, 
на основа податоците што ги добила од на-
родните одбори на општините од подрачјето 
на својата изборна околија, во затворен омот 
адресиран на личност на избирачот да доста-
ват гласачко ливче, упатство за начинот на 
гласањето и постапувањето со гласачкото ли-
вче, како и омот адресиран до општинската 
изборна комисија. 

Во упатството од претходниот став ќе се 
наведе: дека избирачот може да гласа за кан-
дидатите чии имиња се наведени на гласач-
кото ливче, дека гласачкото ливче се попол-
нува на тој начин што избирачот го'заокру-
жува редниот број испред името на оној кан-
дидат за кој сака да гласа, дека1 избирачот, 
може да гласа само за еден кандидат; дека из-
бирачот кога ќе го пополни гласачкото ливче 
истото го става во омстот адресиран на над-
лежната општинска изборна комисија и, от-
како лично го /затвори омотот, истиот и' го 
доставува на општинската изборна комисија 
преку поштата. Во упатството избирачот осо-
бено ќе биде предупреден дека омотот со гла-
сачкото ливче треба да и' го предаде на пош-
тата најдоцна на пет дена пред денот на из-
борите за да и' стигне благовремено на оп-
штинската изборна комисија. 

Пратките кои во смисла на овој член оп-
штинската изборна комисија им ги испраќаат 
на избирачите и пратките кои избирачите им 
ги испраќаат на о т и тине ките изборни коми-
сии има да се испраќаат како препорачани 
пратки (и се ослободени од поштарина). 

Поблиски одредби за начинот на врачува-
њето на пратките со гласачките ливчиња на 
,лицата на отслужување на воениот рок или на 
воена вежба, како и за доставување на омо-
тите со гласачките ливчиња на општинската 
изборна комисија, ќе пропише со упатство 
Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Извршниот совет. 

9) Утврдување резултатот од изборите 

Член 132 
Резултатот од изборите за народни прате-

ници во секоја изборна околија ш утврдува 
општинската изборна комисија на основа из-
борните акти примени од избирачките одбори, 
како и на основа гласачките ливчиња што VI се 
доставени во смисла на член 131 од овој 
закон. 

Член 133 
Во случај ако во изборот учествувал само 

еден кандидат тој е избран за народен пра-
теник ако за него гласало мнозинство од сите 
избирачи кои се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната околија. 
Кога не е постигнато вакво мнозинство се 
распишуваат повторни избори. 

Ако на изборите учествувале два или по-
веќе кандидати за пратеник е избран канди-
датот кој добил најголем број гласови. 

Член 134 
Општинската изборна комисија претходно 

утврдува колку вкупно избирачи гласале во 
изборната околија и кој кандидат колку гла-
са добил во целата изборна околија, како и 
колку имало неважни гласачки ливчиња, па 
на основа тоа утврдува кој кандидат во сми-
сла на претходниот член е избран за народен 
пратеник. 

Ако утврди дека кандидат кој сам учес-
твува во изборот не го добил потребното мно-
зинство (член 133) или дека два или повеќе 
кандидати со најголем број гласови добиле 
ист број гласови изборната комисија ќе обја-
ви дека во таа изборна околија ни еден кан-
дидат не е избран за народен пратеник и за 
тоа ќе ја извести Републичката изборна ко-
мисија. 

Член 135 
Ако изборната комисија утврди непра-

вилности во спроведувањето на изборите на 
поедини избирачки места или во целата из-
борна околија кои неправилности битно вли-
јаеле или могле да влијаат на резултатот од 
изборите изборната комисија ќе ги поништи 
изборите на оние избирачки места, на кои се 
сторени неправилностите. 

Член 136 
За својата работа изборната комисија води 

записник во кој ќе забележи особено: 
1) колку кандидата имало во изборната 

околија, како и презимето, татковото и роде-
ното име и местото на живеење на секој кан-
дидат; 

2) вкупно, по избирачки места и преку 
поштата добиени: бројот на сите дадени гла-
сови, бројот на гласовите дадени за секој 
кандидат и бројот на неважните гласачки 
ливчиња; 

3) презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на канди-
датот кој' е избран за народен пратеник. 
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Записникот го потпишуваат сите членови 
на изборната комисија. Секој член на избор-
ната комисија има право да одвои мислење и 
да стави забелешка. Ова исто важи и за прет-
ставниците на кандидатите. 

Член 137 
По завршената работа општинската избор-

на комисија ќе објави на огласната табла на 
народниот одбор на општината колку секој 
кандидат за народен пратеник добил гласови 
вкупно во1 изборната околија и на секое из-
бирачко место, презимето, татковото и роде-
ното име и местото на живеење на кандида-
тот кој е избран за народен пратеник и колку 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

На кандидатот кој е избран за народен 
пратеник општинската изборна комисија ќе 
му издаде уверение дека е избран за народен 
пратеник во нејзината изборна околија. 

Член 138 
Записникот со сите изборни акти општин-

ската изборна комисија најитно и по на ј -
краток пат ќе и ги достави на Републичката 
изборна комисија на начинот што ќе го одре-
ди оваа комисија. 

Извештај за резултатот од изборите оп-
штинската изборна комисија најитно и по 
најкраток пат ќе и', достави на околиската из-
борна комисија. 

Член 139 
Републичката изборна комисија се соста-

нува веднаш штом од сите општински из-
борни комисии ги добие изборните акти. На 
основа изборните акти Републичката изборна 
комисија ќе му поднесе на Републичкиот со-
бор извештај за резултатот од изборите за! 
народни пратеници на Републичкиот собор 
по изборните околии, а со извештајот ќе му 
ги достави и сите изборни акти. 

Извештајот на Републичката изборна ко-
мисија ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Глава петта 
ИЗБОРИ НА НАРОДНИ ,ПРАТЕНИЦИ ВО 

СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
1) Распоредување бројот на пратениците меѓу 
производителните групи и изборни околии 

Член 140 
Вкупниот број пратеници кој се избира во 

Соборот на производителите Извршниот со-
вет го одредува на основа нормата одредена со 
овој закон (член 25 став 4). 

Извршниот совет го утврдува бројот на 
пратениците кој се избира во секоја произво-
дителна Трупа согласно со одредбата на став 
1 од член 25 на овој закон. 

Откако го утврди бројот На пратениците 
кој се избира во секоја' производителна гру-
па, Извршниот совет го одредува бројот на 
ггроизводителното население на кеј во секоја 

група се избира еден пратеник. ОВОЈ број се 
добива на тој начин што вкупниот број про-
изводители население во секоја производи-
т е л и група се 'дели со бројот на пратениците 
кој се избира во секоја од тие групи. 

Бродот на пратениците кој во групата на 
индустријата, трговијата и занаетчиството и 
во групата на селското стопанство се избира-
ат во поедините околии се одредува на тој 
начин што вкупниот број производително на-
селение на секоја од тие групи во поедините 
општини се дели со бројот на производитеЈГ-
ното население на кој во соодветната група 
се избира еден пратеник. 

Член: 141 
Ако на начинот одреден во ставовите 2 и 

4 на претходниот член не би бил вкупниот 
број пратеници распореден помеѓу произво-
дителните групи односно поедините општини 
внатре во секоја производители група, пре-
останатиот број пратеници се распоредува та-
ка што по еден пратеник се доделува редум 
на онаа производителна група односно оп-
штина која има најголем остаток. 1 

Член 142 
Изборните околии за избор пратеници во 

Соборот. на производителите се образуваат 
така што ги опфаќаат стопанските организа-
ции на соодветната произв одите лн а група на 
подрачјето на една или повеќе општини. 

Изборните околии се образуваат согласно 
нормата дека по правило на еднаков број 
производително население се избра еден пра-
теник. 

Општината во чиј број на производител-
и т е население се содржи два или повеќе пати 
бројот на производите лното население на кој 
се избира еден пратеник, избира толку пра-
теници колку пати тој количник се содржи 
во бројот на производителното население на 
општината и во него се образуваат толку из-
борни: околии колку се избираат пратеници. 

Подрачјето на изборните околии за избор 
пратеници во Соборот на производителите го 
одредува Извршниот совет. Одлука за тоа 
Извршниот совет донесува најдоцна петтиот 
ден по распишувањето на изборите. 

Општината која спрема бројот на производ 
дителното население не може сама да избере 
пратеник ќе се спои: со соседна општина или 
општини така што заедно да избираат еден 
пратеник при што дел од една општина не 
може да се спојува со друга отштфна. 

Член 143 
Под стопански организации во смисла на 

овој закон се разбираат и стопанските уста-
нови кои се бават со производство, транспор т' 
или промет на стока или вршат поштенско-
телеграфско-телефонска служба. 

Член 144 
Последните единици на стопанските ор-

ганизации (погоните, работилницата, фшгија-
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лите итн.) кои се наоѓаат извон подрачјето на 
изборната околија во кое е седиштето на сто-
панската организација на која и' прапаѓаат, 
влегуваат во онаа изборна околија на чие 
подрачје се наоѓаат тие лос ловни единици. 

2) Предлагање на кандидати 
а) од страна на собирите на избирачите во 

стопанските организации 

Член 145 
Собири на избирачите се свикуваат за из-

бор на делегати за кандидационата конфе-
ренција, како и за одлучување за кандида-
тите што ги предложила кандидационата кон-
ференција. Собирите на избирачи во смисла 
на овој Закон се одржуваат во стопанските 
организации на соодветната произиодителна 
група. 

Собирот на избирачи во стопанска органи-
зација го сочинуваат сите работници и служ-
беници запослени во таа организација одно-
сно сите членови на земјоделска задруга, чле-
новите на нивните домаќинства кои се бават 
со земјоделство, работниците и службеници-
те на задругата. Во стопанските организации 
во кои се запослени односно зачленети пове-
ќе од 300 производители можат да се одржу-

" ваат собири на избирачи по поедините по-
гонски одделенија и другите пословни еди-
ници. Ако во една стопанска организација се 
запослени или зачленети помалку од 50 про'-
изводители, тие одржуваат заеднички собири 
со производителите од други стопански ор-
ганизации во истото место, а ако нема таки и, 
со производителите од другите стопански 
организации во друго место на подрачјето на 
изборната околија, спрема распоред што го 
одредува општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија, најдоцна 
петтиот ден по објавувањето на одлуката за 
поделбата на територијата на Народна Репуб-
лика Македонија на изборни околии, по пред-
лог од народниот одбор на општината ќе ут-
врди и со оглас ќе објави во кои стопански 
организации се одржуваат собири на изби-
рачи, во кои стопански огранизации собирите 
се одржуваат по погоните и другите пословни 
единици и во кои од тие единици и за кои 
стопански организации производителите за-
послени или зачленети во нив одржуваат за-
еднички собир и во која од тие организации. 

Член 146 
Собир на избирачите во стопанска органи-

зација свикува претседателот на работнич-
киот совет на стопанска организација односно 
претседателот на управниот одбор на земјо-
делската задруга, а во стопанските организа-
ции, кои немаат1 работнички совет претсе,да-
телот на управниот одбор односно раководи-
телот на стопанската установа или половна-
та единица за која се одржува посебен собир 
на избирачите. 

Во случај на одржување на заеднички 
собир на избирачите за повеќе стопански ор-
ганизации, собир свикува соодветниот прет-
ставник на онаа стопанска организација во 
која се одржува собирот. 

Свикувањето на собир на избирачите во 
стопанска организација се објавува најдоц-
на на три дена пред неговото одржување во 
сите погони и работилници на стопанската 
организација односно пословни единици на 
задругата, со означување на дневниот ред. 

Член 147 
Пра,во на одлучување на собир на изби-

рачите во стопанска организација имаат само 
работниците и службениците запослени во 
стопанската организација за кој се одржува 
собирот, односно членовите на земјоделската 
задруга за која се одржува собирот, члено-
вите на нивните домаќинства кои се бават со 
земјоделство, работниците и службениците 
на задругата, Ова право им припаѓа само на 
оние производители кои имаат избирачко 
право по Законот за избирачките списоци. 

Член 148 
Собирот на избирачи во стопанска органи-

зација го отвора и со неговата работа до из-
борот н,а претседателство раководи претстав-
никот на стопанската организација кој го 
свикал собирот. 

Со работата на собиров на избирачи ра-
ководи претседателство на собирот кое из-
бирачите го избираат на собирот од својата 
средина. Претседателството на собирот се со-
стои од претседавач и два члена. 

Собирот на избирачи избира од својата 
средина и два оверачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачи се во-
ди записник. Записникот го потпишуваат 
претседавачот, записничарот и оверачите на 
записникот. 

Раководителот на стопанската организаци-
ја во кој!а се одржува собир на избирачите 
односно претседателот на управниот одбор на 
земјоделската задруга е должен да обезбеди 
записничар, но собирот може за записничар 
да избере друго лице. 

Член 149 
За избор на делегати за кандидационата 

конференција овластениот претставник на 
стопанската организација е должен собир на 
избирачи да свика најдоцна до дваесетпет-
тиот ден од денот на распишувањето на из-
борите. \ 

Ако овл,астениот претставник на стопан-
ската организација не свика собир на изби-
рачите во одредениот срок, собир ќе свика во 
натамошен срок од пет дена надлежната оп-
штинска изборна комисија. Во тој случај со-
бирот го отвора и до изборот на претседател-
ството со неговата работа раководи произво-
дителот кого го одреди изборната комисија. 

Собир на избирачите кој е свикан за 
утврдување на кандидати за народен пратеа 
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ник кој се избира во Соборот на производи-
телите може да се одржи ако е присутна 
најмалку една десетина од вкупниот број 
производители кои имаат право на учество 
на собир на избирачи во стопанската органи-
зација во која се одржува собирот, но овој 
број не може да биде помал од педесет. Ако 
вкупниот број е помал од 120, собирот може 
да се одржи ако е присутна најмалку една 
третина од вкупниот број избирачи кои имаат 
право на учество на собирот. 

Ако собирот не може да се одржи поради 
тоа што не е присутен: потребниот број из-
бирачи, органот што е овластен за свикување 
на собир ќе свика нов собир на избирачите. 

Член 150 
На собир на избирачите кој е свикан за 

избор на делегати за кандидационата конфе-
ренција претседавачот, по извршениот избор 
на претседателството, ја објавува сврхата на 
свикувањето на собирот и начинот на негова-
та работа и во таа, цел ги чита одредбите на 
членовите 151 и 64 Од овој закон. 

По тоа, по предлог од претседавачот се 
утврдува дневниот ред кој опфаќа избор на 
делега,ти за кандидационата конференција за 
изборната околија. 

Член 151 
Секој собир на избирачите избира од ре-

дот на присутните избирачи делегати за кан-
дидационата конференција. 

Ако во стопанските организации за кои 
се одржува собирот на избирачи се запослени 
односно зачленети до 600 производители, со-
бирот избира два делегата, а ако се запослени 
о-дносно зачленеше до 900 производители, 
собирот избира три делегати, а ако се запи-
шани или зачленети над 900 производители 
собирот на избирачите избира четири деле-
гати. 

Општинската изборна комисија го одреду-
ва бројот на делегатите кој го избираат пое-
дините собири на избирачите и тоа го објавува 
во огласот од став 3 на член Ш на овој закон. 

Член 152 
Записникот за работата на собир на из-

рачите за избор на делегати за кандидацио-
ната конференција содржи податоци особено 
за: денот и часот на почетокот и местото на 
одржувањето на собирот; за кои стопански 
организации се одржува собирот; кој го сви-
кал и отворил собирот; презимето, татковото 
и роденото^ име на членовите на претседател-
ството на собирот, записничарот и оверачите 
на записникот: вкупниот број производители 
запишани во избирачкиот список во стопан-
ските организации за кои се одржува соби-
рот; бројот на присутните избирачи; днев-
ниот ред на собирот; кои кандидати биле за1 

делегати предложени на собирот; кои канди-
дати биле прифатени за делегати и со колкав 
број' гласови; на кој начин е утврден резул-
.татот од гласањето; другите околности од 

значење за работата на собирот и часот на 
свршетокот на собирот. 

Член 153 
На основа заклучокот на кандидационата 

конференција се составува предлог на кан-
дидатите кој го содржи презимето, татковото 
и роденото' име на сите кандидати кои кан,ди-
дационата конференција им ги пред,лага на 
собирите на избирачите, со образложение за 
секој поедин кандидат. Ка ј секој кандидат ќе 
се означи колку члена на кандидационата кон 
ференција гласале за него. Кандидатите ќе 
се запишат редум според бројот на добиените 
гласови. Овој предлог го потпишува претсе-
дателството на кандидационата конферен-
ција. 

По свршувањето на работата, кандидаци-
оната конференција е должна својот предлог 
на кандидати за народен пратеник да и' го 
достави на општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна 
на секој претседател на народен одбор на оп-
штина на подрачјето на изборната околија 
ведрата да и достави толку заверени приме-
роци од предлогот на кандидати колку собири 
на избирачи има на подрачјето на неговата 
општина. Претседателот на народниот одбор 
на општината е должен веднага по еден при-
мерок од предлогот на кандид,ати дд, му доста-
ви на секој овластен претставник на стопан-
ска организација на по-драчјето на општината, 
кој' е овластен да свикува собир на избира-
чите (чл. 146). 

Член 154 
Претставникот на стопанската организа-

ција е должен најдоцна во рок од седум дена 
по свршувањето на работата на кандидацио-
ната конференција да свика собир на избира-
чите за утврдување на кандидати. 

Ако преставникот на стопанската органи-
зација не го свика собирот на избирачите во 
одредениот рок, собирот ќе го свика во ната-
мошен рок од пет дена општинската изборна 
комисија,. 

По извршениот избор на претседателство 
на собирот на избирачите, претседавачот ја 
објавува сврхата на свикувањето на собирот 
и начинот на неговата работа и во таа цел ги 
чита одредбите на член 30, 31, 73 д о 7 7 и 1 5 1 
на овој закон. 

Претставникот на стопанската организаци-
ја е должен потоа да му го предаде на прет-
седателството на собирот на избирачите за-
верениот примерок од предлогот на кандида-
тите кој го усвоила кандидационата конфе-
ренција. 

Потоа по предлог од претседавачот се ут-
врдува дневниот ред кој опфаќа: 

1) соопштувањето и претресување на пред-
логот на кандидати што го усвоила кандида-
ционата конференција; и 

2) утврдување на кандидатите. 
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Член 155 
Записникот на собирот на избирачите со-

држи податоци особено за: денот и часот на 
почетокот и местото на одржувањето на со-
бирот; за кои стопански организации се одр-
жува собирот, кој го свикал и отворил соби-
рот; презимето, татковото и роденото име на 
членовите на претседателството на собирот, 
записничарот и оверачите на записникот; 
вкупниот број производители запишани во 
избирачкиот список во стопанските органи-
зации за кои се одржува собирот; бројот на 
присутните избирачи; дневниот ред на соби-
рот; кои кандидати биле предложени од стра-
на на кандидационата конференција, кои кан-
дидати се прифатени и со колкав број гла-
сови; на кој начин е утврден резултатот од 
гласањето/другите околности од значење за 
работата на собирот и часот на свршетокот 
на собирот. 

Ако собирот одлучил сам да ги утврди 
кандидатите (член 73) во записникот ќе се 
внесе составот на изборната кандидациона ко-
мисија; кои кандидати биле предложени од 
страна на избирачите; предлогот на кандида-
ционата комисија за утврдување на кандида-
тите; кои кандидати се прифатени од страна 
на собирот на избирачите и со колкав број 
гласови; на кој начин е утврден резултатот 
од гласањето и другите околности од значе-
ње за работата на собирот. 

Член 156 
Доколку со одредбите од член 145—147 и 

член 149—156 не е инаку одредено за работа-
та на собирите на избирачите во стопанските 
организации се применуваат одредбите на 
член 64, 70, 76 и 77 а за работата на кандида-
ционата конференција одредбите од член 66 
до 69 на овој закон. 

Член 157 
На основа заклучокот на собирот на изби-

рачи во стопанската организација се составу-
ва предлог на кандидатура кој содржи: 

1) означување дека предлогот се поднесу-
ва за избор на пратеник во Соборот на про-
изводителите, како и означување на произво-
дителната група во која се врши изборот, 
изборната околија и денот на изборите; 

2) означување дека предлогот е утврден 
на собирот на избирачи во стопанската орга-
низација и наведување на податоци за тоа 
во кое место, во која стопанска организација и 
за кои стопански организации е одржан и 
кога е одржан собирот; 

3) презимето, татковото и роденото име 
и местото на живеење на секој од кандида-
тите утврдени на собирот, како и означува-
ње на стопанската организација во која е 
запослен односно зачленет секој од нив. 

Предлогот на кандидатура на собир на 
избирачите го потпишува претседавачот на 
собирот на избирачите. Покрај неговиот пот- ) 
пие се означува неговото презиме" татковото I 

и родено^ име, занимање и место на живеење. 
Потписот на претсед,авачот мора да биде за-
верен од страна на орган надлежен за заве-
рување или од управен орган на народниот 
одбор надлежен за заверување на општината 
1на чие подрачје е одржан собирот на изби-
рачите. 

Кон предлогот на кандидатура мора да се 
приложи записникот за работата на собирот 
на избира,чите. 

Член 158 
Кандидат на собир на избирачите во сто-

панските организации станува секој оној' кан-
дидат кого го предложиле собирите на изби-
рачите во стопанските организации кои оп-
фаќаат најмалку една четвртина од сите 
производители на соодветната производител-
на група на подрачјето на изборната околија. 

6) од страна на група производители 

Член 159 
Предло-гот на кандидатура за избор на 

народен пратеник во Соборот на производите-
лите кој предлог го поднесува група произво-
дители мора да биде потпишан најмалку од 
100 производители кои имаат избирачко пра-
во во производителната група во која се 
избира пратеникот и кои се запослени односно 
зачленети во стопанска организација на по-
драчјето на изборната околија. 

Член 160 
Предлогот на кандидатура од група про-

изводители мора да содржи: 
1) означување дека предлогот се подне-

сува за избор на пратеник во Соборот на про-
изводителите, како и означување на произ-
водите лната група во која се врши изборот, 
изборната околија и денот на изборите; 

2) презимето, татковото и роденото име и 
местото на живеење на кандидатот, како и 
означување на стопанска организација во која 
е запослен односно зачленет кандидатот; 

3) потписи на предлагачите со означување 
на презимето, татковото и роденото име, за-
нимањето и местото на живеење на секој од 
нив, како и означување на стопанската орга-
низација во која е запослен односно зачленет 
секој од нив; 

4) заверка на потписите на предлагачите 
од страна на орган надлежен за заверувавме 
или од надлежниот орган на управата на на-
родниот одбор на општината. ̂  

Член 161 
Кон предлогот на кандидатура мора да се 

приложи: 1 
1) писмена изјава од секој кандидат за 

пристанок на кандидирање, заверена од стра-
на на орган надлежен за заверување; 

2) потврда од стопанската организација од -
носно народниот одбор на општината за кан-
дидатот и за секој потписник дека се вове-
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дени во избирачкиот список за избор на од-
борници на соборот на прозводителите во со-
одветната производителна група, а ако кан-
дидатот е функционер на синдикална или 
задружна организација ќе се приложи по-
тврда од народниот одбор на општината дека 
е воведен во општиот избирачки список, како 
и потврда од соодветната организација дека 
за функционер е избран од производителите. 
Овие потврди можат да се стават и на са-
миот предлог на кандидатура. 

3) Потврдување на кандидатурите 

Член, 162 
Предлогот на кандидатура од собир на из-

бирачите во стопанска организација и пред-
логот на кандидатура од група производи-
тели се поднесува на општинската изборна 
комисија најдоцна на дваесет и еден ден пред 
денот одреден за избори во соодветната про-
изводителна група. 

Потписникот на предлогот на кандидату-
ра од собир на избирачите, како и првите 
три потписници на предлогот на кандидатура! 
од група производители се сметаат за подно-
сители на кандидатурата. 

Член 163 
На основа примените предлози на канди-

датури во стопанските организации, а откако 
установи дека во нив нема недостатоци или 
дека утврдените недостатоци се отклсинети во 
одредениот рок, општинската изборна коми-
сија ќе утврди дали во поглед на кандидатите 
е исполнет условот од член 158 на овој закон. 

Кога утврди дека кандидатот не го испол-
нува условот од член 158 општинската избор-
на комисија ќе го повика кандидатот во рок 
од 48 часа да поднесе писмена изјава за сво-
јот пристанок за кандидадување заверена од 
орган надлежен за заверување како и потвр-
да од стопанската организација дека е.вове-
ден во избирачки список за избор одборници 
во соборот на производителите во соодветната 
производители група, односно од народниот 
одбор на општина дека е воведен во општиот 
избирачки список ако таква изјава и потврда 
не и е веќе поднесена на комисијата. 

Откако биде постапено по претходниот 
став, општинската изборна комисија ќе ја 
потврди кандидатурата 'на оние кандидати 
кои го исполнуваат условот од член 158 на 
овој закон. 

Член 164 
Ако утврди дека во поглед на поедините 

или сите кандидати не е исполнен условот од 
член 158 на овој закон, општинската изборна 
комисија со решение ќе утврди дека не се 
исполнети законските услови за потврдува-
ње на односната кандидатура наведувајки ги 
утврдените недостатоци и за тоа со доставу-
вање на решението ќе ги обавести подноси-
телите на сите предлози на кандидатури од 
собири на избирачите. 

Ако утврди дека кандидатов не може да 
биде по законот избран за народен пратеник 
или ако кандидатот не поступи по нејзин 
позив во.смисла на член 163 став 2 на овој 
закон, општинската изборна комисија со ре-
шение ќе ја одбие кандидатурата и за тоа со 
доставување на решението ќе ги обавести 
подносителите на сите соодветни предлози 
на кандидатури од собири на избирачите. 

4) Изборни тела и гласање 

Член 165 
Избор за народни пратеници во Соборот на 

производителите вршат изборни тела кои во 
секоја производите!лна група ги сочинуваат 
членовите на собирите на производителите на 
народните одбори на општините (член 26) од 
подрачјето на изборната околија избрани во 
соодветната производители група. 

Член 166 
Општинската изборна комисија е должна, 

најдоцна петнаесет дена пред денот на из-
борите, за соодветната производителна група 
да состави список на членовите на изборното 
тело. 

За секој член на изборното тело мора во 
списокот да се означи неговото презиме, тат-
ковото и родено име, производителите група 
на која ќ припаѓа, местото на живеење и по-
блиската адреса, како и бројот производители 
кој на секого од нив сразмерно доаѓа во оп-
штина (член 26) во која се избрани за членови 
на соборот на производителите. 

Овој список општинската изборна коми-
сија заедно со потврдените кандидатури, по-
требниот број гласачки ливчиња и другиот 
изборен материјал ќе му го предаде, најдоцна 
спроти денот на изборите, на избирачкиот од-
бор за раководење со гласањето во изборното 
тело, непосредно или преку народниот одбор 
на општината. 

Член 167 
Состанокот на изборното тело се одржува 

во седиштето на општинската изборна коми-
сија, ако таа комисија инаку не одреди. 

Ако изборната околија опфаќа две или 
повеќе општини изборното тело се состанува 
во местото кое го одредува Републичката из-
борна комисија. 

Состанок на изборното тело свикува оп-
штинската изборна комисија за денот кој го, 
одредува Републичката изборна комисија со-
гласно со одлуката за распишување на избо-
рите. 

Член 168 
Работата на изборното тело ја раководи 

избирачки одбор. 
Изборното тело може да врши избор ако 

е присутно мнозинство од сите негови чле-
нови. 

На состанокот на изборното тело, избирач" 
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к и о т одбор ги с о о п ш т у в а н а с и т е к а н д и д а т и 
ч и и к а н д и д а т у р и се п о т в р д е н и . 

Членовите на изборното тело гласаат на 
основа списокот на членовите на тоа тело. 

Член 169 
Членовите на изборното тело гласаат за 

кандидатите од потврдените кандидатури во 
соодветната производители група за избор-
н а т а околија во која се В Р Ш И изборот, о 

На секое гласачко ливче се наведуваат' 
имињата на кандидатите од сите потврдени 
кандидатури. Најнапред се наведуваат ими-
њата на кандидатите од потврдените канди-
датури кои се1 предложени од страна на со-
бири на избирачите во стопанските органи-
зации, а потоа имињата на кандидатите од 
потврдените кандидатури кои се предложени 
о,д страна на групи производители'. Имињата 
на кандидатите од потврдените кандидатури 
кои се предложени од страна на собирите на 
избирачите во стопанските организации се 
наведуваат во гласачкото Л И В Ч Р ПО редот на 
соодветните кандидатури на собирите на из-
бирачите, а имињата на кандидатите од по-
тврдените кандидатури кои се предложени од 
група произво,дители се наведуваат по редот 
на соодветните кандидатури од група произ-
водители. 

Општинската изборна комисија ќе го за-
вери секое гласачко ливче со својот печат а 
ако таков нема со печатот на народниот одбор 
на општината на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на комисијата. 

Ако исто изборно тело избира два или 
повеќе пратеници, секој член на изборното 
тело гласа! за ТОЛКУ кандидати колку во из-
борното тело се избираат пратеници. Во тој 
случај на секое гласачко ливче ќе бидат з,а 
секова изборна околија одвоено наведени ими-
њата ,на канд,идатите од сите потврдени кан-
дидатури во соо,дветната изборна околија. 
Секој член на изборното тело гласа за секоја 
изборна околија само за еден од кандидатите 
од потврдените кандидатури во таа изборна 
околија. 

Пред името на секој кандидат за секоја 
изборна околија се става реден број. 

Член 170 
Претседателот ,на избирачкиот одбор му 

предава на секој член на изборното гело по 
едно гласачко ливче, како и омот. 

Во секое' гласачко ливче за секој член на 
изборното тело избирачкиот одбор ќе го оз-
начи, со број и букви бројот на производите-
лите од онаа про изводите лна група во' која е 
избран за член на соборот на производите-
лите кој број на него сразмерно доаѓа во оп-
штината (член 26). 

Откак,о го исполни гласачкото ливче, чле-
нот на избори ото тело ќе го стави во омотот 
и, откако ќе го затвори и залепи омотот, го 
спушта во гласачката кутија. 

Член 171 
За работата на изборното гело се води за-

писник во кој се внесуваат особено податоци 
за: денот и часот на почетокот и местото на 
одржувањето на состанокот на изборното те-
ло: означување на изборната околија, во кота 
се В Р Ш И изборот: имињата на членовите на 
избирачки^ одбор: бројот на присутните чле-
нови на т^5ооното тело К О Л К У вкупно члено-
ви на изборното тело гласале и КОЛКУ оп се-
кова аттминистоатирдп околина од подоачтето 
на изборната околија: кои се кандидатури се 
потврдени во изборната околија во која се 
вршат изборите: евентуалните ПРИГОВОРИ ОД 
членовите на изборното тело ;,о поглед пра-
вилноста на изборот односно одвоените ми-
слења на членовите на избирачкиот одбор 
ако ги има: другите околности важни за из-
борот, како и часот на свршетокот на соста-
нокот. 

Член 172 
По тоа, избирачкиот одбор, сите гласачки 

ливчиња со омотите. списокот на членовите 
на изборното тело и сите други изборни акти 
ќе ги стави на посебен омо"̂ . Омотот ќе го 
адресира на општинската изборна комисија 
и најитно ќе и го достави на таа комисија. 

5) Утврдување на резултатите од изборите 
Член 173 

Резултатот од изборите за народни пра-
теници во Соборот на, производителите во 
иг-^^ната околиѓа го утврдува општинската 
изборна комисија на основа примените из-
борни акти. 

Член 174 
Ако во изборната околија во изборот уче-

с т р у в а л само еден кандидат то? е избран за 
пратеник ако' ,д,обил поголем брои гласови од 
половината од вкупниот број производители 
од соодветната! производители група на по,д-
рачјето на изборната околија. 

Ако во изборната околија во која се из-
бира еден пратеник во изборот учествувале 
најмалку два кандидати за пратеник е из-
бран кандидатот кој добил најголем број гла-
сови. 

Ако едно изброно тело избира два или по-
веќе народни пратеника (член 26 став 2) за 
пратеник во предин ата изборна околија е из-
бран кандидатот кој добил поголем број гла-
сови од половината од ВКУПНИОТ број произ-
водители на соодветната производители 
група на подрачјето на таа околија, а ако во 
изборот учествувале два или повеќе канди-
дати е избран оној меѓу кандидатите о,д ис-
тата изборна околија к,ој добил на,јголем број 
гласови. 

Ако во изборната околија во која се изби-
раат два или повеќе пратеници биле најмал-
ку двапати повеќе кандидати од бројот на 
пратениците кој се избир I во таа изборна 
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околија, за пратеници се избрани оние кан-
дидати кои добиле најголем број гласови. 

Ако во изборната околија од претходниот 
став не биле најмалку два пати повеќе кан-
дидати од бројот на пратениците кој се из-
бира во таа околија, за пратеник е избран 
кандидатот кој добил поголем број гласови 
од половината од вкупниот број производи-
тели на соодветната производи те лна група на 
подрачјето на таа изборна околија. Ако па 
овој начини не окце избран оној број прате-
ници кој се избира во изборната околија, из-
борот се поновува помеѓу преостанатите кан-
дидати и тоа на истиот состанок на изборното 
тело. 

Гласовите во смисла на одредбите од овој 
член; се сметаат според одредбата на став 2 
од член 26. 

Член 175 
Ако утврди дека кандидатот кој сам уче-

ствувал во изборот не го добил потребното 
мнозинство (член: 174 став 1) 'или дека два 
ил иповеќе кандидати со најголем број гла-
сови добиле исти број гласови, општинската 
изборна комисија ќе свика нов состанок на 
изборното тело на кој ќе се изврши повторен 
избор. 

По завршувањето на работата, општина 
ската изборна комисија ќе објави на опас -
ните табли на народните одбори на општи-
ните од подрачјето на изборната околија кол-
ку гласа 'добил секој кандидат во изборното 
тело, името на кандидатот кој е избран за 
народен пратеник, како и колку гласачки 
ливчиња биле неважни. 

'Окцптинската изборна комисија му Џз^ 
дава на избраниот кандидат уверение за тоа 
дека е избран за народен пратеник. 

За резултатот од гласањето општинската 
изборна комисија веднаш и по најкраток: пат 
писмено ќе ја извести околиската и Репуб-
личката изборна комисија. 

6) Примена на одредбите на Глава четврта 

Член 176 
Доколку со одредбите на оваа глава не е 

инаку одредено, во поглед изборите за пла-
теници на Соборот на'производителите сход-
но ќе се применуваат одредбите на Глава 
четврта од овој закон. 

Глава шеста 
ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ 

Член 177 
На народен пратеник мандатот му преста-

нува пред да истече времето за кое е избран? 
1) со губиток на избирачкото право; 
2) со правосилна судска пресуда на казна 

затвор во траење подолго од 6 месеци или со 
друга потешка казна; 

3) ф отповикување; 

4) со уважување оставка од страна на до-
мот на кој му припаѓа пратеникот; 

5) со примање служба во државната упра-
ва или судиска служба. 

На член на Соборот на производителите 
мандатот му престанува и кога трајно пре-
стане д,а биде производител или кога пре-
стане да биде производител во производител-
ска група во која е избран, односно кога му 
престане својството функционер на синди-
кална или задружна организација а одново не 
стане производител во соодветната произ-

водителна група. 
Член 178 

На член на Соборот на производителите 
не може да му се откаже работниот однос, 
освен во случај престанок на работата на сто-
панската организации а, самостојниот погон 
или делатноста во кој-а работел, како и во 
случај ако тешко ја повредил својата дол-
жност во стопанската организација. Ако член 
на Соборот на производителите П Р О Т И В реше-
нието за престанок на неговиот работен однос 
поднесе приговор, неговиот работен однос 
престанува само ако со тоа се согласи Соборот 
на производителите. 

Член на Соборот на производителите не 
може без свој пристанеме да биде преместен 
на работно место извон подрачјето на избор-
ната околија во која е избран. 

Глава седма 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1) Повторни избори 

Член 179 
Повторни избори се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го 

поништи изборот поради неправилности во 
спровед,увањето на изборот; 

2) ако во една изборна околија во изборт 
учествувал само еден кандидат и тој не добие 
мнозинство од гласовите на сите избирачи 
што се запишани во избирачкиот список в го 
таа изборна околија (став 1 на член 133) од-
носно ако не добие поголем број гласови од 
половината од вкупниот број производители 
на соодветната производители група на под-
рачјето на изборната околија (став 1) на член 
174); 

3) ако во една иста изборна околија два 
или повеќе кандидати со најголем број гла-
сови добиле ист број гласови; 

4) ако во постапката на верификацијата на 
мандатите соодветниот дом на Народното со-
брание го поништи изборот на народен! прате-
ник поради неправилности во спроведува-
њето на изборот. 

Член 180 
'Ако изборите бидат поништени поради 

неправилности во нивното спроведување на 
поедините избирачки места, повторни избори 
се вршат само на оние избирачки места на 
кои имало неправилности. 
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Член 181 
На повторните избори за народни прате-

ници кои се вршат од разлозите наведени во 
точка 2 и 4 на член 179 од овој закон, гла-
сањето се врши по постојните, како и по нак-
надно потврдените кандидатури. Во таков 
случај, предлозите од кандидатури за нови 
кандидати се поднесуваат најдоцна на десет 
дена пред денот што е одреден за спроведу-
вање на изборот. 

Во случаите од точка 3 на член 179 од 
овој закон повторните избори се вршат само 
помеѓу кандидатите со најголем број гласови 
кои добиле исти број гласови. 

Член 182 
Повторни избори за народни пратеници 

распишува надлжената општинска изборна 
комисија. 

Ако повторниот избор се врши на основа 
одлука на дом на Народното собрание избор 
распишува Републичката изборна комисија. 

Член 183 
Повторните избори за пратеници во Ре-

публичкиот собор се вршат во другата на-
редна недела, а повторните избори за прате-
ници на Соборот на производителите во рок 
од сед,ум до четиринаесет дена од денот на 
одржаните избори. 

По исклучок од одредбата на претходниот 
став повторните избори кои се спроведуваа^ 
од разлогот наведен во точка 2 на член 179 
од овој закон, се вршат во четвртата недела 
од денот на одржаните избори, Во тој случај 
општинската изборна комисија ќе ги свика 
најдоцна петтиот ден од денот на одржаните 
избори делегатите на собирите на избирачи 
кои биле избрани во' кандидационата кон-
ференција . Кандидационата конференции а 
може да одлучи на собирите на избирачи да 
им предложи нови кандидатури и да им стави 
,друг соодветен предлог во поглед на веќе по-
тврдените кандидатури од собирите на изби-
рачите. Ако кандидационата конференција 
им предложи на собирите на избирачите нов 
кандидат или: им стави друг соодветен пред-
лог, околиската изборна комисија ќе ги свика 
собирите на избирачите најдоцна петтиот 'ден 
од денот кога е одржана кандидационата кон-
ференција. 

Избирачите можат и сами да дадат ини-
цијатива за свикување собири на избирачите 
за предлагање на нов кандидат. Во поглед 
свикувањето на собирите на избирачите за 
предлагање на нови кандидати по барање од 
избирачите и во поглед утврдувањето на но-
вите кандидати и на предлогот за тие кан-
дидати сходно се применуваат одредбите на 
чл. 79 до 81 и член 94 став 1 и 3 на овој 
закон. 

Ако повторниот избор се врши на основа 
одлука на дом на Народното собрание, денот 

во кој ќе се одржи изборот го одредува Ре-
публичката изборна комисија. 

Член 184 
Денот во кој ќе се одржат повторни из-

бори ќе го објави надлежната изборна коми-
сија најдоцна на пет дена пред денот одреден 
за тие избори. Изборната комисија ќе ги ог-
ласи кандидатурите што постојат, како и но-
вите ако ги има. 

2) Дополнителни избори 

Член 185 
Дополнителен избор се врши кога на на-

роден пратеник му престане мандатот поради 
смрт или во другите случаи предвидени со 
овој закон. 

Избор на народен пратеник за упразнето 
месото не ќе се врши ако до истекот на вре-
мето за кое е избрано Народното собрание не 
преостанувааат повеќе од шест месеци. 

Член 186 
Дополнителен избор одредувај домот на 

Народното собрание, во кој останало упраз-
нено пратеничкото место. 

Дополнителен избор за пратеник во Ре-
публичкиот собор, како и дополнителен из-
бор за пратеник во Соборот на производите-
лите распишува Републичката изборна коми-
сија. 

Дополнителните избори ќе се одржат нај-
доцна за три месеци сметано од денот кога 
останало уггоазнето односното пратеничко 
место. 

Одлуката за одредување и распишување 
на дополнителен избор ќе се објави во- „Слу-
жбен весник на НРМ" најдоцна шест недели 
пред денот одреден за изборите. 

3) Примена на одредбите на глава 
четврта и петта 

Член 187 
Доколку со одредбите на оваа глава не е 

инаку предвидено за повторните и 'дополни-
телни избори сродно ќе се применуваат одред-
бите на'Глава четврта и Глава петта од овој 
закон. 

Глава осма 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ 

1) Предлагање на отповикување 
а) од страна на собирите на избирачи 

Член 188 
Постапката ,за отповикување на народен 

пратеник во Републичкиот собор се покрену-
ва по предлог од собирите на избирачи само 
ако покренувањето на таа постапка е предло-
жено од страна на собирите на избирачи, на 
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кои собири била присутна најмалку една тре-
тина од оние избирачи од изборната околија, 
во која е избран пратеникот чие отповикува-
ње се предлага. 

Постапката за отповикување на народен 
пратеник избран во Соборот на производи-
телите се покренува по предлог од собирите 
на избирачи во стопанските организации само 
ако покренувањето на таа постапка е пред-
ложено о!д страна на собирите на избирачите, 
на кои собири била присутна најмалку една 
третина од сите производители, на соодвет-
ната производителна група кои производи-
тели се запослени односно зачленети во сто-
панска организација на подрачјето на таа 
изборна околија. 

Член 189 
За свикување собири на избирачите за по-

кренување на постапка за отповикување на 
народен пратеник кој е избран во Републич-
киот собор одлучува околискиот односно оп-
штинскиот собор на своја седница со мно-
зинство од гласовите на одборниците кои 
учествуваат во одлучувањето. 

На основа одлуката на око д и с к о т од-
носно општинскиот собор за свикување на со-
бирите на избирачите (став 3 на член 36) оп-
штинската изборна комисија е должна да 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на до-
несувањето на таа одлука ги свика собирите 
ма избирачите за одлучување да се поведе 
постапка за отповикување. 

На основа писмен предлог од една третина 
од членовите на избирачкото тело', кое го 
избрало народниот пратеник, општинската 
изборна комисија е должна најдоцна за три-
есет дена од денот на приемот на предлогот 
да сваќа собири на избирачите во стопан-
ските организации на подрачјето на избор-
ната околија за да се покрене постапка за 
отповикување на пратеник кој е избран во 
Соборот ,на производителите. 

Член. 190 
Свикување на поедини собири на избира-

чите за покренување на постапка за отпови-
кување на народен пратеник кој е избран во 
Републичкиот собор можат да предложат нај-
малку 50 избирачи кои се настанати на под-
рачјето за кое се одржува собирот на изби-
рачи. Предлогот за свикување собир на из-
бирачи му се поднесува на претседателот на 
народниот одбор на општината. 

Свикување на собир на избирачите во сто-
панска организација за покренување на по-
стапка за отповикување на народен пратеник 
кој е избран во Соборот на производителите 
можат да предложат најмалку 50 избирачи, 
кои се запослени односно зачленети во сто-
панска организација на соодветната произво-
д и т е л и група за која се одржува собирот. 
Предлогот за свикување собир на избирач-
чите во стопанската организација му се под-
несува на претседателот на работничкиот со-

вет на стопанската организација односно на 
претседателот на управниот одбор на земјо-
делската задруга, а ако стопанската органи-
зација нема работнички совет предлогот му 
се поднесува на претселателот на управниот 
одбор односно на раковдителот на стопан-
ската установа или пос л овцата единица 
кота се одржува собирот. 

Предлогот за свикување собирот на изби-
рачите се поднесува по писмен пат. 

Член 191 
По предлог од избирачите собир на изби-

раните свикува претселателот на народниот 
одбор на општината односно претставникот 
на стопанската организација на кој му е 
упатен предлогот за свикување на собирот на 
избирачите. 

Ако претседателот на народниот одбор од-
носно претставникот на стопанската органи-
зација на кој му е упатен предлогот не свика 
собир на избирачите најдоц,на петнаесет дена 
^д денот на поднесувањето на предлогот, со-
бир можат да сликаат самите избирачи кои 
го предложиле свикувањето на собирот. За 
свикување на собирот тие се должни по пис-
мен пат да ја известат општинската изборна 
комисија. 

Член 192 
Собирот на избирачи што го свикала оп-

штинската изборна комисија по член 189 ст. 2 
на овој закон, го отвора и неговата работа до 
изборот на претседателство ја раководи од-
борникот на народниот одбор на општината, 
кого "ќе го одреди општинската изборна ко-
мисија. 

Во случаите од став 1 на претходниот 
члрн собирот на избирачите го отвора и лп 
изборот на претседателство раководи со не-
говата работа претседателот на народниот од-
бор на општината кој го свикал или одбор-
никот што ќе го одреди претседателот, од-
носно овластениот претставник на стопанска-
та организација кој го свикал собирот на из-
бирачите во 1 стопанската организација. 

Ако собирот го свикала група избирачи 
собирот го отвора и до изборот на претседа-
телство ја раководи неговата работа избира-
чот што ќе го одредат избирачите кои го 
свикале собирот. 

Член 193 
По извршениот избор на претседателство, 

претседавачот ја објавува сврхата на свику-
вањето на собирот и го повикува претстав-
никот на, општинскиот собор кого го одредил 
соборот, односно претставникот на групата 
членови на изборното тело или еден од пред-
лагачите кои го предложиле свикувањето на 
собирот на избирачите да го изнесе и образ-
ложи предлогот за покренување, на постап-
ката за отповикување на народниот пратеник. 
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Потоа, собирот го претресува предлогот за 
отповикување и, по завршениот претрес, при-
стапува кон гласање за или против подне-
сување на предлогот за отповикување. 

Гласањето се врши со дигање рака. 
Предлогот покренување на поста,пката за 

отповикување е усвоен ако за него гласало 
мнозинство од присутните избирачи. Ако е 
потребно ќе се изврши пребројување на гла-
совите. 

Член 194 
АКО собирот на избирачите не го усвои 

предлогот за покренување на постапка за от-
повикување, истите избирачи не можат по-
ново да по,днесат предлог за свикување на 
нов собир на избирачите за поднесување на 
предлог за покренување на постапка за от-
повикување на народниот пратеник, пред да 
истече една година од денот на одржувањето 
на собирот, на кој е одлучено да не се усвои 
таков предлог. 

Член 195 
За работата на собирот на избирачи се 

води записник што го потпишуваат претсе-
давачот, записничарот и оверачите на запис-
никот. 

Записникот за работата на собирот на из-
бирачите содржи особено податоци за: денот 
и часот на почетокот и местото на одржува-
њето на собирот; за кое подрачје односнс^за 
кои стопански организации се одржува соби-
рот; на основа чија одлука односно предлог 
е свикан собирот1; кој го свикал и отворил 
собирот; презимето', татковото и роденото име 
на членовите на претседателството на соби-
рот, записничарот и оверачите на записни-
кот; вкупниот број избирачи кои се запишани 
во избирачкиот список на подрачјето за кое 
се одржува собирот односно вкупниот број 
производители што имаат право на учество 
на собирот; бројот на присутните избирачи, 
дневниот ^ед на собирот; презимето, татко-
вото и роденото име на народниот пратеник, 
чие отповикување се предложува, со означу-
вање на домот, на кој му припаѓа; резултатот 
од гласањето по предлогот за покренување 
на постапката за отповикување и разлози^ 
за покренување на таа постапка, ако пред-
логот е усвоен; на кој начин е утврден ре-
зултатот од гласањето; другите околноста од 
значење за работата на собирот, и часот на 
свршетокот на собирот. 

Член 196 
Ако собирот на избирачите го усвои пред-

логот за покренување постапка за отповику-
вање на народниот пратеник, се составува 
предлог за отповикување. 

Предлогот за отповикување го составува 
претседателството на собирот, но собирот мо-
же да одреди тоа да го сторат три други из-
бирачи односно производители кои се при-
сутни на собирот. 

Предлогот за покренување на постапка за 
отповикување го потпишуваат членовите на 
претседателството или други три избирачи 
односно производители кои се присутни на 
собирот и кои ќе ги: одреди собирот. Нивните 
потписи мораат да бидат оверени од државен 
орган надлежен за заверување или од народ-
сиот одбор на општината на чие подрачје е 
одржан собирот на избирачи односно про-
изводителите. 

б) од страла на група избирачи односно 
Јрупа производители 

Член 197 
Предлогол за отповикување на народен 

пратеник кој е избран во Републичкиот собор 
што го поднесува група избирачи мора да биде 
потпишан од најмалку една третина од вкуп-
ниот број избирачи, што се запишани во из-
бирачкиот список на подрачјето на изборната 
околија, на кое е избран пратеникот, чие от-
повикување се предложува. 

Потписите на предлагачите мораат да би-
дат заверени од страна на орган надлежен 
за заверување или од органот на управата на 
народниот одбор на општината надлежен за 
заверување. 

Предлогот за отповикување, покрај дру-
гото што е пропишано по член 199 на овој 
закон, мора да содржи и потврда од народ-
ниот одбор на општината дека предлагачите 
се запишани во избирачкиот список. 

Кон предлогот за отповикување мора да 
се приложи потврда од општинската изборна 
комисија за вкупниот број избирачи во из-
борната околија. 1 

Член 198 
Предлогот за отповикување на народен 

пратеник избран во Соборот на производи-
телите што го поднесува група производители 
мора да биде потпишан од најмалку една тре-
тина од вкупниот број производители на со-
одветната производител,на група, кои имаат 
избирачко право на подрачјето на изборната 
околија, во која е избран пратеникот чие от-
повикување се предлага. 

Предлогот за отповикување кој го подне-
сува група производители, покра,ј другото 
што е пропишано во чл. 199 на овој закон, 
мора да содржи и потврда од стопанската 
организација Односно народниот одбор на оп-
штината за секој потписник дека е запишан 
во избирачкиот список за избор на одборници 
во Соборот на производителите во соодвет-
ната производителна група. Потписите на 
предлагачите мораат да бидат заверени од 
страна на орган надлежен за заверување или 
орган на управата на народниот одбор на 
општината надлежен за заверување. 

Кон пред,логот за отповикување мора да 
се приложи потврда од општинската изборна 
комисија за вкупниот број производители на 
соодветната производители група на запос-
лените односно зачленети во стопанската ор-
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ганизација на подрачјето на изборната око-
лија. 

2) Содржина на предлогот за отповикување и 
органот на кого му се поднесува предлогот 

Член 199 
Предлогот за отповикување мора да со-

држи:: 
1) презиме, татково и родено име и место 

на живеење на народниот пратеник чие отпо-
викување се предлага како и означување на 
домот на Народното собрание чиј е тој член; 

2) означување на изборната околија, во 
која е избран народниот пратеник; 

3) разлозите поради кои се предлага от-
повикувањето. 

Покрај потписот, за секој потписник на 
предлог за отповикување мора да се означи 
неговото презиме, татково и родено име, за-
нимање и место на живеење, а ако предлогот 
за отповикување го поднесува група произ-
водители за секој потписник ќе се означи и 
местото, во кое е воведен во избирачкиот спи-
сок. 

Член 200 
Предлогот за отповикување се поднесува 

по писмен пат. 
Предлогот за отповикување на народен 

пратеник и' се поднесува На Републичката 
изборна комисија преку општинската избор-
на комисија. 

Член 201 
Општинската изборна комисија без одла-

гање ќе и' ги достави на Републичката избор-
на комисија сите предлози за отповикување 
на народни пратениц,и кои што и' се подне-
сени. 
3) Испитување на предлогот и распишување 

на гласање за отповикување 
Член 202 

Републичката изборна комисија испитува 
дали поднесениот предлог за отповикување 
е составен согласно со одредбите на овој за-
кон, не навлегувајќи во испитување на оправ-
даноста на разлозите кои се изнесени во пред-
логот за отповикување. 

Ако предлогот содржи само формални не-
достатоци, Републичката изборна комисија ќе 
им го врати предлогот на подносителите за 
да ги отклонат недостатоците и ќе им одреди 
рок, во кој тоа мора да биде извршено. 

Републичката изборна комисија ќе го од-
бие предлогот кој не ги исполнува условите 
предвидени во член 196—199 на овој закон, и 
за тоа ќе ги извести подносителите на пред-
логот со 'доставување на решение. На истиот! 
начин ќе се постапи ако предлагачите во од-
редениот рок не ги отклонат формалните не-
достатоци. 

Потписникот на предлогот од собир на 
избирачите, како и првите три потписници 
на предлог од група, граѓани се сметаат за 
подносители на предлогот за отповикување. 

Член 203 
Кога ќе утврди дека предлогот за отпови-

кување на народен пратеник одговара на од-
редбите на овој закон, Републичката изборна 
комисија ќе го потврди предлогот и ќе рас-
пише гласање за отповикување во изборната 
околија, во која е избран пратеникот. Гла-
сање за отповикување Републичката изборна 
комисија ќе распише најдоцна за 30 дена од 
денот на потврдувањето на предлогот за от-
повикување. 

Решението за распишување гласање за 
отповикување содржи презиме, татково и 
родено име на народниот пратеник, за чие 
отповикување ќе се гласа, означување на из-
борната околија, во која ќе се врши гласа-
њето, и денот кој е одреден за гласање. 

Гласањето за отповикување на народен 
пратеник кој е избран во Републичкиот со-
бор се врши само во недела. 

Член 204 
За распишување на гласање за отповику-

вање Републичката изборна комисија го из-
вестува домот на Народното собрание, чиј 
член е пратеникот, чие отповикување се 
предлага, како и самиот пратеник и општин-
ската изборна комисија. 

Решението на Републичката изборна ко-
мисија за распишување на гласање за отпо-
викување на народен пратеник се објавува во 
„Службен весник на НРМ" најдоцна на пет-
наесет дена пред денот кој е одреден за гла-
сање. 

4) Гласање за отповикување на народни 
пратеници и утврдување на резултатот од 

гласањето 
а) за пратеник избран во Републичкиот собор 

Член 205 
Гласање за отповикување на народен 

пратеник ' избран во Републичкиот собор се 
врши на избирачките места на подрачјето на 
изборната околија, во која е избран прате-
никот. ! 

Општинската изборна комисија е должна 
најдоцна на седум дена пред денот одреден 
за гласање за отповикување да ги одреди из-
бирачките места на кои ќе се гласа и за секое 
избирачко место да именува избирачки одбор, 
кој ќе го раководи гласањето за отповику-
вање. 

Член 206 
Општинската изборна комисија е должна 

да издаде оглас за тоа дека е одредено гла-
сање за отповикување. 

Овој оглас мора да го содржи презимето, 
татковото и роденото име на народниот пра-
теник, за чие отповикување се гласа, означу-
вање на домот на Народното собрание чиј е 
член пратеникот, како и означување на из-
борната околија во која се врши гласањето 
за отповикување и денот ма гласањето. 
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Општинската изобрна комисија ќе обезбе-
ди огласот за одредување на гласање за от-
повикување на пратеник да биде објавен нај-
доцна на седум дена пред денот одреден за 
гласање во сите места на подрачјето на из-
борната околија, во која се врши гласањето 
за отповикување. 

Член 207 
Најдоцна на три дена пред денот на гла-

сањето за отповикување, народниот пратеник, 
за чие отповикување се гласа, и подносите-
лите на предлогот за отповикување можат на 
општинската изборна комисија да и пријават 
по еден свој претставник за секое избирачка 
место. За претставник на пратеникот односно 
за претставник на подносителите на предло-
гот за отповикување и за негов заменик мо-
жат да бидат предложени само лица кои има-
ат избирачко право. Претседателот на опш-
тинската изборна комисија, најдоцна 48 часа 
по приемот на пријавата за секој пријавен 
претставник и заменик ќе издаде уверение, 
на основа кое тие ќе можат да учествуваат 
во работата на избирачкиот одбор, но' без 
право на одлучување. 

Народниот пратеник за чие отповикување 
се гласа и подносителите на предлогот за от-
повикување можат да пријават свој прет-
ставник и негов заменик и во општинската 
изборна комисија. 

Член 208 
На секое избирачко место ќе се постави 

кутија за гласање за отповикување, на која 
ќе се истакне огласот за одредување на гла-
сањето за отповикување. 

Член 209 
Претседателот на избирачкиот одбор му 

предава на секој гласач гласачко ливче. На 
гласачкото ливче ќе биде наведено, татковото 
и роденото име и местото на живеење на 
народниот пратеник, за чие отповикување се 
гласа, а испод неговото име ќе бидат отпеча-
тени, едни под други зборовите „за отповику-
вање" и „против отповикување". 

Ако гласачот гласа за отповикување на 
народниот пратеник ќе ги заокружи зборо-
вите „за отповикување", а ако гласа против 
отповикување ќе ги заокружи зборовите 
„против отповикувањето". 

Гласачките ливчиња, на кои не се заокру-
жени зборовите „за отповикување" ни зборо-
вите „против отповикување", како и гласач-
ките ливчиња кои се така пополнети што да 
не може со сигурност да се утврди дали изби-
рачот гласал за отповикување или против 
отповикувањето се сметаат за неважни. 

Член 210 
По завршеното гласање се врши пребро-

јување на гласачките ливчиња и се утврдува 
бројот на ливчиња за кои се гласало за от-
повикување, бројот на ливчињата за кои се 
гласало против отповикувањето, како и бро-
јот на неважните ливчиња. 

По завршеното пребројување ќе се внесе 
во записникот за работата на избирачкиот 
одбор; колку по Изводот од избирачкиот спи-
сок имало избирачи на тоа избирачко место, 
колку избирачи гласале по изводот од изби-
рачкиот список, бројот на гласачките ливчи-
ња со кои се гласало за отповикување, бројот 
на ливчињата со кои се гласало против отпо-
викувањето и бројот на неважните ливчиња. 

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

Избирачкиот одбор, најитно и по најкра-
ток пат, ќе и' го достави на општинската 
изборна комисија записникот за гласањето со 
гласачките ливчиња и сиот друг изборен ма-
теријал на начинот што ќе го одреди Репуб-
личката изборна комисија. 

Член 211 
На основа материјалот примен од избирач-

киот одбор, општинската изборна комисија 
ќе утврди: колку вкупно избирачи гласале 
во изборната околија, колку вкупно гласа,ле 
за отповикување а колку против отповикува-
њето, бројот на неважните ливчиња, како и 
вкупниот број на избирачите запишани во из-
бирачкиот список на целата изборна околија 
и на основа тоа ќе установи дали) народниот 
пратеник е отповикан. Овие податоци коми-
сијата ќе ги внесе во записникот за својата 
работа. 

Резултатот од гласањето општинската из-
борна комисија ќе го објави на огласната таб-
ла на народниот одбор на општината на по-
драчјето' на изборната околија. 

За резултатот од гласањето комисијата 
писмено ќе ја извести Републичката изборна 
комисија и народниот пратеник за чие отпо-
викување се гласало. 

Член 212 
Кога ќе го утврди резултатот од гласањето 

за отповикување, општинската изборна ко-
мисија ќе го објави на огласната табла на 
народниот одбор на секоја општина на под-
рачјето на изборната околија и преку Ре-
публичката изборна комисија ќе му достави 
на Републичкиот собор извештај^ за својата 
работа со сите акти кои се однесуваат на пос-
тапката на гласањето за отповикување. 
б) за пратеник избран во Соборот на производителите 

Член 213 
Членовите на изборното тело кое одлучува 

за отповикување на народен пратеник избран 
во Соборот на производителите гласаат за 
отповикување на свој состанок. 

Состанокот на изборното тело за гласање 
за отповикување го свикува општинската из-
борна комисија. 

За гласањето се составува записник во кој 
се внесуваат сите податоци наведени во став 
2 на член 210 од овој закон. 
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Член 214 
На основа материјалот примен од изби-

рачкиот одбор, општинската изборна коми-
сија ќе го утврди резултатот од гласањето за 
отповикување и на основа на тоа ќе установи 
дали народниот пратеник е отповикан. 

По утврдувањето на резултатот од гласа-
њето, општинската изборна комисија веднаш 
ќе му достави, преку Републичката изборна 
комисија, на Соборот на производителите из-
вештај за својата работа со сите акти, што 
се однесуваат на постапката за гласањето за 
отповикување. 

5) Применување на одредбите од Глава 
четврта и петта и на членовите 205 до 212 

Член 215 
Доколку со одредбите на членовите 205 до 

214 на овој закон не е инаку пропишано, во 
поглед на гласањето за отповикување на на-
родните пратеници и за утврдувањето на ре-
зултатот од гласањето сходно ќе се примену-
ваат одредбите на Глава четврта и петта на 
овој закон, освен — одредбите на оддел осми 
на глава четврта, а во поглед на гласањето за 
отповикување на пратеници од Соборот на 
производителите, како и за утврдување ќа 
резултатот од гласањето за отповикување на 
тие пратеници, сходно ќе се применуваат и 
одредбите на членовите 205 до 212 на овој 
закон. 

Глава деветта 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНОТО ПРАВО 

1) Приговори и жалби 
Член 216 

Поради неправилности во работата на со-
бирите на избирачи на кои е извршено кан-
дидување на избор на народен пратеник од 
Републичкиот собор или предложено отпо-
викување на пратеник од тој Собор, како и 
поради неправилности во работата на изби-
рачки одбор при избори односно отповикува-
ње на пратеник од тој Собор, секој кандидат 
односно пратеникот чие отповикување се 
предлага, како и секој избирач имаат 1 раво 
да и' поднесат приговор на општинската из-
борна комисија. 

Поради неправилности во работата на из-
бирачки одбор при избори односно отповику-
вање на пратеник избран во Соборот на про-
изводителите секој кандидат односно прате-
никот'за чие отповикување се гласа, како и 
секој член на изборното тело, имаат право на 
општинската изборна комисија да и' поднесат 
приговори, а поради неправилности ^о рабо-
тата на собирите на избирачите во стопански-
те организации, на кои и е извршено канди-
дување за избор на пратеник во Соборот на 
производителите или предложено отповику-
вање на пратеник избран во тој Собор има-ат 
право на општинската изборна комисија да 
поднесат приговор пратеникот, чие отповику-

вање се предложува, како и секој произво-
дител кој има право на учество во односниот 
собир на избирачи. 

Ако-, по повод од приговори поднесени пред 
и с т е ч у в а њ е ^ ' Н а рокот за поднесување пред-
лози на кандидатури за потврдување, утврди 
неправилности во работата на собир на из-
бирачите, кои неправилности: битно влијаеле 
или могле да влијаат на утврдувањето на 
кандидатурата на собирот на избирачи, оп-
штинската изборна комисија ќ,е ја поништи 
работата на собирите на избирачи на кои би-
ле сторени неправилностите и ќе одреди во 
одреден рок да се свика нов собир на изби-
рачи. 

Член 217 
Против решението на општинската избор-

на комисија за одбивање на предлог на кан-
дидатура, како и против решението на таа 
комисија со кое се утврдува дека не се ис-
полнети условите за потврдување на канди-
датура, поднесителите на соодветниот пред-
лог на кандидатура имаат право на жалба до 
Врховниот суд на НРМ (Совет за управни 
спорови) во рок од 48 часа од приемот на ре-
шението. Свое решение по жалбата Врховни-
от суд ќе донесе најдоцна 48 часа по приемот 
на жалбата. 

Член 218 
Против решението на општинската избор-

на комисија, освен против решението на из-
борната комисија од претходниот член, секој 
кандидат и секој избирач, односно секој член 
на изборното тело за избор на пратеници во 
Соборот на производителите, имаат право на 
жалба до Републичката изборна комисија од-
носно до надлежниот дом на Народното соб-
рание. На домот на Народното собрание тие 
можат да му укажат и на неправилностите 
во работата на избирачкиот одбор или во ра-
ботата на собирите на избирачи, во поглед 
предложурањето на кандидати. 

Против решението на општинската избор-
на комисија во врска со спроведувањето на 
гласање за отповикување на народен прате-
ник, народниот пратеник, за чие отповикува-
ње се гласало, и секој1 избирач односно член 
на изборно тело имаат право на жалба до 
Републичката изборна комисија односно над-
лежниот дом на Народното собрание. 

Жалбата изјавена до денот на изборите 
односно до денот на гласањето за отповику-
вање и се предава на Републичката изборна 
комисија, а жалбата изјавена по тој де,н 
му се предава на надлежниот дом на Народ-
ното собрание. 

Жалбата од дом на Народното собрание се 
поднесува најдоцна до денот на состанокот 
на Верификациониот одбор, а жалбата која 
се однесува на дополнителен избор или на 
гласање за отповикување на народен прате-
ник се поднесува во рок од петнаесет дена од 
денот на изборите односно од денот на гласа-
њето за отповикување. 
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Член 219 
Против решението на Републичката из-

борна комисија за одбиваше на предлог за 
отповикуваше на народен пратеник подноси-
телите имаат право на жалба до Врховниот? 
суд на НРМ. Жалбата се поднесува во рок од 
три дена од приемот на решението. 

2) Кривични одредби 
Член 220 

Со парична казна или затвор до ед,на го-
дина ќе се казни за кривично дело: 

1) кој со откупуваше влијае на избирач 
при избори или при гласаше за отповикуван.,е 
на народни пратеници да гласа за или против 
одреден кандидат, односно за или против от-
повикуваше на народен пратеник, или во оп-
што да не гласа, или да потпише предлог на 
кандидатура или предлог за отповикување, 
или да одрече даден потпис на такви пред-
лози; 

2) кој при избори за еден ист дом на На-
родното собрание или при гласаше за отпо-
викуваше на народен пратеник гласа или се 
обиде да гласа повеќе од еден пат; 

3) кој пр-и избори или при гласаше за от-
повикуваше гласа или се обиде да гласа место 
друг избирач под негово име; 

4) кој противно на одредбата на член 114 
на овој закон дојде на избиралиште под ору-
жје или со некакво опасно оруѓе, како и кој 
без позив од претседателот на избирачкиот 
одбор нареди да се доведе вооружена сила на 
избиралиштето, или ја доведе без негова на-
редба; 

5) кој уништи, прикрие, оштети или од-
несе некаква исправа за избори или за гла-
саше за отповикуваше, или некаков предмет 
кој служи за избор или за гласаше за отпо-
викуваше; 

6) службеното лице кое повика избирачи 
на одговорност поради гласаното или од него 
бара да каже за кого гласал или зашто не 
гласал односно дали гласал за или против 
отповикувањето; 

7) стражарот кој постапи противно на од-
редбата на член 110 од овој закон. 

Член 221 
Со п а р и ч н а к а з н а д о 20.000 д и н а р и и л и со 

з а т в о р До д в а м е с е ц а ќ е се к а з н и з а к р и в и ч н о 
д е л о : 

1) кој при гласањето се држи непристојно; 
2) кој откако гласа односно откако се ут-

врди дека не е воведен во избирачкиот спи-
сок по опомена од претседателот на избирач-
киот одбор не го напушти избиралиштето; 

3) кој ја смеќава работата на избирачкиот 
одбор или изборната комисија; 

4) членот на избирачки одбор или изборна 
комисија, како' и секое друго лице кое на кој 
да било начин ја повреди тајноста на гла-
сањето, 

Член 222 
За кривично дело фалсификување, повре-

дување на слободата на определување на из-
бирачите, спречување на службените лица во 
вршењето на службени работи, навреда или 
клевета на член на претседателството на со-
бир на избирачите или член на Избирачки 
одбор или изборна комисија по повод врше-
њето на нивната службена должност, како 
и за било кое друго кривично дело предвиде-
но во Кривичниот законик кое е сторено во 
врска со избор или отповикување на народни 
пратеници на Народното собрание, сторите-
лот ќе се казни по одредбите на Кривичниот 
законик. 

Член 223 
Сите дејанија казниви по овој закон или 

по Кривичниот законик кои се сторени на 
избиралиште, избирачкиот одбор ќе ги внесе 
во својот записник со означување на прези-
мето, татковото и роденото име, занимање и 
местото на живеење на сторителот. 

Откако ќе ја заврши својата работа оп-
штинската изборна комисија ќе состави извод 
од примените записници за сите казниви де-
јанија ако ги имало и овие изводи ќе му ги 
достави на јавниот обвинител за покренува-
ње на кривична постапка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 224 
За да се обезбеди донесувањето ,на оп-

штествениот план и буџет се продолжува ра-
ботата на сегашното Народно собрание нај-
доцна до крајот на јануари 1958 година со тоа 
што изборите за ново Народно собрание има 
да се одржат најдоцна до крајот на март 1958 
година. 

Член 225 
Упатства за извршување на овој закон 

донесува Извршниот совет. 
Член 226 

Со денот на влегувањето во сила на овој 
закон престанува важноста на Законот за 
правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
од 15 септември 1953 година („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 29/53 и бр. 32/57). 

Член 227 
Овој закон влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

188. 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СТОЧАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ) 

1. Во точка 5 од Решението на Заводот за 
унапредување на сточарството во Скопје до-
несено под ИС, бр. 1325 од 18 ноември 1954 го-
дина („Службен весник на НРМ" бр. 37/54), 
по точка г) се додава нова точка) д) која гласи: 

д) „Ф1онд за сопствено учество во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила од денон 
на донесувањето. 

ИС бр.1203 
25 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

189. 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Изврхпниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 
ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛО-

ЗАРСТВОТО ВО СКОПТЕ 
1. Во точка 5 од Решението на Заводот за 

унапредување на лозарството и винарство во 
Скопје, ИС бр. 326 од 18 ноември 1954 год. 
(„Службен весник на НРМ" бр. 37/54), по 
точка г) се додава нова точка д) која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 206 
25 ноември 1957 гордана 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-111-1957 г. под рег. бр. 42 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 6, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето' на продавницата е: трговија на мало 
со емиш и зарзават и преработки од емин; и зар-
зават. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
13-111-1957 год. 

Раководител на продавницата е Киро Димевски 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 248/57. (773) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-111-1957 г. под рег. бр. 42 е запишана под фирма: 
Продавница со седиште во с. Варош — Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: трго-
вија на мало со емши и зарзават и преработки од 
емиш и зарзават. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
4-Ш-1957 год. 

Раководител на продавницата е Стефан Ач-
коски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 228/57. (774) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1957 год. под рег. бр. 42, е запишана под фир-
ма: Продавница на Трговското претпријатие „Ис-
храна" — Прилеп, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: трговија на ма-
ло со емши и зарзават и преработки од емиш и 
зарзават. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
11-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Киро Фили-
поски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 463/56. С775) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1957 г. под рег. бр. 42 е запишана под фирма: 
Продавница на Трговското претпријатие „Исхрана" 
— Прилеп, со седиште во Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: трговија на мало со 
емиш и зарзават и преработки од емиш и зарзават. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
13-111-1957 год. 

Раководител на продавницата е Методија Ко-
тески. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 128/57. '(776) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1957 год. под рег. бр. 8 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е; продажба НЗ 
галантериоки стоки т мала 



16 декември 1957 СЛУЖБЕН БЕШИЌ: НА НРМ Бц. 35 - Стр. 60Т 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината - - Прилеп, бр. 7709 од 
9-Ш-1956 год. 

Раководител на продавницата е Јован Глиго-
р о в с к и . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 138/57. (777) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1957 год, под рег. бр. 8 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 5, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на текстилни и галантериски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп бр. 7709 од 
9-Ш-1956 год. 

Раководител на продавницата е Илија Ачкоски 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 139/57. (778) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1957 г. под рег. бр. 8 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 6, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
текстилни стоки, галантериска базарски стоки и 
играчки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
п р и ј а т и е „Текстил" - Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината - Прилеп, бр. 27576 од 
29-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Јане Стефа-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/57. 0779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1957 г. под рег. бр. 8 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 7, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на текстилни и галантериски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 7709 од 
9-Ш-1956 год, 

Раководител на продавницата е Методија Ан-
доновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 141/57. (780) 

Окружниот стопански суд во-Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1957 год. под рег. бр. 8 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 8, со седиште во Прилеп. Предмет 
на. работењето на продавницата е: продажба на 
галантериски стоки,, базарски стоки и играчки на 
што, 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 27575 од 
29-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Киро Костески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 142/57. (781) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХП-1956 г. под рег. бр. 29 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 1, со седиште во Прилеп. Предмет 
на поодувањето на продавницата е: продажба на 
животни намирници и предмети за куќни потреби, 
продажба на кибрит, тутунски преработки и петро-
леум. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Иднина" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 26724 од 
6-ХН-1956 год. 

Раководител на продавницата е Мицкоски 
Мирко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 727/56. (782) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХИ-1956 год. под, рег. бр. 29 е запишана под 
фирма: Колонијална продавница бр. 2, со седиште 
во Прилеп. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, кибрит и тутунски прера-
ботки на мало и петролеум. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Иднина" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 26726 од 
6-ХИ-1957 год. 

Раководител на продавницата е Атанасоски 
Благоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 728/56. 4Ј783) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Х1Г-1956 г. под рег. бр. 29 е запишана под фир-
ма: Колонијална продавница бр. 3, со седиште во 
Прилеп. Предмет на школувањето на продавницата 
е: продажба на животни намирници и предмети за 
куќни потреби, кибрит и тутунски преработки на 
мало и петролеум. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Иднина" - Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 26728 од 
6-ХН-195Ѕ год. 

Раководител на продавницата е Деспотовски 
Димче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 729/56. а т 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О А Н Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ПРЕТПЛАТАТА НА ,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ЗА 1958 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1 .000 
Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА 
ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИ-
ЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ-, БРОЈ 30/57 Г. 
ИЛИ НА НАШАТА ТЕКУШТА С-КА БР. 802-Т-698 ПРИ 
НАРОДНАТА БАНКА - СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА 
ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА 
СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТ-

1\ НИЦАТА ДА СЕ Н А П И Ш Е ЧИТЛИВА И ТОЧНА 
АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌА 
В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У ПРИМЕРНИ СЕ ВРШИ 
ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ 
ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД 
КОЈ Е ПРИМАН В Е С Н И К О Т ^ 1957 ГОДИНА. 

5 л V 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБ-
НОВИ ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО 

: Ј ОВОЈ СРОК НА СЕКОЈ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВИ 
V ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАЌАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ЌЕ 

СЕ ОБУСТАВИ. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ 
ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО 
ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1957 ГОДИНА. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Поштенски фах 51 

СОДРЖИНА 

187. Указ за прогласување на законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на На-
родното собрание — — — — — — — 603 
Закон за правата и должностите, изборот 

и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание — — — — — 605 

188. Решение за дополнување на Решението на 
Заводот за унапредување на сточарството во 
Скопје - - - - ' - - - - — - 6 3 8 

189. Решение за дополнување на Решението на 
заводот за унапредување на лозарството во 
Скопје — — — — — — — — — — 638 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие - -
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

ири Народната банка - Скопје, бр, 802-Т-вМ Печатница ?гГоце Делчев" П (4972) - Скопје 


