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О Д Л У К А 
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И^Зад^УМОТ НА АНТИФАЖИСКОТО С САРАНДЕ НА НАРОДНО ОСНОВОТ 
дУБА1ћЕ НА МАКЕДОН ЈА /АСНОМ/ НА ЗАСВДАНЛЕТО СИ ОТ ИХ. 11.1945 год. 
ДОНЕСЕ СЛ..ДНОД 

, , . О Д Л У К А 

за распишува!^) на избори за селски, /градски, р е о н о в / А окол^ск^ НОО-и 
во федералната единица Македонија, 

1-РАСПШНУВАНЈЕ И ВРМчЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Чл.1 На територијата на федералната единица Македонија се 
распишува? избори за селски /градски, реонски/ и околиски НОО^и,Изборите 
ќе се вршат во времето ат 1 1 - 1 1 1 - 1 ^ 0 тед. до 25-111-1945 год ,вилјучител-
но. 

За општинските НОО избори не се распишуват но истите се 
формират со делегирај не от нов^зОрап.^с членови на селските НОО-и по 
оваја повелба, ки ги избират на своето прво з а с е д а н и е , подробни определ-
би аа составот на општинските НОО ќе се донесат дополнително. 

I I ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ 
А- За селски /градски, реонски/НОО-и. 
Чл. 2 Изборил СЈДИМПЦА за избори во се леќите/град ски, реонот 

НОО са селата /градови, реони/ 
Секое село / г р а д ; реон/ избира свој НОО. 
ВО селски^'градски, реонски/ НОО и е Л ^ / г р а м о в , речни/ 

кои имат: 
до 200 жители избират по 3 члена 

0 Т 2 0 1 ДО 6 0 0 ЉИТИЛШ И З Б И Р А ! ХЛИ О Ч Л В Н А 
от 501 до 1.000 жители избијат по 7 члена 
от 1.00Ј) до 2.000 жители избират по 8 члена 
от 2 .001 до 5.000 жители избират по 1? члена 
от 5 .001 до 12.000 жители избират по 25 члена 
от 12.000 до 25.000 жители избират по 31 член, 

преку 25?000 жители избира? 35 члена 
Села кои имат помалце от 200 жители може надлежниот Н00 

да ги состави, или так^о село да го придодава на некое блиско по-големо 
село во една селска единица, во кој случај да се води сметка за нивнава 
економска и соопштителна поврзаност и за желаниата на населението. Во 
овој случај оваја единица се смета како едно село во смисал на ова ја 
Одлука. 

В - За околиските Н00 - и. 
Чл. 3 Избони единици за избори во околиските Н00 са општи 

ните и градовите, а за главниот град Скопје реоните. 
Во околиските Н00 општините / градови, реони/ во главниот 

град Скопје и з б и р а : 
1 / во околиите Битола, Гостивар,Кавадар, Кичево, Крива 

паланка,Крушево, Куманово, Охрид, Прилеп, Скопјет околна Скопје град, 
Струмица, Струга, Велес, Тетово и Брод кои ммат: 

до 1500 жители по ф џ м 1 член 
от 1501 до 2500 жители по 2 члена. 
и тн. на секои понатамошни 1000 жители уште по еден член. 

2 / во околиите Берово, Царево бело, Дебар, Галичник, Гев-
гелиШ, Кратово, Неготино, Радовиш, Ресен, Свети Никола, Штип, Валандово 
Злетово,и Пехчиво, морихово кои имат: 

до 750 жители ни 1 член 
иг УѕО до 12^0 гулели по 2 члена 
от 1251 до 1750 жители по 3 члена 
и т.,н. ,и на секоја понатамошни 500 жители уште по еден член. 

3/ Селата од подручјето на главниот град Скопје кои имат 
750 до 1500 жители по еден ч л е н к а секои понатамошни 1000 жители, по Јад 



еден. ^ ^ 
Во околиите кади има општини, Околиската избирачка комиш^а ги 

одредува изборните единици п-око јот па одборниците от секо ја единица 
собразувајќи се со горната скала . 

II1-ГЛАСУКАЛКА МЕСТА / ИЗБИРАЛИШТА/ 
Чл. 4-Во селата кои имат до 1000 жители, а во градовите фреоните/ 

до 1500 изборите ќе стану ̂ ат на едно избиралиште. 
Селата кои бројат над 1000 жители, а градовите /реоните / над 1500 

селскиот,относно градскиот /реонскиот/ . НОС/, а каде нема такви општински-
от Н00 ќе ги подели на повеќе грасувачки.места-махали, така да на едно 
гласувачко место за селата нема повеќе от 1000 жители, а за градовите 
/реоничш/ 1-Ј00. Секое гласувачко место ќе има едно избирадиште. 

Чл.5- Из б иралишЈмиЕ, л е а н бидат во општините, училиштата и дру-
ги јавни згради. Кади има повеќе избирачки мвста-махали, или каде Јавните 
згради са неподобни за избирадиштаТд селскиот ^градскиве, реонски/ Н00, а 
каде нема такви општинскиот Н00 ќе определат ,црего за това згодно место. 
Зградата во к о ј а се врши избираното требе да онде достатачно пространа., 

IV - ИЗБИРАЧКО ПРАВО 
А - Активно. 

Чл. 6 - Право да избира има секои граѓанин от машки и женски пол 
кои на 11.111.1945 год. завршено полни 13 години, а не е умоболен или 
осуден на лииение од граѓански права, ако с ииохиЈати тхо-хатзН во некое 
СУЛО, односно град, во федералната единица Македонија, или пак таму 
времено живее заради околностите причинети од во јната или по с в о ј а рабоѕ 
т а . 

Избирачкото право имат и сите војни лица без оглед на нивната воз-
раст , но тие во изборите за околиските / градски , реонски/ ќе грасуват 
само ако нивната настаненост во селото /градски реон/ е от по-постојана 
природа. 

Б- Пасивно. 
Чл. 7 - Во селски / градски, реонски/ Н00 може да биде избран ее -

КОЈ граѓанин от машки и женски пол кој на 11.111.1945 год. има навршено 
полни 13 години , . а не е умоболен или осуден на лишение от граѓански пра-
ва и КОЈ е постојано настанев во односното село / г р а д , реон/ во федерал-
ната единица македонија, или п^л Т^МЈ времено лс^вее заради околностите 
причинети од војните или по СШЈЈЛ росита. 

Во околиските иОО мини; д^ биде избран се-чиј граѓанин от машки и 
женски пол КОЈ на 11.111.1945 год. има навршено полни 18 год . а не е 
умноболен или осуден на лишение от граѓански права и КОЈ е постојано 
настанен во некоја оклија во федералната единица Македонија, или таму ^ 
времено живее заради околностите причинети од во јната или по с в о ј а рабоѕ; 

V - ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ. 
А - С о с т а в у в а л е . 

Чл. 8 - Селски / градски , реонски/ Н00, а каде нама такви општински^ 
те НОО-и са должни најдоцна во рок од 8 м н т от обнаЈродувањето на оваЈа 
Одлука да состават избирачки списоци во 3 примерни, 'ко кои ќе ги впишат 
сите жители на своето село / г р а д , реон/ кои имат избирачко право соглас-
но чл. 6 и 7 от ова Одлука. 

Во избирачкиот список се записва: презимето, татковото и л и ч н о в 
име на избирачот, датаА на раѓането, што работи и каде живее. Кај тие 
избирачи што отсаетЈуаат по службена должност, или поради служба во НОВ, 
или по какви и да е причини , това се одбележува во оделна забелешка. 

- Во селата и градовите во кои има повеќе гласувачки места / ч л . 4 / 
избирачкиот списот требе да се приготви во оделни протоколи за секое 
гласувачко место.. 

Селските /градски,реонски / Н00, а каде нема такви општинските 
МЈО са должни да состават и оделни списоци на избирачиве^ средени по аз 
бучен ред со одбележувањето на редниот број под кој избирачот е заведен 
во избирачкиот список. 



. 3 . 

Б - ОбјавуванЈе. 

Чл. 9 Избирачка ! ^список уребе, да^бдди об јавен најдоцна 8 дни 
пред денот одредел За иѕиоде, на Јавно и за сите достапно место на одно-
сното село / г р а д , реон / и да остане така оставен се до дено! на изборете 

В . Поправка. 
Чл. 10 - Секое лице кое согласно чл. 6 има избирачко право, а 

во изборачкиот список не е внесен^ може како за себе така и з^С д р у г о ш 
такво леца да бара да биде запишано во истиот, како и да бара да садат 
избришаа ЈМѕлиеитѓад,ит избирачкиот список лица кои во него неоправдано 
са внесени. 

ЈЈ̂Ј Сакање за поправка на избирачкиот список се поднесува писмено 
или уславе на надлежната селска / градска , реонска/ избирачка комисија 
от денот на објавувањето на истиот до еден ден пред изборите. 

VI - КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 
А - Предложувачи. 

V Чл. 11 - Кандидатски д и с е в и мижаг да иродлижуват сите органи-
зациони участвуват во НОф борба и тие кои соработуаат во НО покрет. 

^ Б - Составувале и поднесувале 
Чл. 12 - Кандидатските листи можат да содржат повеќе^кандидати 

отколку за односната изборна единица има расположиви места во селскиот 
/градски,реонски / Н00,односно околиски ћОО. Едно лице може да се канди 
дува и за член на селскиот / градски , реонски/ и за член на околиски Н00. 

, Кандидатските листи содржат; презиме, татково и лично има, 
занимаше и место на јаздшшо. сите каддадитм и това оделно 
за кандидатите за селските / градски , реонси/ Н00 и оделно за сите канди-

д а т и от односната општина за околиските Н00, Така составена кандидатска 
листа се престанав на селската / г р а д с к а , реондка/ избирачка комисија? 
најдоцна 7 дни пред изборите. 

В. т О б ј а в у в а л е . 

Чл. 13 - Селските / градски , реонски/ избирачки комисии се 
се должни најдоцна 5 дни прид изборот д а ' г и о б ј а в а ! кандидатските листи 
со сите кандидати за селски / градски, реонски/ и околиски Н00 на ј авно 
движи и за сите достапно место. Во поголемите села и градови кандидатска 
ските листи се објавфат на повеќе места, така да во секој е гласувачко 
место / ч л . 4 / биде ј авно изнесен најмалку еден примерок от листата . 

Кандидатските лисви треба да останат објавени се до денот и 
на самиот ден на изборите. 

VII Џ ИЗБИРАЧКИ КОМИСИИ 
А - Опти определби 

Чл. 1 4 . Изборите ги аодат и изведува!1 окружните, околиски, 
селски / градски , реонски/ и махалски избирачки комисии. 

Членовите во избирачките комисии не можат да се кандидуват 
до подручЈа-га ладо се и р и т и р а работата на избирачката комисија? на к о ј а 
се тие членови. 

В - Подготвителна работа на избирачките комисии 
Чл. 15 - Окружните избирачки комисии се состо јат от 5 до V 

члена кои ги именува Президиумот на АСНОМ от населението на односниот 
округ. 

Изменуваните членови на окружните комисии ги свикцуена прво 
заседание колку се може по-бргу секретарот на окружниот Н00. На тиви зав 
седание окружната избирачка комисиа избира СВОЈ 'претседател, негов заме-
ник и секретар. За конституисањето на комисиата, со потпис на претседате 
лот и секретарот, се известува Президиумот на АСНОМ. 

Чл. 16 - Претседателот, а во случај на неговото отсаствие, 
заменикот ги свикуе сите понатамошни заседаниа на избирачката комисиа, 



Л . 

До потреба или по сакањето па о^п,иЈ ид^лен член, ги води заеиданиата и го 
установува резултатот на е в е н т у а л н о ^ гласување обикновеното мнозинство 
на гласовите, 

Чл. 17 - Окружната комисии именува колкуе се може побргу за сите ак 
околии на односниот округ околиски избирачки номисии, кои се состо јат од 
5 до 7 члена от населението на односната околна. 

В - Околиски изборачки комисии. 

Чл. 18 - Членовите на околиските изборачки комисии на прво заседава 
ние ги свикуе секретарот на околискиот Н00 без одложување. На ова заседание 
ние околиската избирачка корисна избира СВОЈ претседател, негов заменик и 
секретар. За конституирањето комисиата со потпис на претседаделот и секре-
тарот Ја известуе икружната избирачка комисиа. 

Чл. 19 - По одношение на свикувањево и водењето на заседанието на 
околиската избирачка комисиа важат определбите на чл. 16 от оваЈа Уредба. 

Членовите на окружната избирачка комисиа можат да присаствуват на 
заседаниата на околиските избирачки комисии. 

Чл. „О - Околиската избирачка комисиа требе со споразумение со ОКОЈЈ 
лискиот Н00 без одложување да го установи бројот и подручјата на изборните 
единици от сво јата ОКОЛПЈЦ а хона ОДЕДНАШ ал и к о н и т е / градски , реонски/ 
Н00 и оделно за околискиот ћОО, како и броЈ от на членовите коп односните 
единици избират во селските/градски, реонски/ относно околиски Н00 соглаен 
сно чл. 2 и 3 от таЈа Уредба. 

Чл. 2 1 - Поименен список на сите изборни единици от СВОЈ ата околна 
и това оделно за селски /^градски, реонски/ и оделно за околиски Н 0 0 , со 
назначеипе бројот на членовите кои' ги избира околинана? Н00 требе околисжаѕ 
та избирачка комисиа во што по краток рок и во 2 примерци да го престави 
на окружната' избирачка комисиа, к о ј а по еден примерак от истиот испраќа 
на Поверенството за изградување^ власта при Президиумот на АСНОМ. 

Чл. 22 - Околиската избирачка комисиа го определува денот на избора 
рот во оделните изборни единици по определбите на чл. 1 от о в а ј а Одл,ука. 

Чл. 23 - Околиската избирачка комисиа во што по краток рок назначуе 
за сите села / градон, реони/ на с в о ј а ОКОЛИЈА селски / градски , реонски/ вд 
изоирачки комисии, кои се состојат от 3 до 5 члена, по возможниов од насе-
лението на односното село / г р а д , реон / , 

Членовите на околиските избирачки комисии можат да присатвуват на 
заседаниата на селските/ градски, реонски/ избирачки комисии. 

На селските избирачки комисии во кои нема барем еден член трето кла-
сно гимназиално, или на него равно специално образование, околиски лзбира^ 
чка комисиа може да испрати на денот на изборот СВОЈ делегат , било от сво-
ј а т а с и л и н а , било некое трето лица, кое ќе присаствува на изборниот акт 
и ќе биде во помоќ на селската избирачка КОМИСИЈА? со сво јот совет . ОВОЈ 
делегат при евентуално гласување на избирачката комисиа нема право на рда^ 
глас . 

Г - Селски / градски, реонски/ избирачки комисии 

Чл. 24 - Членовите на селските / градски, реонски/ избирачки комисии 
на прво засидание ги свикуе секретарот на селскиот / градски , реонеки/НОО 
без одложување.На ива заседание комиеиата избира СВОЈН претседател,негов 
заменик и секретар. За конституисањето комисиата ј а изввстуе околиската 
избирачка камисид со потпис на претседателот и секретарот. 

Чл. 25„.- Во одношение на свикувањето и водењето на заоеданиата на т 
селските / градски, реонски/ избирачки комисии важат определбите на чл.16 
от о в а ј а Уредба. 

Членовите на окружните и околиските избирачки комисии, како и деле-
гатот на околиската избирачка комисии / ч л . 2 3 / можат да ирпоаствуват наѕ 
заседаниата на селските / градски , реонски/ избирачки комисии. 

Чл. 26 - Селските / г р а д с к и , реонски/ избирачки комисии са должни 
да се грижат, избирачките списоци да бидат благовремено објавени согласнс 
чл. 9 от о в а ј а Одлука. 
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Селската /^градска, реонска/ избирачка комисиа г^ приема сакањата 
за поправка на избирачките списоци согласно чл. 10 от ова ја Одлука. 

За примањето на сакањата за поправка на избирачките списоци 
селските избирачки комисии ва времето кога избирачкиот список е јавно 
објавен, ќе определат и објават најмалку-по еден работен саат дневано, 
во КОЈ работен саат требе да биде оставено на расположение на избирачи-
те на определеното от комисиата место, најмалку еден член от селската 
избирачка комисиа. Д, 

Во градовите за примањево на сакањето за поправка на избирачиве 
списоци ќе се определат најмалку 4 работни саати, за кое може да биде 
поставиш оделен чиновник. 

За примање или одбивање на сакањето за поправка на избирачките 
списоци решава конечно селската ^ градска, реонска/ избирачка комисиа, 
која е должна совесно да испита дали сакањето е оправдано или не. 

Чл. 27 - Селските / градски, реонски/ избирачки комисии приемат, 
испитеват / ч л . 1 1 / и согласно на определбата на чл. 13 АТ ова ја Одлука 
благовремено ги обЈавуат во рок преставените кандидатски диеви. 

Чл. 38 - Селска / градска , реонска/ избирачка комисиа е должна 
да се грижи изборите да бидат благовримено објавени согласно чл. 29 от 
оваЈа Одлека. 

Чл. 29 - Во селата / градови, реони / во кои има повеќе гласува-
чки места чл .4 / селската/градска, реонска/ избирачка комисиа е должна 
најдоцна 10 дни пред изборите да именува за сите гласувачки места махал-
ски избирачки комисии от по 3 члена, по возможност од населението на 
относното гласувачко место-махала. 

На махалеките избирачки комисии, во кои нема барем еден член 
трето-гимназиално или равно на него специално образование, селска / г р а д -
ска, реонска / избирачка комисиа миже да испрати во денот на изборите 
СВОЈ д С Л О Г А ! , ЛОЈ ЛЕ ирјлеатвува на изборниот акт и ќе неможе на махалсда 
та комисиа не СВОЈОТ совет.ОВОЈ делегат ири евентуално гллоувагсе ми. изби 
рачката комисиа нема право на глас . 

VIII - ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ пА ИЗБОРИТЕ 

Чл. 30 - Денот и времето наѕ трајањето на изборите во оделните 
избори единици го определува околиска избирачка комисиа во споразумение 
со околискиот Н00 најдоцна 12 дни пред изборите и това така, изборите 
да се извршат во Јонот определен во чл. 1 от Одлуката, а во сите градови 
и села от една иста општина да се вршат во мети ден и да се свршат пето 
времено. 

За ова решение требе околиската избирачка комисиа без одложувале 
да ги извести сите заинтересувани селски / гредски, реонски/ избирачки 
комисии. 

Чл. 31 - Така определениот ден на изборите, како и ибјфалиштата 
каде ќе се вршат изборите^ требе ^селската / градска,реонска/ избирачка 
комисиа дзг-ги објави најдоцна 10 дни пред изборите^ 

Во случај ако во селото / г р а д , реон/ има повеќе избиралишта тре-
бе точно да се објави на кои и какви махали е поделено селото / г р а д , 
реон / , како и каде се најдува избиралиштата на махалите. 

IX - ИЗБОРНИ БЕЛЕШКИ 

/тттт 1 о / Ч л ' с г " В о в Р е м е т о о т престанувањето на кандидатските листи 
^ Д0 ДенсЈТ н а изборите, селската / градска, реонска/ избирачка 

комисиа е должна да приготви по бројот на изоирачите^на одностотсгсело 
/ г р а д , реон / нужното количиство изборни белишки, по возможност штанпани 
или писани на писана машина, во кој ќе се наведат кандидатските листи по 
ред како са преставвни, со оделно означение на кандидатите за селските 
/градски,реонски / Н00 и оделно на тие за околиските Н00. 



. 6 . 

Натака селска / градска , реонсаа/ избирачка корисна приготвува 
за секое избиралиште од својето подручие по една кутија која може да се 
затвори со клуч, во која ќе се ффрљат изборните белешки. 

X - ГЛАСУ ВАШЕ 

Чл. 33-Изборите ќе се определат во празничен или неделен ден. 
Во денот на изборите ќе почне селската / градска , реонска/ ода 

носно махалската избирачка комисиа, во определено време и во определена 
зграда со примањето на гласовите. 

На гласувањето може да присаствува по еден преставител на пре;: 
ложувачите от секоја кандидатска листа. 

Изборите се тајни и се вршат со изборни белешки приготвени 
согласно чл. 32 от ова ја Одлука. 

Во случаЈ да има повеќе кандидати отколку има предвидени 
места за односната изборна единица во селскиот / г радски , реонски/ Н00, 
односно околискиот Н00 / ч л . изборот се врши на тој начин што избира-
чот на изборната белешка означува со нацртување имињата на оние кандидати 
за кои гласуаат. 

На избирачите да се овозможи да ги направат наведените знаци 
на изборните белешки без контрола, во та јност , на оделена меса. 

Цл. 34 - Избирачи кои са неписмени , или от бидо какви причиа 
ни не можат сами да гласуват, можат да доведат со себе доверено писмено 
лице за да гласуват со негов помоќ, така да доведеното лице им ги чита 
имињата на кандидатите от изборната белешка и на истата означува оние за 
кои сакат да гласуват. 

Селските односно махалските избирачки комисии и селските 
/градски, реонски/ НОС водат грижа за това да во денот на изборот на пз-
Опралиштата бидат на раси од ежеше на избирачите нужен броЈ поверливи пис-
мени лица како би можеле избирачите кои не са во состојбине сами да главе 
сат да изберат свои помошници. 

Секој помошник требе да има избирачки права. 
Чл. 35 - Претседателот на избирачката комисиа, или во негово^ 

то отсатвие негивиот заменик, ги води избирате и установува со помоќта 
на комиеиата истоветноста на избирачот со лицето кое е запишано во изби-1 

рачкиот список, I 
Истоветноста на избирачот, кого ни еден от избирачката комие^ 

спа не го познава, се установуе НА ТОЈ начин што избирачот покажува вероЈ 

достојна лична карта. 
Лчца хгои не са внесени во избирачкиот список не можат да гла-

суват. 
Чл. 36 - после установувањето на истоветноста на избирачот, 

претседателот, или било КОЈ друг член от избирачката комидиа, или делега-
тот на околиската, односно селската / градска , реонска/ избирачка комина 
ќе даде на избирачот една избирачка белешка, ќе му објасни начинот на ГЈК 
сувањето и ќе го покани да на избирачката белешка означи Јасно, со заград 
да или поцртување на имењата на кандидатите за кои гласуал. и после да Ј а 
свитка белешката и ј а уфрли во гласувачката кути ја . 

да неон пзо^уачло.14. белешка, на коз,а са означени повеќе кана 
дадат и отколку има расположиви места / ч л . 4 С/ била невалидна, избирачот 
иделно да се опомени за колку од предложените кандидати може да гласува 
за селскиот /Градски, реонски/ Н00 и за колку за околискиот ИСО. 

Чл. 3? - АКО се гл -сува со помоќик / ч л . 34/ претседателот на 
избирачката комисиа, или било КОЈ член от истата, или делегатот на околи 
ската, односно селската /Градска, реонска/ избирачка комиеиа е должен 
од е ли о на истиот да објасни да ^од страв на н^аазание определби во чл. 
зб ст о-ВИЈ еж Од лупа с д и л л. ен да Ја чепа тајната како гласа неговиот избиј? 
Р^ч и да прибележи на изборната белешка онака како избирачот сака от него. 



Доведениот доминик 'гребе пред избирачката комисиа да такса 
дека во целост ќе ј а изврши вољата на избирачот и дека ќе Ј а чува тајната 
како ќе гласува неговиот избирач. 

Лицата кои се на денот на изборат на расположение на избирачите 
кои не са во возможност сами да гласуват како помоќнвдџ, согласно втори 
ист став от чл. го дават ова обештетив во почеток на изборите еднаш 
за целото време на изборот. 

Чл. 38 - СекоЈ избирач може да гласува само еднаш. Затова секре' 
тарот на избирачката комисиа, или КОЈ било член од истата , после уфрлање 
то на избирачката белешка во кутијата го означуе во избирачкиот список 
името на ОНОЈ КОЈ Ја фрдабелешката, т . е . КОЈ што гласува . 

Чл. 39 - За сето време на изборите треое да. бидат-постојано при-
стани новела кјм поли алпска членови на селската , односно махалсма-Аа изби-
рачка КиМ-СПа. 

Чл. 4 0 - НИКОЈ не може да ЛОЈ де на избиралиштето со оружје или 
со дрего нешто подобно за побој , освен во случаевите предвидени во члу,41 
кога претседателот на избирачката комисиа побара помоќ за одржуене на 
ред на избиралиштето. 

Чл. 41 - За СПОКОЈствие на избиралиштето се грижи претседателот 
на избирачката комисиа, КОЈ ПО нужда може да иоаика помок на оружената е 
сила, кола е должиш да се одзове на това повикував. 

Чл. 42 - Во денот на пзоорите се забрануе продажба на алкохолни 
напитки. 

С В Р Ш Е Л Е НА ГЛАСУВАЗЈЕТО И Р А Б О Т А Т А НА И З Б И Р А Ч К И Т Е 

К С Ш С И И ПОДЛЕ ГЛАСУВАЉЕТО I 

А --На селските / градски , реонски/ и махалски и збнрачки комисии 
Чл. 43 - Во отнапред определен и објавен час претседателот на 

избирачката комисиа ги прекључуе .4сЈ0орите и после това избирачката коми 
спа пристапев на пребројување на гласовите . 

Полј^Ј членовите на к о м и с и ј а кои ги воделе изборите и делегатов 
на околиската, идносно селска / г р а д с к а , реонска/ избирачка комисиа, на 
пребројувањето на гласовите можат да пресаствуват и претседателот и сек-
ретарот на досегашниот селски / г р а д с к и , реонски/ Н00. 

Комисиата прво утврдуе по забелешките на избирачкиот список кол-
ку избирачи гласувале / ч л . 36/ и ТОЈ број го внесуе во записникот. После 
Ј а отворуе избирачката лутиЈа и г-и пребројува сите избирачки белешки кои 
се наЈдуват внатре, па и ОВОЈ броЈ го внесуе во записникот. 

Избирачката комисиа натака утврдуе колку избирачки белешки кои 1 

се односа! до изборот на селските / г р а д с к и , реонски/ Н00 не важат, било 
таЈа неважниот да е от причини цзд на белешката е наведено повело лалд^-
дати отлоллу има расположиви миева восотносниот селски , / градски , реонска 
Н00, била да имањата на сите кандидати са прецртани, или пак било от КОЈ 
други причини, и овој налаз го внесуе во записник. . 

После това избирачката комисиа пребројува колку валидни гласови 
е добил посебно сикој кандидат за член во селскиот / градски , реонски/ Ш 
Н00 и тој налаз веднага го внесуе во записникот со цифри и свова. 

Во случај ако двојца или повеќе кандидати добијат равен број глг 
СОБИ, а поради расположивите места во селскиот / градски , реонски/ Н00 не 
можат да влезат сите такви кандидати, тога ј избирачката комисиа прво се 
опитуе да постигне согласев меѓу кандидатите кој од нив да стане член в( 
Н00, Ако согласието не може де се постигне тога ј во присаствието на тие 
кандидати се решуе со жребе кој од нив е избран. 

После това избирачката комисиа пристапуе на п р е б р о ј у в а н о т о на 
гласовите за членови во околискиот Н00, кое преброј уване се врши по ист.1 

от ред како што е речено напред во ст ."3 ,4 ,5 и 6 . 
По сакањето на секое присатно лице при бројенето на гласовите 

во записник ќе се чнеса и неговите приговори во врска со п р е б р о ј у в а ј ет 
на гласовите. 

Покрај редовниот записник избирачката комисиа 



ќе состави и еден додаток на истиот во кој ќе се забележи дали за 
врфме изборите се олуци нешто 'особено, или не , Во истиот ќе се впише 
и онова што секој член на комисиата ној де за потребно да се забележи. 

Записникот и неговиот додаток го потпишуват сите оние кои биле 
присатни прив пребројуванфето на гласовите. 

Чл. 44 - После извршеното п р е б р о ј у в а ј е избирачката комисии ги 
приготвува изборните белешки во еден или повеќе пликови, кои се заленаЈ 

пат и преку залепеното место се потпишуат сите присатни членови на ко-
мичната. Така припремените изборни белешки ги према на чување претседа-
телот на избирачката комисиа, кој на крајот на избирачкиот записник 
потврдуе колку такви пликови е примил. Претседателот ги чува изборниве 
белешки се дури не му се позволи од околиската избирачка комисиа да ги 
поништи, или не прими некоја друга наредба. 

Чл. 45 - Записникот за изборниот акт , заедно со додатокот на 
записникот, %како и избирачкиот список от кого се гледа кои избирачи 
гласувале от места каде има едно избиралиште, ги прима на чување прет-
седателот на избирачката комисиа, кој е должен најдоцна утреданта да 
ги предаде на реверс на недлежната околиска избирачка комисиа. 

Записник ва изборниот акт, заедно со додатокот на записникот, 
како и избирачкиот список от кого се гледа кои избирачи гласувале от 
поедини михали / ч л . 4 с т . 2 / махалската избирачка комисиа ги предава нае-
днаш след свршуењето на гласањето и потпишувањето на записнициве"^ реве; 
веро на односната селска / градска , реонска/ избирачка комисиа.' 

Чл. 46 - Селските / градски, реонски/ избирачки комисии на оние 
места каде има повеќе гласувачки места - махали - веднаш по примањето 
на изборниот материал, наведен во чл. 45 с т . 2 от ова ја Одлука,устано-
вујат по изборните записници бројотнна дадените гласови от сите гласу-
зачки места - махали - и бројот кои добиле поедини кандидати за селски 
/градски, реонски/ и околиски НОО за кое нешто саставуе посебен запие 
сник. Целиот овој материаа го приДа на чување преседателот на Селската 
/градска , реонска / изборна комисиа, КОЈ е должен најдоцна утреданта 
да го предаде на реверс на надлежната околиска избирачка комисиа. 

Б - На околиски избирачки комисии 
Чл.47 - Околиската избирачка комисиа ќе утврди по избирните за-

писници на селски /градски, реонски/избилглки комисии колку гласови е 
добил посебно секој кандидат за член на селски /градска ,реонски/ Н00 
и ќе ги прогласи за избарни оние кандидати за кои во оделните избирачка 
единици и гласале најповеќе избирачи. 

Околиската избирачка комисиа испраќа до сите селски /градски, 
реонски/ избирачки комисии и от својата о к о л и ќ соопштиние за целокупнр 
от резултат от избориве за селски /градски, реонски/ Н00 со забелешка 
кои кандидати л-п;? резултатот са избрани. Това саопштиние селски / грг 
дски, реонски/ Н00 веднага ќе го објави на населението. Друг примерок 
от ова саопштвние околиската избирачка комисиа испраќа на окружната 
избирачка копнена. 

Чл. 48 - На избраните членови на селски / градски, реонски/ Н00 
околиската избирачка комисиа испраќа преку селските / градски, реонски/ 
комисии полномошно,т. е.потврда да са избарни. 

Чл. 49 - Околиската избирачка комисиа натака со записник ќе 
утврди колку гласови добиле во одделните изборни единици поедините канд! 
дати за членови на околискиот Н00 и овој записник, заедно со избирните 
записници на селски / градски, реонски / избирачки комисии без одложу-
вање ќе го испрати на окружната избирачка измиена. 

В - На окружните избирачки комисии 
Чл. 50 - Окружната избирачка комисиа ќе утврди по испратенио1 

и от околиската избирачка комисиа изборен материал, колку гласови доби-
ле поедини кандидати" за членови на околиските Н00 во оделните избирни 
единици и ќе ги прогласи за избрани оние кандидати за кои са гласале 
најповеќе избирачи. 

Окружната избирачка комисиа се грижи да се имињата на избрани 
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те членови за околиските Н00 објават ЕО седалиштата на односните око-
лии и седалиштата на односните општини и градови от својот округ. 
По еден примерок от овие објави комисиата испраќа на Поверенството за 
изградување на власта при Президиумот на АСНОМ. 

Чл. 51 - Окружната избирачка комисиа издава на избраните членови 
за околиските Н00 полномошно; т . е . потврда да са избрани и истото им 
го испраќа преку околиските избирачки комисии. 

Чл. 59 - Окружните избирачки комисии го чуват целиот избир мате-
риал се дури не примат определени напатствиа от Поверенството за изгра-
дуваа на власта при Президиумот на АСНОМ што да прават со истиот. 

X I I - ЖАЛБИ 

Чл. 53 - Против неисправно изведените избори може секој избирач 
да поднесе жалба до Президиумот на АСНОм кп истиот ако најде да е жал-
бата умесна, ништи изборите и преку надлежната окружна комисиа определу 
луе во што пократок рок повторни избори. 

XIII - КАЗНЕНИ ОПРАДЕЛБИV 

Чл. 54 - Членовите на Н00 и избирачките комисии кои намерно 
постапуат неисправно при спроведувањето на изборите, ќе се глобат паричн 
чно до 50. ООО лева, а во потешки случаеви ќе се казнат до 5 години при-
силна работа. 

Чл. 55 - Со наказание присилна работа до 5 години ќе се казни ене 
оној : 

1/ кој со сила или застрашување пречи на еден или повеќе избирачи 
да си го употребат своето избирачко право; 

2/' кој ќе даде или обека на избирачот дар или каква друга полза 
да би го навел да гласа за некои кандидати, или мопште да не гласа . 

3/ избирач кој прими дар од некого, или се согласи 'со негово обе-
ќање за некаква полза да би гласал за од него посочените кандидати, или 
вопште да не гласа . 

Чл. 56 - Со глоба од 50.000 лева и со наказание на присилна рабо-
та до 5 години ќе се казни оној помоќни'.на избирачот кој не е во состо-
јание сам да гласа, кој ќе ј а изаде та јната како гласал неговиот избирач 

Со наказание до 10 години присилна работа ќе се казни оној помоќ-
ник кој не ќе гласа по налог на избирачот кој не е во состојание сам да 
гласа. 

Чл. 57 - Со наказание до 2 години присилна работа и парично до 
10.000 лева ќе се казни оној : 

1 / избирач кој гласа повеќе пати од еднаш; 
2 / кој гласа место друго лице и под негово име, или се пријави 

да така гласа; и 1 
3 / кој на избиралиштето врши агитациа, изнесуе лажни вести, раз -

несуе слики,плакати или други срества,смета на избиралишната комисиа да 
врши својата работа било со викањи или претња или на истата нанесуе увре 
ди. 

Чл.- 58 - Парично до 10.000 лева или до наказание до 1 година При-
силна работа ќе се казни оној кој на избиралиштето се држи непристојно 
или откаже да ј а исполни заповедта на претседателот на избиралишната ко-
рисна. 

Чл. 59 - Кој на денот на изборите нападне лшбѕре. избирачката 
комисиа физички ќе се казни на присилна работа до 10 години, доколку ова 
нападениб не онде такво да се накажува со потешко наказание. 

цл. 60 - КОЈ без повикуење на претседателот на избирачката комисии 
дојде на избиралиштето со оружје, или друго некое средство"подобно за по-
ООЈ, ќе се казни со 1 година ррисилна работа. 

Ч л ' 6 1 " б в з повикуење на претседателот на избирачката комнен? 
донесе или повика оружана сила ќе се казни до 5 години присилна работа? 
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Чл. 62 - Кој на денот на избирот продава алкохолна напитки ќе 
се кезни со 1 година присилна работа. 

Чл. 63 - Сите наказателни дела предвидени во овој а Одлука зас -
тарујат за една година. 

Чл- 64 - Сите кривици по ова ја Одлука суда околиските граѓански 
судови, а доколку истите до денот на избврте не бидат основани ќе се 
судат од војните судови. 

XIV - ПРЕЛАЗНИ И ЗАВРШНИ ОПРЕДЕЛБИ 
Чл. 65 - Повереникот за изградување на власта при Дреонмдумот 

на АСНОМ се ополномоштуе да дава потребни толмачења, на оваја Одлука 
во колку се покажи нужда. 

Чл.66 - ОваЈа Одлука стапуе во сила со денот на об,раррдувњето. 
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